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NOVO DECRETO  

Prefeitura libera acesso de 
famílias a parques e praças    
Com validade até o dia 26 de abril, documento reforça medidas restritivas vigentes, como a proibição de circular 
pelas ruas entre as 23h e às 6h, mas abre a possibilidade para frequentar novamente praças e parques. P á g i n a  3

O choque entre os veículos ontem à tarde, no km 24, provocou as chamas e o condutor do carro de passeio morreu carbonizado. PÁGINA 10
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A discussão marca este início de semana em 
Brasília. Deputados e senadores irão analisar 
os vetos presidenciais e um projeto de lei 
que trata da redução de salário e jornada 
de trabalho - em troca da manutenção do 
emprego - e o que prevê recursos para a 
manutenção de micro e pequenas empresas. 
Cálculos atualizados pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, 
mostram que o benefício emergencial 
de manutenção do emprego e da renda 
consumiu R$ 35,38 bilhões em 2020. Para 
2021 o governo projeta gastar R$ 10 bilhões 
para complementar a remuneração dos 
trabalhadores com corte no salário. 

Redução  
de salário  
novamente 
em debate

Reforma da 
Previdência 
na Justiça
Para alguns parlamentares, é 
desnecessário o pedido na Justiça 
para segurar a tramitação do 
projeto que trata da reforma da 
Previdência. O relator Allison Júlio 
(Novo) diz que para ele a atitude 
pode prejudicar a saúde dos 
cofres públicos do município e dos 
servidores. Mas para o vereador 
Cláudio Aragão (MDB), autor do 
pedido na Justiça, a proposta está 
errada e não vai passar. Ele ainda 
se declara a favor da reforma, 
mas alertou que por mexer com a 
Lei Orgânica do Município pode 
virar uma ação civil pública. Foi 
na sexta-feira, no fim do dia que 
a decisão veio e parou, desde 
então, a reforma da previdência 
dos servidores públicos. 

Dois candidatos 
Em Joinville há dois nomes com 
possibilidade de assumir a vaga para 
desembargador pelo quinto constitucional da 
OAB/SC. Como os dois nomes foram trocados 
- e até a título de esclarecimento -, a coluna 
de hoje divulga os nomes e imagens dos 
dois advogados. São eles William Marcelo 
Borges Piva e Wilson Pereira Júnior. 

Experiência 
Advogado, Wilson Pereira Júnior, também muito conhecido como 
Tiji, atua nas áreas de Direito Civil, Direito Administrativo e Direito 
Empresarial. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Joinville e 
especialista em Processo Civil pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, 
atuou também como Juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) 
de Santa Catarina. Ele é coautor do livro Direito eleitoral e ciência política. 

Aniversário de 
ícone da crônica 
esportiva joinvilense 
Ele faz parte da história do 
radiojornalismo joinvilense e 
celebrou, nesse fim de semana, 
mais um ano de vida. Leopoldo 
Schoereder ou, o conhecido Léo 
Cesar, completou 94 anos. Ele foi 
o segundo narrador esportivo de 
Joinville e um dos fundadores da 
Associação dos Cronistas Esportivos 
de Joinville, a mais antiga do gênero 
em Santa Catarina. Vida e saúde 
ao querido Léo!  A homenagem 
também foi feita pelo ex-presidente 
do Sindicato dos Radialistas de 
Joinville José Eli Francisco, mais um 
ícone da rádio de Joinville. Léo está 
no centro da foto, acompanhado 
por Ricardo Passo, Erico Cruz 
de Oliveira, José Eli Francisco 
e o saudoso Cacá Martins. 

Três meses de vacinação em Joinville 
A data foi lembrada pela Secretaria de Comunicação da prefeitura. A primeira 
vacinada, Rosângela de Oliveira Cardoso, copeira que trabalha há 27 anos no 
Hospital Municipal São José (HMSJ), foi lembrada por ser a primeira pessoa 
vacinada na cidade. Ela já tomou as duas doses, mas não relaxou os cuidados.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Tem muita 
dúvida porque 
uns dizem 
que o saldo 
do Ipreville é 

deficitário, outros dizem 
que não é. Então precisava 
ter tudo muito claro 
para que os vereadores 
votassem de uma maneira 
tranquila. A reforma vai 
ter que acontecer, mas 
precisamos da participação 
popular para discutir”. 

Cláudio Aragão,  vereador do MDB

Wilson Pereira  
Júnior

William Marcelo 
Borges Piva



terça-feira, 20 de abril de 2021      3

Novo decreto permite 
uso de praças e parques 
Prefeitura de Joinville publicou ontem à noite atualização do decreto com medidas restritivas no combate à pandemia. 
Circulação de pessoas nas ruas entre 23h e 6h continua proibida, bem como o funcionamento de pubs e boates
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Anvisa autoriza novo ensaio clínico de vacina
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) 
informou ontem que aprovou, 
na última sexta-feira, um novo 
ensaio clínico de vacina contra 
a Covid-19. A vacina candidata 
terá duas doses com intervalo 
de 22 dias entre elas. O desen-
volvimento clínico está sendo 
patrocinado pela empresa 
Sichuan Clover Biopharma-
ceuticals, sediada na China.

O ensaio clínico aprova-
do é controlado por placebo, 
para avaliar a eficácia, imu-
nogenicidade e segurança 
da vacina, em participantes 
a partir de 18 anos de idade. 
Nesta fase, devem ser incluí-
dos até 22 mil voluntários 
distribuídos entre países da 
América Latina, além da África 
do Sul, Bélgica, China, Espa-
nha, Polônia e Reino Unido.

No Brasil, serão 12,1 mil 
voluntários, distribuídos nos 
estados do Rio Grande do Sul, 
Rio Grande do Norte e Rio de 

Janeiro. Para a aprovação do en-
saio clínico, a Anvisa informou 
que realizou reuniões com a 
equipe da farmacêutica, a fim de 
alinhar todos os requisitos téc-
nicos necessários para os testes.

Segundo a Anvisa, desde o 
reconhecimento de calamidade 
pública no Brasil em virtude 
da pandemia do novo corona-
vírus, a agência tem adotado 
estratégias para dar celeri-
dade às análises e às decisões 
sobre qualquer demanda que 
tenha como objetivo o en-
frentamento da covid-19.

“Uma dessas estratégias 
foi a criação de um comitê de 
avaliação de estudos clínicos, 
registros e mudanças pós-
-registros de medicamentos 
para prevenção ou tratamento 
da doença. O grupo também 
atua em ações para reduzir o 
risco de desabastecimento de 
medicamentos com impacto 
para a saúde pública devido 
à pandemia”, acrescentou.

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

A Prefeitura de Joinville publicou, 
ontem à noite, um novo decreto 
de enfrentamento à pandemia da 
Covid-19. Ele terá validade até o dia 
26 de abril e traz poucas mudanças 
em relação à versão anterior. 
A principal delas diz respeito à 
utilização de parques e praças.

Agora, é permitido o acesso de 
pessoas para a prática de atividades 
esportivas e também para a 
utilização com finalidade recreativa 
de grupos familiares que habitam na 

mesma residência. Ou seja: o cidadão 
poderá frequentar os parques e 
praças da cidade com sua família.

Continua em vigor a restrição 
de circulação entre as 23h e 6h. 
Neste período, é liberado apenas 
o deslocamento para serviços 
essenciais ou para atividades 
laborais. Permanece proibido o 
funcionamento de boates e pubs.

Os horários de funcionamento do 
comércio seguem os mesmos que já 
estão sendo praticados em Joinville.

Famílias poderão 
frequentar 
novamente 
as praças e 
parques públicos 
de Joinville a 
partir de hoje

Confira
n Lojas de departamento, galerias, comércio de rua e atividades 
varejistas não essenciais poderão funcionar das 9h às 21h.

n Shoppings têm permissão de funcionamento das 10h às 22h.

n Estabelecimentos comerciais destinados à venda exclusiva de insumos 
para a indústria têm permissão para funcionar das 7h às 19h.

n Demais atividades e serviços não essenciais podem funcionar das 8h às 19h.

n Restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias, lanchonetes 
e similares podem funcionar das 6h às 22h.

n Serviços de saúde não emergenciais têm permissão 
de funcionamento das 6h às 22h.

n Academias e estabelecimentos que oferecem aulas de atividades 
físicas e desportivas podem funcionar das 6h às 22h.
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Mais de 80 mil pessoas 
vacinadas contra a gripe
Na primeira semana da campanha, grupos prioritários receberam a dose do imunizante, que não protege contra o 
coronavírus. A maior parte dos vacinados nessa etapa foi o grupo de crianças com idades entre seis meses e seis anos

Uma nova remessa 

de doses da vacina 

contra a gripe 

chegou ao Estado 

no fim de semana
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etapas da vacinação 
contra a gripe

A Campanha de 
Vacinação contra a 
Gripe será realizada por 
grupos prioritários e 
ocorrerá em três etapas:

n PRIMEIRA 
ETAPA (12/04 A 
10/05): crianças de 
6 meses a menores 
de 6 anos (5 anos, 
11 meses e 29 dias); 
gestantes; puérperas; 
povos indígenas; 
trabalhadores da saúde;

n SEGUNDA ETAPA 
(11/05 A 08/06): idosos 
com 60 anos e mais; e 
professores das escolas 
públicas e privadas;

n TERCEIRA ETAPA 
(09/06 A 09/07): 
pessoas portadoras 
de doenças crônicas 
não transmissíveis 
e outras condições 
clínicas especiais; 
pessoas com deficiência 
permanente; forças de 
segurança e salvamento, 
forças armadas; 
caminhoneiros; 
trabalhadores de 
transporte coletivo 
rodoviário de 
passageiros urbano 
e de longo curso; 
trabalhadores 
portuários; funcionários 
do sistema prisional; 
adolescentes e jovens de 
12 a 21 anos de idade sob 
medidas socioeducativas 
e população privada 
de liberdade.

Meta é vacinar 90% do público alvo
A população dos grupos 

prioritários é de 2.758.305 
milhões de pessoas em Santa 
Catarina. A meta é vacinar, 
ao menos, 90% desse to-
tal. Importante ressaltar 
que para quem faz parte 

dos grupos prioritários da 
Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 e contra 
a influenza, a prioridade da 
vacinação é para a imuniza-
ção contra o coronavírus.

“As pessoas que foram 

vacinadas contra a Covid-19 
devem respeitar um in-
tervalo mínimo de 14 dias 
para tomar a vacina con-
tra a gripe”, explica Arieli 
Schiessl Fialho, gerente de 
imunização da Dive/SC.  

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

A Campanha de Vacina-
ção contra a gripe comple-
tou ontem uma semana e, 
nesse período, Santa Cata-
rina aplicou mais de 80 mil 
doses nos grupos prioritá-
rios, sendo a maior parte em 
crianças entre seis meses e 
menos de seis  anos (64 mil). 

“Estamos tendo que conciliar 
duas campanhas de vacinação 
ao mesmo tempo, a da Co-
vid-19 e a da Gripe, o que tem 
demandado bastante esforço 
dos municípios na aplicação de 
doses. Ainda assim, os resulta-
dos têm sido positivos”, expli-
ca João Augusto Brancher Fuck, 

diretor da Diretoria de Vigilân-
cia Epidemiológica (Dive/SC).

Os trabalhadores de saúde 
começaram a ser vacina-
dos ontem. Esses profissio-
nais também fazem parte da 
primeira etapa da campanha 
de vacinação. Porém, devi-
do ao quantitativo de doses 

que o Estado recebeu ini-
cialmente, 226 mil, a vaci-
nação desses profissionais 
ainda não havia começado. 

Com a chegada de 178,2 mil 
novas doses contra a gripe no 
fim da semana passado, foi 
possível dar início a vacina-
ção deste grupo. Essas novas 

doses foram distribuídas para 
as centrais regionais na última 
sexta-feira, 16, junto com as 
vacinas contra a Covid-19. 

Com mais esse lote, Santa 
Catarina soma um total de 404,2 
mil doses recebidas da vacina 
contra a gripe, todas distribuí-
das aos municípios catarinenses.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna 
público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão 
Eletrônico nº. 015/2021, destinado a contratação de empresa para realização dos 
serviços de manutenção preventiva, corretiva e limpeza das piscinas com fornecimento 
de materiais de limpeza e reposição de peças quando necessário para o devido 
funcionamento nas Unidades CAPS I e CAPS II, na Data/Horário: 04/05/2021 às 9h, para 
abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.
joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 19 de abril de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna 
público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão 
Eletrônico SRP nº. 078/2021, destinado a aquisição de mesas ginecológicas elétricas 
para a Secretaria Municipal de Saúde, na Data/Horário: 03/05/2021 às 9h, para abertura 
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.
sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br- UASG 460027.

Joinville/SC, 19 de abril de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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Descumprimento 
de horário gera 
filas em Joinville

Prefeitura diz 
que idosos estão 
chegando aos locais 
de vacinação com 
muita antecedência 
e levando 
acompanhantes
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Cidade acumula 1.202 mortes por Covid-19                      
Mais 17 pessoas mor-

reram ontem por causa 
da Covid-19, em Joinville. 
Agora, a cidade já acumula 
1.202 mortes desde o iní-
cio da pandemia, segundo 
dados da Prefeitura. Entre 
as vítimas, estão seis ho-
mens, com idades entre 
48 e 80 anos, e 11 mulhe-
res, entre 44 e 86 anos.

A situação também é 

crítica nas internações: 302 
pessoas estão internadas em 
leitos de UTI e de enfermaria 
para tratamento da doen-
ça no município. Nas UTIs, 
a ocupação de leitos é de 
92%, com 100% de lotação 
nos hospitais públicos, de 
acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde. Além 
disso, 41 pessoas ainda 
aguardam por um leito na 

fila de espera da cidade.
A Secretaria da Saúde 

também informou os dados 
atualizados da vacinação 
na cidade. Ao todo, foram 
aplicadas 67.562 primeiras 
doses (D1) e 16.101 segun-
das doses (D2). A meta do 
município é vacinar cerca 
de 112 mil pessoas contra 
a Covid-19 na primei-
ra etapa de imunização. 

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

Por mais que a Prefeitura 
de Joinville tenha orienta-
do a população para chegar 
aos locais de vacinação nos 
horários agendados para 
tomar o imunizante contra a 
Covid-19, as filas nesses lo-
cais continuam se formando 
e levando preocupação para 
a administração pública.

Conforme a Secretaria 
Municipal da Saúde, além dos 
idosos, familiares também 
vão aos locais de vacinação 
sem necessidade. Um exem-
plo desse problema ocorreu 
ontem: uma idosa chegou na 
fila de vacinação, no Cen-
treventos Cau Hansen, às 15 
horas, quando a sua imuniza-
ção estava agendada para as 
20 horas. Ou seja, ela poderia 
chegar uns minutos antes do 
horário marcado, que teria sua 
vacina garantida, e não chegar 
ao local cinco horas antes.

O problema tem sido 
recorrente em Joinville, 
segundo a Prefeitura, que 
alerta que não há necessi-
dade de esperar, duas, três, 
cinco horas na fila. “Não 
chegue antes. A vacina 
estará garantida”, aler-
ta a Secretaria da Saúde.

AGENDAMENTO NO 
SITE DA PREFEITURA

Atualmente, o público 
alvo da vacinação no muni-
cípio é idosos com 64 anos 
ou mais e que realizaram 
o agendamento no site da 
Prefeitura. As doses estão 
sendo aplicadas na Cen-
tral de Imunização e em 35 
Unidades Básicas de Saúde 
da Família, em todas as 
regiões da cidade. O agen-
damento é indispensável 
para receber o imunizante.

As pessoas que já tomaram 
a primeira dose e desejam 
verificar a data da segunda 
aplicação podem acessar o 
site da Prefeitura de Join-
ville - www.joinville.sc.gov.
br. Ao digitar o número do 
CPF, no mesmo site em que 
o primeiro agendamen-
to foi feito, o usuário terá 
acesso à data e ao local que 
vai receber a última dose.

O receio de ficar sem a vacina tem levado muitas pessoas 
aos locais de vacinação com duas, três ou até cinco horas 
de antecedência e isso acaba impactando no atendimento 
em geral, que funciona com agendamento prévio

Não chegue 
antes. A 
vacina estará 
garantida.”
Secretaria Municipal 
da Saúde de Joinville
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        O futebol amador de Join-
ville perdeu ontem uma de suas 
figuras mais folclóricas. Jovino 
Camargo Neto, o Didi, de 50 
anos, foi encontrado morto em 
sua residência, no bairro João 
Costa. Entre as histórias que 
acompanhavam Didi está uma 
dinâmica peculiar que realiza-
va durante os jogos. Ele com-
parecia aos campos com duas 
camisas, uma de cada time. 
Quando o apito final soava, ti-
rava a camisa do perdedor e as-
sumia a torcida pelo vencedor.
       Além disso, não era inco-
mum vê-lo gritando durante 
o jogo, pedindo camisa para os 

jogadores e agitando a torci-
da. Nas redes sociais, a co-
moção pela morte de Didi foi 
grande e muitos comentários 
sobre o torcedor emblemático 
do futebol amador joinvilense.
O jornalista Roberto Dias Bor-
ba, que trabalhou no jornal 
Notícias do Dia, acompanhou 
de perto essa relação de pai-
xão de Didi com o futebol da 
cidade. Há cerca de um ano, 
Borba publicou, em sua rede 
social, uma análise sobre o icô-
nico personagem, que ago-
ra ganha nova dimensão: 
     “Didi. Tão e somente Didi. 
Simples e direto. Assim que esta 

figura singular chega aos campos 
do futebol amador de Joinville, 
logo é percebido. Claro que chama 
a atenção pelo serviço de auto-
falante sem precisar de energia 
elétrica. Torce para o time que 
achar que deve ter a sua torcida. 
Intercala a torcida com breves 
anúncios e até com algumas fo-
focas. Tem quem se diverte, sol-
tam gargalhadas. Outros ficam 
com os cabelos em pé pelas ver-
dades verdadeiras soltas ao ar. 
Um divertimento diferente e ga-
rantido. Um cidadão do bem, 
que vive em condições pre-
cárias e depende de doações 
para conseguir sobreviver. 

Joinville perde 
o folclórico Didi 
Torcedor emblemático dos campos de futebol amador da cidade, 
Jovino Camargo Neto, o Didi, tinha 50 anos e foi encontrado morto 
ontem pela manhã, em sua residência, no bairro João Costa, na zona Sul 

FOTOS ROBERTO BORBA/DIVULGAÇÃO/ND

Amante do futebol, não faltava a uma partida sequer nos finais de semana e foi protagonista de boas histórias na cidade

Anulado o  
grito do Ipiranga

O Tribunal Magistral Federal decidiu que a 
proclamação da Independência do Brasil não valeu. 
D. Pedro não era o juiz natural do processo. Aliás, 
quem D. Pedro pensava que era? Por um erro de 
competência, está anulada a separação de Portugal. 

O processo será remetido a um juiz de São 
Bernardo do Campo que entende tudo de metrópole, 
colônia, essas coisas. Já está sendo investigado, por 
exemplo, se na margem do Ipiranga vigorava a lei 
do silêncio. Se confirmada essa hipótese, aquele 
grito será considerado infração contra a ordem 
pública, sujeita a multa de até três salários mínimos. 
Mais preocupante é o conteúdo: “independência 
ou morte” provavelmente será sentenciado como 
discurso de ódio, acarretando o banimento de 
todos os perfis de D. Pedro I nas redes sociais. 

A decisão do Tribunal Magistral Federal reparou um 
erro histórico, mas gerou algumas controvérsias – o 
que é inevitável em toda depuração. Os portugueses 
e os índios estão discutindo, por exemplo, quem vai 
ficar com Brasília. Que vai ter que mudar de nome, 
porque esse negócio de Brasil foi um sonho. O mais 
provável é que seja rebatizada como Cidade das Togas, 
em homenagem à corte que deixou a de D. João VI 
no chinelo. A capital volta para Lisboa, para onde 
serão levadas as taças das cinco Copas do Mundo.

Quem tiver usado o nome “Brasil” nesses 200 anos 
será enquadrado no inquérito das fake news. A não 
ser os que possam provar que estavam se referindo 
ao pau, não ao país. Fora isso fica praticamente tudo 
como está, com pequenas alterações: o processo de 
impeachment de Collor está anulado porque não foi dado 
amplo direito de defesa ao PC Farias, que segundo seus 
comparsas não fez nada de mais; com essa anulação 
fica invalidado também o Plano Real, que torna-se 
flagrantemente ilegal por ter sido editado num governo 
decorrente do golpe contra Collor e PC (a moeda volta a 
se chamar cruzeiro e a inflação volta aos três dígitos); o 
impeachment de Dilma Rousseff também está anulado, 
porque se isso aqui nem país é, só uma colônia muito 
metida a besta pode se atrever a impichar alguém.

O Tribunal Magistral Federal já está tomando as 
providências para que os colonizados do ex-Brasil 
indenizem por danos imorais Dilma, Lula (outra 
vítima de um juiz antinatural que não entende a 
finalidade cívica do roubo) e demais membros da 
quadrilha injustiçada por 200 anos de conspiração 
dessa gente má, insensível, chata, boba, feia e cheia 
de regrinhas que não servem para nada – a não ser 
para inspirar o bailado das togas e dos advogados 
espertos que sobrevoam alegremente os trouxas. 

Mas não pense que essa revisão histórica foi fácil. 
A salvação só foi possível graças a uma exuberante 
elite intelectual que teve a coragem de apoiar 
ostensivamente o padrão civilizatório do bom ladrão.

FiuzaGUILHERME

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 plano de trabalho da CPI 
(Comissão Parlamentar de 
Inquérito) da Covid-19 prevê 
chamar ao menos seis ministros 
ou ex-ministros do governo 
Jair Bolsonaro para dar explica-
ções sobre o enfrentamento da 
pandemia no país. Uma versão 
preliminar do roteiro, elaborado 
por integrantes do colegiado, 
também cita a necessidade de 
ouvir secretários do Ministério 
da Saúde, autoridades respon-
sáveis pela área de comunicação 
e governadores. O único prefeito 
citado no documento é David 
Almeida (Avante), de Manaus, 
cidade em que a rede de saúde 
entrou em colapso no início do 
ano, com pacientes morrendo 
asfixiados após o fim do esto-
que de oxigênio em hospitais.

A CPI deve colocar em foco 
a gestão dos militares na área 
da Saúde. Além do ex-minis-
tro da Saúde Eduardo Pazuello, 
a lista inicial das autoridades 
que devem ser ouvidas inclui o 
ex-número 2 da pasta, coronel 
Élcio Franco, além do ex-co-
mandante do Exército Edson 
Pujol, que será chamado para 
explicar a produção de cloro-
quina pelo laboratório ligado às 
Forças Armadas. O medicamen-
to, sem eficácia comprovada 
contra a covid-19, passou a ser 
produzido em maior escala.

A CPI deve começar a funcio-
nar nesta quinta-feira (22) ou 
na próxima semana. Um acordo 
entre a maior parte dos parti-
cipantes prevê que Omar Aziz 
(PSD-AM) seja o presidente, 
Randolfe Rodrigues (Rede-AP) 
seja o vice e Renan Calheiros 
(MDB-AL) atue como relator.

CPI ouvirá 
ministros, time 
de Pazuello e 
governadores 

Covid-19

O governo catarinense vai bloquear, 
a partir de hoje, a emissão de notas 
fiscais de 21 mil empresas estabele-
cidas no Estado. A informação é do 
secretário da Fazenda, Rogério Maca-
nhão, dada em entrevista ao jornalista 
e colunista Moacir Pereira, em mais 
uma edição do programa Conexão ND 
que vai ao ar, diariamente, às 22h40, 
na Record News e transmitido si-
multaneamente pelo portal ND+.

A decisão deve-se ao fato destas 
empresas não possuírem profissio-
nal habilitado na prestação de serviço 
contábil. “Uma empresa que está 
há mais de 50 dias estabelecida no 
Estado e não tem um contabilista é 
uma coisa inconcebível. Temos que 
valorizar o profissional da área e ao 
mesmo tempo entender que em-
presa alguma não funciona sem um 
contabilista. Ele é uma relação direta 
com o fisco”, explicou o secretário. 

Na entrevista, o secretário negou 
a possibilidade de sobra no caixa do 
Estado. Macanhão respondeu sobre 
a informação passada pelo gover-
no, no início do ano, de que San-
ta Catarina alcançou um superávit 
orçamentário de R$ 1,86 bilhão em 
2020. “Tem sobra para o caixa? Não 
é verdade. A gente sabe que já passa-
mos por momentos muito piores. As 
finanças não estão com folgas não. 
O pouco que tem é insuficiente para 
pagar a demanda que existe”, expôs.

Segundo ele, há confusão entre 
reserva orçamentária e o dinheiro em 

caixa. “Só de restos a pagar já consu-
miu toda essa reserva. O orçamento 
previsto para 2021 já vem com um 
déficit de R$ 1,2 bilhão”, avisou. 

Macanhão comemorou os números 
de empresas abertas em SC nos dois 
primeiros meses deste ano. Foram 
26 mil novas empresas, com maior 
índice nas áreas de mecânica, manu-
tenção de veículos e eletromecânica.

O secretário da Fazenda também 
comentou sobre a reunião entre a 
governadora interina Daniela Reinehr 
e o Cofem (Conselho das Federações 
Empresariais de Santa Catarina). 
Segundo ele, os empresários apre-
sentaram algumas demandas e que a 
gestão atual “não venha com o foco 
em aumentar a tributação’’. “Não 

é esse o foco dessa administração. 
Eles não pediram nada além disso”. 

Segundo Macanhão, o governo estu-
da dois projetos para auxílios emer-
gências para empresas e trabalhadores. 
O primeiro já existe - a Medida 
Provisória 236 - que disponibiliza uma 
linha de crédito de R$ 250 milhões com 
juros subsidiados pelo governo. Sendo 
até R$ 10 mil para microempresas 
individuais, e de até R$ 100 mil para 
pequenas e médias empresas.  O outro 
projeto está em fase embrionária, e é 
voltado aos trabalhadores. Segundo o 
secretário, 42 mil catarinenses não fo-
ram atendidos pelo auxílio do governo 
federal. Um grupo formado pela Sefaz e 
a secretaria de Desenvolvimento Social 
iniciou uma discussão sobre o assunto.

Governo de SC vai bloquear 
emissão de notas fiscais de  
21 mil empresas do Estado

De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Rogério Macanhão, essas 
empresas não têm profissionais habilitados na prestação de serviços contábeis

MARIA FERNANDA VIANNA/DIVULGAÇÃO/ND

Moacir Pereira 

entrevistou 

Rogério Macanhão 

no programa 

Conexão ND, que 

vai ao ar pela 

Record News



moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O Estado de Santa Catarina tem duas 
semanas para sensibilizar o Ministério 
de Infraestrutura e a Empresa de 
Planejamento e Logística sobre a execução 
de obras vitais para seu desenvolvimento 
econômico e social. É que termina no dia 
30 de abril o prazo da consulta aberta pelo 
governo federal para apresentação de 
propostas ao Plano Nacional de Logística, 
peça-chave nos investimentos federais em 
portos, ferrovias, rodovias e aeroportos.

Há anos que a Fiesc vem pleiteando 
a inclusão de Santa Catarina, Estado 
excluído das versões anteriores. Um 
estudo técnico minucioso foi feito pelo 
diretor Egidio Martorano, que chegou a 
publicar um livro cm dados atualizados, 
gráficos e farta ilustração, mostrando a 
injustiça contra os catarinenses. A obra 
foi entregue ao próprio ministro Tarcísio 
de Freitas, em Brasília, pelo autor e pelo 
presidente Mário Cezar de Aguiar.

A versão que foi publicada é preliminar. 
Um grupo de especialistas foi reunido 
pela Fiesc para análise minuciosa, 
mergulhado durante dois dias sobre o 
projeto federal. Segundo os parâmetros 
dos planos anteriores sobre corredores 
de cargas com valor agregado, o Estado 
estaria fora destes investimentos federais.

Os estudos realizados pela Fiesc foram 
levados à governadora interina Daniela 
Reinehr, durante reunião na sede da 

Federação, presente o novo secretário da 
Fazenda, Rogério Macanhão. O presidente 
Mário Aguiar destacou: “Esperamos que 
Santa Catarina finalmente seja inserida 
no contexto logístico nacional”.

Entre as prioridades de Santa 
Catarina estão dois eixos ferroviários: 
o Leste-Oeste e o Litorâneo, ligando 
a malha nacional aos cinco portos do 
litoral, que registraram crescimento 
significativo em volume de cargas.

A nova mobilização de SC

O encontro - Os prefeitos de Criciúma, Clésio 
Salvaro (PSDB); de Chapecó, João Rodrigues (PSD); 
e de São José, Orvino Coelho (PSD); estiveram 
reunidos no Sul. Firmaram posição consensual 
em defesa do governador Carlos Moisés e a favor 
da agilização do julgamento do impeachment. 
Trocaram experiências e tricotaram uma 
possível aliança para as eleições de 2022.
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Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de 
segunda a sexta, a partir 
das 12h, e mais notícias 
no blog do portal nd+

O fundador
Missa de um ano de saudade do empresário 
Mário José Gonzaga Petrelli vai ser realizada 
quinta-feira (22), às 18h30, na Igreja São 
Sebastião. Fundador e presidente emérito do 
Grupo ND, dr. Mário destacou-se como um 
dos homens mais generosos que circulou nos 
meios empresariais e políticos de Santa Catarina 
e do Brasil. Memória privilegiada, resgatava 
nos encontros sociais episódios marcantes 
da história em dois séculos. Em função da 
pandemia, a missa será restrita a 35 pessoas.

Julgamento
O Tribunal de Justiça notificou os 
dez julgadores do Tribunal Especial 
de Julgamento e os advogados das 
partes da decisão do presidente 
Ricardo Roesler, compartilhando 
as peças enviadas pelo Superior 
Tribunal de Justiça sobre o inquérito 
dos respiradores. Da mesma 
forma, as 12h do dia 19 de abril, os 
documentos dos denunciantes e 
denunciado. Portanto, o prazo de 48 
horas expira amanhã, ao meio-dia.     

Sem notas
Mais de 21 mil empresas catarinenses estão proibidas 
da emissão de notas fiscais a partir de hoje. Decisão 
anunciada pelo secretário de Estado da Fazenda, 
Rogério Macanhão, durante entrevista no Conexão 
ND, da Record News, disponível na íntegra no portal 
ND+.  O novo secretário falou da importância de um 
trabalho preventivo e de orientação da fiscalização nas 
empresas catarinenses. Fez várias outras revelações.

Escola 
profissional
O Senai de Santa 
Catarina figura entre 
os três melhores 
departamentos 
regionais do sistema 
em todo o Brasil na 
gestão do ano passado. 
Dados constam de 
avaliação nacional de 
desempenho, a partir de 
critérios que consideram 
indicadores associados à 
educação profissional e 
tecnológica e eficiência 
operacional. O diretor 
Fabrizio Pereira 
compartilhou o destaque 
com todo o sistema 
Senai, que enfrentou 
a pandemia com 
criatividade e gestão 
inovadora, apesar do 
abre e fecha das escolas.

Recorde
As exportações de carne 
suína de Santa Catarina 
bateram um novo recorde 
histórico no mês de março, 
atingindo a venda de 
55,7 mil toneladas, que 
representaram faturamento 
superior a 138 milhões 
de dólares. É o melhor 
desempenho desde 1997. Os 
dados constam de relatório 
da Epagri. No comparativo 
com o mesmo período do 
ano passado, o aumento nas 
vendas ao exterior é de 48%.

Curtas
 – Será hoje, às 18h, o lançamento 
virtual do livro “Pedra de 
Toque”, de Lélia Nunes, com 
participações de Péricles Prade 
(SC) e Osvaldo Cabral (Açores). 
Evento da Academia de Letras 
e Floripa Sustentável.

 – Fato inédito: entre os 13 
bilionários cariocas, dez 
enriqueceram como banqueiros. 
Tudo especulação, sem produção.

 – O Clube dos Gourmets de 
Florianópolis doou R$ 10 mil para 
a campanha de solidariedade 
que a NDTV promove para 
suprir a carência em alimentos 
e demais produtos que as 
famílias carentes necessitam.



A pandemia gerada pelo novo coro-
navirus acabou por afetar todo o se-
tor produtivo nos quatro cantos do 
mundo, impactando a relação capi-
tal-trabalho. Este mesmo fenôme-
no também apontou as mudanças na 
relação produção-consumo, impon-
do as empresas um novo formato para 
se comunicar e comercializar com o 
já abalado mercado consumidor.

O gestor público precisará compreen-
der este momento histórico e direcionar 
suas ações ao empreendedorismo cria-
tivo, turismo, cultura, patrimônio ma-
terial e imaterial, para gerar trabalho e 
inovar o setor mais impactado pelo ví-
rus e suas duras consequências: as áreas 
de turismo, lazer e entretenimento ago-
nizam há quase dois anos sem respostas 
objetivas dos administradores públicos.

Será fundamental perceber essas nuan-
ces dada a crítica situação de desem-
prego gerada pelo fechamento de inú-
meros estabelecimentos comerciais, 
colocando em situação de desespero 
milhares de trabalhadores que fica-
ram à margem do sistema produtivo.

Neste sentido, há que se desenvol-

ver mecanismo inteligente para man-
ter e atrair novas empresas e moder-
nos empreendimentos para as cidades, 
em particular as que possuem patri-
mônio histórico, praias e áreas ver-
des, que são fatores diferenciais para as 
empresas de turismo, cultura, entre-
tenimento, tecnologia e inovação. As 
demais cidades também precisarão se 
reinventar para sobreviver à era pós 
Covid. Com o avanço das novas tecno-
logias impulsionadas pela obrigato-
riedade do afastamento social, onde 
tudo mudou e continuará mudado, o 
gerenciamento público dependerá de 
mentes inteligentes, experientes e ca-
pazes para reavaliar o quadro e ini-
ciar o processo de mudança estrutural.

O ente público precisará construir par-
ceria público-privada para melhorar 
a iluminação pública e a infraestrutu-
ra. Concomitante a isso, inspirar no-
vas formulações de políticas públicas 
com foco no cidadão e na melhoria de 
sua qualidade de vida, transformando 
as cidades Catarinenses, cada bair-
ro e local, no melhor lugar do mun-
do para se viver, produzir e se desen-
volver de forma prática e segura.

Cidades Inteligentes

Safra da tainha: 
tradição e polêmicas 

Professor Marcos Canetta Rufino
Historiador, Coordenador Geral da Escola 
Olodum Sul e Instituto Liberdade

Artigos ou cartas, envie para opiniao@ndmais.com.br ou
redacao@ndmais.com.br. Artigos devem ter 2.300 caracteres
e ser acompanhados do nome do autor, e-mail e foto.

OpiniãoND
E D I T O R I A L

É grande a expectativa para o início da safra da tainha 
no litoral catarinense. Mas como todo ano, a pesca é 
cercada de polêmicas. Questões jurídicas ou burocráti-
cas impostas pelo governo federal sobre as regras pro-

postas já atrasaram muitas vezes o início da safra, o que acaba 
prejudicando a cadeia econômica da pesca. Este ano, os pesca-
dores amadores, que são os primeiros liberados para capturar 
os peixes, a partir de 1º de maio, vivem dias de confusão devido 
às regras sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Estado da 
Saúde, no dia 29 de janeiro de 2021, enquanto esperam uma 
sinalização de mudanças ou não. Eles precisam saber o que 
deverá ser cumprido durante a safra. 
       Além da indefinição nos protocolos relacionados ao comba-
te da Covid-19, outro 
fator que desagra-
dou os pescadores é 
a redução de cotas. 
Portaria do governo 
federal estabelece 605 
toneladas para a mo-
dalidade de cerco trai-
neira e 780 toneladas 
para a modalidade de 
emalhe anilhado.  
       Nesse caso, a ex-
plicação do Ministério 
da Agricultura é justa: 
a redução foi basea-
da em estudos para 
garantir a preservação 
da espécie. Com as capturas denominadas “não controladas”, 
milhares de peixes são retirados todos os anos das praias de 
Santa Catarina e da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. 
A polêmica em torno da pesca da tainha, que é importante 
para a sobrevivência dos pescadores artesanais e industriais no 
Estado, precisa acabar. Não dá para deixar que as indefinições 
sejam resolvidas em cima da hora. A insegurança a cada ano 
atrapalha todo o setor. Por isso, precisa haver uma definição 
antecipada sobre as regras da safra.  
       Em Florianópolis, São Francisco do Sul, Itapoá e Bar-
ra do Sul, só para citar alguns exemplos, a atividade mo-
vimenta o município. Pescadores passam os dias nas 
praias, junto com os olheiros, peixarias aguardam para 
comercializar e os consumidores correm para comprar 
os melhores peixes. Esse é o ciclo da tainha. A cultura e 
a tradição dessa atividade precisam ser preservadas. 

A polêmica em torno 
da pesca da tainha, 
que é importante 
para a sobrevivência 
dos pescadores 
artesanais e industriais 
precisa acabar.
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Carro explode e provoca 
a morte de motorista
Com o choque, o 
carro de passeio e o 
caminhão pegaram 
fogo e um dos 
motoristas morreu 
carbonizado na Serra 
Dona Francisca

Segundo a PMRv, o 

carro de passeio ficou 

desgovernado e atingiu 

a lateral do caminhão
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Câmeras flagram homem praticando “surf ferroviário”
Uma cena chamou a atenção 

de moradores em Jaraguá do Sul, 
nesta segunda-feira (19). Um ví-
deo, que circula nas redes sociais, 
mostra uma pessoa andando 
sobre os vagões de um trem.

O caso teria ocorrido por volta 
do 12h, no Centro da cidade. 
A cena do ato ‘irresponsá-
vel’ causou espanto e crítica 
por parte dos moradores.

Esta não é a primeira vez 
que alguém é flagrado an-
dando sobre os vagões de um 
trem na cidade. Em fevereiro, 
outro homem foi visto dan-
çando e brincando também 
no trecho da ferrovia que 
fica no Centro da cidade.

De acordo com o Códi-
go Penal, a prática do ‘surf 
ferroviário’, como é conhecida 
a ação, não é crime porque o 
indivíduo coloca em risco ape-
nas a si mesmo. Porém, caso 
ocorra algum desastre ferro-
viário relacionado à prática, o 

‘surfista’ pode ser enquadrado 
no crime de desastre ferro-
viário, cuja pena é de reclusão 
de quatro a 12 anos e multa.

A PM não foi chamada para 
atender a ocorrência. Já a 
empresa que administra a 
ferrovia disse, em nota, que 
desconhece a origem do vídeo, 
mas alerta para os perigos 
que essa prática pode ter. 

“A empresa desconhece a 
origem do vídeo, mas ressalta 
que a segurança é um valor prio-
ritário nas operações da Rumo. 
Alertamos que praticar surf 
ferroviário, além de ser ilegal, 
pode ocasionar acidentes com 
risco de morte. A ferrovia só 
pode ser acessada por profis-
sionais autorizados, seguindo 
procedimentos de seguran-
ça. Realizamos campanhas 
educativas para orientar a 
população sobre os cuidados 
com o trem e as boas práticas 
para um trânsito seguro”.

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

Um gravíssimo acidente 
entre um carro de passeio e 
um caminhão, ontem (19), 
por volta das 14h, na SC-
418, na Serra Dona Fran-
cisca, provocou a morte de 
um motorista. O acidente 
ocorreu no km 24, próxi-
mo à Estrada Rio do Júlio.

O condutor do carro de 
passeio ficou preso às ferra-
gens e morreu carbonizado 
após a batida. Já o motorista 
do caminhão sobreviveu ao 
acidente. “Quando eu parei, 
olhei para a porta, já estava 
pegando fogo”, contou o ca-
minhoneiro Sandro Jabuins-
ki, ao descrever o acidente.

Segundo a PMRv (Polícia 
Militar Rodoviária), o moto-
rista do carro teria perdido 
o controle em uma curva e 
batido no caminhão que se-
guia pela rodovia. “Eu estava 
subindo quando o rapaz fez 
a curva e começou a andar 
em zigue-zague. Tentei 
segurar, mas não deu, ele 
[motorista do carro] atra-
vessou [a pista] e me pegou 
na terceira faixa. Não tinha 
o que fazer”, conta Sandro.

Com o impacto, os veí-
culos começaram a pe-
gar fogo. O caminhoneiro 
conseguiu sair do cami-
nhão a tempo e não teve 
ferimentos. Mas, o mo-
torista do outro veículo, 
ficou preso às ferragens 
e morreu carbonizado.

Os bombeiros voluntários 
de Joinville foram para o 
local com várias equipes, 
inclusive com o caminhão-
-tanque, e contaram com 
o apoio das guarnições da 
Polícia Militar Rodoviária 
no atendimento da ocor-
rência. Com a batida, hou-
ve a formação de filas, que 
chegaram a 8 km, no local.

FOTO: WILLIAM FRITZKE/DIVULGAÇÃO/ND

Imagens do homem fazendo “surf ferroviário” ciruclaram nas redes sociais
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Maior produtor nacional 
de carne suína, o Estado de 
Santa Catarina superou mais 
um recorde nas exportações 
mensais. Em março, o 
agronegócio catarinense 
embarcou 55,7 mil toneladas de 
carne suína, com faturamento 
de US$ 138,4 milhões - 
maior valor desde o início da 
série histórica em 1997. Os 
números foram divulgados 
pelo Ministério da Economia 
e analisados pelo Centro de 
Socioeconomia e Planejamento 
Agrícola (Epagri/Cepa).
Após um início de ano com 
quedas nas exportações de 
carne suína, Santa Catarina 
retoma o crescimento e amplia 
as vendas para os principais 
mercados. Em março, o Estado 
embarcou 36,6% a mais do que 

em fevereiro. Na comparação 
com o mesmo período de 
2020, o aumento é de 48%.
O faturamento apresenta 
números ainda mais 
significativos. Em março 
de 2021, foram registradas 
receitas de US$ 138,4 milhões 
com as exportações de carne 
suína - o valor é 43% maior 
do que em fevereiro e 62% 
superior ao mesmo período 
de 2020. Os principais 
mercados para a carne suína 
produzida em Santa Catarina 
ampliaram suas compras no 
último mês. Com destaque 
para a China (aumento de 
53,6% em valor e 46,3% em 
quantidade), Chile (17,4% em 
valor e 14,3% em quantidade) 
e Argentina (58,6% em valor 
e 57,9% em quantidade).

Carne suína

Mercadoredacao@ndmais.com.br

3.500 vagas
A JBS vai abrir 3.500 vagas de trabalho em 13 Estados e no Distrito 
Federal, com oportunidades para atuar em unidades da Seara 
como operador de produção e outras funções. Os candidatos 
precisam ter o ensino médio completo. Em Santa Catarina, são 
884 vagas. Segundo a companhia, no ano passado, ela foi uma das 
que mais geraram postos de trabalho, com 12 mil novas vagas.

BEm e 
Pronampe
O governo federal 
pretende destinar até 
R$ 15 bilhões para 
ajudar micro e pequenas 
empresas afetadas pela 
retomada da pandemia 
de Covid-19, anunciou o 
Ministério da Economia. 
Dos R$ 15 bilhões, R$ 
10 bilhões iriam para o 
Benefício Emergencial 
de Manutenção 
do Emprego e da 
Renda (BEm), que 
complementa a renda 
de empregados de 
empresas que reduzem 
jornadas ou suspendem 
contratos de trabalho 
em função da pandemia. 
Os R$ 5 bilhões restantes 
iriam para o Programa 
Nacional de Apoio 
às Microempresas e 
Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe), 
que financia pequenos 
negócios com juros 
baixos e regras 
simplificadas.

A CDL de Florianópolis selecionou cinco cases de empreendedores 
para compartilhar a vivência dos últimos meses para incentivar 
outros empresários a acreditarem e saírem da zona de 
conforto. A ação terá três pilares, distribuídos em: um vídeo 
institucional com apelo emocional, uma revista digital com 
periodicidade quinzenal e uma lista de transmissão com 
notícias boas diariamente e vídeos com depoimentos de bons 
exemplos locais compartilhando experiências e evidenciando 
pontos que fizeram a empresa crescer num cenário adverso.
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Voos para Portugal
A Latam anunciou que irá retomar as operações entre Guarulhos (SP) e Lisboa a partir de quinta-
feira (22), após o governo de Portugal permitir a volta dos voos entre os dois países. Na última 
sexta-feira, a Azul também anunciou que iria retomar a rota entre Campinas (SP) e Lisboa a 
partir do domingo (18). A Latam destacou que, neste momento, apenas são permitidas viagens 
essenciais e que cumpram as determinações impostas pela autoridade portuguesa, incluindo o 
isolamento de 14 dias, além de preenchimento de formulário obrigatório antes do embarque.

Viver é confiar 
Para mostrar à população que existem coisas boas acontecendo 
durante a pandemia, a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) 
de Florianópolis lança hoje a campanha com slogan “Viver é 
Confiar”. De acordo com o diretor de Marketing da CDL, Eduardo 
Koerich, a campanha demostra que é possível se reinventar 
com ideias simples e assim contornar este momento delicado. 
“É preciso confiar que tudo dará certo. Nós acreditamos nisso e 
estamos fazendo a nossa parte para dar motivos que transformam 
em alívio para população catarinense”, diz o diretor.



          12   terça-feira, 20 de abril de 2021 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/R

ECO
R

D
 TV

Com uma trama recheada de aventu-
ras e romances, a novela Belaventura 
vem fazendo sucesso nas tardes da tela 
da Record TV. O ator Bernardo Velas-
co, que interpreta o príncipe Enrico, 
herdeiro de um grande reino na trama, 
lembra com saudades dos bastidores 
das gravações. O ator não esconde a 
felicidade ao falar sobre a experiên-
cia de rever seu primeiro protagonista 
após quatro anos. “Com certeza estou 
vendo com outro olhar. Quando es-
tamos gravando a novela, ficamos 
envolvidos com tudo e às vezes nem 
dá tempo de ver tudo. Confesso que 
estou feliz com essa reprise e ansio-
so para ver tudo de novo”, disse.

Na época em que a novela foi grava-
da, Bernardo fez aulas de equitação, 

preparação sobre os costumes me-
dievais e workshop de espadas. O ator 
ainda recorda os desafios que encon-
trou nas gravações. “Foi a novela que 
mais gostei de fazer e, com certeza a 
mais difícil, pelo volume enorme de 
textos e cenas. É maravilhoso quan-
do a gente vivencia aquilo 24 horas 
por dia. Entrei de cabeça nesse perso-
nagem, na história e vai ser delicioso 
relembrar os bastidores”, comentou.

Por fim, Bernardo destacou que a repri-
se, para ele, tem “sabor” de novela inédita 
e que Belaventura tem muitas surpresas. 
“A gente vai rever e pensar: ‘teve isso’ e 
‘nossa, não lembrava daquilo’.  São muitos 
acontecimentos, conflitos e romances! 
É um folhetim que não podemos perder 
nenhum capítulo!”, finalizou. 

Otoniel, Enrico e Carmona ficam muito 
emocionados diante de Lizabeta, que 
pergunta por Jacques. Mistral comenta 
com Elia que a princesa Lizabeta acor-
dou. Accalon, Daros, Gregor e Tácitus 
fazem a busca na floresta atrás de Pietra. 
Eles se detêm ao verem no solo um pano 
com sangue. Lizabeta conta a Enrico que 
Merlino deu algo para ela beber antes de 
adormecer. Dumas pergunta a Tamar se 
a promessa de casamento entre eles foi 
mesmo desfeita. Tamar assente, sorrindo. 

Gonzalo nega ter dado a flechada no 
trono, jura ser inocente e diz que Nodier está 
tentando achar um culpado. Gonzalo diz 
que foi ao castelo para saber informações da 
família de Brione e declara que fez isso por 
amor a ela. No castelo de Valedo, Laurinda 
se encontra com Pietra e pergunta o que ela 

está fazendo lá. Pietra pede ajuda e diz que 
foi arrastada por lá por Fernão. Lizabeta diz 
à Elia que precisa ver Enrico. Otoniel manda 
trazer Severo, Marion, Jacques, Leocádia e 
Arturo na sala do trono para dizer que não 
haverá guerra entre eles. Enrico está na flo-
resta à procura de Pietra. Carmona reclama 
com Cedric que Enrico não vai descansar 
enquanto não trouxer Pietra de volta ao 
castelo. Jacques está prestes a ir embora do 
castelo quando Lizabeta grita seu nome. Os 
dois se abraçam e se beijam. Pietra finge que 
dorme, quando Fernão se aproxima com um 
prato de comida. Quando Fernão vai levantar 
Pietra, ela tira a adaga e encosta no pescoço 
dele e diz para levá-la até a caixa de sua mãe.

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

  Gênesis  

Bernardo Velasco se emociona  
ao relembrar dos bastidores

Gate se emociona ao ver seus pais na prisão
Sarai se ajeita para casar. Abraão surge no pa-

lácio e conversa com a mulher. Na cadeia, os 
pais de Gate o visitam e ele se emociona. Hel-
da (Izabella Bicalho) não segura as lágrimas 

por causa do desaparecimento das meninas de 
Ló. Na cadeia, Gate aceita o que Ziva (Ana Pau-
la Tabalipa) e Simei (Alexandre Slaviero) pro-
põem. A praga faz o faraó e as suas mulheres 

padecerem. Ayla se mostra grata a Lúcifer.
“Gênesis” é apresentada de segunda à sexta-feira, 

às 21h, após o Jornal da Record. Aos sábados, assista 
no mesmo horário aos melhores momentos da trama. 

Plural

Ator Bernardo Velasco diz que 
Belaventura foi o trabalho 
que ele mais gostou de fazer 
até agora em sua carreira

Ator que interpreta o príncipe Enrico na reprise 
de Belaventura, diz estar muito feliz por rever 
seu primeiro protagonista e afirma que o 
folhetim tem, para ele, sabor de novela inédita

Capítulo de hoje 
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Áries 21/3 a 20/4 
Faça o necessário para garantir o que é seu, 
porque dessa forma você também garantirá 
que as coisas continuarão funcionando de 
acordo com seus planos. Não é hora de com-
partilhar esses planos, mas de os consolidar.

Touro 21/4 a 20/5
Leve em consideração o fator tem-
po para tudo que quiser realizar nes-
ta parte do caminho, porque apesar de 
haver urgência e certa medida de pre-
cipitação, seria melhor tomar atitudes 
mais maduras e aprimoradas. Aí sim.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Procure se adaptar a este momento, no qual 
sua alma precisa ser uma espectadora im-
parcial do que acontece ao seu redor, sem 
tentar intervir nem mudar o rumo dos acon-
tecimentos. Para isso haverá tempo depois.

Câncer   21/6 a 22/7 
Vale a pena questionar, inclusive às pessoas 
mais sensatas, porque nesta parte do ca-
minho somente sua alma sabe das dores e 
das alegrias de estar viva, e ninguém pode 
nem deve opinar muito a respeito disso.

Leão 23/7 a 22/8  
Se você quisesse viver no meio da sim-
plicidade, não haveria nenhuma ambi-
ção em sua alma. Porém, ela, a ambição, 
desenhou seu caminho até aqui e agora, 
e continuará jogando um papel funda-
mental no futuro também. É assim.

Virgem  23/8 a 22/9 
Diversos sacrifícios terão de ser feitos para 
continuar em frente, mas se você já foi as-
sociando a palavra sacrifício com sofrimen-
to é porque não entendeu nada. Sacrifício é 
fazer o necessário em nome de seus planos.

Libra  23/9 a 22/10
Apesar de todo o desgaste que as pes-
soas provocam, não seria possí-
vel prescindir delas. Tudo envolve uma 
trama muito complexa de relaciona-
mentos e, apesar dos problemas, é as-
sim que as coisas precisam acontecer.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Os ânimos estão em alta. Bom, talvez 
não os seus em particular mas, com cer-
teza, os ânimos das pessoas que fa-
zem parte do seu caminho atual an-
dam bastante em alta, e você pode fazer 
bom uso dessa situação. Aproveite.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Erros e acertos se misturam nesta parte do 
caminho, e todos precisam ser considerados 
com bom senso, para não fazer o mesmo de 
sempre, que é fingir que está tudo bem en-
quanto o cenário continua se degradando.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
A questão de sempre haver consequências 
para cada um dos atos que você colocar em 
marcha não gira em torno do conceito de 
recompensa e castigo, mas no de sempre 
haver um preço a pagar para cada situação.

Aquário 21/1 a 19/2
As discórdias, por mais desgastantes que 
pareçam, servem a um nobre fim, que é o de 
sua alma conseguir sair da inércia e ques-
tionar suas próprias convicções. Evidente-
mente, isso só acontecerá se você quiser.

Peixes  20/2 a 20/3
Foco! É o mais difícil de conseguir, é o 
tesouro escondido que você deve res-
gatar e colocar em prática nesta par-
te do caminho, porque há tantas coi-
sas para atender, tanta ponta solta 
para amarrar, que foco é a solução.

Serviço Horóscopo
OSCAR QUIROGA/ ESTADÃO CONTEÚDO

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 15°C 27°C
 18°C 26°C

 20°C 25°C

 17°C 24°C

 10°C 24°C

 13°C 26°C

Pôr do sol: 06:33

  Sexta 
 Min. 23°C

Máx. 28°C   

Nascer do sol: 17:52

  Quarta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Quinta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

17°C 26°C 23°C

Começou ontem e vai até 
sexta-feira (23), depois 
de 26 a 30 de abril, das 
9h às 18h, o tradicional 
bazar beneficente da Ação 
Social da Paróquia Santo 
Antônio de Campinas, 
em São José. São itens 
a partir de R$ 3 reais, 
entre eles roupas, bolsas, 
calçados e brinquedos. 
O acesso de pessoas ao 
bazar é limitado e o uso 
de máscara é obrigatório.

Todo o valor arrecada-
do durante o bazar será 
revertido ao atendimento 
de 55 famílias cadastra-
das e também às pes-
soas em situação de rua 
que são atendidas todos 
os dias pela equipe da 
Ação Social da paróquia. 
Essas famílias recebem 
cestas básicas forneci-
das pela ação social.  

Paróquia faz 
bazar com 
itens a partir 
de R$ 3

São José
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Ainda tratando uma entorse 
no tornozelo que o tirou do 
jogo contra o Avaí, o volan-
te Davi Lopes foi o centro de 
um boato que movimentou 
a imprensa e a torcida join-
vilense nos últimos dias. O 
suposto interesse do Brusque 
na contratação do camisa 8 
foi ventilado na cidade pouco 
antes do confronto do último 
domingo (18) e a atuação do 
volante foi, inclusive, apon-
tada como “limitada” sob a 
alegação de que ele “estaria 
com a cabeça em Brusque”.

A afirmação incomodou o 
jogador que foi taxativo. “Se 
eu não estivesse com a cabeça 
aqui, não estaria jogando com 
80%, 90% da forma físi-
ca”, disse na tarde de ontem 
no CT do Morro do Meio. O 
jogador continua tratando a 
lesão e ressaltou que optou 
por entrar em campo com 
o time. A decisão foi toma-
da em conjunto entre atleta, 
comissão técnica e diretoria. 

“É uma lesão que seria de 
mais ou menos 15 dias, mas 
pela situação que estamos 
e com jogos importantes, 
fizemos uma maratona de 
tratamento, exames e de-
cidimos jogar mesmo não 
estando 100%. Sabemos da 
importância que eu tenho no 
time, gosto da responsabili-
dade e decidimos que mesmo 
não entrando 100% eu pode-
ria ajudar”, complementou.

Sem agente, Davi Lopes 
garante que não recebeu 
qualquer contato da direto-
ria do Brusque. O diretor de 
futebol, Léo Roesler também 
afirmou que não foi pro-
curado e, ainda na tarde de 
ontem, o presidente do JEC, 
Charles Fischer, garantiu que 
assim que os boatos inicia-
ram, ligou para o presidente 
do Brusque, Danilo Rezini. 
“Liguei e ele negou. Disse 
ainda: você sabe que eu falaria 
com você primeiro”, disse.

Deixando de lado qual-

quer boato, Davi Lopes tem 
um único foco: o jogo con-
tra o Hercílio Luz amanhã 
(21), em Tubarão. “Eu não 
quero saber de nada agora 
porque meu pensamento é 
fazer um grande jogo e che-
gar no mata-mata, que aí é 
outro campeonato”, falou.

A fase delicada incomoda 
os jogadores, mas para Davi, 
o JEC fez um bom jogo e, sem 
expulsão, poderia ter bus-
cado a vitória. Agora, apesar 
de um empate classificar o 
time, o volante quer a vitória. 
“Sabemos que o empate nos 
classifica, mas vamos pela 
vitória, não jogamos para 
empatar. E como todo jogo do 
Estadual, é guerra, não tem 
jogo fácil. Sabíamos que a fase 
boa não duraria para sempre, 
assim como essa fase ruim 
também vai passar. Vamos a 
Tubarão para fazer um bom 
jogo e classificar. Depois, 
sabemos que mata-mata é 
outro campeonato”, finaliza. 
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Joinvilense lidera 
ranking brasileiro de 
salto em distância

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Davi Lopes diz manter 
foco total no Joinville
“Se eu não estivesse com a cabeça aqui, eu não estaria jogando”, diz o 
jogador que atuou contra o Brusque sem estar 100% fisicamente

Esporte

Com ótima atuação no Festival 
de Atletismo, a joinvilense Letícia 
Oro Melo, de 24 anos, alcançou a 
melhor marca da carreira no salto 
em distância, com 6.41 metros e, 
com isso, passou a liderar o ranking 
brasileiro adulto da categoria. Além 
do salto em distância, Letícia atingiu a 
melhor marca da carreira também no 
salto triplo, saltando 12.98 metros.

Atualização do DM tricolor 
O JEC continua com o Departamento Médico lotado. Além 
do atacante Luquinhas, que continua em tratamento, 
o atacante Gustavo Ermel e o zagueiro Jaques estão em 
transição e não devem ter condições de jogo amanhã. 
O jovem atacante Caio Monteiro, que saiu lesionado no 
primeiro tempo do jogo contra o Brusque, sofreu uma lesão 
de grau 2 no músculo reto anterior e está fora de combate 
por cerca de duas semanas, tempo previsto de recuperação. 
Em contrapartida, o resultado do exame de Covid-19 do 
meia Douglas Packer foi negativo e ele já treinou com o 
grupo no período da tarde de ontem. O zagueiro Charles 
também deve estar à disposição para o jogo decisivo. 

Calendário do Basquete Joinville 
Após a paralisação do Campeonato Brasileiro da CBB, a 
bola laranja volta a subir para o Basquete Joinville. Com 
duas partidas ainda a serem realizadas pelo turno, o time 
joinvilense entra em quadra no dia 22 de abril para enfrentar 
o Brusque e, no dia 23 para enfrentar o Ponta Grossa. O 
returno começa no dia 25 de abril. Todos os jogos serão 
disputados em Brusque. Confira a tabela do returno: 
25/04 – União Corinthians x Basquete Joinville 
26/04 – Londrina x Basquete Joinville 
27/04 – Maringá x Basquete Joinville 
29/04 – Brusque x Basquete Joinville 
30/04 – Ponta Grossa x Basquete Joinville 
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Nos bastidores, comenta-se que Davi Lopes, destaque  

do JEC este ano, estaria na mira de outros clubes

Patrocínio para as Olimpíadas 
Se preparando para as Olimpíadas de Tóquio, os atletas 
joinvilenses Edson Silva, da canoagem, e Edenilson 
Floriani, do atletismo paralímpico contam com 
patrocínio da Rôgga até dezembro. Os dois se unem a 
Tamiris de Liz, Ana Lays Bayer e Samara Furtado que 
tiveram os contratos renovados por mais um ano.
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2210

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5556

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5544

   

2363Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio
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Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

PORT DESPORT    SP
TIME DO CORAÇÃO

1627

01 35 43 61 64 78 79

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

445

01 16 18 21 24 26 30

Premiação Ganhadores Prêmio

JUNHO            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 4 R$ 1.593.978,81
14 acertos 701 R$ 1.110,86
13 acertos 21672 R$ 25,00
12 acertos 247745 R$ 10,00
11 acertos 1267668 R$ 5,00

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

Quina Acumulado R$ 4.300 mil
Quadra 45 R$ 11.385,69
Terno 4428 R$ 173,99

39 43 44 56 70

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

06 14 24 34 39 58

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

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

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

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

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

PORT DESPORT    SP 2007 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 386.367,27
6 acertos 30 R$ 3.060,36
5 acertos 1078 R$ 20,00
4 acertos 15511 R$ 4,00
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LIBERTADORES
  GRUPO A 
  1ª RODADA 
 21/4, 21h Universitario  x  Palmeiras
21/4, 21h Ind.del Valle  x  Def. y Jus. 

    GRUPO B 
  1ª RODADA 
 20/4, 19h15 Always Ready  x  Internacional
20/4, 19h15 Dep. Táchira  x  Olimpia 

    GRUPO C 
  1ª RODADA 
 20/4, 19h15 Santos  x  Barc.-EQU
21/4, 19h The Strongest  x  Boca Juniors 

    GRUPO D 
  1ª RODADA 
 22/4, 19h Fluminense  x  River Plate
22/4, 23h Junior B.  x  Santa Fe 

    GRUPO E 
  1ª RODADA 
 20/4, 21h30 Sport.Cristal  x  São Paulo
21/4, 21h Rentistas  x  Racing 

    GRUPO F 
  1ª RODADA 
 20/4, 19h15 Argentinos Jrs  x  Nacional-URU
22/4, 21h At.Nacional  x  Uni. Católica 

    GRUPO G 
  1ª RODADA 
 20/4, 21h30 Vélez Sarsfi eld  x  Flamengo
21/4, 23h Un. La Calera  x  LDU 

    GRUPO H 
  1ª RODADA 
 21/4, 19h La Guaira  x  Atlético-MG
21/4, 23h América Cali  x  Cerro Porteño   

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 
  1ª RODADA 
 20/4, 21h30 12 de Octubre  x  Rosario C.
21/4, 19h15 San Lorenzo  x  Huachipato 

    GRUPO B 
  1ª RODADA 
 21/4, 21h30 Guabirá  x  Independ.
21/4, 21h30 Mont. City T.  x  Bahia 

    GRUPO C 
  1ª RODADA 
 21/4, 19h15 Ceará  x  Jorge Wil.
22/4, 19h15 Bolívar  x  Ars. Sarandí 

    GRUPO D 
  1ª RODADA 
 20/4, 19h15 Metropolitanos  x  Melgar
20/4, 21h30 Aucas  x  Athletico-PR 

    GRUPO E 
  1ª RODADA 
 22/4, 21h30 R. Plate-PAR  x  Corinthians
22/4, 21h30 Peñarol  x  Sp. Huancayo 

    GRUPO F 
  1ª RODADA 
 20/4, 19h15 Atlético-GO  x  New. Old Boys
22/4, 21h30 Libertad  x  Palestino 

    GRUPO G 
  1ª RODADA 
 22/4, 16h Talleres  x  Emelec
22/4, 19h15 Bragantino  x  Tolima 

    GRUPO H 
  1ª RODADA 
 22/4, 19h15 Aragua  x  Lanús
22/4, 19h15 Grêmio  x  La Equidad   

Jogar na Argentina é sempre 
uma pedra no sapato para os 
clubes brasileiros. Mas para o 
Flamengo a história traz óti-
mas lembranças quando tem 
o Vélez Sarsfield, adversário 
desta noite, às 
21h30, no José 
Amalfitani, pela 
frente. Os cario-
cas já ganharam 
três vezes dos 
oponentes em Buenos 
Aires e esperam repetir a 
dose por uma boa largada 
no Grupo G da Libertadores.

O Vélez é freguês histórico 
do Flamengo, sofrendo seis 
derrotas em nove confrontos. 
Ganhou apenas duas vezes. 
Uma apenas em seu estádio. 
Confiante no retrospecto, o 
técnico Rogério Ceni espera 
afastar de vez os ruídos sobre 
o clube após derrota no clás-
sico com o Vasco e somente 
empate diante da Portuguesa-
-RJ, que deixaram o título da 
Taça Guanabara ameaçado.

Com o retorno de Arrascae-

ta, ausente nos últimos jogos 
por entorse no tornozelo, Ceni 
vai repetir o quarteto ofensivo 
de destaque nos últimos anos 
para manter a 
força ofensi-
va do time 
rubro-
-negro. O 
uruguaio 
atua ao 

lado 

de Everton Ribeiro, Bru-
no Henrique e Gabriel.

Com média de quase dois 
gols por jogo nas visitas ao 
Vélez Sarsfield (nove em cinco 
jogos), a expectativa é de 
apresentação segura diante 
do atual líder do campeonato 
argentino para evitar pressão 
pela vaga numa chave com-
plicada. Além dos argentinos, 
o grupo ainda tem a compli-

cada LDU, de Quito. O 
Unión La Calera é o 

rival mais fraco.
O único desfalque 
confirmado nos 

cariocas é o za-
gueiro Rodrigo 

Caio, suspen-
so. Gustavo 
Henrique 
e Bruno 
Viana dis-
putam a 
posição 
de titular 
ao lado de 
William 
Arão.

Fla estreia contra um 
‘freguês’ argentino
Time rubro-negro venceu seis e perdeu apenas duas vezes para o 
Vélez Sarsfield, equipe que enfrenta na abertura da Libertadores

De 
Arrascaeta 

retorna 
ao time 

brasileiro 
após entorse 
no tornozelo

FLICK
R

 FLA
M

EN
G

O
/N

D

 

A. Ready (Bol)

 X 

Internacional

 

Inter joga na 
altitude  
boliviana
O Internacional é mais um clube 
brasileiro que estreia nessa 
terça-feira na Taça Libertadores 
da América 2021. É o terceiro 
ano consecutivo em que o 
Colorado participa da competição 
continental, e vai tentar buscar 
o tricampeonato. A estreia está 
marcada para às 19h15, no 
estádio Hernando Siles em La 
Paz, contra o Always Ready-BOL.
O último treinamento foi 
realizado na manhã de ontem 
(19). Além dos dois clubes, 
o grupo B da Libertadores 
também conta com o Deportivo 
Táchira-VEN e o Olímpia-PAR.

 

Santos

 X 

Barcelona (Eq)

 

Santos recebe 
o equatoriano 
Barcelona na Vila
Ariel Holan não gostou nada de 
o Santos ter se desconcentrado 
diante do San Lorenzo e levar o 
empate por 2 a 2, no fim, após ter 
dois gols de vantagem em duelo 
da fase prévia da Libertadores. 
Mesmo com a vaga encaminhada 
naquele dia, em Brasília, ele 
queria seriedade até o fim. Com 
essa recomendação e esbanjando 
confiança, o treinador acredita 
numa “estreia com alegria” 
na fase de grupos, hoje, na Vila 
Belmiro, conta o Barcelona 
do Equador. O adversário 
faz uma boa campanha no 
campeonato de seu país.

 

Sp. Cristal

 X 

São Paulo

 

São Paulo quer 
evitar vexame do 
ano passado
O São Paulo deu vexame na 
edição passada da Libertadores 
ao ser eliminado na fase de 
grupos. Aquela queda precoce 
serve de lição para a estreia 
desta terça-feira, diante do 
Sporting Cristal, em Lima, no 
Peru. Hernán Crespo promete 
um futebol ofensivo em busca 
da vitória. O São Paulo vem 
de quatro vitórias seguidas, 
duas contra rivais importantes, 
casos de Palmeiras e Red Bull 
Bragantino, e a confiança está 
em alta. O técnico Hernán 
Crespo deve manter a equipe 
do clássico contra o Palmeiras.
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“Carinhoso” é a música 
mais regravada no país
Novo levantamento efetuado pelo Escritório Central 
de Arrecadação e Distribuição (Ecad) revela mudança 
na liderança do ranking das músicas brasileiras 
mais regravadas no país. A canção “Carinhoso”, 
de Pixinguinha e Braguinha, superou “Aquarela do 
Brasil”, de Ary Barroso. Na lista das cinco primeiras 
colocadas aparecem também “Garota de Ipanema”, 
de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, “Asa Branca”, 
de Humberto Teixeira e Gonzagão, e “Manhã de 
Carnaval”, de Luiz Bonfá e Antônio Maria.

Filho diz que Flordelis pediu que 
assumisse assassinato de pastor
Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, 
Lucas Cézar dos Santos alegou que a deputada federal Flordelis dos 
Santos de Souza (PSD-RJ) pediu que ele assumisse ter assassinado 
o pastor Anderson do Carmo. “Eu cheguei no presídio no dia depois 
do Flávio, a gente morava na mesma cela, e ele disse que conhecia 
alguém dentro da cadeia que a mulher dele conhecia a minha 
mãe. E a minha mãe mandava cartas para mim, e uma dessas ela 
pedindo para assumir a autoria do crime, se não podia atrapalhar 
ela, que iam prender ela, que ela não ia me abandonar e ia me dar 
toda assistência”, afirmou.  A carta que ele cita teria sido rasgada 
e jogada fora pelo irmão de Lucas, que também estava preso. Ele 
informou, ainda, que a carta tinha a assinatura de Flordelis.

O pequeno helicóptero espacial Ingenuity, da agência espacial norte-americana, a Nasa, subiu aos céus de Marte 
às 11h50 de ontem (horário de Lisboa). A manobra era esperada com grande expectativa pelos controladores 
da missão, devido à fina atmosfera marciana. Os primeiros dados recebidos informavam que tudo ocorreu 
como previsto e pouco depois chegou a confirmação de que o teste foi executado com perfeição. As imagens 
transmitidas pela Nasa mostram a equipe comemorando, depois de ter recebido as primeiras informações e 
um pequeno vídeo, registrado pelo rover Preserverance, revelando o pequeno voo do Ingenuity. O Ingenuity 
é um mini helicóptero ou drone com pouco mais de meio metro de altura e com um peso de 1.800 gramas.

+notícias

Dal Zotto é intubado em São Paulo - O 
técnico da seleção masculina de vôlei, Renan 
Dal Zotto - diagnosticado com Covid-19 - foi 
intubado ontem para manter o nível de saturação 

de oxigênio mais alta. A 
informação foi divulgada 

pela Confederação 
Brasileira de Vôlei. 

A entidade ainda 
divulgou que o 
vice-presidente 
da CBV, Radamés 
Lattari, também 

com o novo 
coronavírus, foi 
extubado e segue 
com boa evolução 
clínica. Radamés 
está com oxigênio 
complementar e 
em tratamento 
para pneumonia e 
trombose venosa. 

Renan deve ficar 
intubado de 48 a 72 
horas para, então, 

iniciar a retirada do 
respirador mecânico. 

O técnico foi internado 
na última sexta-feira.
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Isenção para compra e transporte de oxigênio hospitalar  
Parlamentares catarinenses começam a debater uma nova isenção de imposto que 
traz impacto positivo na batalha contra a Covid-19. Depois de zerar a alíquota de 
ICMS para compra direta de vacinas, o objetivo agora é retirar o tributo para aquisição 
e transporte de oxigênio hospitalar. Segundo o autor da proposta, deputado Milton 
Hobus (PSD), conceder esse benefício têm que ser prioridade neste momento em que 
a demanda pelo insumo está alta e muitas cidades já registram desabastecimento. 
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