
F I M  D E  S E M A N A

RODRIGO CONSTANTINO

O ‘fecha tudo’ 
se transforma 
em demissões  
PÁGINA 6

SABRINA

Um Dia do 
Trabalhador 
mais positivo  
PÁGINA 2

DRIKA

JEC/Krona 
volta à quadra 
neste domingo 
PÁGINA 16

JOINVILLE, SÁBADO E DOMINGO, 1 E 2 DE MAIO DE 2021
ANO 11 | Nº 3.312 | NDMAIS.COM.BRREFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

PEDIU, GANHOU
Garoto autista, de cinco anos, residente em Pontal do 
Paraná (PR), não desgruda de camiseta que ganhou de 
presente e sensibiliza fabricante, que resolve dar um 
novo jogo de peças após saber da história. PÁGINA 3

COVID-19 | Estado anuncia novo decreto
Começa a valer neste sábado a atualização das medidas restritivas para o funcionamento de 
diversos setores, entre os quais, supermercados, eventos e atividades náuticas. . Página 6

RESPIRADORES

O caminho dos  
R$ 33 milhões

Dinheiro da polêmica compra dos 200 equipamentos recebido pela Veigamed foi diluído 
em 56 transferências bancárias para diversas contas. Do valor total que saiu do governo 
do Estado, um ano depois R$ 13,9 milhões estão bloqueados pela Justiça. Páginas 4 e 5
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Há um ano, a pandemia ascendeu uma preocupação 
que até hoje se estende aos governantes e 
empresários e, principalmente, quem precisa dele, 
a manutenção dos empregos. O ano de 2020 trouxe 
redução de jornada, desligamentos, fechamentos 
de empreendimentos e até de setores inteiros. Um 
ano depois, mesmo com as dificuldades, é preciso 
comemorar o desempenho de nosso estado e, mais 
ainda, da nossa região. Segundo o Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados, o Caged, o saldo, 
em Joinville, é positivo com 4.908 novas vagas 
em janeiro e fevereiro deste ano. O total supera o 
mesmo período de 2020. Serviços e indústria estão 
com as contratações a mil. 
 
A pandemia também nos ensinou a olhar para 
as oportunidades. Os cursos de qualificação 
se tornaram muito mais acessíveis. Se no 
ano passado, a data era cercada de muitas 
angústias e preocupações, este ano é um Dia 
do Trabalho da esperança! De ir atrás, porque 
é possível. Feliz Dia do Trabalhador!

Dia do Trabalhador Festa do 
Trabalhador 
A NDTV, de maneira 
muito feliz, durante 
a semana, relembrou 
com toda a comunidade 
as edições da maior 
festa do trabalhador 
de Santa Catarina. 
Trajetória, crescimento 
e envolvimento de 
voluntários e do público. 
Quem já foi, sabe da 
energia e da organização 
que sempre foi colocada 
em prática nos eventos. 
O anseio é por uma 
grande e emocionante 
festa assim que tudo isso 
passar. As lembranças 
vão se transformar em 
alegria e nos abraços 
e risadas que juntos 
iremos compartilhar!

Joinvilense em 
mais uma pasta 
do Estado
É na Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 
Econômico. Ricardo 
de Gouvêa assumiu, 
ontem (30), a pasta 
com a missão atuar pelo 
crescimento e aumento 
da competitividade 
de Santa Catarina. O 
secretário adjunto é um 
nome conhecido daqui 
da cidade também: José 
Raulino Esbiteskoski. 
Empresário há pelo 
menos 30 anos, já foi 
presidente, por duas 
gestões, da CDL de 
Joinville e, até o ano 
passado, era o secretário 
de Cultura e Turismo 
do município na gestão 
Udo Döhler (MDB). É 
o atual presidente do 
Sindilojas Joinville e 
Região, conselheiro da 
CDL Joinville e vice-
presidente administrativo 
e financeiro da 
Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas 
de Santa Catarina 
(FCDL/SC).

Parque da Inovação será inaugurado em breve 
Daqui a poucas semanas, em Jaraguá do Sul. Ainda falta se adequar às 
regras de utilização baseadas nos níveis de riscos da pandemia. O diretor 
de Patrimônio, Harysson Passig, disse que faltam poucos detalhes para 
finalizar a obra. Será o terceiro parque público implantado. Os outros dois 
são o Parque da Arena Jaraguá e o Parque Linear Via Verde. 
 
O Parque da Inovação tem uma área total de 210 mil metros quadrados 
com espaço de pistas para caminhadas, 14 choupanas, 16 sanitários, 
quadras esportivas, playground, jardim sensorial, anfiteatro, campo 
de futebol, caminho das flores, redário e outros pontos de recreação. 
Há ainda 160 mil metros quadrados de mata preservada, onde, 
futuramente, poderão ser abertas trilhas. O projeto é uma parceria entre 
a Prefeitura de Jaraguá do Sul e a iniciativa privada, instituições de 
ensino, entidades de classe e pessoas físicas parceiras da iniciativa.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Integração do 
Parque das Águas
Enquanto isso, em Joinville, a prefeitura, ontem 
à tarde, celebrou a integração do Parque das 
Águas com a Cidadela Cultural Antarctica. O 
local ficou mais agradável, belo e de acordo com 
o que a comunidade quer e precisa. Espaço ao ar 
livre de qualidade. Detalhe para o letreiro, que 
deve virar registro de joinvilenses e quem vem 
de fora para cidade. Atitudes simples, mas de 
uma repercussão grandiosa. Cidades pelo mundo 
afora possuem esse tipo de ação que leva o nome 
pelas redes sociais, divulgando o município 
e, no caso de Joinville, ficou convidativo.
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A camiseta verde do Pedrinho
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“Nós ficamos bem surpresos. A gente não esperava que pudessem fazer isso”
No dia 16 de abril, após dias de expec-

tativa, um representante da empresa 
esteve na casa de Cleverson para en-
tregar o presente. O que ele não espe-
rava é que, em vez de uma camiseta, 
o pequeno Pedro ganhou 30 peças.

“Nós ficamos bem surpresos. A gen-
te não esperava que pudessem fazer 

isso e produzir 30 camisetas e entregar 
pessoalmente. Eles também trouxe-
ram outros presentinhos, o que foi uma 
surpresa. Sem contar que, com certe-
za, pararam a linha de produção para 
fazer a camiseta”, diz Cleverson.

A emoção foi tanta que o pai de Pedro 
Henrique resolveu agradecer pelos pre-

sentes nas redes sociais. “Impressionante 
como existem pessoas dedicadas a fazer o 
bem e mobilizar que uma linha de produ-
ção seja parada para confeccionar essas 
peças por mãos que abraçam uma causa, 
que, para alguns, possa ser uma simples 
camiseta verde, mas para o Pedrinho é 
a BLUSA VERDE”, diz a publicação.

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

Luana Amorim 
luana.amorim@ndmais.com.br

Toda a criança tem aquele objeto que é 
o seu favorito, seja um brinquedo, uma 
mantinha ou até mesmo uma peça de 
roupa. O objeto acaba virando uma espécie 
de amuleto e faz com que ela não quei-
ra se desgrudar dele um minuto sequer.

Com o pequeno Pedro Henrique Matias 
de Paula, de cinco anos, residente na ci-
dade de Pontal do Paraná, no Litoral para-
naense, não é diferente. Pode ser na hora 
de dormir, no decorrer do dia ou para sair 
de casa, ele não larga uma camiseta ver-
de, peça de roupa na qual ele é fascinado.

Aos dois anos de idade, Pedro foi diag-
nosticado com o transtorno do espec-
tro autista quando os pais perceberam 
que ele tinha problemas na fala. Mes-
mo assim, Pedro nunca deixou de ser 
uma criança alegre e sorridente. 

A história de amor com a camiseta teve 
início depois que ele ganhou um conjunto 
de presente da madrinha. Segundo o pai do 
menino, Cleverson de Paula, como ele sem-
pre foi muito pequeno, demorou um tempo 
até que pudesse usar a peça. Mas, quando 
começou, não quis mais tirar ela do corpo.

“Ele só queria usar aquela camiseta. Ele tirava 
para tomar banho e, quando terminava, já queria 
colocar de novo. A gente até tentava molhar, para 
que ele olhasse ela molhada e não quisesse mais, 
porém não adiantava. Foram duas semanas 
assim. Às vezes, a gente tinha que centrifugar 
para que pudesse usar novamente”, conta.

Com o tempo, Cleverson e a esposa 
viram a necessidade de encontrar outra 

peça parecida para dar de presente para 
o filho. Procuraram em lojas, na internet 
e em diversos outros sites, mas em ne-
nhum lugar acharam a tal camiseta verde.

Como não encontravam a peça, Cle-
verson teve a ideia de entrar em contato 
com a fabricante, que fica em Guara-
mirim, no início de março, para saber 
como adquirir a camiseta. Porém, a 
empresa respondeu dizendo que não 
tinha mais o produto em estoque, já 
que se tratava de uma coleção antiga.

“Durante três tentativas, eu busquei 
eles para comprar a camiseta. Na última, 
eles até chegaram a oferecer outro produ-
to, mas eu expliquei novamente a situação 
de que o Pedro só queria aquela blusa”.

A surpresa veio no dia 7 de abril. Por 
meio de mensagem em uma rede social, a 
empresa informou que conseguiu fazer as 
peças da camiseta e pediu o endereço de 
Cleverson para que elas fossem enviadas, 
junto com outros presentes para a família.

“Eu nem sabia quantas eles iam man-
dar. Até disse para minha esposa que 
uma só já quebrava ‘o galho’. Então, per-
guntei como poderia fazer o pagamento 
pelas peças, mas eles disseram que não 
precisava, que era um presente”, diz. 

Criança autista, de cinco anos de idade e residente em Pontal do 
Paraná (PR), adota peça de vestuário como amuleto e leva pai pedir 
ajuda para a fabricante na tentativa de encontrar outra peça igual 

para dar ao filho. O final dessa história é surpreendente 



Os investigadores identificaram que a Veigamed realizou 56 transferências 
bancárias entre 6 e 29 de abril de 2020 para diversas empresas. Segundo a 
investigação, boa parte das transferências foram realizadas para empresas que 
aparentemente não têm relação com a Veigamed. O relatório destaca que tais 
operações caracterizam-se como manobra típica de lavagem de dinheiro. 

Veigamed Material 
Médico Hospitalar

R$ 33 milhões
Empresa do Rio de Janeiro 
recebeu do governo de 
Santa Catarina R$ 33 
milhões divididos em duas 
parcelas de R$ 16,5 
milhões para a compra 
de 200 respiradores 
pulmonares para serem 
usados em pacientes 
de coronavírus. 

Oltramed Produtos Médicos

R$ 11,1 milhões
Empresa de equipamentos médicos em Joinville que 
recebeu R$ 11,1 milhões da Veigamed pela compra 
de 100 mil kits para teste rápido da Covid. O valor 
recebido se encontra bloqueado pela Justiça.

TS Eletronic

R$ 12 milhões
Empresa localizada na cidade de Itajaí foi contratada 
pela Veigamed para a importação dos 200 aparelhos. Do 
total, R$ 2,4 milhões estão bloqueados pela Justiça.

Remocenter Remoções e 
Serviços Médicos Ltda

R$ 5 milhões
Com sede em Guarulhos (SP), segundo as investigações, 
recebeu R$ 5 milhões no dia 3 de abril de 2020 por 
prestação de serviço para a Veigamed. O investigado 
Fábio Guasti é apontado como sócio da empresa. 

Fábio Guasti

R$ 2 milhões
Apontado como um dos operadores do esquema que 
desviou os R$ 33 milhões, o médico e empresário teria 
recebido os R$ 2 milhões da Veigamed como comissão. 
Ele informou à força-tarefa, em depoimento, que 
teria gasto o dinheiro com pagamento de dívidas.

UL Química

R$ 4,2 milhões
Recebeu duas transferências da Veigamed nos dias 
3 e 6 de abril no valor de R$ 4,283 milhões.

Leandro de Barros

R$ 30 mil
Barros e Fabio Guasti são apontados nas investigações como 
fornecedores da Secretaria de Estado da Saúde, especialmente 
de respiradores pulmonares. Teria sido Barros o designado 
para tranquilizar a superintendente da Secretaria de Estado da 
Saúde, Márcia Pauli, que no dia 2 de abril recebeu um alerta de 
que a Veigamed não adquiriu equipamento algum na China.
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

Um ano após a fraudulenta compra 
de 200 respiradores pulmonares no 
valor de R$ 33 milhões pelo governo 
do Estado, a força-tarefa formada pelo 
Ministério Público Estadual, Polícia 
Civil e Tribunal de Contas do Estado 
ainda busca identificar o paradeiro do 
dinheiro que saiu dos cofres públicos. 
Depoimentos dos acusados, rastreio 
de contas bancárias e outras medidas 
têm sido adotadas pelos órgãos in-
vestigadores para tentar responder à 
pergunta que todos fazem: onde foi 
parar o dinheiro? A questão é parte do 
processo de impeachment do gover-
nador afastado Carlos Moisés (PSL) 
que terá desfecho na sexta-feira (7).  

Das duas ordens bancárias expedi-
das no dia 1º de abril de 2020 no valor 
de R$ 16,5 milhões cada uma, com os 
valores disponíveis na conta da empre-
sa Veigamed Material Médico Hospi-
talar dois dias após, o que se sucedeu 
foi que rapidamente dissiparam-se os 

R$ 33 milhões das contas, inclusive 
com pagamentos de supostas comis-
sões pelo negócio realizado, mesmo 
sem o fornecimento dos respiradores.

Há cerca de um ano, entre depoi-
mentos, busca e apreensões de docu-
mentos, a força-tarefa traça um passo 
a passo do caminho dessa engenhosa 
pulverização da maior parte do dinhei-
ro. Segundo relatório feito pela Deic 
(Diretoria Estadual de Investigações 
Criminais) da Polícia Civil, o mon-
tante foi diluído em 56 transferências 
para contas diversas entre os dias 6 a 
29 de abril do ano passado, boa par-
te para empresas ligadas ao setor de 
comunicação, eventos e marketing. 

Onde foram parar 
os R$ 33 milhões?

Esta é a pergunta que os 
investigadores tentam 
desvendar no polêmico caso 
da compra pelo governo do 
Estado dos 200 respiradores 
em meio à pandemia e que 
resultou no processo de 
impeachment contra Carlos 
Moisés. Nesta semana, em 
que os julgadores irão 
decidir ou não pelo 
impedimento definitivo do 
governador, o Grupo ND 
inicia uma série de 
reportagens sobre o tema 

Veigamed repassou os valores a várias empresas e é a partir 
delas que os investigadores tentam localizar o dinheiro públicoO CAMINHO DO DINHEIRO

Importação custou R$ 12 milhões
A força-tarefa identificou que a 

Veigamed pagou R$ 12 milhões para 
a empresa TS Eletronic importar os 
respiradores. A compra foi por 150 
aparelhos, e não 200 como descrito na 
dispensa de licitação. O pagamento foi 
dividido em dois depósitos, de R$ 8,06 
milhões e de R$ 4,07 milhões, respec-
tivamente nos dias 16 e 22 de abril – 
após o prazo de entrega previsto para a 
primeira remessa dos equipamentos. 

De acordo com as autoridades que 
investigam o desvio, foi verifica-
da também a transferência de R$ 
2 milhões para a conta da empresa 
Remocenter Remoções e Serviços 
Médicos Ltda. Conforme levanta-
mento do MPSC, esse foi o meio 
supostamente ilícito utilizado pelo 
médico e empresário paulista Fábio 
Ambrósio Guasti para o recebimen-
to da comissão. Ele é apontado como 

o responsável por atuar em nome da 
Veigamed nas tratativas de contrata-
ção para a compra dos respiradores.

Análise dos documentos apreendi-
dos pela força-tarefa apontaram que 
Fábio Deambrósio Guasti e a espo-
sa, Paula Stela Martini Bartholomei 
Guasti, possuem um conglomerado de 
empresas denominado grupo Remo-
center, que inclui a MeuVale, MeuHelp, 
RedeVale, Remocenter Ambulâncias 
e MaisOdonto. Essas empresas es-
tão enraizadas em Santa Catarina, 
com contratos em prefeituras.

“Demonstrou-se também através 
dos apontamentos apreendidos em sua 
residência que Fábio Guasti foi o articu-
lador junto ao Estado de Santa Catarina 
na negociação, atuando diretamente na 
precificação e nos modelos dos apa-
relhos que seriam entregues para ser 
utilizado no combate ao Covid-19”.
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Repasses estão  
sob investigação

Segundo a documentação 
apreendida pelos promotores 
e policiais, ainda houve um 
repasse de R$ 30 mil para o 
investigado Leandro de Barros. 
Ele e Guasti são apontados nas 
investigações como fornecedo-
res da Secretaria de Estado da 
Saúde, especialmente de respi-
radores pulmonares. Teria sido 
Barros que foi designado para 
tranquilizar a superintendente 
da secretaria de Estado da Saú-
de, Márcia Pauli, que no dia 02 
de abril recebeu um alerta de 
que a Veigamed não adquiriu 
equipamento algum na China.

Por meio de quebra bancária 
da Veigamed, autorizada pela 
Justiça, a força-tarefa ainda 
encontrou duas transferências 
eletrônicas nos dias 03 e 06 de 
abril de 2020 para a empresa 
UL Química e Cientifica, um to-
tal de R$ 4,2 milhões. No dia 07 
de abril, a UL Química vendeu 
a MMJS Desenvolvimento, no 
valor de R$ 3,1 milhões, más-
caras e ventiladores pulmona-
res. No mesmo mês, dia 22, a 
Veigamed teria transferido R$ 
320 mil para a MMJS, o que se-
gundo a força-tarefa, essa mo-
vimentação bancária mostra 
uma ligação entre as empresas. 

Saiu no ND
Reportagens do 
ND sobre o caso 
abordaram como 
os investigadores 
estão em busca dos 
recursos públicos

FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2020    ANO 15 Nº 4.436 NDMAIS.COM.BR R$ 2,50

Referência em informação da Grande Florianópolis

Segunda fase da Operação Oxigênio, que resultou em cinco prisões preventivas, constatou que  

a Veigamed fez procedimento típico de lavagem de dinheiro com os R$ 33 milhões. Página 3

Força-tarefa identifica 56 transferências bancárias 
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 Douglas Borba, ex-secretário da 
Casa Civil, está entre os presos
PÁGINA 4

 Douglas Borba e Carlos Moisés: 
juntos na ascensão e na queda 
PÁGINA 5

 Investigadores falam em crime 
mais perverso da história de SC
PÁGINA 4

UNIVERSIDADE AVALIA NOVAS SOLUÇÕES IMEDIATAS PARA AULAS DURANTE A PANDEMIA E UM NOVO MÉTODO DE FUNCIONAMENTO NO MÉDIO E LONGO PRAZO. PÁGINAS 6 E 7

Com números positivos no combate ao coronavírus em Florianópolis, prefeito Gean Loureiro 

faz apelo à população para não afrouxar isolamento e demais cuidados. Fabio Gadotti, página 2NESTA 
EDIÇÃO

J. R. GUZZOLei das  
“fake news” deveria ir para o arquivo morto.  PÁGINA 12

LUIZ CARLOS PRATESDevemos cuidar da nossa “embalagem”. PÁGINA 13

CACAU MENEZESCoqueiros necessita de manutenção. PÁGINAS 18 E 19

PRÓ E CONTRA GOVERNODomingo foi de manifestações nas capitais
PÁGINA 12

AGLOMERAÇÃO EM HOTELMoisés descumpre decreto e participa de festa junina Eventos estão proibidos em Santa Catarina até 5 de julho, mas governador Carlos Moisés 

esteve em uma festa na cidade de Gaspar, sábado, e foi filmado sem máscara. PÁGINA 11

CO M PR A  DOS  R E S PI R A DO R E S

FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2020 7 POLÍTICA
Sem licitação, governo do Estado adquiriu 200 equipamentos ao custo de  

R$ 33 milhões; MPSC e Ministério Público de Contas vão investigar os atos Compra de respiradores sob suspeita em SC

A compra de 200 respiradores artificiais pelo governo de Santa Catarina com dispensa 
de licitação, ao custo de R$ 33 mi-lhões, repercutiu durante a sessão de 

ontem da Alesc (Assembleia Legisla-tiva de Santa Catarina). Os deputados 
aprovaram requerimento solicitando 
informações ao Executivo estadual 
sobre o caso. A denúncia foi feita pelo 
site The Intercept Brasil, em reporta-gem de Fábio Bispo e Hyury Potter. 

Conforme o site, o Estado comprou os 
respiradores da distribuidora Veiga-med, do Rio de Janeiro. Mas os equi-pamentos, no entanto, que deveriam 

ser entregues no início de abril, só 
chegarão ao Estado em junho, com 
uma configuração inferior à que foi 
contratada inicialmente.No requerimento, o autor, de-putado Marcos Vieira (PSDB), pede a 

cópia integral de todo o processo de 
compra. O parlamentar é membro da 
comissão especial criada pela Alesc 
para acompanhar os gastos do Estado 
no combate à pandemia. “A compra 
foi feita de uma empresa que não tem 
expertise, com dispensa de licitação”, 
disse Marcos Vieira. “Chega a beirar 

a irresponsabilidade. São R$ 33 mi-lhões em desfavor do povo de Santa 
Catarina, por produtos de qualidade 
inferior, numa compra que não foi 
publicada no Diário Oficial”.Chamou a atenção do deputado o 

fato de o Executivo ter encaminhado 
à Alesc, em 31 de março, uma propos-ta para pedir a autorização do Legis-lativo para efetuar compras referen-tes à pandemia e pagá-las de forma 

antecipada. A matéria, segundo Viei-ra, foi retirada no dia seguinte e nem 
chegou a tramitar.

Configuração dos equipamentos é de qualidade inferior à contratada inicialmenteValores mais altos
A reportagem mostrou que os 

200 respiradores foram comprados 
da Veigamed, empresa da Baixada 
Fluminense, no Rio de Janeiro, sem histórico de vendas desse aparelho. A empresa também nunca teve nenhum contrato com o governo catarinense.Os respiradores deveriam ter sido entregues no início de abril, em 48 unidades de saúde do Estado. Agora a previsão é para junho. Cada aparelho custou R$ 165 mil, sendo que o valor médio pago pela União e outros Estados 

é entre R$ 60 mil e R$ 100 mil.Segundo a denúncia, a movimentação do Estado para adquirir os respiradores começou 
na manhã do dia 26 de março, 

protocolada pela Secretaria de Estado de Saúde. Cinco horas depois, a ordem de fornecimento 
pela empresa já estava no sistema, 
finalizando o processo de escolha.Após o governo já ter acertado a compra da Veigamed, a reportagem apurou que a assessoria jurídica da Secretaria de Gestão Administrativa aconselhou a busca por outros orçamentos para justificar o valor alto dos equipamentos. Foram, então, apresentadas duas propostas de empresas sem 

CNPJ e com valores mais altos. Com a proposta vencedora da Veigamed, o governo do Estado pagou à empresa R$ 33 milhões em duas parcelas, em 1º de abril.

ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO/ND

Governo abriu sindicância e afastou servidora
Em nota, o governo de Santa Catarina afirmou que abriu uma sindicância em 22 de abril para “apurar possíveis irregularidades na compra de 200 ventiladores mecânicos”. Ainda de acordo com a nota, o governo afastou uma servidora que teria sido a responsável pela compra dos respiradores mecânicos. Sem dar o 

nome da pessoa, o governo justifica 
o ato “com o objetivo de garantir a 

transparência e a lisura do processo”, 
referindo-se à sindicância.A SES alega ainda ter buscado, por meio de notificações desde 8 de 

abril, cobrar a empresa Veigamed para o cumprimento do prazo de entrega, que se encerra em 30 do mesmo mês. A empresa alegou ter 
tido problemas por causa da alta demanda global por este tipo de produto e, por isso, solicitou novo prazo, que se encerra em 20 de maio.

Pedido de CPI será protocolado na Alesc

Suspensão de contrato e devolução do dinheiro

O deputado Ivan Naatz (PL) deve protocolar entre hoje e amanhã na Alesc um pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para analisar os atos do governo do Estado. Naatz acredita inclusive que o grupo pode pedir o afastamento do governador Carlos Moisés enquanto a comissão estiver em andamento. Até a tarde de ontem, já haviam se comprometido a assinar o 

requerimento 15 deputados – são necessários 14 para pedir a abertura de uma CPI.Jessé Lopes (PSL), Maurício Eskudlark (PL), Luciane Carminatti (PT) e Neodi Saretta (PT) também se manifestaram sobre a compra dos respiradores. Jessé classificou a medida como “afronta à saúde de Santa Catarina”, enquanto Eskudlark afirmou que a irregularidade, se confirmada, é gravíssima.

O Ministério Público de Santa Catarina informou que irá investigar a aquisição dos 200 respiradores. A Procuradoria-Geral de Justiça e a 26ª Promotoria de Justiça da Capital estão analisando a instauração de procedimento cabível para apurar todas as circunstâncias da contratação.O Ministério Público de Contas também pediu a suspensão da compra e a devolução dos R$ 33 milhões já pagos à empresa carioca 
responsável pelo fornecimento dos equipamentos. A procuradora-geral de Contas, Cibelly Farias, ainda pediu realização de diligências para possível tomada de contas por parte do TCE/SC e compartilhamento das informações 

com o Ministério Público de Santa Catarina para adoção das 

providências de sua competência.“As denúncias por parte da imprensa são muito graves e precisam ser apuradas com urgência. Até que se esclareçam os fatos, precisamos garantir que esse dinheiro retorne aos cofres públicos”, disse a procuradora de Contas.No dia 16 de abril, o MPSC convocou uma oitiva do secretário de Saúde para esclarecer o número de leitos de UTIs e os anúncios de novos equipamentos. Segundo o governo, a liberação de atividades comerciais no Estado estaria condicionada à abertura de novas UTIs, o que incluiria também os 200 respiradores. No entanto, os equipamentos até hoje não chegaram nas 48 unidades de saúde do Estado.

Até o momento, o processo Nº 5040138-
11.2020.8.24.0023 aponta que obtiveram 
êxito, por meio de bloqueio judicial, de 
pouco mais de um terço do valor desvia-
do, cerca de R$ 13,9 milhões. Vale lem-
brar que esse dinheiro ainda não foi 
devolvido aos cofres públicos, já que as 
empresas envolvidas recorreram, judi-
cialmente, do bloqueio dos valores.

Segundo as investigações, da quantia de R$ 
13,9 milhões até agora identificada e blo-
queada pela Justiça, R$ 11,1 milhões foram 
recuperados da Oltramed, empresa de equi-
pamentos médicos em Joinville que recebeu 
esse valor da Veigamed pela compra de 100 
mil kits para teste rápido da Covid. Foram 
seis transferências em valores diferentes 
pagas entre 8 e 29 de abril. Para a força-ta-
refa, a compra dos kits é uma hipótese de 
a Veigamed pulverizar os recursos “como 
manobras típicas de lavagem de dinheiro”.

Mais aproximadamente R$ 2,4 milhões 
foram transferidos pela empresa TS Ele-
tronic, contratada pela Veigamed para a 
importação dos 200 aparelhos. Há ainda 
outros R$ 483,2 mil bloqueados das con-
tas da empresa Veigamed, resultado de 
uma ação popular do deputado estadual 
Bruno Souza (Novo). A Justiça encontrou 
apenas esse valor na conta da empresa.

Outro ponto que ainda está sendo apurado 
pela força-tarefa é o destino de outros R$ 19 
milhões. Há a possibilidade, que ainda é alvo 
de investigações, no qual R$ 12 milhões desse 
montante foi mesmo pago à fornecedora dos 
respiradores na China - o que corresponderia 
à aquisição de 150 aparelhos. A força-tarefa 
ainda trilha os caminhos para descobrir o 
destino e recuperar os valores pendentes. 

Do valor total que saiu dos cofres 
públicos, R$ 13,9 milhões estão 
bloqueados pela Justiça

Dos 200 
respiradores 
comprados com 
a Veigamed, 
Santa Catarina 
só recebeu 
até hoje 50 
equipamentos, 
e que não 
possuem as 
características 
contratadas 
pelo governo 
com a empresa

LEO MUNHOZ/ND

TRANSAÇÕES QUE CONSTAM NO PROCESSO

Extrato mostra R$ 2 milhões transferidos para a Remocenter

Veigamed repassou R$ 12 milhões para a TS Eletronic

>> Leia na segunda-feira
Como o governo do Estado, por meio da Procuradoria-Geral  
do Estado, tenta recuperar o restante dos R$ 33 milhões



O depois chegou
Dia do Trabalho, um feriado explorado normalmente 

pela esquerda sindicalista que vive às custas dos 
trabalhadores alegando trabalhar em seu benefício. 
E há pouco a comemorar este ano. O desemprego 
no Brasil atingiu 14,4% no trimestre encerrado em 
fevereiro, segundo divulgou nesta sexta-feira o IBGE. 
Já o número de desempregados foi estimado em 14,4 
milhões – recorde da série histórica iniciada em 2012.

“O resultado representa uma alta de 2,9%, 
ou de mais 400 mil pessoas desocupadas frente 
ao trimestre anterior”, informou o IBGE. Quem 
é o culpado? A julgar pela nossa imprensa, o de 
sempre: Jair Bolsonaro. Mas vocês lembram quando 
apenas ele alertava que as medidas restritivas 
levariam ao aumento do desemprego, e que fome 
também mata? Os isolacionistas o acusaram de 
defender especuladores, e repetiam que a economia 
ficava para depois. Pois bem: o depois chegou.

Só em São Paulo, cujo governador decretou 
lockdown com suas fases coloridas, cerca de 12 mil 
bares e restaurantes fecharam, e isso apenas na 
capital. Fechar não é a palavra certa: faliram mesmo, 
foram à bancarrota. Juntem-se a eles as milhares de 
empresas de turismo, hotelaria, serviços em geral: 
será que valeu a pena? Um dia, o cálculo de custo-
benefício dessa “aventura científica” dos lockdowns 
terá de ser feito de forma séria. Muitos pesquisadores 
já constataram ser o maior fiasco nessa pandemia.

Mas como a mídia lida com o assunto? “Sem provas, 
Bolsonaro atribui perda de empregos a medidas 
restritivas”, estampou o UOL, da Folha. Sem provas? 
O responsável deve estar esperando um estudo 
randomizado, duplo-cego, com alta significância 
estatística para confirmar que as tais “medidas 
restritivas” causaram desemprego. O sujeito não pode 
abrir seu restaurante por ordem do governador, vai à 
falência, mas a culpa deve ser de algum marciano!

Na verdade, esses isolacionistas estão presos 
em seus labirintos, com sua narrativa que tenta 
monopolizar a ciência e a preocupação com as 
vidas, enquanto demoniza qualquer um que ouse 
questionar os métodos como um “negacionista” 
ou “genocida”. Minha memória é boa o suficiente 
para lembrar de Rodrigo Maia afirmando que 
pressão para abrir comércio era coisa de quem 
perdeu dinheiro na Bolsa. O governador João 
Doria foi na mesma linha demagógica.

Nesse Dia do Trabalho, aqueles que proíbem 
o povo de trabalhar estarão todos juntos contra 
Bolsonaro. Organizado por Lula, o evento para 
celebrar a data terá discursos do ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso, do governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB), do ex-ministro Ciro 
Gomes (PDT), do deputado e ex-presidente da 
Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) entre outros nomes. 
Todos eles apostam na amnésia da população, 
com certeza. Só isso explica tanta hipocrisia!

ConstantinoRODRIGO

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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O Governo de Santa Catarina 
publicou um novo decreto na 
noite de sexta-feira, atua-
lizando as medidas restri-
tivas para o funcionamento 
de diversos setores, como 
supermercados, eventos 

e atividades náuticas.
O decreto começa a vigorar 

neste sábado e se estende 
até o dia 17 de maio. Entre as 
mudanças implementadas 
estão a ocupação máxima 
de 50% em embarcações 

de recreio e esporte; libe-
ração da entrada de duas 
pessoas por família nos 
supermercados e ocupa-
ção de 50% da capacidade 
estabelecida, das 6h às 23h, 
em todos os níveis de risco.

Governo do Estado 
anuncia novo decreto 
Medidas restritivas de combate à pandemia foram atualizadas

n CASAS NOTURNAS, BOATES, CASAS 
DE SHOWS, PUBS E AFINS: 
 Nível gravíssimo e grave: Os 
estabelecimentos poderão, 
excepcionalmente, utilizar o espaço de 
seu salão para a realização de eventos 
sociais, com limite de ocupação de 
até 100 pessoas no nível gravíssimo 
e de até 150 pessoas no nível grave, 
e das 6h às 23h, sempre obedecendo 
o distanciamento estabelecido na 
Portaria nº 455, de 30 de abril de 2021.

n NÍVEL DE RISCO ALTO: Permissão 
para funcionamento das 6h à 
0h, observados os regramentos 
definidos na Portaria SES nº 1.024, 
de 30 de dezembro de 2020.

n NÍVEL DE RISCO POTENCIAL 
MODERADO: permissão de 
funcionamento conforme horário 
fixado no alvará de funcionamento 
do estabelecimento, observados 
os regramentos definidos na 
Portaria SES nº 1.024, de 2020.

n EVENTOS SOCIAIS (CASAMENTOS, 
ANIVERSÁRIOS, JANTARES, 
CONFRATERNIZAÇÕES, BODAS, 
FORMATURAS, BATIZADOS, FESTAS 
INFANTIS E AFINS): permissão 
para funcionamento das 6h às 23h 
nos níveis gravíssimo e grave.

n CONGRESSOS, PALESTRAS, 
SEMINÁRIOS E REUNIÕES DE 
QUALQUER NATUREZA, DE CARÁTER 
PÚBLICO OU PRIVADO, E AFINS: 
permissão para funcionamento das 6h 
às 23h nos níveis gravíssimo e grave.

n PARQUES, PRAÇAS, JARDINS 
BOTÂNICOS, BALNEÁRIOS, FAIXAS 
DE AREIA DE PRAIAS: proibição de 
concentração e aglomeração de pessoas.

n Proibição de fornecimento de 
bebidas alcoólicas com consumo no 
próprio estabelecimento, nos níveis 
gravíssimo e grave, das 23h às 6h e, 
no nível alto, da meia-noite às 6h.

n TRANSPORTE COLETIVO: As 
regras valem para nível municipal, 
intermunicipal e interestadual: 
No nível gravíssimo apenas 50% 
da capacidade máxima, grave 
70% e alto e moderado ocupação 
total do veículo, mas mantidas 
todas as linhas e itinerários.

n SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO 
(CAFETERIAS, CASAS DE CHÁS, 
LANCHONETES, RESTAURANTES, 
BARES E AFINS): Permitido o 
funcionamento das 6h às 23h 
no nível gravíssimo e grave. Já 
no nível alto é permitido das 6h 
à 00h. Já no nível moderado é 
liberado conforme estabelecido 
no alvará de funcionamento. 

n ACADEMIAS: 6h às 22h, observados 
os regramentos definidos na Portaria 
SES nº 713, de 18 de setembro de 2020. 

n PISCINAS DE USO COLETIVO, CLUBES 
SOCIAIS E ESPORTIVOS: das 6h às 22, 
mas respeitando a ocupação de 50%.

n PARQUES TEMÁTICOS E 
ZOOLÓGIVOS: 6h Às 22h, mas com 
50% e observados os regramentos da 
portaria 391, de 5 de junho de 2020.

n CINEMAS, TEATROS E CIRCOS: 
6h às 22h, mas respeitando  as 
regras da portaria nº 1.010 de 
28 de dezembro de 2020,

n MUSEUS: 6h às 22h, observados os 
regramentos definidos na Portaria SES 
nº 1.001, de 23 de dezembro de 2020.

n IGREJAS E TEMPLOS RELIGIOSOS: 
6h às 22h, regramentos definidos 
na Portaria SES nº 1.002, de 
23 de dezembro de 2020,

n ÁREAS DE USO COLETIVO DE HOTÉIS 
E SIMILARES:  6h às 22h e ocupação 
simultânea de 50%, observados os 
regramentos definidos na Portaria SES 
nº 1.023, de 30 de dezembro de 2020.

n EVENTOS PÚBLICOS NA 
MODALIDADE DRIVE-IN:  6h às 22h, 
50% de ocupação, observados os 
regramentos definidos na Portaria 
SES nº 90, de 29 de janeiro de 2021.

n SHOPPING, CENTROS COMERCIAIS 
E COMÉRCIO DE RUA EM GERAL:  6h 
às 22h, observados os regramentos 
definidos na Portaria SES nº 84, 
de 29 de janeiro de 2021.

n FEIRAS, EXPOSIÇÕES E LEILÕES: 
6h às 22h, observados os regramentos 
definidos na Portaria SES nº 999, de 
23 de dezembro de 2020, mediante 
análise técnica e aprovação da 

Secretaria de Estado da Saúde.

n PARQUES AQUÁTICOS E 
COMPLEXOS DE ÁGUAS TERMAIS:  
6h às 22h, observados os regramentos 
definidos na Portaria SES nº 998, 
de 23 de dezembro de 2020.

n DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS 
PRIVADOS NÃO ESSENCIAIS:  6h 
às 22h e com limite de ocupação 
simultânea de 50%.

Proibição de atendimento ao público 
de qualquer estabelecimento, nos 
níveis gravíssimo e grave, das 23h 
às 6h e, no nível alto, da meia-
noite às 6h, com exceção de:

a) farmácias, hospitais e clínicas médicas.

b) serviços funerários.

c) serviços agropecuários, veterinários e 
de cuidados com animais em cativeiro.

d) assistência social e atendimento à 
população em estado de vulnerabilidade.

e) estabelecimentos que realizem 
atendimento exclusivamente na 
modalidade de tele-entrega.

f) postos de combustíveis.

g) estabelecimentos dedicados à 
alimentação ou à hospedagem 
de transportadores de cargas 
e de passageiros, situados 
em estradas e rodovias.

h) hotéis e similares.

n EMBARCAÇÕES DE ESPORTE E 
RECREIO: Limitação de ocupação de 
50% da capacidade, sendo proibido 
amadrinhar as embarcações, 
em todos os níveis de risco

n Agências bancárias, correspondentes 
bancários, lotéricas e cooperativas de 
crédito, observados os regramentos 
definidos na Portaria SES nº 86, 
de 29 de janeiro de 2021

n SUPERMERCADOS: Limite de 
acesso de até 2  pessoas por família e 
ocupação simultânea de até 50% da 
capacidade do estabelecimento, das 6h 
às 23h, em todos os níveis de risco.

VEJA TODAS AS ATUALIZAÇÕES
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Sábado é dia de drive 
thru da Solidariedade
Grupo ND promove ação no pórtico de acesso a Joinville entre as 9h e 13 horas com o objetivo de arrecadar alimentos 
em prol das famílias necessitadas. Medidas sanitárias de prevenção à Covid-19 serão tomadas durante todo o período  

Apresentadores e colaboradores da NDTV Record 

Joinville estarão no pórtico para receber as doações 

e recepcionar amigos e parceiros da ação solidária
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Delegada Regional detalha mudanças no Detran em meio à pandemia 

No Dia do Trabalhador, 
a NDTV Record Joinville 
oferece para seus leitores e 
telespectadores uma série 
de reportagens especiais e 
serviços úteis para o tra-
balhador. Na edição deste 
sábado, a delegada regio-
nal Tânia Harada explica 
como funcionam alguns 
dos serviços oferecidos 
pelo Detran de Joinville.

Segundo a delegada, a 
digitalização dos serviços 
no órgão foi impulsio-
nada durante a pande-
mia. Hoje, por exemplo, 
é possível imprimir o 

licenciamento do veículo 
sem sair de casa, tudo pelo 
aplicativo ou website. 

A renovação da CNH 
funciona da mesma forma: 
é possível adiantar todo o 
processo do mesmo jeito, 
pela internet. É possível 
pagar as taxas, agendar o 
atendimento, lembran-
do que o motorista pode 
carregar esses docu-
mentos na modalidade 
digital (smartphone).

“É importante frisar que 
o atendimento, em razão 
da pandemia, continua 
sendo feito somente por 
meio de agendamen-

to”, reforça a delegada.
Outro alerta é que caso 

mais de uma pessoa use 
o mesmo carro, é pos-
sível vincular até cinco 
licenciamentos digitais 
no mesmo CPF. Tânia ex-
plica que mesmo quando 
a pandemia acabar, a 
digitalização vai pros-
seguir. O que continua 
presencial, necessaria-
mente, são a realização 
do exame médico e a 
foto para o documento. 
“Queremos melhorar 
ainda mais a prestação 
de serviços ao usuário”, 
complementa a delegada.

É importante 
frisar que o 
atendimento, em 
razão da pandemia, 
continua sendo 
feito somente 
por meio de 
agendamento.” 

Tânia Harada, 
delegada regional

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

O Grupo ND promove neste 
sábado, dia 1º, entre às 9h 
e 13h, no pórtico de acesso 
a Joinville, o drive thru da 
Maratona da Solidariedade. 
Todos os joinvilenses es-
tão convidados a participar 
dessa corrente solidária 
que há anos ajuda famílias 
carentes do município. 

Quem conseguir arrecadar 
e levar a maior quantidade 
de alimentos vai ganhar um 
guarda-chuva e uma caneca 
da NDTV. Apresentadores 
e colaboradores da NDTV 
Record Joinville estarão no 
local para receber amigos 
e parceiros dessa jornada. 

Jogadores do JEC/Krona 
também vão marcar pre-
sença na ação solidária. 
Importante frisar que todas 
as medidas sanitárias se-
rão tomadas e os carros não 
poderão ficar parados no 
local. É obrigatório o uso de 
máscara e álcool gel ao en-
tregar e receber as doações.

O projeto social já é reali-
zado há mais de 20 anos pelo 
Grupo ND e foi premiado em 
2020 pela ADVB-SC (As-
sociação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing de Santa 
Catarina) como empresa 
cidadã. Este ano, inclusive, 
conta com uma parceria iné-
dita: a Prefeitura de Joinvil-
le, que batizou a iniciativa 
como “Doses de Bondade”. 

Quem for se vacinar nos 
postos de saúde do municí-
pio pode, se assim desejar, 
contribuir com um quilo de 
alimento não-perecível, co-
mida que certamente chega-
rá às famílias afetadas pela 
pandemia neste último ano.

Importante frisar que a 
doação é facultativa e não al-
tera em nada a imunização. A 
iniciativa também conta com 
apoio da Polícia Civil. Entre 
os itens que podem ser doa-
dos estão arroz, feijão, óleo 
de soja, sal, açúcar, café, 
molho de tomate, macarrão, 
sardinha em lata, milho, fa-
rinha de trigo e de mandioca, 
biscoito doce e leite em pó.



INSTAGRAM: YXPIA (48) 98815-9723

WWW.YXPIA.COM.BR

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

PRAIA
GASTRONOMIA
DRINKS
MÚSICA ESTACIONAMENTO 

     VISTA PARA O MAR

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

As novas mudanças executadas no 
primeiro escalão da administração 
estadual pela governadora interina 
Daniela Reinehr continuam gerando 
várias leituras e especulações nos 
meios políticos do Estado.  Faltando 
apenas seis dias para o julgamento 
do pedido de impeachment do 
governador Carlos Moisés, a interina 
continua operando substituições. 
Depois de nomear o advogado 

Ricardo Gouvea para o cargo de 
secretário do Desenvolvimento 
Econômico, colocou como adjunto 
o empresário Raulino Esbiteskoski, 
ex-presidente da CDL de Joinville.

Nomeações que revelam a 
estratégia de fazer o contraponto 
político e administrativo. O 
governador Carlos Moisés ignorou 
Joinville na formação de seu 
governo. Cidade já teve secretários 

da Fazenda, presidentes da 
Celesc, dirigentes de empresas e 
vários cargos de destaque. E na 
gestão Moisés ficou no sereno.

Daniela, agora na segunda 
interinidade, trouxe o executivo 
Miguel Bertolini, ex-secretário 
na gestão Udo Döhler, para a 
Secretaria de Comunicação, a 
professora Dolores Tomaseli para a 
Fundação Catarinense de Cultura, 

e o líder lojista para adjunto do 
Desenvolvimento Econômico.

Estas alterações remetem a 
duas sinalizações: ou a interina 
está confiante no sétimo voto e na 
permanência até o final de 2022; ou 
pratica atos temerários, diante da 
hipótese de retorno de Carlos Moisés.

O governador afastado já disse 
a aliados que se voltar vai demitir 
todos os nomeados pela interina.

Carreata
Uma manifestação que promete ser a maior já realizada em Florianópolis desde 
que começou a pandemia da Covid-19 está marcada para este sábado, a partir das 
10h. A concentração vai começar no Terminal Urbano da Trindade (Titri) e já tem 
autorização da Polícia Militar. Objetiva dar apoio ao governo do presidente Bolsonaro. 
São duas as bandeiras: “Voto impresso auditável” e “Eu autorizo presidente”. Entre 
os principais promotores estão quatro ONGs ligadas a movimentos de direita.

Daniela: confiança ou temeridade?

Dívida absurda - A situação financeira do Hospital 
Regional de Chapecó é crítica. As dívidas se acumularam. Os 
médicos estão com os salários atrasados. Há especialistas 
que não recebem desde novembro de 2020. Médicos que 
atuam na Emergência e nas UTIs também não recebem os 
vencimentos. A direção do hospital alega que não recebeu 
até agora os repasses da Secretaria de Estado da Saúde. 
Em tempos de pandemia, inaceitável. Até revoltante.

Anita - O bicentenário 
de nascimento de 
Anita Garibaldi terá 
dois atos no dia 22 de 
maio. A Cavalgada do 
Bicentenário, reunindo 
grupos de cavalaria 
de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, 
e o lançamento da 
pedra fundamental do 
monumento “A retirada 
de Anita”. Os dois 
eventos terão a presença 
da governadora 
interina Daniela 
Reinehr e integram a 
programação mundial 
em homenagem à 
heroína dos dois 
mundos. As promoções 
são do Instituto Cultura 
Anita. Na foto, o belo 
monumento a lagunense 
na praça Getúlio Vargas.
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Portos
Ex-senador 
Paulo Bauer vem 
colaborando com 
o Grupo Ciser, 
de Joinville, 
integrando um 
grupo que atua no 
projeto do Porto 
Brasil Sul, a ser 
construído na Baia 
da Babitonga, no 
litoral Norte. O 
empreendimento 
está sendo 
conduzido pela 
World Port 
Desenvolvimento 
Portuário S/A. 
A Ciser, do 
empresário Carlos 
Schneider, é a 
maior fabricante 
de fixadores da 
América Latina.

Monstrengo
Inexplicável e injustificável esta situação que se 
arrasta há anos sobre o trapiche de Coqueiros, 
numa das praias mais tradicionais e bonitas da área 
continental sul da Capital. Estão lá os restos em 
concreto daquele empreendimento, que já marcou 
época e foi usado pelos veranistas e pela população. 
Um local onde caberia um belo empreendimento 
turístico, com restaurante para gerar riqueza, empregos 
e renda. Está abandonado pela ação dos ”contra”.



Condecoração
Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil 
realizará solenidade no dia 6 de maio, às 19h, para outorgar 
a Medalha do Mérito João Baptista Bonnassis ao advogado 
Silvio Saul Müller. Trata-se da principal homenagem que 
a Ordem costuma prestar anualmente a advogados e a 
personalidades que prestigiaram a instituição e a advocacia.

Tirelli  - As três gigantescas e maravilhosas tapeçarias do artista Tirelli, que decoravam o antigo 
terminal do Aeroporto Internacional Hercílio Luz e foram levadas pela Infraero para Curitiba, 
encontram-se na Fundação Catarinense de Cultura. Sua transferência para Florianópolis deve-
se às ações do senador Esperidião Amin, da professora Lélia Nunes e do empresário Sérgio 
Rocha. Foram doadas há décadas pelo saudoso empresário Dilor Freitas. A temática é colonial 
portuguesa da Ilha de Santa Catarina. A FCC informa que está sendo higienizada. Pergunta-se: 
por que não expô-las em espaço público para dar visibilidade e mostrar suas belezas artísticas?
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Curtas
 – Ex-senador Pedro Simon é 
o entrevistado deste sábado 
do programa “Ao vivo nas 
entrelinhas”, com Jakson Castelli. 
Será às 7h, ao vivo, na rádio A 
Voz do Oeste, de Saudades, com 
transmissão pelo Facebook.  

 – A Associação Comercial e Industrial 
de Chapecó recebeu a Certificação 
ISO 9001 de gestão empresarial.

 – Jornais da velha mídia no Rio, 
São Paulo e Brasília deram 
manchetes na sexta-feira (30) 
comemorando a marca dos 400 mil 
mortos pela Covid-19. Lástima!

Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, na 
NDTV, de segunda 
a sexta, a partir 
das 12h, e mais 
notícias no blog 
do portal nd+

Recordando

Amin com Hebe
Esperidião Amin, governador de Santa 
Catarina, que se destacou em todo o Brasil 
com ações durante e após as enchentes 
de 1983, ganhou uma longa entrevista 
com a apresentadora Hebe Camargo, no 
SBT. A entrevista teve grande repercussão 
pelas revelações e pelo conteúdo. Mas 
também pela carinhosa atenção que 
Hebe dispensou a Amin, como revelam os 
olhares trocados durante a conversa.

ARQUIVO/ND

DIVULGAÇÃO/ND

Atacadista
A febre das empresas de vendas no 
atacado na Grande Florianópolis e em 
Santa Catarina ganha nos próximos 
dias um novo concorrente.  Está em 
construção, já em fase final, na área 
do antigo Educandário Santa Catarina, 
em São José, às margens da BR-101, o 
Atacadão, do grupo Carrefour. A empresa 
já administra em Florianópolis o antigo 
supermercado Big, no Shopping Villa 
Romana (ex-Iguatemi), unidade que 
sofreu melhorias e modernização.

No comando
Com o afastamento temporário de 
Bruno Breithaupt da presidência da 
Federação do Comércio de Santa 
Catarina, assumiu temporariamente 
o comando da Fecomércio o 
vice-presidente Emilio Rossmark 
Schramm. Ele é o presidente do 
Sindilojas de Blumenau e atua como 
diretor da Federação desde 2010. 
Ocupou cargos na diretoria da Acib e 
foi presidente da CDL de Blumenau. 
Atualmente é o coordenador do 
Comitê pela Duplicação da BR-470.

A demissão
Roberto Martins, investigado pela 
Operação Mercúrio já não ocupava 
o cargo de superintendente do Sesc 
de Santa Catarina há quatro meses. 
Foi demitido “por justa causa”, 
pela diretoria da Fecomércio, por 
responder a processo instaurado 
pelo Ministério Público do 
Trabalho “por prática de assédio 
sexual”. A Operação Mercúrio 
investiga também pagamentos 
de diárias considerados ilegais.

Criciúma: o livro
Mais de 350 exemplares do livro “Criciúma, 
uma história de todos”, foram distribuídos às 
escolas da rede municipal de ensino e a mais 32 
instituições particulares. Obra de rico conteúdo 
resgata a história de Criciúma, tendo por foco o 
aluno e objetivando levar informações sobre a 
cidade em que vive. Foi elaborado por Guilherme 
Medeiros Honorato, Janio Cesar Conti, Livia da 
Silva, Micheli da Costa Bez Birolo, Silvana Alves 
Bento Marcineiro e Fabrízio Agnes Rodrigues, todos 
da Secretaria da Educação. Elogiável iniciativa que 
deveria ser acompanhada por obras semelhantes 
em todos os demais municípios catarinenses.



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.

Nas redes do 
A imposição dos Estados Unidos com uma barrei-
ra sanitária para quem tomou a Coronavac gerou 
comentários entre os catarinenses. Acompanhe. 

/ndmais @ndmais

 Thyago Moura: Mas faz 
todo sentido. A Coronavac 
não teve testagem pelas 
agências americanas, logo, 
eles ainda não têm infor-
mações internas no país 
da sua eficácia. Esse deve-
ria ser inclusive o padrão 
para todos os países per-
mitirem apenas a entra-
da de pessoas vacinadas.

 Renato  
Fuhrmannuh:  
Triste realidade. A 
Europa também irá 
fazer o mesmo.

 Edson Kiqumoto: Como 
reciprocidade, só en-
tram aqui no Brasil os 
americanos que to-
marem Coronavac ou 
AstraZeneca/Fiocruz.

 Marta Barreto:  
Em suma, não  
querem brasileiros  
por lá.

 Alessandra Lorenzo: Só 
aceitam vacinas ameri-
canas. Mas temos britâ-
nicas e chinesas. E aí? Vai 
querer obrigar o mundo 
todo a usar vacina ame-
ricana quando eles não 
dariam conta de fabricar.

 Clistenes Leite:  
A conta está che-
gando. A loucu-
ra desenfreada 
tem seus custos.
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Charge

 Vânia Noldin:  
Nós brasileiros es-
tamos orgulhosos 
dos dois institu-
tos nacionais que 
estão entregando 
as vacinas: Bu-
tantan e Fiocruz.
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OpiniãoND

Trabalho, resiliência 
 e superação

O Brasil fechou o primeiro trimestre com 
uma taxa de desemprego de 14,2%, 
índice 3% maior do que o registrado em 
março do ano passado, início da pan-

demia. Hoje, são cerca de 14 milhões de pessoas 
que não têm registro profissional formal e en-
frentam um desafio ainda maior por conta de 
uma crise sanitária sem precedentes e que, ine-
gavelmente, incorporou novos paradigmas ao 
mercado. No segundo feriado do Dia do Traba-
lho em meio ao enfrentamento do coronavírus, 
o país está diante de desafios ainda maiores aos 
que já se avizinhavam na entrada da década.

A pandemia desenhou uma realidade diferente, 
que exige um novo posi-
cionamento de gestores 
públicos, empresários 
e, é claro, dos traba-
lhadores. Reinvenção 
tem sido a palavra de 
ordem nos últimos 13 
meses para empreen-
dedores e funcionários. 
Não é clichê. Quantas 
histórias de empregados 
que perderam a vaga na 
empresa por conta da 
crise econômica causada 
pela Covid-19 e impro-
visaram outras ativi-
dades para garantir uma fonte de renda. E os 
relatos de empresários que, sem receita, tiveram 
que se readaptar para evitar demissões. Sem falar 
na triste estatística dos CNPJs cancelados: ne-
gócios que não suportaram as medidas restriti-
vas – muitas vezes, sem qualquer contrapartida 
oficial – e fecharam as portas definitivamente.

Em maior ou menor grau, todos tiveram que sair 
da zona de conforto. O home office, antes tímido e 
até visto com desconfiança, virou rotina em peque-
nas e grandes corporações pela necessidade do iso-
lamento social para conter a transmissão do vírus. 
É uma transformação que passa pelo aumento ex-
pressivo da digitalização, da substituição do contato 
presencial pelo on-line e que testa de forma osten-
siva a nossa capacidade de resiliência e superação. 

Em maior ou menor 
grau, todos tiveram 
que sair da zona de 
conforto em virtude 
dos desafios impostos 
pela pandemia ao 
mercado de trabalho.”



paulo.alceu@ndmais.com.br
PauloALCEUMais indústria

Mario Cezar de Aguia
presidente da Fiesc (Federação das  
Indústrias do Estado de Santa Catarina)

Em 2020, apesar da pandemia, Santa Catarina ge-
rou 53 mil novos empregos, sendo campeã absolu-
ta no País, com um terço do total de vagas abertas. 
Uma das principais explicações para isso está na 
nossa diversidade e densidade industrial. Somos o 
estado mais industrializado do País, com 27% do 
PIB gerado pelo setor. Aqui mais de um terço dos 
empregos (34%) estão na indústria, e foi justamen-
te o setor, que deu uma forte arrancada no segundo 
semestre do ano passado, puxando a abertura de 
vagas, com quase metade do total. Importante lem-
brar que o segmento paga salários acima da média.

O valor da industrialização para o desenvolvimento, 
que vinha sendo subestimado, ganha força nova-
mente. Conforme estudo da ONU, a indústria de 
transformação é central para o desenvolvimento 
devido a três fatores. O primeiro é a maior produ-
tividade, o que se deve ao elevado capital aplicado 
para a produção em massa. O segundo é a forte liga-
ção da manufatura com outras partes da economia. 
O crescimento de uma indústria cria demanda adi-
cional por suprimentos e gera oportunidades para 
outras empresas, garantindo o chamado dinamismo 

econômico. Em terceiro lugar, a indústria de trans-
formação é a maior fonte de inovações e avanços 
tecnológicos, que além de tracionarem o crescimen-
to do próprio setor, influenciam os demais. A indús-
tria é responsável por 69% do investimento em-
presarial em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, 
conforme a Confederação Nacional da Indústria

Isso explica a ascensão econômica e social de paí-
ses que se industrializaram recentemente, como os 
do sudeste asiático. Mas no Brasil a participação da 
manufatura no PIB declina. A indústria brasileira 
era a 10ª maior do mundo em 2014, e atualmen-
te é apenas a 16ª. Em Santa Catarina, felizmente, o 
tecido industrial se mantém firme, o que é associado 
aos resultados do estado, superiores à média nacio-
nal nos últimos anos. Da mesma forma, a indústria 
é a chave para a recuperação no pós-pandemia e 
o principal “drive” de crescimento do estado. Polí-
ticas adequadas, como as propostas no programa 
Travessia, da FIESC, podem fortalecer ainda mais o 
setor e, desta forma, socializar os ganhos para to-
dos os catarinenses, na forma de qualidade de vida. 
Onde tem indústria forte, tem desenvolvimento.

AIRBNB em condomínios residenciais
Gustavo Camacho, 
advogado

A polêmica sobre o uso das plataformas de hos-
pedagens para condomínios residenciais não é 
apenas debatida e controvertida em diversos paí-
ses, entre eles o Brasil. O caso é tão desafiador que 
chegou até o Superior Tribunal de Justiça por in-
termédio do Recurso Especial de número 1819.075. 
 
A decisão, em síntese, a qual apenas é aplicá-
vel ao condomínio específico, posto que trata-se 
de um precedente e não de uma jurisprudência 
já consolidada, reconhece a força normativa das 
convenções condominiais para impedir o uso dos 
aplicativos de hospedagem para fins de locação de 
unidades em condomínios residenciais. 
 
A matriz de pensamento sob a qual nossa socie-
dade moderna é constituída leva em consideração 
os princípios neoliberais derivados iluministas, 
que visavam separar o Estado, à época absolu-
tista, da propriedade privada. Neste racional, o 
Estado deve intervir o mínimo possível nas rela-
ções privadas, notadamente aquelas envolvendo o 
direito de propriedade, como é o caso dos condo-
mínios edilícios, que possuem convenções con-
dominiais que exprimem os acordos de vontade 
celebrados entre os condôminos.  
 
As convenções condominiais, nesta direção, de-
vem definir a destinação das unidades autônomas 
que compõem os condomínios. Se residenciais, as 
unidades, por óbvio, não poderão abarcar ativi-
dades comerciais e vice-versa. É justamente o que 

determina o artigo 1.335, inciso III, do Código Civil. 
Por isso, a decisão do STJ é tão importante, 
pois reconheceu, por meio do precedente REsp 
1819.075, que a utilização dos aplicativos de hos-
pedagem não se reveste dos pressupostos apli-
cáveis às locações por temporada, mas que, em 
verdade, resta caracterizada atividade asse-
melhada à hotelaria, a qual é regulada pela Lei 
11.771/2008. Ou seja: locar unidades autônomas 
com finalidade exclusivamente residencial carac-
teriza infração ao acordo de vontades constante 
da convenção condominial. 
 
Esta importante decisão proferida pelo STJ foi 
bastante sensível e ratificou o fato de que cada 
condomínio é único e é formado imaterialmen-
te pelos condôminos que o compõe, assim como 
pela estrutura física da edificação, a qual pode-
rá ter condições de absorver o uso dos aplica-
tivos de hospedagem sem maiores impactos no 
cotidiano condominial. 
 
Considerando que, em que pese o precedente ge-
rado, o assunto permanece polêmico e gerador 
de instabilidades jurídicas, a forma de securi-
tizar, tanto a proibição, quanto a autorização 
para a utilização das plataformas de locação por 
temporada é, justamente, promover a respectiva 
alteração à margem da convenção condominial, 
na forma do artigo 1.351 do Código Civil, fazendo 
constar a deliberação aprovada em assembleia.

O Tribunal Superior Eleitoral, comandado no momento pelo ilustríssimo 
ministro Luiz Roberto “vaidoso” Barroso, está preparando uma espécie de 
campanha contra o que classifica de tentativas de desacreditar as urnas 
eletrônicas. Só que não se trata disso. A urna eletrônica não está em questão. 
Ela conquistou com méritos seu espaço. É um avanço tecnológico, que 
coloca o Brasil numa posição de destaque. O debate sobre o voto impresso 
visa aperfeiçoar o sistema eleitoral brasileiro evitando questionamentos 
sobre a licitude das eleições. É desproporcional a reação contra a coleta 
de cédulas impressas juntamente com a votação da urna eletrônica. 
Alegam os ministros que a reprodução do voto impresso provocará uma 
série de transtornos. Dá inclusive para suspeitar tanta contrariedade. 

Não se trata em absoluto de retrocesso, mas de um avanço 
responsável. Há um empenho da Suprema Corte e parte do Congresso 
evitando o voto impresso usando defesas discutíveis ao declarar que 
a intenção está em sepultar a urna eletrônica. Outro argumento 
é de que judicializará a eleição. Mais judicializada que está?  

Na verdade um fortalecerá o outro quanto a tentativa possível 
de fraude. Mas os ministros do Olimpo do STF não suportam essa 
ideia. Inclusive apelaram em 2009 que Lula não sancionasse 
a minirreforma eleitoral permitindo o voto em trânsito e a 
impressão do voto em 2% das urnas, a partir da eleição de 2014. 
Reagiram contra. Mas o Congresso voltou a aprovar projetos para 
reinstituir o voto impresso.  Daí o STF voltou a entrar em cena. 

Em 2011 suspendeu o voto impresso. E em 2013 derrubou a lei que 
institui a voto impresso, em definitivo. Por unanimidade acabou com 
o que foi aprovado pela maioria do Parlamento. Outro argumento dos 
11 da toga imperial foi o alto custo do sistema, R$ 2,4 bilhões. Quem 
sabe cortando os privilégios exagerados que possuem e reduzindo 
as iguarias e vinhos caros que abundam na mesa dos togados, 
sobrariam alguns recursos para evoluir no modelo eleitoral do país, 
decapitando qualquer tentativa de burlar a vontade popular. 

O tema voltou ä tona depois que o STF, como cabo eleitoral eficiente, 
colocou Lula “inocente” da Silva na disputa presidencial. Não querer 
criar meios de fortalecer a lisura no pleito fica difícil de entender. 
Enquanto isso, o TSE se debruça no projeto Eleições do Futuro, no 
qual o eleitor poderá registrar seu voto por meio de um aplicativo de 
celular ou pelo computador, sem sair de casa. A pandemia acelerou 
esse modelo. Alguns sindicatos já usam esse sistema incluindo 
criptografia e reconhecimento facial. E a tendência é evoluir. 

Mas vale destacar que nenhum sistema é completamente seguro, 
exigindo meios de proteção. Em relação à urna, especialistas 
afirmam que não é possível garantir a sua absoluta existência 
de vulnerabilidade. O voto impresso é mais uma proteção.

Defesa a favor da fraude

STF x magistrados
As decisões do STF, desencontradas da Constituição estão provocando 
a indignação dos brasileiros de verdade, que reagem apedrejando a 
Justiça num todo. Só que tem um detalhe que merece ser considerado 
porque os juízes de 1ª Instância, aqueles que estão na raiz das sentenças, 
certamente a imensa maioria se revela desconfortável e não se 
sente representada em muitas situações pelos 11 da toga imperial. 
A Justiça do STF e a Justiça de 1º Grau estão se distanciando como se 
fossem duas categorias diferentes. E isso vem provocando a quebra da 
confiabilidade e inclusive da respeitabilidade para com o Judiciário. 
Exigir respeito à liturgia do cargo não se resume à função exercida, 
mas ao se dar respeito pela maneira como exerce esse cargo. Um juiz 
impõe a lei e não suas vontades. Mas não é o que está ocorrendo. E o 
pior passou a ser imposto um Estado Judicial liderado por 11 togados do 
Olimpo do STF, a maioria exercendo funções de advogado, que estão 
interferindo diretamente no Estado Legal e Democrático de Direito.
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Prefeitura entra com ação 
para garantir repasses
Município pede na 
Justiça Federal a 
regularização dos 
cadastros, para poder 
voltar a receber verbas 
destinadas à execução 
de obras e para o 
desenvolvimento 
de projetos em 
várias áreas

Sem o CRP, o município fica impedido de receber verbas do Estado e da União e tem de bancar as obras com recursos próprios
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Reforma segue tramitando na Câmara
No dia 25 de fevereiro, a 

Prefeitura de Joinville proto-
colou os projetos de Reforma 
da Previdência dos servidores 
públicos municipais na Câma-
ra de Vereadores de Joinville. 
Os principais pontos são o 
reajuste da alíquota, que passa 
de 11 para 14%, e a adequação 
da idade, que passa a ser de 62 
anos para mulheres e 65 para 
os homens, nos mesmos mol-
des da reforma realizada em 
nível federal no ano de 2019.

O projeto tem como ob-
jetivo garantir a susten-

tabilidade do Instituto de 
Previdência Social dos Servi-
dores Públicos do Município 
de Joinville (Ipreville), além 
de assegurar a capacidade 
do pagamento da aposen-
tadoria dos servidores no 
futuro. “É muito importante 
que o projeto da Reforma da 
Previdência continue sendo 
discutido e siga tramitando 
junto ao poder Legislati-
vo, porque a segurança da 
aposentadoria dos nossos 
servidores depende dis-
so”, reforça o prefeito.

Defesa Civil vai 
chegar às escolas 
  Até o dia 7 de maio, professores podem  
se inscrever para participar de uma 
capacitação Defesa Civil na Escola, um 
projeto promovido pelo Governo do Estado 
de Santa Catarina. Para fazer o cadastro, 
basta preencher o questionário pelo link bit.
ly/DefesaCivilnaEscolaSC. 
Neste primeiro momento, os profissionais 
receberão capacitação totalmente online 
e gratuita, com duração de 80 horas e 
certificação pelo Ministério da Educação e 
Instituto Federal Catarinense. O início das 
aulas está previsto para o dia 24 de maio.  
O objetivo é inserir no currículo escolar 
a temática Proteção e Defesa Civil. 
    Para isso, a formação é realizada 
para que o tema possa ser trabalhado 
em diversas disciplinas. O conteúdo é 
abordado por módulos e a proposta é 
que as atividades desenvolvidas com os 
estudantes tenham caráter lúdico. Durante 
a pandemia, as atividades são adaptadas 
que as normas sanitárias sejam seguidas. 

É muito importante que o projeto da 
Reforma da Previdência continue 
sendo discutido e siga tramitando 
junto ao poder Legislativo, porque 
a segurança da aposentadoria dos 
nossos servidores depende disso”.

Adriano Silva, prefeito

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

A Prefeitura de Joinville 
ingressou, ontem (30), com 
uma Ação Civil Pública na 
Justiça Federal para requerer 
a regularização dos cadastros 
que inviabilizam o repas-
se de verbas relacionadas 
com a execução de obras e 
o desenvolvimento de pro-
jetos em diversas áreas.

Desde o início do ano, 
Joinville está negativa-
da em cadastros federais 
e estaduais em função da 
ausência do Certificado de 
Regularidade Previdenciá-
ria (CRP) em razão da não 
aprovação da reforma da 
Previdência do município.

Com isso, o recebimento 
de recursos de convênios e 
emendas para investimen-
tos foi prejudicado. “Esta 
é uma ação paliativa para 
que as obras que estão em 
andamento na cidade não 
tenham que ser suspensas 
por falta de recursos”, expli-
ca o prefeito Adriano Silva.

Atualmente, cerca de 60 
obras e projetos estão sen-
do diretamente impactados 
pela ausência do CRP. Neste 
período, a Prefeitura de Join-
ville está utilizando recursos 
próprios para evitar a parali-
sação de obras em andamento.

A ação foi proposta pela 
Procuradoria Geral do Muni-
cípio após amplos debates e 
o desenvolvimento de estu-
dos jurídicos em andamento 
desde fevereiro. Com o ajui-
zamento da ação, a prefeitura 
busca afastar as restrições 
e regularizar os cadastros 
para que os recursos repre-
sados possam ser liberados.
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NESTE DIA DO TRABALHADOR,
NOSSA HOMENAGEM ÀQUELES
QUE NUNCA NOS DEIXARAM SÓS.

No isolamento da pandemia, muitos trabalhadores se 
reinventaram e seguiram nas ruas e locais públicos 
mantendo o acesso a alimentos, energia, água, 
segurança, informação, limpeza urbana, saúde e tantos 
outros, numa entrega de vida, ainda maior do que o 
trabalho. A nossa homenagem a todos os trabalhadores.  

1º de maio – Dia do Trabalhador



Câmbio

Inflação (%) Ibovespa Selic

CUB-SC

Salário mínimo

Ouro

PoupançaDólar Euro Peso

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

Mês R$/m² Variação (mês)
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29/ABR 120.065,75 -0.82%

28/ABR 121.052,52 1.39%

27/ABR 119.388,37 -1%

1/MAIO 0,1590%

28/ABRIL 0,1590%
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0,82%

0,27%

-0,18%

6,94%

-

2,17%

2,71%

2,91%

2,74%

30,64%

1,51%
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2,53%

2,58%

6,97%

32,03%

-

0,87%

0,70%

0,91%

2,49%

6,69%
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As expectativas da indústria 
para os próximos seis 
meses melhoraram em 18 
dos 30 setores em abril, 
segundo pesquisa da CNI 
(Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). De 
acordo com o Índice de 
Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI) divulgado 
na sexta-feira pela entidade, 
“celulose e papel, couros, 
bebidas, móveis e obras de 
infraestrutura, que estavam 
sem confiança em março, 
ultrapassaram a linha 
divisória dos 50 pontos 
neste mês, indicando que 
voltaram a ficar confiantes”.

O ICEI varia de zero a 100 
pontos, sendo 50 pontos a 
linha de corte, separando 
otimismo de pessimismo, 
por parte dos empresários. 
O levantamento aponta que 
os setores com as maiores 
altas de confiança em 
abril foram bebidas (7,8 
pontos); celulose e papel 
(5,2 pontos); e couro e 
artefatos (4,2 pontos).
Já os que apresentaram as 
maiores quedas de confiança 
foram biocombustíveis 
(-7,9 pontos); outros 
equipamentos de transporte 
(-2,9 pontos); e manutenção 
e reparação (-2,6 pontos).

Confiança da indústria 
cresce em 18 setores

Novos cooperados
A Sicredi Aliança RS/SC/ES 
registrou a marca de 60 mil 
associados e prevê a abertura de 
seis novas agências em Santa 
Catarina e um crescimento 
de 34% em 2021. Dentre os 
números que confirmam o bom 
desempenho alcançado pela 
Sicredi Aliança no último ano 
está o resultado positivo de R$ 
33 milhões. Soma-se a este 
retrospecto o montante de R$ 6 
milhões repassados recentemente 
pela cooperativa aos seus 
associados, relativos à distribuição 
da participação de resultados, 
valor referente ao saldo positivo 
das movimentações financeiras 
realizadas durante o ano de 2020. 

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Serviços 
O Índice de Confiança de Serviços, medido pela 
Fundação Getúlio Vargas, subiu 4,1 pontos na 
passagem de março para abril, depois de três 
quedas consecutivas. Com isso, o indicador 
chegou a 81,7 pontos, em uma escala de zero 
a 200 pontos, sendo que resultados cima de 
100 pontos indicam confiança. Houve alta 
na confiança de empresários de 12 dos 13 
segmentos de serviços pesquisados no país. 

Oktoberfest
A Eisenbahn não será a cervejaria 
oficial da Oktoberfest Blumenau 
2021. O anúncio da desistência foi 
feito à prefeitura de Blumenau. 
A medida segue uma tendência 
do Grupo Heineken global de 
não participar de eventos que 
promovam a aglomeração. A 
marca era a cervejaria oficial da 
Oktoberfest desde 2015. Apesar da 
saída da marca como cervejaria 
oficial, a prefeitura ressalta que 
a Eisenbahn está cumprindo as 
exigências do contrato, inclusive 
trabalhando no lançamento do 
livro da Oktoberfest, que também 
é uma exigência do contrato.

Novidades no Beiramar
A Azdora Piadineria e a Smart Tech são as novas operações 
do Beirmar Shopping. Neste fim de semana inaugura a 
Azdora, no modelo fast food, com piadinas tradicionais e 
pratos de pasta. O restaurante será a segunda franquia no 
Estado, a primeira está localizada em Itajaí. Na segunda-
feira, inaugura a Smart Tech, loja voltada para assistência 
técnica de produtos de informática e da linha de celulares.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL/ND

Qualificação
A Irani Papel e Embalagem, empresa catarinense com sede 
em Joaçaba, é uma das três maiores indústrias do segmento 
de papel e embalagem do Brasil e vem se posicionando 
como relevante marca empregadora na região Sul do país. 
Em 2020, a companhia investiu cerca de R$ 1 milhão em 
programas de qualificação e desenvolvimento para os 
seus funcionários e iniciativas de retenção de talentos.

Mala vazia
Depois de acumular dívidas de R$ 64,6 milhões e ver suas 
receitas desabarem ao longo de mais de um ano de pandemia, 
a varejista de malas, bolsas e mochilas Le Postiche entrou 
em recuperação judicial. Além de ter lidado com um período 
com lojas fechadas na quarentena, a Le Postiche viu dois de 
seus principais pilares de demanda ruírem na pandemia: 
o de turismo (malas de viagem) e o escolar (mochilas).
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O Dia do Trabalhador, celebrado 
neste sábado (1o/5), será marcado 
em Joinville pela reabertura de dois 
importantes espaços de lazer e pre-
servação. O Parque Natural Munici-
pal da Caieira e o Parque Morro do 
Finder estarão novamente disponí-
veis para uso da população. 
Os espaços, que são unidades de 
conservação, passaram por me-
lhorias nos últimos meses. “Foram 
realizados alguns reparos, limpe-
za, podas nas trilhas e remoções 
de árvores que caíram nos ven-
davais do início do ano”, infor-
ma Jackson Santos, coordenador 
de praças e jardins da Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambien-
te da Prefeitura de Joinville.

O Parque Natural Municipal da 
Caieira, localizado na rua Wal-
demiro Rosa, 1636, no Adhemar 
Garcia, é uma unidade de conser-
vação de proteção integral. Foi 
criada em 2004 com o objetivo de 
conservar e proteger amostras do 
ambiente de manguezal e restinga 
e proteger os sítios arqueológicos 
localizados na área. Também ofe-
rece ao público a possibilidade de 
acesso a ambientes ecológicos para 
atividades de educação e recrea-
ção em contato com a natureza.

O Morro do Finder também é uma 
unidade de conservação de prote-
ção integral. Em seus 50 mil metros 
quadrados é possível apreciar a exu-
berância da flora e fauna da Flores-
ta Atlântica. Conta com trilhas em 
meio à mata. Fica localizado na rua 
Antônio Haritsch, no Bom Retiro.

O funcionamento dos dois par-
ques é de terça-feira a domingo, 
das 8h às 18h. A Prefeitura aler-
ta para a necessidade do uso de 
máscara e reforça a proibição 
de aglomerações, tanto em lo-
cais privados quanto públicos. 

Parques da Caieira e  
do Finder reabrem 

Cidade  /  Serviço 

Além de garantir 
a proteção de 
áreas de mangue 
e restingas, 
Parque da 
Caieira conta 
com estrutura 
como parque 
com brinquedos 
para crianças e 
muitas trilhas

No Dia do 
Trabalhador, dois 
espaços públicos 
voltam a ficar à 
disposição de quem 
procura lazer 
em meio a matas 
em unidades de 
conservação

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 16°C 26°C
 18°C 24°C

 16°C 25°C

 14°C 27°C

 12°C 22°C

 13°C 27°C

Pôr do sol: 06:39

  Terça 
 Min. 23°C

Máx. 28°C    

Nascer do sol: 17:43

  Domingo 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Segunda 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

16°C 22°C 16°C

Áries 21/3 a 20/4 
Retroceder? Jamais! Não há essa alterna-
tiva disponível, porque mesmo que em sua 
alma pareça que isso seria melhor, na prá-
tica, você verá, não será possível retroceder. 
Então, só resta seguir em frente. É assim.

Touro 21/4 a 20/5
Negocie tudo, mas vá até o fim para fechar 
questão neste momento, nada deixando para 
depois. É um turbilhão de acontecimentos ao 
mesmo tempo, e isso desnorteia um pouco, 
porém, recupere o juízo e siga em frente.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Interiormente, a visão é tão clara que pro-
duz dor, já que a realidade que se descor-
tina é muito dura. Ainda não vai dar para 
você expressar tudo e ter a compreensão das 
pessoas. Aguarde pelo momento oportuno.

Câncer   21/6 a 22/7 
Nem sempre dá para só lidar com as pessoas 
que mais agradam, há momentos em que as 
pessoas necessárias não causam simpatia em 
sua alma, porém, assim mesmo você precisa 
lidar com elas, porque são as mais indicadas.

Leão 23/7 a 22/8  
Faça tudo que puder no menor tem-
po possível, mas sem se afobar, man-
tendo a ordem e a boa vontade. Você 
verá que o tempo vai render muito mais 
do que o normal, e você colocará em dia 
muita coisa atrasada. Vale a pena.

Virgem  23/8 a 22/9 
Quantas vezes já lhe aconteceu de ter certeza 
de que o fim do mundo estava acontecendo e, 
logo depois, em pouco tempo, em vez de o fim 
do mundo ocorrer, um novo e melhor mundo 
se anunciou? Está no mesmo caminho agora.

Libra  23/9 a 22/10
É sempre bom investigar o que deixa você 
com a pulga atrás da orelha, principalmente 
se as alegações envolvem pessoas próximas. 
Investigue tudo com mente aberta e atitu-
de imparcial. A verdade liberta. É assim.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Nem sempre é possível expressar com se-
renidade tudo que a alma sente, prin-
cipalmente quando há outras pessoas 
envolvidas e se passou tempo demais 
silenciando emoções profundas. Che-
ga a hora, porém, de se expressar.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Se você se debruçar sobre os assuntos que se 
desorganizaram ao longo do tempo, como 
resultado de você não ter lhes prestado a 
devida atenção, você verá que, agora, po-
derá se reorganizar e tudo dar muito certo.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Nada é demais nem de menos, tudo está na 
sua justa medida, porém, as coisas no mundo 
andam muito loucas, incertas e num turbi-
lhão enorme. Esse estado de coisas atinge a 
todos, e faz parecer que tudo seja demais.

Aquário 21/1 a 19/2
Muita coisa precisa ser passada à lim-
po e isso vai requerer que você adote 
uma postura neutra em relação às pes-
soas que provocam emoções misturadas 
em sua alma. Tome distância e observe 
com imparcialidade os acontecimentos.

Peixes  20/2 a 20/3
A competência das pessoas nem sem-
pre vem junto a uma aparência agradá-
vel e simpática. Neste momento, é me-
lhor você se concentrar na competência 
do desempenho do que na simpatia da 
aparência. Você ganhará com isso.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Respeitar  
a história  
do clube 
 
     Zago deixou claro que não 
tem um esquema tático “pre-
ferido” e que o time precisa se 
adaptar às situações peculiares 
de uma série D que tem adver-
sidades como campos ruins, 
problemas de arbitragem e times 
mais duros do que técnicos.
      Ele adianta que a equipe deve 
seguir a história das gerações 
vencedoras do Joinville. “Pre-
cisamos respeitar a história do 
clube, as equipes vencedoras 
que criaram sinergia com a 
torcida com entrega, veloci-
dade e intensidade. Isso tudo 
nós precisamos ter”, disse.

Zago diz gostar de atuar com a 
defesa bem organizada, fazendo 
pressão no adversário, aplican-
do velocidade e equilibrando 
entre o jogo apoiado e alongado. 
“Eu opto pelo esquema tático 
que potencialize as caracte-
rísticas do grupo”, reforçou.

Além disso, ele diz que a 
entrega de cada jogador do 
elenco deve ser total ao clube e 
ao objetivo. “Todos os atletas 
que compartilham do nosso 

objetivo têm que ficar aqui, mas 
com a cabeça em acesso e título. 
Não vamos construir uma 
equipe vencedora se as pessoas 
não estiverem aqui de coração. 
Quem ficar, precisa estar com 
a cabeça no clube e não usá-lo 
como ponte”, destacou. 

A avaliação dos atletas ainda 
será realizada e na próxima 
semana, mudanças começam 
a acontecer no JEC. A reapre-
sentação dos atletas será na 
terça-feira (4) e, depois disso, 
Zago começa, efetivamente, a 
trabalhar visando a série D.

“Não quero ser especialista 
em série D. Prefiro ser especia-
lista em um ano e levar o time 
à Série C. Não quero ter oito 
anos de experiência em série 
D. O clube tem que ser espe-
cialista em série A”. Foi assim 
que o técnico Leandro Zago 
chegou, oficialmente, ao JEC.

A apresentação do técnico 
aconteceu ontem (30) em uma 
entrevista na Arena Joinville. 
Assim que o nome de Zago foi 
anunciado, a falta de expe-
riência do treinador na série 
D foi questionada nas redes 
sociais.A resposta foi dada na 
apresentação. Estudioso, Zago 
ressaltou que monitora todas 
as séries do futebol brasileiro. 
“Acho fundamental ter co-
nhecimento sobre a divisão e 
isso nós temos. O clube tem 

que sair o mais rápido possível 
da série D”, complementou.

Para o diretor de futebol 
Léo Roesler, a contratação de 
Zago já era desejo antigo e ele 
ressaltou, ainda, o encaixe 
entre o perfil do treinador e o 
modelo de jogo que a diretoria 
deseja. “É jovem, estudio-
so e tem grandes resulta-
dos dentro de campo. É uma 
mudança de perfil e o que nos 
fez mudar foi entender o que 
não deu certo”, salientou.

O presidente Charles Fischer 
garantiu que o nome de Zago 
foi decisão da presidência, do 
CEO, e da direção de futebol.

O novo treinador do Joinville 
já iniciou a avaliação do elenco. 
Antes mesmo de assistir ao 
jogo contra o Brusque, na 
Arena Joinville, ele já acompa-

nhava a equipe e gostou do que 
viu. “Temos uma equipe qua-
lificada que, obviamente, pode 
ser reforçada em situações 
pontuais para um grupo ainda 
mais competitivo. O impor-
tante é classificar bem e  estar 
preparado para as circunstân-
cias de série D”, ressaltou.

Leandro Zago já chega 
pressionado. Sob o comando 
dele, o JEC precisa do acesso, 
do contrário, fica sem série e 
sem calendário no segundo 
semestre de 2022. Foi justa-
mente a pressão e o desafio 
que seduziram o técnico. “Pela 
grandeza do clube, da cida-
de, da torcida, a pressão se 
intensifica. Viemos aqui para 
fazer história. É um desafio de 
exigência máxima e isso foi 
sedutor para mim”, disse.

16   sábado e domingo, 1 e 2 de maio de 2021 

JEC/Krona enfrenta o Marreco

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Zago quer o Joinville 
“especialista em Série A”
Na entrevista de apresentação, novo técnico mostra personalidade e 
responde aos questionamentos sobre sua falta de experiência em Série D

Esporte

E a bola pesada volta a rolar amanhã (2), no Centreventos 
Cau Hansen. O JEC/Krona enfrenta, a partir das 16h, o 
Marreco, em seu segundo jogo da Liga Nacional de Futsal. 
O Tricolor vem de boa vitória na estreia, contra a Assoeva. 
Já o Marreco foi derrotado na estreia pelo Cascavel. Para 
a partida, o técnico Daniel Jr. continua com o desfalque 
do ala Xuxa. O fixo Andrei é dúvida para a partida.

Basquete Joinville 
O Basquete Joinville encerrou a primeira fase do Campeonato 
Brasileiro com derrota. Enfrentando o atual campeão, Ponta 
Grossa, a equipe joinvilense foi derrotada por 78 a 74.

Garotos voltam ao elenco principal 
A pedido de Elizeu, que comandou o time nas quartas de 
final do Estadual, três jogadores da base retornaram ao 
elenco principal e assim devem permanecer. O diretor de 
futebol Léo Roesler garantiu que a reintegração dos garotos 
foi solicitada por toda comissão e diretoria e eles devem 
trabalhar com o elenco principal com o novo técnico. Com 
isso, Wallisson, Sales e Thiaguinho Fumaça devem fazer 
parte do grupo que disputa a série D a partir de junho.

Avaliações para definir o elenco 
Com um perfil muito parecido com o do diretor de 
futebol Léo Roesler, o técnico Leandro Zago também 
tem um estudo de monitoramento de jogadores 
de todas as divisões do futebol brasileiro. Ontem, 
diretoria e comissão se reuniram para alinhar os 
nomes e, na segunda-feira (3), novamente comissão 
e staff se reúnem. Com isso, jogadores devem 
deixar o clube e outros podem chegar. As primeiras 
definições estão previstas para a próxima semana.

Presidente admite responsabilidade 
Durante a 
apresentação de 
Leandro Zago, 
o presidente 
do JEC, Charles 
Fischer, admitiu a 
responsabilidade 
pelo momento 
delicado do clube. 
O Tricolor não 
tem calendário 
garantido no 
segundo semestre 
de 2022 depois 
de não atingir 

o objetivo de ficar entre os quatro do Campeonato 
Catarinense. “Eu entendo as críticas e respeito e deixo 
aqui a minha indignação e sofrimento. O time tinha 
um objetivo e não alcançou. O clube não cumpriu 
sua meta e isso é inadmissível. O torcedor está de 
saco cheio de desculpas. Agora, temos que seguir em 
frente. A meta mais importante é a série C”, disse.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Zago quer os atletas com foco 

total nos objetivos do JEC

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



Uma semana após decidirem 
a Taça Guanabara, Flamengo 
e Volta Redonda voltam a se 
enfrentar, agora pelo jogo de ida 
das semifinais do Campeonato 
Carioca. Às 21h05 deste sábado, 
no Raulino Oliveira, o técnico 
Rogério Ceni aposta, mais uma 
vez, em equipe alternativa por 
causa do duro compromisso 
com a LDU, pela Libertadores, 
na terça-feira. A Record TV 
transmite o duelo do Carioca 
ao vivo para Santa Catarina. 

Rogério Ceni terá quatro 
desfalques para o jogo. Rodrigo 
Caio, que segue o trabalho de 
recuperação e fortalecimento 
da coxa direita, não foi rela-
cionado. Além dele, o Fla terá 
três desfalques contra o Vol-
ta Redonda, neste sábado. O 
lateral-esquerdo Filipe Luis, 
o volante Gerson e o atacante 
Gabigol estão fora da partida.

No último confronto entre 
as equipes, disputado no dia 
24 de abril, o Flamengo levou 
a melhor e venceu por 2 a 1, no 
Maracanã, pela última roda-
da da Taça Guanabara. Com 
gols de Michael e Vitinho, o 
Mengão conquistou o bicam-

peonato da competição e o 23º 
troféu para sua vasta galeria.

O Flamengo deve ir a campo 
com: Diego Alves; Matheu-
zinho, Bruno Viana, Gustavo 
Henrique e Renê; Gomes, Diego, 
Everton Ribeiro e Arrascae-
ta; Bruno Henrique e Pedro.
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Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 
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Premiação Ganhadores Prêmio

ABRIL            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 3 R$ 1.044.027,90
14 acertos 486 R$ 1.171,38
13 acertos 17888 R$ 25,00
12 acertos 183565 R$ 10,00
11 acertos 907917 R$ 5,00

1 acertos 093104 R$ 500 mil
2 acertos 046670 R$ 27 mil
3 acertos 062607 R$ 24 mil
4 acertos 095430 R$ 19 mil
5 acertos 020462 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 10 milhões
Quadra 58 R$ 13.093,18
Terno 6236 R$ 183,12

05 31 63 64 78

Sena Acumulado R$ 38 milhões
Quina 63 R$ 40.222,88
Quadra 4551 R$ 795,44

05 23 29 34 53 60

20 acertos Acumulado R$ 7.700 mil
19 acertos 8 R$ 46.374,99
18 acertos 127 R$ 1.825,79
17 acertos 1129 R$ 205,38
16 acertos 7148 R$ 32,43
15 acertos 30355 R$ 7,63
0 acertos 0 R$ 0,00

10 28 32 36 43
44 45 46 54 59
64 66 71 73 74
80 82 86 94 95

Sena Acumulado R$ 900 mil
Quina 14 R$ 2.695,30
Quadra 544 R$ 79,27

Sena 0 R$ 0,00
Quina 2 R$ 16.980,37
Quadra 276 R$ 156,24

7 acertos Acumulado R$ 1.900 mil
6 acertos 4 R$ 11.029,04
5 acertos 89 R$ 708,12
4 acertos 1475 R$ 9,00

VITORIA         BA 4411 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 400 mil
6 acertos 37 R$ 1.946,68
5 acertos 1298 R$ 20,00
4 acertos 17937 R$ 4,00
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GAÚCHO
 SEMIFINAL  

 JOGOS DE IDA 
 2/5, 16h Juventude  x  Internacional
2/5, 19h Caxias  x  Grêmio   

 JOGOS DE VOLTA 
 8/5, 19h Internacional  x  Juventude
9/5, 16h Grêmio  x  Caxias  v

CARIOCA
 SEMIFINAL 
  JOGOS DE IDA 
 1/5, 21h05 V. Redonda  x  Flamengo
2/5, 16h Portuguesa-RJ  x  Fluminense 

   JOGOS DE VOLTA 
 8/5, 21h05 Flamengo  x  V. Redonda
9/5, 16h Fluminense  x  Portuguesa-RJ 

 

Flamengo tem quatro 
desfalques na semifinal
Diante do Volta Redonda, Rogério Ceni não conta com Gabigol, 
Rodrigo Caio, Gérson e Filipe Luis; Record TV transmite o jogo   
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PAULISTA
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
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   GRUPO B 
 TIME P J V E D GP GC SG %
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   GRUPO C 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
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   GRUPO D 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

 CLASSIFICADOS 

  10ª RODADA 
 1/5, 20h Bragantino  x  Santos
2/5, 20h Guarani  x  Novorizontino
2/5, 20h Santo André  x  Palmeiras
2/5, 22h15 Ituano  x  Ponte Preta
2/5 Corinthians  x  São Paulo
3/5, 20h Inter Limeira  x  São Caetano
3/5, 20h Mirassol  x  Ferroviária
3/5, 22h15 Botafogo-SP  x  São Bento 

   11ª RODADA 
 10/4, 20h São Paulo 5 x 1 São Caetano
11/4, 20h Guarani 0 x 1 Corinthians
19/4, 20h Bragantino 2 x 0 Ponte Preta
6/5, 20h Novorizontino  x  Botafogo-SP
6/5, 20h São Bento  x  Inter Limeira
6/5, 21h Palmeiras  x  Santos
6/5, 21h Santo André  x  Mirassol
6/5, 22h15 Ferroviária  x  Ituano 

 Não fi nalizado até o fechamento desta edição  

Corinthians 21 10 6 3 1 13 6 7 70
Inter Limeira 12 9 4 0 5 5 10 -5 44.4
Santo André 7 9 1 4 4 6 11 -5 25.9
Botafogo-SP 7 9 1 4 4 5 12 -7 25.9

São Paulo 25 10 8 1 1 25 6 19 83.3
Ferroviária 12 9 3 3 3 13 11 2 44.4
Ponte Preta 10 9 3 1 5 9 10 -1 37
São Bento 6 9 0 6 3 6 9 -3 22.2

Bragantino 21 10 6 3 1 13 5 8 70
Novorizontino 18 9 5 3 1 13 6 7 66.7
Palmeiras 12 9 3 3 3 11 8 3 44.4
Ituano 10 9 3 1 5 8 11 -3 37

Mirassol 17 9 5 2 2 12 9 3 63
Guarani 11 9 3 2 4 8 11 -3 40.7
Santos 9 9 2 3 4 7 15 -8 33.3
São Caetano 3 10 0 3 7 4 18 -14 10

Na semana passada, o Flamengo bateu o Volta Redonda por 2 a 1 

Fora de casa

Inter preparado 
para enfrentar 
o Juventude

O grupo colorado se reapresentou 
na manhã de sexta-feira (30), no CT 
Parque Gigante, mirando o próximo 
desafio: a semifinal do Campeonato 
Gaúcho. O duelo contra o Juventu-
de está marcado para domingo (2), 
às 16h, na Montanha dos Vinhedos, 
em Bento Gonçalves, no confronto 
de ida. A volta está marcada para o 
outro fim de semana, no Beira-Rio.

Depois da boa vitória no meio de 
semana na Libertadores, 4 a 0 so-
bre o Deportivo Táchira, o técnico 
Miguel Ángel Ramírez deve fazer 
algumas mudanças na equipe por 
conta de lesões. O lateral-direi-
to Rodinei e o zagueiro Zé Gabriel 
sentiram no último jogo. Com isso, 
Lucas Ribeiro deve entrar na zaga e 
Heitor vai assumir a lateral-direita. 

Com isso, o provável time do Inter é: 
Marcelo Lomba; Heitor, Lucas Ri-
beiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodri-
go Dourado, Edenilson e Mauricio; 
Palacios, Thiago Galhardo e Patrick.

No domingo, o Fluminense entra em campo nova-
mente para mais uma partida decisiva. Às 16h, no Está-
dio Luso-Brasileiro, o Tricolor enfrenta a Portuguesa, 
pela semifinal do Campeonato Carioca. Em entrevista 
coletiva, o zagueiro Nino ressaltou a dificuldade do 
confronto e admitiu que o técnico Roger Machado pode 
utilizar alguns reservas, como fez diante do Madu-
reira, pensando na maratona de partidas pela frente. 

Vasco da Gama

Invicto sob o comando de 
Marcelo Cabo, mas ainda sem 
convencer, o Vasco vai usar 
as semifinais da Taça Rio, 
diante do Madureira, atrás 
de entrosamento. Às 15h15 
deste sábado, o time entra 
em campo em Conselheiro 
Galvão para apagar a má im-
pressão dos jogos ruins e para 
tentar ampliar a vantagem 
de dois empates no duelo.

Fluminense deve poupar 
contra a Portuguesa-RJ

Maratona

Após a vitória fora de casa sobre o Lanús por 2 a 1, 
pela Sul-Americana, o time comandado por Tiago 
Nunes enfrenta o Caxias, na serra gaúcha, domingo, às 
19h, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. No último 
jogo, a equipe começou a mostrar um pouco do que 
pede o novo treinador. "Teve boa compactação, tentou 
se aproximar dos adversários e fazer a circulação. Não 
desanimou quando sofreu o empate e manteve a esta-
bilidade", comemorou. Para o duelo contra o Grená, o 
Grêmio deve ir a campo com: Brenno, Rafinha, Gero-
mel, Ruan e Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique 
e Jean Pyerre; Léo Pereira, Ferreirinha e Diego Souza. 

Com novos conceitos, 
Grêmio pega o Caxias

Sob o comando de Tiago Nunes
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Dr. Jairinho vai  
para cela coletiva
O vereador Dr. Jairinho (sem partido) foi 
transferido para uma cela coletiva de Bangu 
8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na 
Zona Oeste do Rio de Janeiro. A informação 
foi confirmada pela Seap (Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária).
Após passar a primeira noite na prisão, 
Jairinho, preso pela morte do menino Henry 
Borel, de 4 anos, sentiu um mal-estar e 
precisou de atendimento médico. Desde então, 
ele era mantido em quarentena, sozinho 
em uma cela. Além do vereador, Monique 
Medeiros, mãe de Henry, também foi presa. 
Eles estão detidos desde o dia 8 de abril.
A polícia descobriu que Jairinho cometia sessões 
de tortura com o enteado. Ele e Monique 
Medeiros, mãe da criança, serão indiciados 
por homicídio duplamente qualificado com 
agravante de tortura e impossibilidade de 
defesa da vítima. Eles negam o crime.

Procon da Capital apreende 120 kg de 
alimentos impróprios para consumo
O Procon de Florianópolis encontrou 120 kg de alimentos 
impróprios para consumo durante fiscalização em um 
supermercado no bairro Santa Mônica. Foram apreendidos 116,5 
kg de produtos congelados mal condicionados e 3,5 kg de laticínios 
vencidos.O estabelecimento foi autuado por infringir os artigos 6, 
8, 18 e 31 do Código de Defesa do Consumidor e pode ser multado.

Acidente em 
evento religioso 
deixa 44 pessoas 
mortas em Israel
Quarenta e quatro pessoas morreram 
e mais de 100 ficaram feridas durante 
um evento religioso superlotado no 
norte de Israel. Segundo os serviços 
de saúde israelenses, pelo menos 
20 pessoas estão internadas em 
estado grave. O jornal Jerusalem 
Post afirmou, contudo, que o número 
de feridos ultrapassa a centena. O 
acidente ocorreu no Monte Meron, 
na região da Alta Galileia, onde cerca 
de 100 mil pessoas se reuniram para 
o festival do Lag Ba’Omer. Segundo 
testemunhas ouvidas pelo jornal 
Haaretz, o tumulto começou depois 
que algumas pessoas escorregaram 
em degraus, sendo pisadas pela 
multidão que vinha atrás.

O leilão da Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) arrecadou, na 
sexta-feira (30), R$ 22,69 bilhões em propostas 
pelos blocos 1, 2 e 4. Não houve interessados 
pelo bloco 3. A concessão dos serviços da Cedae 
prevê que a distribuição de água e a coleta 
e tratamento de esgoto nos municípios do 
estado passem para a iniciativa privada pelo 

período de 35 anos. O leilão aconteceu na sede 
da Bolsa de Valores, em São Paulo, e contou 
com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
Primeiro megaprojeto de concessão após a 
regulamentação do novo marco regulatório 
de saneamento, o leilão da Cedae superou as 
expectativas e teve uma arrecadação 114% 
maior do que estava previsto (R$ 10,6 bilhões).

+notícias
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Brasil garante vaga na canoagem
O Brasil assegurou na sexta-feira (30) mais uma vaga na canoagem velocidade, na 
prova K1 masculino 1000 metros, que ocorre no caiaque individual. Agora, o país soma 
cinco na canoagem: três na categoria velocidade (duas na canoa e uma no caiaque, 
ambas masculinas) e duas na categoria slalom (com Ana Sátila nas disputas C1 e K1, e 
Pepê Gonçaves na K1).  Ao todo o país tem 209 vagas confirmadas para Tóquio 2020.
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Wilson Witzel sofre 
impeachment 
O TEM (Tribunal Especial 
Misto) formou maioria, na 
sexta-feira (30), para aprovar 
o impeachment do governador 
afastado do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel (PSC). Com o voto 
de Alexandre Freitas (Novo), 
o tribunal alcançou os sete 
votos necessários (dois terços) 
para a condenação e agora 
Witzel está definitivamente 
fora da gestão estadual.
Os desembargadores Fernando 
Foch de Lemos Arigony da 
Silva, José Carlos Maldonado 
de Carvalho e Maria da 
Glória Bandeira de Mello e os 
deputados estaduais Carlos 
Macedo (Republicanos), Chico 
Machado (PSD) e Waldeck 
Carneiro (PT) também já 

haviam votado a favor.
O julgamento começou por volta 
das 9h30, no Tribunal Pleno 
do TJ-RJ (Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro). A leitura 
do relatório de 324 páginas 
entregue e protocolado pelo 
relator do processo, deputado 
Waldeck Carneiro (PT), foi 
suspensa de comum acordo 
entre a defesa e a acusação.
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Com isso, o processo seguiu com a acusação, representada 
pelo deputado Luiz Paulo (Cidadania). Em sua fala, que 
durou pouco menos de 30 minutos, o parlamentar pediu a 
inelegibilidade de Witzel por cinco anos com base no crime 
de responsabilidade e afirmou que Witzel negligenciou os 
princípios básicos durante a condução da pandemia. "No 
núcleo do poder executivo foi criada uma estrutura hierárquica 
a partir do governador", disse Luiz Paulo.  Antes do início 
da votação do processo, os integrantes do TEM rejeitaram, 
por unanimidade, as preliminares apresentadas pela 
defesa, que pedia, entre outras coisas, a perícia de contratos 
com OSs e o acesso ao depoimento de Edmar Santos.

Leilão da Cedae  
supera expectativa 
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