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Diabetes novamente
Está chegando o fim do mês de abril e
a data que a Prefeitura prometeu ter
no estoque os análogos de insulina aos
pacientes com diabetes. O problema é que
muitos diabéticos estão relatando que
médicos do município, ao avaliarem cada
caso, estão receitando uma insulina antiga
(NPH), que é fornecida gratuitamente na
rede pública de saúde.
O caso é delicado. São vidas que podem
acabar em hospitais num momento onde
esse é o lugar que menos se quer ir. Por outro
lado, uma ação na Justiça deixou para o
Estado a decisão de fornecer o insumo e o
município entrou agora como uma espécie
de auxílio emergencial. O caso já foi parar no
Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
No Estado, poucas respostas vêm da Secretaria

da Saúde. Por parte da Prefeitura de Joinville,
uma nota divulgada ontem informa que há
o registro de 15 diferentes tipos de análogos
de insulina em uso pelos pacientes da cidade.
Deste total, apenas um deles (Novorapid
Asparte) é padronizado pelo Sistema Único
de Saúde (SUS) e fornecido gratuitamente.
Os demais análogos de insulina não são
padronizados e, quando necessário, são
distribuídos mediante decisão judicial.
Por isso, a grande dificuldade. Algumas
famílias vivem a angústia de ter de
desembolsar mais de R$ 1 mil por mês
para comprar o medicamento caso este
não seja mais fornecido pelo Estado ou
pelo município. Passou da hora dessa
situação entrar no modo definitivo para
dar estabilidade emocional e saúde aos
pacientes diabéticos e seus familiares.

Agravamento dos casos de Dengue
Não tem vacina, mas tem ação para acabar de vez com o principal
foco de transmissão, o mosquito Aedes aegypti. Oportuna a
visita do secretário municipal da Saúde, Jean Rodrigues
da Silva, e da gerente da Unidade de Vigilância em Saúde,
Fabiana Fernandes de Almeida, à Câmara de Vereadores de
Joinville ontem. Joinville tem muita gente sendo contaminada
e o agravamento dos casos foi um dos temas abordados.
Esse ano, já foram confirmados 839 casos de dengue em
Joinville. O número de focos também assusta: são 5 mil pontos
mapeados só esse ano, total 270% maior que no mesmo período
do ano passado.A zona leste concentra o maior número.

Multirão no bairro Saguaçu
Dias contados
Depois do início da manutenção
da iluminação pública, vem aí o
edital para contratação do sistema
de fiscalização eletrônica em
Joinville. Esta foi outra pendência
herdada por essa gestão e terá,
agora, a contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços de fiscalização automática
de trânsito e monitoramento
estatístico. Os pontos com radar
fixo serão ampliados e farão o
reconhecimento automático de
placas dos veículos e consulta em
banco de dados. A licitação, que é
na modalidade pregão eletrônico do
tipo menor preço, terá sessão pública
na próxima segunda-feira, dia 26.

Saúde mental
Problemas emocionais e
gerenciamento de estresse são
alguns dos temas abordados em
um webinar gratuito. O tema
“Como Manter o Equilíbrio
Emocional neste Momento”
é mais que oportuno. A
profissional Mariane Cardoso,
professora e psicóloga fará o
bate-papo ao vivo, amanhã
(22), às 19h. A participação
é gratuita e aberta para a
comunidade no link bit.ly/
webinarsaudementalCSC

Hoje (21), durante o feriado, será feito no bairro Saguaçu o combate aos
focos com orientações, vistorias e aplicações de adulticida e tratamento
de água nas bocas de lobo. E você, já fez sua parte? Não dá para deixar
passar. Os sintomas da dengue são parecidos com os da Covid-19 e
causam preocupação em famílias inteiras. De uma tampinha de garrafa
pet a uma folha, qualquer cantinho pode servir de foco para o mosquito.
É preciso eliminar todos eles!!!!!
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Contrariando orientação
do Ministério da Saúde,
Diretoria de Vigilância
Epidemiológica de SC
diz que gestantes com
comorbidades serão
tratadas de forma igual
aos demais grupos de
risco para receber a
vacina contra a Covid-19

GRÁVIDAS

na fila de espera
Uma portaria do Ministério da Saúde
que prevê incentivo financeiro federal de
custeio para desenvolvimento de ações
estratégicas de apoio à gestação, pré-natal
e puerpério, com vistas ao enfrentamento
da pandemia da Covid-19, foi publicada na
segunda-feira no Diário Oficial da União.
Segundo o Ministério da Saúde, R$ 247
milhões serão destinados, por meio do
Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos fundos
municipais e Distrital de Saúde, de modo
automático e em parcela única. Os recursos
serão aplicados, por exemplo, na identificação precoce, no monitoramento de gestantes e puérperas com síndrome gripal,
síndrome respiratória aguda grave ou com
suspeita ou confirmação de Covid-19.
A verba também será investida na qualificação das ações de atenção ao pré-natal
odontológico e no suporte ao distanciamento social para gestantes e puérperas
que não possuam condições para realização
de isolamento domiciliar. Nesse sentido, os recursos vão fomentar a utilização
das Casas de Gestante, Bebê e Puérpera.
Além das ações estratégicas, a norma
prevê que a verba repassada em caráter
extraordinário possa fortalecer e garantir
o cuidado das gestantes e puérperas em
todos os pontos da Rede de Atenção à Saúde
e fomentar a realização de testagem para
detectar a Covid-19 por metodologia de

RT-q PCR da gestante e puérpera que apresente síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave ou sintomas da doença.
A portaria prevê ainda que o auxílio
extraordinário possa fomentar a realização dos exames preconizados pela Rede
Cegonha até a 20ª semana de gestação
promovendo a identificação de doenças preexistentes em tempo oportuno.
Em Santa Catarina, a orientação da Dive/
SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica) para grávidas com comorbidades é
aguardar o início da campanha. O órgão
afirma que as gestantes terão de seguir a
fila normalmente e se vacinar caso pertençam a grupos prioritários (trabalhadores
da saúde, comorbidades, por exemplo).
A Dive ressalta ainda que gestantes,
lactantes e puérperas não devem procurar os serviços de saúde antes da fase de
vacinação do seu grupo. Situação oposta à
verificada em cidades como Rio de Janeiro e Campo Grande (MS), que começaram ontem a vacinação específica de
gestantes. “No caso de gestantes sem
doenças pré-existentes, mas que façam
parte do público-alvo da campanha,
a recomendação é que seja realizada
avaliação cautelosa junto ao seu médico, principalmente se a mulher exercer alguma atividade que a deixe mais
exposta à doença”, informa a nota.

247
Milhões de reais
serão destinados
pelo Ministério
da Saúde para
identificação precoce
de síndrome gripal
aguda ou Covid-19
em gestantes.

Treze unidades
de saúde aplicam
vacina da gripe hoje
No feriado de Tiradentes, que é celebrado nesta
quarta-feira, 13 unidades
de saúde de Joinville vão
atender exclusivamente na
vacinação contra a gripe, das
8 às 17 horas. Nesta etapa,
estão sendo vacinadas as
crianças com mais de seis
meses e menos de seis anos,
além de gestantes e mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias (puérperas).
Para receber a vacina
contra a gripe, não é necessário realizar agendamento.
As unidades que vão atender
no feriado são do Saguaçu,
Aventureiro II, Dom Gregório (bairro Jardim Iririú),
Bucarein, Paranaguamirim,
Edla Jordan (Petrópolis),
Floresta, Fátima, Parque
Douat (Costa e Silva), Morro
do Meio, Jardim Paraíso
III, Rio da Prata (Pirabeiraba) e Vila Nova I.
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Professores têm plano
de vacinação anunciado
com regramentos em todas as
redes. Queremos deixar todos
os 295 municípios no mesmo
patamar para conseguirmos
iniciar a vacinação rapidamente assim que tivermos as doses
disponíveis, começando com
os públicos mais vulneráveis”.
O diretor da Dive, João
Augusto Brancher Fuck,
reforça a necessidade do
planejamento de todos os
setores envolvidos para
quando a vacina chegar:
“Ainda não temos um prazo estabelecido, mas todo
esse planejamento, escalonamento e coleta de informações facilita muito o
processo de vacinação”.
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Proposta é
imunizar os
profissionais
com maior risco
de contágio.
Secretário Luiz
Fernando Vampiro
quer executar o
plano de forma
ágil e organizada

O Plano de Vacinação para
profissionais da educação de
Santa Catarina foi apresentado ontem a entidades representantes dos municípios e
dos sindicatos da categoria. A
proposta considera critérios
de prioridade para a vacinação
dos profissionais com maior
risco de contágio de Covid-19.
Segundo o secretário de
Estado da Educação, Luiz
Fernando Vampiro, a ideia é
executar o plano de maneira
ágil e organizada: “Tivemos
uma experiência muito positiva com a construção do
Plano de Contingência para a
Educação (PlanCon), que virou
referência para vários estados

PLANEJAMENTO PARA
APLICAÇÃO DAS DOSES
Apesar de ainda não haver data para o início da
imunização dos profissionais da educação, o plano
é necessário para definir um processo para o início
da vacinação. A proposta considera a existência
de áreas de atuação que estão mais expostas ao
contágio pela Covid-19 devido à dificuldade da
utilização de máscaras e à prática do distanciamento
social, como as turmas de educação infantil.
O plano considera a maior vulnerabilidade dos
profissionais que estão atuando nas modalidades
de ensino presencial ou mista. Por isso esses
trabalhadores integram o primeiro grupo de
vacinação, conforme detalhamento na lista abaixo:
1º GRUPO - PROFISSIONAIS QUE
ATUAM NO ATENDIMENTO PRESENCIAL
n Educação Infantil (professores e auxiliares)
n Educação Especial
n Equipe técnica, administrativa e pedagógica
(gestão, limpeza, alimentação,
orientadores de convivência)
n Ensino Fundamental (professor, segundo
professor, auxiliares, intérpretes de Libras)
n Ensino Médio (professor, segundo professor,
auxiliares, intérpretes de Libras)
n Ensino Superior
2º GRUPO - PROFISSIONAIS QUE
ATUAM EM ATIVIDADE REMOTA
(A ordem seguirá as etapas de ensino
da vacinação do 1º grupo)
n Profissionais que são do Grupo de Risco para a Covid;
n Profissionais que atuam em atividade remota,
EAD ou similares.

Professores que atuam no atendimento presencial da educação infantil e especial serão os primeiros a receber vacina

Governo negocia compra de mais 100 milhões de vacinas da Pfizer
O ministro das Comunicações Fábio Faria anunciou ontem, em seu perfil no
Twitter, que o Ministério da
Saúde negocia a compra de
mais um lote de 100 milhões
de doses da vacina da Pfizer.
Segundo ele, a negociação
começou há cerca de 20 dias e
a intenção do governo federal é finalizar rapidamente
a compra do imunizante.

O governo brasileiro já havia
comprado 100 milhões de doses
da farmacêutica Pfizer. Isso
aconteceu em março deste ano,
ainda quando Eduardo Pazuello
ocupava o posto de ministro da
Saúde. A entrega de uma parte
inicial deste lote acontece até o
final de abril e, a segunda, está
prevista para o terceiro trimestre. No mês de março, o Brasil
também comprou 38 milhões

de doses da vacina da Janssen.
Em meio ao pior momento da
pandemia no Brasil, o governo
busca acelerar a vacinação da
população.
Até o momento, 26,6 milhões de pessoas receberam a
primeira dose no país, isso é
12% da população. 10,1 milhões de pessoas receberam a
segunda dose, o que é equivalente a 4,78% da população.

CADASTRAMENTO DOS PROFISSIONAIS
n Para organizar a vacinação, o comitê desenvolveu um
formulário para a coleta dos dados dos profissionais que
atuam nas instituições das diversas etapas de ensino. O
arquivo será disponibilizado para o setor responsável em
âmbito municipal e a estimativa é que o cadastramento
comece a partir de 26 de abril, sendo concluído em
alguns dias para seguir o planejamento das ações.
n Após a coleta, a equipe responsável deve organizar
as respostas, contemplando a sequência estabelecida
pelo Plano, encaminhando a quantidade total de
cada grupo, através de um formulário próprio.
Uma cópia da listagem final dos trabalhadores da
educação aptos ao recebimento de vacinas deverá ser
encaminhada às equipes de vacinadores do município.
n O secretário da Educação reforça a importância da
parceria com os municípios para realizar o cadastro dos
profissionais da educação. “Esse processo é necessário
para incluir informações de todos os profissionais que
atuam na escola, como vigilantes e serventes, que não estão
incluídos nos dados do Censo Escolar”, pontua Vampiro.
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União por avanços na logística de SC
Governadora e setor empresarial se reuniram para tratar sobre o Plano Nacional de Logística 2035

Sul de SC

em fase de consulta pública,
que se encerra no fim do mês
de abril. Por conta disso, o
governo do Estado pretende
atuar ao lado das entidades
empresariais para compilar
as informações que ajudarão
no diagnóstico das necessidades de Santa Catarina.
Segundo o coordenador do
Cofem e presidente da Fiesc,
Mario Cezar de Aguiar, uma
análise preliminar feita pelo
setor industrial constatou a
falta de diversos dados relevantes dentro do PLN 2035
para contemplar Santa Catarina com a infraestrutura
necessária nos próximos anos.
“Vamos fazer a nossa manifestação como Federação
das Indústrias e vamos compartilhar com o governo do
Estado, por meio do secretário
Leodegar Tiscoski (Infraestrutura) para avaliar também
as demandas do Executivo.
Porém, na primeira avaliação que fizemos, não há uma
contemplação adequada do
nosso Estado”, diz Aguiar.
Na próxima sexta-feira
(23), o secretário TIscoski
participará de uma reunião
na Fiesc para tratar especificamente da PLN 2035.

MAURÍCIO VIEIRA/SECOM SC/DIVULGAÇÃO/ND

A governadora Daniela
Reinehr (sem partido) fez
coro ao setor produtivo por
avanços para Santa Catarina
no Plano Nacional de Logística 2035 (PNL 2035) durante
reunião do Cofem (Conselho
das Federações Empresariais
de Santa Catarina). Segundo a chefe do Executivo, até
o momento o Estado não foi
plenamente atendido em seus
anseios no PNL, que serve
como base de planejamento
para a infraestrutura de todas
as unidades da federação.
“A Fiesc (Federação das
Indústrias) tem um papel muito importante nesse
estudo logístico e de infraestrutura para o nosso Estado e
pode contribuir muito. O que
eu tenho buscado é o diálogo com todos os setores da
sociedade. Queremos fazer
uma convergência de esforços
pelo bem de Santa Catarina, e
a logística é um dos principais
temas para o desenvolvimento”, afirmou a governadora.
A governadora ressaltou
que pretende se reunir novamente com o ministro da
Infraestrutura neste mês
para tratar do assunto. O
PNL 2035 atualmente está

Presidente da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar (à esq.), a governadora Daniela Reinehr
e o secretário da Fazenda, Rogério Macanhão, durante encontro do Cofem

Nota fiscal, BR-470 e alíquota do ICMS da gasolina em discussão
Outros assuntos debatidos na
reunião foram: Bloco X, nota
fiscal eletrônica, ampliação da
duplicação da BR-470, alíquota
do ICMS da gasolina, socorro ao
setor de eventos que está há 13
meses praticamente sem operar,
aporte de recursos no Badesc e
aprovação, pela Alesc, da MP
236, que concede benefício
emergencial a empreendedores afetados pela pandemia.
“Pedimos que não haja
aumento de carga tributária

e que seja mantida a nossa
política fiscal. Sempre defendemos que uma das vantagens
de Santa Catarina é a política
fiscal agressiva e ela é importante”, afirmou o presidente da
Fiesc, Mario Cezar de Aguiar.
Ele destacou que os incentivos
fiscais trouxeram desenvolvimento para Santa Catarina e
que o Estado é uma plataforma
logística importante para o
país. Aguiar também destacou
a infraestrutura. “O Estado,

historicamente, tem recebido
bem menos recursos do que
envia para a União”, ressaltou.
“Não passa pela cabeça da
gente o aumento de carga tributária. Não vamos trabalhar com
essa hipótese”, disse o secretário
da Fazenda, Rogério Macanhão,
acrescentando que não extinguirá os benefícios concedidos.
“Se tiver alguma aresta para
aparar, vamos conversar antes
de tomar qualquer decisão. Esse
é um compromisso”, concluiu.

Governo federal destinará R$ 1,5 mi para desassoreamento

O governo federal investirá R$
1,5 milhão para realizar um desassoreamento emergencial da
Barra do Camacho, em Jaguaruna, no Sul do Estado. A confirmação foi dada durante uma
reunião de trabalho comandada
pela governadora Daniela Reinehr para tratar da situação de
Jaguaruna e também da Barra

de Laguna, na tarde de ontem.
O encontro no Centro Administrativo reuniu secretários de
Estado, o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da
Agricultura, Jorge Seif Junior, o
senador Jorginho Mello, os deputados federais Daniel Freitas,
Angela Amin e Coronel Armando e os parlamentares estaduais

Felipe Estevão, Volnei Weber e
Jessé Lopes, além dos prefeitos de Laguna, Samir Ahmad,
de Jaguaruna, Laerte Silva, e
de Tubarão, Joares Ponticelli.
A governadora também
confirmou que fará uma visita
ainda nesta semana tanto a
Laguna quanto a Jaguaruna para
conhecer in loco as necessida-

des das comunidades locais.
“Existe a necessidade de uma
ação em caráter emergencial, que é o desassoreamento.
Além disso, precisa ser feita
uma manutenção contínua
para evitar que essa situação volte a ocorrer. Também
faremos uma visita in loco para
conseguir fazer um projeto

de desenvolvimento futuro.
Essa é uma região belíssima e
que tem um potencial imenso”, afirmou a governadora.
Daniela Reinehr também
determinou que as secretarias
de Infraestrutura e Defesa Civil
façam o acompanhamento da
questão do desassoreamento da Barra do Camacho.
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Ficou para a semana que vem a instalação da CPI
da Covid. Apenas um de seus 18 integrantes, titulares e
suplentes, dá sinais de que não agirá visando às eleições
do ano que vem. No mínimo 14 serão candidatos, à
reeleição ou a governo estadual; outros, com mandato
de senador ainda no meio, vão fazer campanha por
seus candidatos. Talvez apenas o senador Marcos do
Val, do Espírito Santo, decepcionado com a política, não
vai estar interessado em outubro do ano que vem.
A criação da CPI foi um ineditismo institucional. Um
único ministro do Supremo mandou abrir e o presidente do
Senado leu o requerimento ainda na véspera de o Supremo
examinar a liminar. O Senado prostrou sua independência
e no dia seguinte o Supremo deu o tiro de misericórdia. O
senador Fernando Collor lembrou que o Supremo poderia
simplesmente ter respondido a Kajuru que o requerimento
de CPI havia cumprido as exigências legais. Essa seria
a resposta na época em que Collor foi presidente. Seria
acrescida da afirmação de que a oportunidade de levar
ao plenário é assunto doméstico, interna corporis, de um
poder independente. Inclusive porque já havia outra CPI
pronta, a das ONGs da Amazônia, com tudo para começar,
parada pelas prioridades da pandemia. Seu autor, o
senador Plínio Valério reclamou do fura-fila mas não foi
ouvido. A prioridade passou a ser a ordem de Barroso.
Entre titulares
e suplentes, além
de interessados na
eleição do ano que
vem, há dois pais
A CPI será um grande
de governadores.
O que fará Renan
palanque para 2022.
Calheiros se
O sensato seria esperar
investigarem verbas
a pandemia passar e
federais destinadas
fazer uma investigação
a Alagoas, onde o
ampla sobre as
governador é seu
filho? Jáder Barbalho
responsabilidades
é primeiro suplente
de todos”.
da CPI. O que fará ao
investigarem a parede
falsa que escondia
19 respiradores? A Polícia Federal já pediu o indiciamento
de Helder Barbalho por compra de respiradores; o
Ministério Público já pediu o afastamento do governador.
A CPI, assim, será um grande palanque para 2022.
O sensato seria esperar a pandemia passar e fazer
uma investigação ampla sobre as responsabilidades
de todos, os desvios, os erros, as falsas causa mortis, as
falsas aplicações de vacinas, as campanhas do medo,
os lockdowns sem resultados positivos, as mortes que
poderiam ser evitadas com tratamento, as empresas
fechadas, o desemprego, as mentiras. O corona certamente
não foi responsável sozinho por tanto sofrimento. Pela
eleição de 2022, sepultou-se no Senado a lógica de
concentrar esforços no combate à pandemia e a suas
sequelas econômicas. A lógica que sobrou é a ideo-lógica.

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

Maioria dos votos

Plenário revoga medidas contra
Julio Garcia e deputado poderá
retomar o mandato na Alesc
Por maioria de votos, os
deputados aprovaram ontem
o Projeto de Resolução 5/2021,
de autoria da mesa diretora da
Assembleia Legislativa, que
revoga as medidas cautelares impostas pela 1ª Vara da
Justiça Federal em Florianópolis contra o deputado Julio
Garcia (PSD). A aprovação
da resolução possibilitará
que o parlamentar retorne
ao exercício do mandato.
O PRS 5/2021 altera duas resoluções, aprovadas pela Alesc
em janeiro e fevereiro, nas
quais foram revogados dois
mandados de prisão contra
Julio Garcia. Uma das resoluções (1/2021), aprovada em
janeiro, revogava também as
medidas cautelares impostas
contra o deputado, como recolhimento noturno, proibição
de se ausentar da comarca de
Florianópolis e uso de tornozeleira eletrônica. No entanto,
a juíza federal Janaína Cassol Machado entendeu que
competia à Assembleia Legislativa apenas se manifestar
sobre a prisão, não cabendo
ao Parlamento decidir so-
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A lógica da CPI

Política

bre a suspensão do mandato
e das funções legislativas.

RECURSOS

Diante da decisão da magistrada, a Procuradoria Jurídica
da Alesc ingressou no STF
(Supremo Tribunal Federal)
no dia 26 de janeiro com a
reclamação 45610, com pedido
de liminar, na qual questionou
o despacho da juíza federal. A
procuradoria argumentou que
caberia ao Plenário da Alesc
decidir sobre todas as medidas
aplicadas pela Justiça Federal
– e não apenas sobre a decretação da prisão -, conforme
entendimento anterior do
Supremo. A liminar foi negada, mas, no dia 22 de fevereiro, o ministro relator do caso,
Edson Fachin, concordou com
o entendimento da procuradoria da Assembleia e considerou
legítima a deliberação dos
deputados sobre as medidas
aplicadas pela juíza Janaina
Machado contra Julio Garcia.
O projeto de resolução
aprovado nesta terça-feira se
baseia na decisão do ministro
Edson Fachin. Com isso, além

Medidas cautelares contra
Julio foram revogadas
de referendar a revogação da
prisão domiciliar do deputado, cuja decisão já havia sido
acatada pela juíza federal, os
parlamentares também revogam as medidas cautelares
que, conforme o texto do PRS
5/2021, inibem de forma direta
ou indireta o regular exercício
das funções parlamentares.
O projeto foi aprovado
com 31 votos favoráveis,
três contrários (Bruno Souza, Jessé Lopes e Sargento
Lima) e três abstenções (Ana
Campagnolo, Coronel Mocellin e Marcius Machado).
O PRS 5/2021 será transformado em resolução e
entrará em vigor assim
que for publicado no Diário Oficial da Assembleia.

Economia

Arrecadação federal sobe 18,5% e
bate recorde para meses de março
A recuperação da economia
no início do ano e recolhimentos atípicos de impostos fizeram a arrecadação
federal bater recorde para
meses de março. No mês
passado, o governo federal
arrecadou R$ 137,932 bilhões
em impostos, contribuições e demais receitas,
com alta de 18,49% acima
da inflação em relação a
março do ano passado.
Segundo a Receita Federal,
este é o maior valor arrecadado da série histórica
para meses de março, com
início em 1995. No primeiro trimestre, a arrecadação
federal somou R$ 445,9 bilhões, com alta de R$ 5,64%
acima da inflação oficial
pelo IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplo) em relação a março

do ano passado. O resultado
para os três primeiros meses
do ano também é recorde.
A arrecadação federal
ainda não sentiu os efeitos
da segunda onda da pandemia de covid-19. Isso ocorre
porque a arrecadação do
mês passado reflete os fatos
geradores de fevereiro. Como
os reflexos da atividade
econômica na arrecadação
levam pelo menos um mês
para serem sentidos, o agravamento da pandemia, que
ocorreu a partir de março,
deverá impactar as receitas
do governo a partir de abril.
Segundo dados da Receita
Federal, apenas em março,
houve o recolhimento atípico
de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) de cerca de

R$ 4 bilhões por algumas
grandes empresas de diversos setores econômicos. Nos
três primeiros meses do ano,
esse tipo de recolhimento
somou R$ 10,5 bilhões, contra R$ 2,8 bilhões no mesmo
período do ano passado.
A arrecadação total de IRPJ
e da CSLL subiu 44,84%
acima do IPCA em março na
comparação com o mesmo
mês do ano passado. Além
do recolhimento atípico dos
cerca de R$ 4 bilhões, a alta
foi influenciada pela melhora
nos lucros de algumas grandes empresas, que haviam
estimado ganhos menores no
início deste ano e tiveram de
fazer a retificação na declaração de ajuste. Para as médias empresas, que declaram
pelo lucro presumido, a arrecadação também aumentou.

Cidade
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O TRF 4 (Tribunal Regional
Federal da 4a Região) concedeu
a liberdade provisória aos dois
sócios da empresa Micromed
Informática, de Joinville,envolvidos na Operação Alcatraz.
Marcio Biff e Vilmar Alcides
Burguesan foram presos em
janeiro durante a segunda fase
da operação. Eles são acusados de fraudarem licitações
entre os anos de 2009 e 2015.
A prisão preventiva foi decretada pela 1a Vara Federal de
Florianópolis após a Polícia
Federal descobrir o esquema e
o desvio de, pelo menos, R$ 16
milhões de recursos públicos.
A investigação, que ainda
está em andamento, tem como
objetivo comprovar irregularidades em contratos públicos
entre a Secretaria Estadual
de Saúde de Santa Catarina
e empresas, supostamente
ocorridas entre 2008 e 2016.
Os empresários são investigados por fraudes que aconteceram em 2009 e 2015, além
de desvio de parte dos recursos
provenientes do órgão público
a outra empresa de um terceiro investigado, até 2016.
A PF também apontou que
houve indícios de mais desvios
após 2016, porém para as contas pessoais dos sócios. Devido
a isso é que a prisão preventiva
foi decretada para ambos. Em
março, a defesa entrou com
um habeas corpus no Tribunal,
alegando que a acusação apresentou provas da autoria do crime,
mas não uma justificativa para
o perigo da liberdade dos dois .
Também argumentou a falta
do requisito de contemporaneidade dos fatos, já que eles
teriam ocorrido anos antes
da prisão ser decretada.

Mandados de prisão
foram cumpridos contra
Marcio Biff e Vilmar
Alcides Burguesan
durante a segunda fase

FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Investigados na
Operação Alcatraz,
eles são acusados de
desviar recursos e
fraudar licitações entre
2009 e 2015. Os dois
estavam presos desde
o final de janeiro

FOTO: DIVULGACÃO/JUSCATARINA/ND

Justiça concede liberdade
provisória a empresários

da Operação Alcatraz

Prisão foi revogada, mas com medidas cautelares
Em seu voto, o desembargador
federal Luiz Carlos Canalli, relator do
caso, sustentou que “superados os
riscos apontados no decreto prisional, por ora afastados pelo sequestro de bens, bloqueio de contas
e pelas informações já prestadas
pelos pacientes, não mais se mostra necessária a manutenção da sua
custódia preventiva. Ainda, ausentes
os riscos à ordem pública, à investigação e à aplicação da lei penal,
e sendo favoráveis as condições
pessoais dos pacientes, impõe-se a
concessão da liberdade provisória a
estes, mediante o cumprimento de
medidas cautelares alternativas”.

A Turma acompanhou o voto e decidiu, de forma unânime, pela concessão parcial do habeas corpus aos
acusados. Apesar da liberdade provisória, os dois devem pagar R$ 400
mil, além de comparecer ao juízo de
acordo com a frequência determinada
pela 1º Vara Federal de Florianópolis.
Os empresários também estão proibidos de acessar as dependências de
empresas ou órgãos públicos que são
alvos das investigações. Além disso,
eles não podem manter contato com
outros familiares (apenas os seus próprios) e investigados, deverão entregar seus passaportes à Polícia Federal
e, consequentemente, não podem

se ausentar do território nacional.
Por fim, está vetada a saída da cidade
onde vivem e a alteração de endereço
sem prévia autorização da justiça. Eles
também terão que usar tornozeleira
eletrônica, que serão pagas por eles.

DEFESA IRÁ RECORRER

Segundo o advogado de defesa dos
empresários, Augusto de Arruda Botelho, o Tribunal acertou em revogar
a prisão preventiva. Porém, ele não
concorda com a aplicação das medidas
cautelares. Por conta disso, eles entraram com um novo habeas corpus junto
ao STJ (Superior Tribunal de Justiça).
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Garcia: Assembleia aprova retorno
liberdade do deputado e seu retornou
às atividades com 30 votos a favor, três
contrários e uma abstenção. Registro na
sessão do dia 21 de janeiro, logo após
a prisão decretada pela juíza Janaina
Cassol, da 1ª Vara Federal da Capital.
A segunda apreciação, no dia 3 de
fevereiro, teve outro resultado, pelas
diferenças de interpretação jurídica
dos deputados sobre a validade da
revogação das novas medidas adotadas
pela magistrada federal. Mesmo assim,

Impeachment

Migalhas

Os advogados Bruno Carreirão e
Leonardo Borchart protocolaram
requerimento no Tribunal Especial
de Julgamento para destacar que
o inquérito da Polícia Federal e o
parecer da subprocuradora Lindôra
Araújo isentam o governador
da prática de crimes comuns,
“mas reforçam a acusação por
crime de responsabilidade”. Eles
transcrevem trechos dos votos
dos cinco desembargadores
identificando crime de
responsabilidade. No centro
da tese, conversas entre o
governador Carlos Moisés e o
presidente do Tribunal de Contas,
conselheiro Adircélio Ferreira
Júnior, tratando exatamente do
pagamento dos respiradores.

Novas e enfáticas
críticas ao tratamento
discriminatório que
o governo federal
vem dando a Santa
Catarina foram
feitas pelo deputado
Valdir Cobalchini na
Alesc. Ele insurgiu-se
contra a não inclusão
de Santa Catarina na
versão preliminar do
Plano Nacional de
Logística, que está
em fase de consulta
até 30 de abril.
Declarou: “Santa
Catarina só tem
recebido migalhas
do governo federal”.

Falecimentos - Dois registros tristes nestes tempos
difíceis de pandemia. O primeiro veio com a notícia
do falecimento da empresária Maria Leonida Vieira,
viúva do publicitário e jornalista Fúlvio Luiz Vieira,
profissional que inovou na comunicação governamental
na gestão Celso Ramos e que morreu em outubro
de 2011. Antes de se aposentar, dona Leonida atuou
com destaque como agente de viagem, como sócia
da Emcatur. O segundo, com a morte em São José do
comerciante Jorge Luiz Hermes, da Loja do Óleo. O
empresário que ganhou popularidade com propaganda
de sua empresa, que acabou de completar 25 anos,
exibida todas as noites no ND Notícias, da NDTV.

PRAIA
GASTRONOMIA
DRINKS
MÚSICA

27 deputados votaram pelo retorno do
parlamentar, enquanto cinco ficaram
contra a resolução e dois se abstiveram.
A votação desta semana foi a mais
contundente. Foram 31 deputados a
favor das garantias constitucionais,
três contra e três abstenções. E as
intervenções também mais fortes. A
maioria dos deputados destacando
que não estava julgando o mérito,
mas o respeito às Constituições
Federal e Estadual. Enfatizaram:

sobre o deputado Julio Garcia não
há qualquer condenação criminal.
Ele ainda está sendo investigado no
contexto da Operação Alcatraz.
Fundamentaram também estes
votos as duas decisões do ministro
Edison Fachin, do Supremo
Tribunal Federal, que assegurou a
liberdade do paramentar, portanto,
sem tornozeleiras eletrônicas,
e o restabelecimento de suas
prerrogativas parlamentares.

Curtas

DIVULGAÇÃO/ND

Ao aprovar a terceira resolução
pelo restabelecimento pleno das
prerrogativas constitucionais
asseguradas ao deputado estadual Julio
Garcia (PSD), a Assembleia Legislativa
tomou uma decisão com votação ainda
mais expressiva e com argumentos
jurídicos e políticos mais sólidos. A
retrospectiva é reveladora. Na primeira
análise do projeto de resolução para
assegurar o respeito ao mandato
parlamentar, o plenário aprovou a

– Homenagem póstuma será prestada
hoje, a partir das 10h, em São Joaquim,
com féretro com o corpo do radialista
e empresário Rogério Pereira (Pirata)
passando pelas ruas centrais da cidade.
– Quatro grupos empresariais participam
da licitação para concessão do aeroporto
de Jaguaruna, no Sul. Definição dentro
de quatro meses, após apresentação
dos estudos de viabilidade.

SOS Camacho - A Lagoa do Camacho, no Sul
de Santa Catarina, está morrendo. O canal está
totalmente assoreado. Falta manutenção. Os
pescadores e várias comunidades de Laguna,
Jaguaruna e Tubarão estão desesperados com
a situação. Está chegando a pesca da tainha e o
canal está fechado. Cenário crítico relatado pelos
pescadores ao deputado Volnei Weber (MDB),
durante reunião na área assoreada (foto).

Novas empresas - A pandemia tem provocado

A governadora interina Daniela Reihner prometeu
visitar a região do Camacho amanhã, depois de
reunião organizada pelo deputado Volnei Weber,
com a presença do secretário Nacional da Pesca,
Jorge Seif, parlamentares estaduais e federais e
líderes dos pescadores. A situação dos pescadores é
desesperadora. Uma draga da Cidasc está parada
na região, sem funcionar. Há propostas para ação
imediata, afim de garantir a pesca na lagoa.

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

fatos inesperados na economia e no setor
produtivo. O número de pequenas empresas que
fecharam as portas é elevado e uma dramática
realidade em vários municípios. Contudo,
surpreende o volume de novas empresas. Segundo
o secretário da Fazenda, Rogério Macanhão, em
apenas dois meses foram criadas 26 mil novas
empresas no Estado. A maior parte - mais de
8.000 - com a criação de oficinas mecânicas.

STF indigno
Procuradora aposentada e professora Regina
Dietrich, sobre notas da coluna e a atuação do
Supremo: “Lamento pelo STF que, no atual
momento de sua história, perdeu a dignidade,
respeito, nobreza e sabedoria. Os seus ministros, à
exceção de poucos, fazem de suas vontades a origem
das leis e as aplicam, cinicamente, ao sabor de
conveniências, em favor da corrupção, ou quando
não pior. Basta lembrar o decano que no seu último
ato abriu as grades para um mega traficante”.

INSTAGRAM: YXPIA

ESTACIONAMENTO
VISTA PARA O MAR

(48) 98815-9723

AV. PREF. ACÁCIO GARIBALDI SÃO THIAGO, 2420 - JOAQUINA
WWW.YXPIA.COM.BR
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EDITORIAL

SC precisa entrar no
mapa dos investimentos

U

m antigo pleito da Fiesc (Federação das Indústrias
de Santa Catarina) e do governo do Estado ganhou prioridade nesta semana. Trata-se do Plano
Nacional de Logística (PNL) 2035, um dos principais instrumentos que o Poder Público dispõe para planejar,
no longo prazo, a infraestrutura de transportes no Brasil.
O PNL identifica e propõe, com base no diagnóstico atual, soluções que contribuam para o desenvolvimento brasileiro. Além disso, define os
investimentos que serão direcionados para os setores
portuário, ferroviário, rodoviário e aeroportuário.
O prazo da consulta aberta termina no dia 30 de abril
e a governadora em exercício, Daniela Reinehr, conversou, nesta semana, com o setor produtivo para alinhar estratégias. Daniela entende que a logística é um
dos principais temas para o desenvolvimento e, por isso,
tem buscado o diálogo com todos os segmentos sociais.
O fato é que o Estado precisa sensibilizar o Ministério de
Infraestrutura e a Empresa de Planejamento e Logística para a execução de obras vitais no âmbito do desenvolvimento econômico e social em menos de dez dias.
Na sexta-feira (23), o secretário de Estado de Infraestrutura, Leodegar Tiscoski, participa de uma reunião na
Fiesc para tratar especificamente da PLN 2035. O tema
merece atenção em todos os sentidos. Não é de hoje que
Santa Catarina fica à margem do planejamento federal,
com retorno de investimentos muito abaixo do volume de
recursos arrecadados e repassados ao governo federal.
Em 2020, o Estado enviou para Brasília R$ 69,8 bilhões
em impostos e recebeu de volta, em investimentos para
a infraestrutura, R$ 471 milhões, ou seja, apenas 0,67%.
A falta de atenção com obras estruturais importantes é
um dos grandes desafios da gestão pública catarinense.
O modal rodoviário, por exemplo, é um dos mais prejudicados. As BRs 280 e 470, rodovias que servem
de corredor para o escoamento da produção das regiões Oeste, Planalto Norte e Vale e Alto Vale do Itajaí, aguardam há anos a disponibilização de um maior
volume de recursos para conclusão da duplicação.
Já o modal ferroviário, que poderia trazer um alívio para
o tráfego pesado das estradas, continua com projetos engavetados. Segundo a Fiesc, os investimentos para a ampliação
das linhas férreas estão entre as principais propostas para
o aumento da competitividade catarinense. Resta torcer
para que o governo do Estado, por meio de suas lideranças,
consiga sensibilizar Brasília para trazer para Santa Catarina melhores perspectivas a curto, médio e longo prazo.

Artigos ou cartas, envie para opiniao@ndmais.com.br ou
redacao@ndmais.com.br. Artigos devem ter 2.300 caracteres
e ser acompanhados do nome do autor, e-mail e foto.
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TEDxBalneárioBarradoSul
celebra feitos e pessoas
Bruno Diego Barauna,

administrador e especialista em finanças e
organizador oficial do TEDxBalneárioBarraDoSul

A natureza humana é inconformista.

Nossa gênese revela que sempre estivemos em busca de novas formas de
nos comunicarmos, nos locomovermos, de aprendermos e ensinarmos.
Interagindo com o mundo ao nosso redor, produzimos e reproduzimos
conhecimento e informação.
Todas as pessoas sempre têm alguma
história para contar. Boas ideias não
podem ficar no anonimato; merecem
ser espalhadas. Neste mote, o internacional e consagrado TEDx chega ao
Balneário Barra do Sul. Organizado de
forma independente por um time de
voluntários, em um espírito comunitário e sem fins lucrativos, o evento
reúne pessoas para dividir uma experiência ao estilo TED.
É a primeira vez que uma cidade da
região Nordeste de Santa Catarina dá
nome a um evento TEDx. No palco virtual do TEDxBalneárioBarraDoSul serão tratados assuntos globais e características específicas da realidade local.
Uma das novidades do evento é que as

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

falas serão alinhadas aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS), da
Organização das Nações Unidas (ONU).
Os ODS é um grande compromisso firmado por 193 Estados-membros da
ONU, que se reuniram em Nova York,
em 2015, e elaboraram o documento “Transformando o Nosso Mundo: A
Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável”, traçando metas para serem atingidas em 15 anos. É um desafio
enorme, e o TEDxBalneárioBarraDoSul
quer contribuir com reflexões, ideias e
exemplos práticos conectados com esses
objetivos tão importantes para a humanidade e o planeta.
O TEDxBalneárioBarraDoSul é sobre
as pessoas. Sobre provocar mudanças,
ocupar espaços, promover rupturas,
sobre realizar. Então, fica aqui o convite: TEDxBalneárioBarraDoSul, dias
14 e 15 de maio, das 19h00 às 22h00,
online e gratuito. Mais informações
e ingressos através do site https://
www.tedxbalneariobarradosul.com
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Membros de facção criminosa
pegam 350 anos de prisão
Os 38 componentes de facção foram condenados pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação
ao tráfico. Segundo denúncia do MP, 41 pessoas foram identificadas como integrantes ou associadas a grupo criminoso
FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Um grupo formado por 38 pessoas
foi condenado pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas
e associação ao tráfico em Joinville.
Somadas, as penas ultrapassam 350
anos de reclusão em regime fechado.
As condenações têm origem na
denominada “Operação Progresso”,
deflagrada a partir de investigação
promovida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado,Gaeco, no segundo
semestre de 2019, que apurou os
crimes cometidos no interior do
Presídio Regional de Joinville.
Segundo a denúncia do Ministério
Público, 41 pessoas foram identificadas como integrantes ou associadas à organização criminosa que
atuava dentro da unidade prisional.
Mesmo presos, os acusados comandavam o tráfico de drogas. Para isso,

também de acordo com a denúncia, utilizavam-se de suas esposas,
adolescentes e até de uma advogada.
Com interceptação telefônica e
cumprimento de mandados de busca
e apreensão, a polícia localizou drogas e diversos manuscritos da facção
criminosa. Alguns papéis indicam
vinculação a outras duas organizações sediadas em outros estados.
Em função da pandemia da
Covid-19, os quase 30 acusados
presos provisoriamente foram
ouvidos por meio do sistema de
videoconferência PJSC Conecta, que chegou a ter 20 usuários
conectados simultaneamente.
O processo de sete mil páginas teve uma sentença de 227
páginas. Os condenados podem recorrer ao Tribunal de
Justiça de Santa Catarina.

Processo contra os membros de facção tem 7 mil páginas e prevê pena de prisão de 350 anos
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Balanço da Casan
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JEFFERSON PEIXOTO/SECOM-BA/ND

As operadoras de turismo perderam dois terços do faturamento em
2020, segundo o anuário do setor divulgado ontem pela Braztoa
(Associação Brasileira das Operadoras de Turismo). O faturamento
das empresas caiu de R$ 15,1 bilhões em 2019 para R$ 4 bilhões
no ano passado. O número de passageiros transportados caiu pela
metade, de 6,5 milhões no ano anterior para 3,3 milhões em 2020. A
maior parte das vendas (77%) ficou concentrada em viagens dentro
do Brasil, enquanto o turismo para o exterior respondeu por 23% da
renda das empresas no período.
A crise causada pela pandemia
O mercado do turismo no país
também afetou o emprego no
caiu para um patamar inferior
setor, que perdeu, segundo o
ao registrado em 2009, quando
anuário, 2,7 milhões de postos
o setor faturou R$ 6,1 bilhões,
de trabalho ao longo de 2020. Os segundo os dados da Braztoa.
serviços de alimentação foram
Uma retomada para um nível
os que mais demitiram, com o
semelhante ao de 2019, o
corte de 1,7 milhão de empregos,
presidente da Braztoa, Roberto
seguido pelo setor de transporte
Haro Nedelciu, avalia que só
rodoviário, que reduziu em 559
deve acontecer na metade ou no
mil vagas a força de trabalho
fim de 2022. “Vai demorar um
e as agências de viagem que
ano e meio, dois anos para voltar
demitiram 197 mil pessoas.
àqueles números”, estimou.

A Serasa Experian anunciou a aquisição parcial da Brain Ag, startup de big
data focada em operações financeiras do agronegócio. Com a transação,
a empresa deve fortalecer processos de análise de risco de agentes do
agronegócio e reduzir o tempo das avaliações de dias para minutos,
a preços acessíveis, explicou a Serasa em nota. Após a integração dos
sistemas das duas companhias, cerca de 60 funcionários se dedicarão
integralmente ao tema. O valor envolvido na operação não foi informado.

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

Câmbio

COMERCIAL
COMPRA

+0,1081%
VENDA

R$ 5,553 R$ 5,554

TURISMO
COMPRA

-0,0525%
VENDA

R$ 5,473 R$ 5,71

Peso

-0,7366%
COMPRA

VENDA

R$ 6,654 R$ 6,657

0%
COMPRA

O presidente da Weg, Harry Schmelzer
Júnior, fez uma apresentação rápida
dos principais números da empresa.
Entre os indicadores estão investimentos
que ultrapassam R$ 1,5 bilhão em
Santa Catarina nos últimos dez anos
e a geração de milhares de empregos.
De acordo com os representantes da
direção da empresa, um dos gargalos
logísticos é a BR-28O, principal corredor
para uma exportação mensal de
aproximadamente 1.100 contêineres.

Análise de crédito

Inflação (%)

Euro

A governadora Daniela Reinehr
esteve reunida, segunda-feira (19),
com a presidência da Weg. O diálogo
permanente com o poder público para
incentivar os negócios da iniciativa
privada no estado e os desafios da
logística de infraestrutura catarinense
foram os principais temas da reunião.
Daniela confirmou que a infraestrutura é
uma prioridade para o governo e destacou
que ainda há muito o que avançar diante
do que representa a pujança catarinense.

A Casan investiu R$ 225
milhões em 2020, a maior parte
em esgotamento sanitário
(72%). O valor é semelhante ao
aplicado em 2019, um ano sem os
efeitos da pandemia.

Indicadores
Dólar

Infraestrutura

Mesmo diante dos desafios da
pandemia e de estiagem histórica
em Santa Catarina, a Casan
fechou seu Balanço Patrimonial
de 2020 com resultado positivo
de R$ 112 milhões. O lucro líquido
é 6% inferior ao do ano anterior,
refletindo elevação de custos na
operação dos sistemas e despesas
acima do incremento de receita.
“Os resultados refletem o cenário
da pandemia e a severa estiagem,
mas mostram que a companhia
conseguiu atravessar com
estabilidade um ano totalmente
anômalo e ainda manteve o seu
planejamento para o saneamento”,
diz o diretor Financeiro e de
Relações com Investidores,
Ivan Gabriel Coutinho.

Turismo: prejuízo e retomada
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VENDA

R$ 0,0592 R$ 0,0597

Ibovespa

Índice

IPCA/

MARÇO

0,93% 0,86%

IBGE

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

FGV

FGV

UDESC ESAG

2,17%

2,94%

0,90%

FEVEREIRO

0,86% 0,82%

2,71%

2,53%

0,87%

JANEIRO

0,25% 0,27%

2,91%

2,58%

0,70%

DEZEMBRO

1,35%

0,76% 0,96%

0,91%

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

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES 6,1%

1,46%

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

Selic

Data
Pontos
20/ABR 120.061,99

Variação
-0.72%

19/ABR 120.933,78

-0.15%

16/ABR

121.113,93

0.34%

Poupança
Data ﬁnal

Rendimento

21/ABRIL

0,1590%

2,49%

20/ABRIL

0,1590%

6,69%

19/ABRIL

0,1590%

Ouro

2,75%

R$ 315,77

CUB-SC
Mês

R$/m²

Variação (mês)

FEVEREIRO

2.140,56

1,31%

MARÇO

2.171,33

1,44%

Salário mínimo
NACIONAL
REGIONAL DE SC

R$ 1100,00
R$ 1.281 A R$ 1.467
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Massá, o fora da lei que
se rendeu à força da paixão
DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Capítulo de hoje
Revoltado, o faraó ameaça Abraão e a mulher. Ricos, Abraão e Sarai vão embora do palácio. Baraki e Massá brigam. Adália faz uma pergunta a Lúcifer e ele a surpreende com a resposta. A comitiva de Abraão parte do Egito.
“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.

Marcos Winter
diz ter estudado
a fundo o texto
para construir
o personagem e
compor o universo
de Massá

O ator Marcos Winter explica
porque seu personagem na
quinta fase de Gênesis decidiu
seguir com a caravana de Abraão
O ator Marcos Winter está de volta à Record TV na pele do mercenário Massá nesta quinta fase da novela Gênesis. Cheia de
mistérios, a história do fora da lei vai girar em
torno da paixão por Adália (Carla Marins).
“Se você parar para pensar, só existem duas
histórias na vida: amor ou poder. O resto é
versão: ódio, vingança, dinheiro. Massá tem
os dois. Neste caso, defendendo [o personagem], o poder de tirar a vida de alguém, sem
culpa, por contingências da própria criação,
da própria vida que teve. E o amor por Adália
vem dessas ações mercenárias, e ela não sai
mais da cabeça dele”, comentou Winter.
Curiosamente, o caminho dos dois se cruzou quando Massá colocou fogo na casa de
Terá (Julio Braga) em Ur dos Caldeus. Para
se defender da ameaça, Adália cravou as
unhas no rosto dele, deixando não só cicatrizes na face como o coração balançado.
“Adália é o objeto do amor dele. A mulher
que viu o rosto de Massá quando ele foi fazer uma ação mercenária. Ela é a única que o
reconhece. Os dois guardam segredo, só que ele
fica completamente apaixonado e vai atrás da
caravana do Abraão por causa dela”, afirmou
o ator. Winter revelou ter estudado a fundo o
texto para construir o personagem e compor o
universo de Massá. Além disso, o ator contou
ter se apegado ao figurino e aos objetos usados pelo personagem durante as gravações.
“Ensaiamos e coreografamos para usar as
facas [chamadas de gêmeas dançarinas] de
maneiras tão legais e tão diferentes. É uma
característica tão grande do personagem, a
funcionalidade que tiveram”, revelou ele.

Belaventura

Chateada, Pietra pensa em desistir do amor de Enrico
Pietra está espantada diante de Laurinda. Severo não
aprova o casamento de Brione. Otoniel diz a Mistral
que talvez uma aliança com a região de Cabúri marque o início de uma nova história para Belaventura.
Severo diz que Pietra vai revelar a ele tudo o que sabe.
Marion cobra explicações de Brione por ter fugido
de casa. Quixote está atônito diante de Matriona que
quer que ele conte a verdade sobre a origem do bebê

que foi entregue a eles. Ariela escuta tudo atrás da
porta. Joniel encara Gonzalo e diz que ele não pode
aceitar se aliar a Jacques. Pietra conversa com Laurinda e acha que deve ficar sozinha e esquecer Enrico.
Falstaff vai até o palácio falar com Otoniel que o
reprova. Selena está tímida diante de Enrico e diz que
ficou envergonhada pelo beijo. Severo não acredita no
que Pietra diz sobre o que fez para abrir a caixa. Severo

faz um carinho no rosto de Pietra e diz que agora é seu
dono e que pode transformá-la em uma mulher muito
poderosa. Marion está por ali, sem ser vista. Bartolion
está distraído mexendo em rolinhos e papiros, quando alguém coloca um saco de pano na cabeça dele.
“Belaventura” vai ao de segunda à sexta-feira, às
15h, na Record TV. Em Santa Catarina, pela NDTV.

Publicidade
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DAS DIRETAS

Horóscopo
Oscar Quiroga/ Estadão Conteúdo

Hiato de
"voar"

tempo
Manhã

Áries 21/3 a 20/4

Tarde

20

Noite

19

°C

19

°C
Pequena
quedad'água

Nascer do sol: 06:34

Assegure o que considera seu, este é o momento mais propício possível para consolidar seus planos, desde que o resultado desses
não seja apenas seu benefício em particular, mas também o das pessoas envolvidas.

Próximos dias
Quinta

°C

Min. 18°C
Máx. 27°C

Sexta

Sábado

Min. 16°C
Máx. 27°C

Touro 21/4 a 20/5

Min. 16°C
Máx. 27°C

Tenha em mente o que você deseja e não
poupe esforços para obter o que pretende, mas também mantenha o bom senso de aceitar que nem tudo pode ser
conquistado na velocidade que o desejo propõe. Considere o tempo.

Pôr do sol: 17:52

Carbono
(símbolo)

Joinville

Clima no Estado

Níveis de alerta

19°C

Chapecó

14°C

Hemosc reforça
a necessidade
de doações
Conjunto
de sangue
de filhotes

27°C

Blumenau

16°C

24°C

23°C

Gêmeos 21/5 a 20/6
Este é um momento delicado, pelo tanto que
você enxerga e o tão pouco que está ao seu
alcance para impedir ou retificar o rumo dos
acontecimentos. Neste momento, sua alma
é uma testemunha nada silenciosa. É assim.

Itajaí

20°C

23°C

Câncer 21/6 a 22/7

Lages

Sol

Chuva

Sol com nuvens

Chuva leve

Nublado

Sol com chuva

11°C

O Centro de Hematologia e
Hemoterapia (Hemosc) está
com os estoques de sangue
Pedra,
em níveis
de alerta e reforem tupi
ça aElevados;
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www.coquetel.com.br
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Dividir
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tuição, Michelen Debiasi GheSala
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clientes
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se mantém,
indepen- DIRETAS
www.coquetel.com.br
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Todos os conselhos que você recebe dessas
pessoas que aparentam ser sensatas e bem
resolvidas, todos são muito tentadores, mas,
mesmo assim, sua alma resiste a seguir o
caminho proposto. Vale a pena questionar.

21°C
Criciúma

16°C

Leão 23/7 a 22/8

24°C

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
cruzadas
© Revistas COQUETEL
Rita (?),
cantora

Pessoa como
Robin Hood (Lit.)
Seis, em Hiato de
inglês
"voar"

Atleta do
levantamento de
peso

Completa;
inteira
O plano
alternativo

América
Latina
(sigla)

Conjunto
de filhotes

Escorpião 23/10 a 21/11
Aproveitar o entusiasmo alheio no lugar de o questionar, essa é a melhor dica
para este momento de sua vida. Procure deixar de lado o tormento interior de seus problemas e aproveitar o
lado bom da vida que se manifesta.

Sagitário 22/11 a 21/12

Rede local
(Inform.)
Base da
mesa

O momento é muito trabalhoso e não há garantia de tudo dar certo, mas também, não
há mais a opção de voltar atrás, agora é só
seguir em frente e arcar com as consequências dos erros e aproveitar os acertos. Aí sim.

O preço a pagar pelo que você insiste em colocar em marcha não gira em
torno de haver recompensa ou castigo, mas das consequências dos seus atos
e, principalmente, da influência que
seu exemplo exercerá nas pessoas.

Curar de
doença

Aquário 21/1 a 19/2
A inércia de suas convicções é tão poderosa
que estende a tentação de imaginar que não
haveria nada melhor para fazer, nem tampouco nenhuma razão maior e melhor para
experimentar. É assim que o declínio começa.
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Peixes 20/2 a 20/3

Fundamentar
(o texto)

3/itá — lan — six — vip. 5/lucro — relax.

AS
R
A
R

S O
I A
X
C
R A
O S
C
A
TA

Beber
líquido
Ditongo
de "caixa"
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Pessoas e problemas são sinônimos, porém,
os problemas que as pessoas provocam são
proporcionais às expectativas que você deposita nelas, dados os planos em marcha.
Não se importe com isso, continue em frente.

(?) Massa:
o Ratinho
Adorno para janelas

Criatura
como o
Shrek
(Cin.)
Sugestão
útil
Conjunto
A nota
de filhotes
mais baixa

Estado
cuja
capital é
Fortaleza

Em princípio, sua alma torce o nariz para as
mudanças que se colocaram em marcha, mas
com o tempo se adaptará a elas e perceberá que nada melhor poderia ter acontecido.
Aposte nessa perspectiva, é muito realista.

capital é
Fortaleza

Carbono
(símbolo)

1

Virgem 23/8 a 22/9
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quedad'água

1

Solução
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Tudo, na
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lugar

Grande
pedaço
(de bolo)

Este é um momento muito importante
da sua vida, por isso o tamanho da ansiedade envolvida, porque é muito o que
está em jogo, não apenas do ponto de
vista material, como também seu prestígio está sobre a mesa. Em frente.
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Sem foco, você poderá até fazer inúmeras coisas, mas no final do dia sentirá sua alma desgastada e não colherá resultados consistentes. Com foco,
você fará muito mais que o normal em
muito menos tempo que o habitual.

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

Esporte
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Torcedor do JEC,
Mateus Destro vai
à praia australiana
acompanhar o ídolo
Gabriel Medina e vê
sua imagem viralizar
nas redes sociais
após aparecer em
transmissão na web

FOTOS AQUIVO PESSOAL MATEUS DESTRO/ND

De Joinville
para o mundo
Luana Amorim
luana.amorim@ndmais.com.br

Uma cena mostrada pela equipe
de transmissão da World Surf
League (WSL), durante a final
da etapa do Circuito Mundial de
Surfe de Narrabeen, na Austrália,
na última segunda-feira à noite,
repercutiu nas redes sociais de
fãs do esporte em Joinville.
A imagem mostra um torcedor
na praia com a camisa do JEC,
vibrando muito com a vitória
do surfista brasileiro Gabriel
Medina, campeão da etapa. A
reportagem do ND identificou
o torcedor que vestia o manto
tricolor como sendo o joinvilense Mateus Destro, que mora
há quatro anos na Austrália.
Apaixonado pelo JEC, Mateus
diz que usa a camisa em todos
os lugares que vai na Austrália,
seja na praia, em jogos de rugby e, claro, nos campeonatos
de surfe, esporte que também
pratica. O encontro com Gabriel
Medina ocorreu em dois momentos: na comemoração da semifinal e da final da competição.
“Esta etapa foi aqui na praia
ao lado de onde eu moro. Como
hoje (ontem) era a final, resolvi ir com a camisa. Foi aí
que eu peguei e tirei a foto com
o Medina”, conta Mateus.
E a repercussão em Joinville foi
rápida. Mateus apareceu por alguns segundos na transmissão da
WSL e, com a icônica camisa do
time do coração, logo viralizou.
“Nossa, foi muito rápido a resposta da galera na internet. Eu fui
comemorar e, quando voltei, peguei meu celular e já tinha umas
20 mensagens do Brasil com
fotos minhas da TV”, relembra.

Mateus foi atrás do campeão e tirou fotos
com Medina em Narrabeen, pertinho do
local onde mora. Acima, ele aparece ao
lado do surfista catarinense Yago Dora

Medina vence com show
de aéreos e é novo líder
O bicampeão mundial Gabriel
Medina venceu o Rip Curl Narrabeen Classic, na Austrália, na madrugada de ontem, com um show
de aéreos durante a etapa do World
Surf League Championship Tour.
Na decisão, Medina superou o
californiano Conner Coffin com 18,77
pontos em 20 possíveis. Foi a 15ª
vitória do brasileiro em etapas do
circuito mundial, que agora lidera a
corrida pelo título da temporada.
Quem também brilhou foi a gaúcha
Tatiana Weston-Webb, ao barrar a tetracampeã mundial Carissa
Moore nas semifinais. Na final, a
californiana Caroline Marks teve
mais sorte, achou as melhores ondas e conquistou o título da etapa.
Com o resultado, Tatiana subiu
para o terceiro lugar no ranking.
“É uma sensação incrível conseguir fazer uma performance como
essa”, disse Gabriel Medina, logo
que saiu do mar e foi cercado pela
torcida que lotou a praia de Narrabeen. “É muito bom ganhar um
evento e eu estava com saudade
dessa emoção”, disse Medina.
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Drika

Evarini
adrieli.evarini@ndmais.com.br

Ermel volta ao elenco
Depois de tratar uma lesão na
posterior da coxa e desfalcar o time
na última partida, o atacante Gustavo
Ermel retorna à lista de relacionados
e estará à disposição do técnico
Vinícius Eutrópio. Apesar disso, o
comandante ainda tem ausências na
equipe. O zagueiro Jaques e o atacante
Luquinhas iniciaram a transição, mas
ainda não estão aptos para retornar.
Caio Monteiro deve ficar afastado
durante duas semanas e Renan
Castro continua em isolamento. Após o resultado negativo
para a Covid-19, Douglas Packer também volta ao time.

Esporte

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

JEC e Hercílio Luz
fazem o jogo da vida
Joinville garante a vaga na próxima fase com um empate, mas o time
do Sul precisa ganhar para não cair para a segunda divisão do Estadual
É tudo ou nada. Na última
rodada da fase classificatória, o JEC precisa pontuar
para garantir a classificação
às quartas de final e, ainda,
manter viva a chance de uma
vaga na Série D de 2022. Mas a
tarefa não será simples. O Tricolor enfrenta um adversário
que ainda é assombrado pelo
rebaixamento. Na 10ª posição,
jogando em casa, o Hercílio
Luz também precisa da vitória
para ter chances de se manter

na elite do Catarinense. A bola
rola às 21h30 desta quarta-feira (21), no Estádio Aníbal
Torres Costa, em Tubarão.
Sem vencer há cinco jogos no
Estadual, o JEC precisa, pelo
menos, empatar para carimbar
a passagem à próxima fase. Na
sétima colocação com 13 pontos, se empatar e chegar aos
14, o Tricolor não poderá mais
ser alcançado pelo Concórdia, que ocupa a nona posição.
Com nove pontos, o Hercílio

Provável equipe titular

corre o risco de ser deixado
para trás pelo Criciúma. Tudo
que está em jogo nesta partida dá ainda mais emoção
e intensidade, fala o técnico
Vinícius Eutrópio. “É um jogo
que vale muito para as duas
equipes. É a vida do Hercílio
Luz, mas também é a nossa
vida em jogo, vamos lutar para
conquistar o nosso objetivo.
Sabemos que, por essa importância, será uma partida
intensa e disputada”, avalia.
FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Fabian Volpi; Edson Ratinho, Charles, Fernando
e Helerson; Naldo, Davi Lopes e Yann Rolim;
Yaya Banhoro, Diego e Thiago Santos.

Cenários

O Tricolor pode, no máximo, chegar ao quarto lugar com
uma vitória e tropeços de Juventus, Próspera e Marcílio
Dias. Se empatar, o Tricolor fica na sétima posição. Mas,
se perder, pode ficar de fora do mata-mata porque pode
ser ultrapassado por Figueirense (10 pontos) e Concórdia
(10 pontos) que, se vencerem, igualam a pontuação do
JEC, mas podem ultrapassar o Tricolor no saldo de gols.

Arbitragem

Quem comanda o apito no jogo decisivo é Fernando Henrique de
Medeiros Miranda, assistido por Kleber Lucio Gil e Eder Alexandre.

Moleque Travesso

Garantido no mata-mata, o Juventus enfrenta, também
às 21h30, o Concórdia, no João Marcatto. Uma vitória e
um tropeço do Avaí, coloca o Moleque Travesso na terceira
posição. No entanto, se perder ou empatar pode ser
ultrapassado por Próspera, Marcílio Dias e JEC.

Yann Rolim (D) deve compor o meio de campo do JEC ao lado de Naldo e Davi Lopes no jogo de hoje contra o Hercílio

Técnico Vinicius Eutrópio cobra mais capricho no último toque
Nação em Canoinhas

Vice-campeão da série C do Catarinense e contando os dias
para disputar a segunda divisão estadual, o Nação fechou
parceria com a cidade de Canoinhas e se transfere para o
Planalto Norte. A relação já vinha sendo desenhada há meses
e foi concretizada nos últimos dias. Agora, o Nação Esportes
Canoinhas mandará seus jogos no Estádio Ditão.

A Liga Nacional vai começar!

A bola pesada finalmente vai rolar nos ginásios do
Brasil. O JEC/Krona estreia na Liga Nacional na próxima
segunda-feira (26), às 18h15. O Tricolor das quadras
enfrenta a Assoeva, no Centreventos Cau Hansen.

Com o ataque ainda deixando a desejar, o JEC precisa
reencontrar o caminho do gol
e, para Eutrópio, o time vem
demonstrando mais qualidade criativa nas últimas três
partidas. O que falta, ressalta
o técnico, é o último toque.
Em 10 jogos foram apenas sete
gols marcados pelo Tricolor. “Precisamos ter aquele
último capricho. Será um jogo
aberto e automaticamente
ofensivo. Uma partida muito

disputada até pelas características do campo. Eles vão
partir para cima da nossa
equipe e temos que enfrentar
de igual para igual. Precisamos usar a nossa experiência
e equiparar, principalmente,
o fator competitivo”, diz.
Além do momento difícil no setor ofensivo, a
falta de sequência e de um
time titular “repetido” vem
atrapalhando o desempenho do time que também

vem sofrendo com lesões.
Chegando na última rodada
dependendo de um empate,
Eutrópio garante que a equipe não entrará em campo por
resultado de regulamento e
sim, pela vitória. “Em todo
jogo nossa estratégia é para
vencer. Esse jogo não é diferente, temos as nossas estratégias, vamos jogar para
ganhar. O nosso objetivo e o
nosso foco sempre é na vitória
e na classificação”, finaliza.

quarta-feira, 21 de abril de 2021

LOTERIAS
Lotofácil Concurso 2211

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

04 05
11 12
19 20
Premiação
15 acertos
14 acertos
13 acertos
12 acertos
11 acertos

08
13
21

09
17
22

Ganhadores
12
735
11366
113556
584232

10
18
23

Prêmio
R$ 105.712,98
R$ 516,98
R$ 25,00
R$ 10,00
R$ 5,00

Quina Concurso 5545

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

28

30

64

76

Ganhadores
Prêmio
3
R$ 1.491.241,88
40
R$ 15.570,66
4368
R$ 214,41

Mega-Sena Concurso 2363

Quarta e sábado

06 14 24 34 39 58
Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Prêmio
1
R$ 40.076.100,78
77
R$ 49.919,36
5169
R$ 1.062,31

Lotomania Concurso 2171

Terça e sexta

03
20
47
76

12
23
51
81

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

14
27
64
83

17
35
67
94

Ganhadores
Acumulado
5
89
876
5453
23195
0

19
37
72
99

Prêmio
R$ 4 milhões
R$ 58.274,13
R$ 2.046,15
R$ 207,88
R$ 33,39
R$ 7,85
R$ 0,00

LIBERTADORES
GRUPO A
1ª RODADA

21/4, 21h
21/4, 21h

Premiação
1 acertos
2 acertos
3 acertos
4 acertos
5 acertos

Bilhete
006487
023204
043997
069903
075251

Prêmio
R$ 1.350 mil
R$ 15.500,00
R$ 14 mil
R$ 13 mil
R$ 12.227,00

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

Dupla Sena Concurso 2213

Terça, quinta e sábado

Primeiro sorteio

07 12 29 37
Premiação
Sena
Quina
Quadra

41 45

Ganhadores
Acumulado
9
491

Prêmio
R$ 300 mil
R$ 4.261,79
R$ 89,27

Segundo sorteio

29 30
Premiação

31

36 44 48

Ganhadores

Sena
Quina
Quadra

0
1
412

Prêmio
R$ 0,00
R$ 34.520,54
R$ 106,39

Timemania Concurso 1628

Terça, quinta e sábado

09 17 28 43 47 52 72
TIME DO CORAÇÃO
JI-PARANA RO
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
0
54
950

Prêmio
R$ 1.400 mil
R$ 0,00
R$ 1.132,76
R$ 9,00

Time coração Ganhadores
JI-PARANA
RO 1933

Prêmio
R$ 7,50

Terça, quinta e sábado

Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
26
1141
15559

Prêmio
R$ 300 mil
R$ 3.064,95
R$ 20,00
R$ 4,00

1ª RODADA

20/4, 19h15
Santos 0 x 2 Barc.-EQU
21/4, 19h The Strongest x Boca Juniors

GRUPO D
1ª RODADA

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

Fluminense
Junior B.

x
x

River Plate
Santa Fe

GRUPO E

1ª RODADA

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

GRUPO G

O lateral esquerdo Moisés sentiu a altitude e foi substituído

1ª RODADA

20/4, 21h30 Vélez Sarsﬁeld 2 x 3 Flamengo
21/4, 23h
Un. La Calera x LDU

grande deficiência técnica para
sorte do Internacional. Os gols
do jogo foram marcados por

Saucedo, aos 8 minutos do
segundo tempo e Algarañaz aos
50 minutos do segundo tempo.

GRUPO H
1ª RODADA

21/4, 19h
21/4, 23h

La Guaira
América Cali

x
x

Atlético-MG
Cerro Porteño

Superliga Europeia é cancelada
Apenas dois dias após o seu anúncio, a Superliga Europeia foi suspensa ontem, com a saída coletiva
dos seis clubes ingleses. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham
e Chelsea. O recuo é consequência da forte oposição ao projeto, que recebeu manifestações
contrárias de todos os setores do futebol - treinadores, atletas que estão na ativa e ex-jogadores,
dirigentes, e sobretudo de torcedores. Em nota, a Superliga comunicou que vai “reconsiderar
passos mais apropriados para reformular projeto”. “Apesar da anunciada saída dos clubes ingleses,
forçados a tomar tais decisões devido à pressão sobre eles, estamos convencidos de que nossa
proposta está totalmente alinhada com as leis e regulamentos europeus”, diz trecho da nota.

Flamengo vira
na Argentina

São Paulo estreia
com o pé direito

Em jogo complicado diante do
Vélez Sarsfield, o Flamengo
saiu atrás do placar, empatou
com William Arão, levou o
segundo, chegou a igualdade
com Gabigol de pênalti e, no
final, Arrascaeta acertou um
belo chute de canhota para fazer
3 a 2 e sacramentar a vitória.

Fora de casa diante do Sporting
Cristal, o embalado São Paulo
do treinador Crespo fez 3 a 0
na sua estreia na Libertadores
2021. Luan abriu o placar com
um chute da entrada da área,
Benítez no segundo tempo
marcou um golaço e Éder
fechou a conta para o Tricolor.

PUBLICAÇÃO LEGAL
VILLE EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Companhia de
AVISO AOS ACIONISTAS Art. 133 — Lei 6.404/76
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ("Companhia") que se encontram à disposição dos mesmos
Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas de 'suas Notas Explicativas
Complementares, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020.
Florianópolis, SC, 19 de abril de 2.021
Fernando Marcondes de Mattos Diretor Presidente

SUL-AMERICANA
GRUPO A
1ª RODADA

20/4, 21h30 12 de Octubre
21/4, 19h15 San Lorenzo

TIME
1º Grêmio
2º Internacional
3º Ypiranga-RS
4º Caxias
5º Juventude
6º Aimoré
7º Bras. Pelotas
8º São José-RS
9º São Luiz
10º Esportivo
11º N. Hamburgo
12º Pelotas

P
21
20
16
16
14
13
12
12
12
9
9
8

J
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

V
6
6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1

E
3
2
4
4
2
1
3
3
3
3
3
5

10ª RODADA

14/4, 21h30
Aimoré
18/4, 20h
Grêmio
18/4, 20h
Bras. Pelotas
19/4, 20h
São José-RS
19/4, 20h
Esportivo
20/4, 20h
Caxias
11ª RODADA

A deﬁnir
A deﬁnir
A deﬁnir
A deﬁnir
A deﬁnir
A deﬁnir

Ypiranga-RS
Internacional
São Luiz
N. Hamburgo
Juventude
Pelotas

x
x

Rosario C.
Huachipato

GRUPO B
1ª RODADA

21/4, 21h30
Guabirá x
21/4, 21h30Mont. City Torque x

GAÚCHO

Independ.
Bahia

GRUPO C
D
1
2
2
2
4
5
4
4
4
5
5
4

CLASSIFICADOS

os documentos previstos no Art. 133 da Lei 6.404/76, quais sejanl, o Relatório da

MÊS DA SORTE: DEZEMBRO

GRUPO C

GRUPO F

Comunicamos aos senhores acionistas de VILLE EMPREENDIMENTOS S.A. - EM

03 05 06 11 16 21 27

20/4, 19h15 Always Ready 2 x 0 Internacional
20/4, 19h15 Dep. Táchira 3 x 2 Olimpia

20/4, 21h30 Sport.Cristal 0 x 3 São Paulo
21/4, 21h
Rentistas x Racing

Capital Fechado CNPJ/MF: 07.033.311/0001-04 - NIRE: 42300037150

Dia de Sorte Concurso 446

Palmeiras
Def. y Jus.

1ª RODADA

Federal Concurso 5556

Quarta e sábado

x
x

1ª RODADA

Diante do desconhecido Always Ready, equipe brasileira fez um
jogo fraco e sofreu os dois gols da derrota na segunda etapa
O Internacional estreou com
derrota na edição 2021 da Copa
Libertadores, ao perder, ontem
à noite, para o Always Ready,
por 2 a 0, em La Paz, na Bolívia,
em jogo válido pelo Grupo B,
que também registrou a vitória
por 3 a 2 do Deportivo Táchira,
da Venezuela, sobre o Olímpia,
do Paraguai. A segunda rodada
da chave vai ter Internacional x
Deportivo Táchira, terça-feira
que vem, em Porto Alegre, além
de Olímpia x Always Ready,
em Assunção, no dia 29.
Como sempre acontece, o
panorama do jogo se repetiu na
altitude de 3,6 mil metros de La
Paz, que facilitou o trabalho do
Always Ready. O time boliviano
esbanjou fôlego, mas mostrou

Universitario
Ind.del Valle

GRUPO B

CONMEBOL/DIVULGAÇÃO/ND

Premiação
Quina
Quadra
Terno

37

Inter estreia com
derrota na altitude

21

GP GC SG
20 7 13
19 9 10
18 12 6
12 10 2
12 11 1
10 14 -4
7 10 -3
7 10 -3
10 15 -5
9 13 -4
12 17 -5
9 17 -8

%
70
66.7
53.3
53.3
46.7
43.3
40
40
40
30
30
26.7

REBAIXADOS

1x6
3x1
1x0
1x1
2x2
2x2

Internacional
N. Hamburgo
São Luiz
Pelotas
Juventude
Ypiranga-RS

x
x
x
x
x
x

Grêmio
Esportivo
Aimoré
São José-RS
Bras. Pelotas
Caxias

1ª RODADA

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

Ceará
Bolívar

x
x

Jorge Wil.
Ars. Sarandí

GRUPO D
1ª RODADA

20/4, 19h15 Metropolitanos 2 x 3 Melgar
20/4, 21h30
Aucas 0 x 1 Athletico-PR

GRUPO E
1ª RODADA

22/4, 21h30 R. Plate-PAR
22/4, 21h30
Peñarol

x
x

Corinthians
Sp. Huancayo

GRUPO F
1ª RODADA

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

Atlético-GO 0 x 0 New. Old Boys
Libertad x Palestino

GRUPO G
1ª RODADA

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

Talleres
Bragantino

x
x

Emelec
Tolima

Aragua
Grêmio

x
x

Lanús
La Equidad

GRUPO H
1ª RODADA

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

18
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FOTOS RICARDO ALVES

+notícias
Renan Dal Zotto passa por cirurgia
O técnico da seleção brasileira masculina de volêi,
Renan Dal Zotto, que foi intubado em decorrência
da Covid-19, precisou passar por uma cirurgia
vascular na noite de segunda-feira por conta de uma
trombose arterial aguda. O procedimento ocorreu
bem, e seu quadro é estável, de acordo com boletim
médico do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de
Janeiro (RJ). Diagnosticado com Covid-19, o técnico
foi internado na última sexta-feira. Ele segue sedado
e respirando com o auxílio de ventilação mecânica.

Ciclone vira tempestade
subtropical Potira

Projeto de Reforma
da Previdência será
votado amanhã
dos três projetos que envolvem
a Reforma da Previdência.
Dessa forma, a Câmara de
Vereadores e o vereador Alisson
Júlio (Novo) entraram com recurso
para derrubar a decisão em primeira
instância e conseguiram o aval
no final da tarde. Imediatamente,
servidores municipais se
aglomeraram em frente ao prédio
da Câmara e, para evitar confusão,
30 pessoas puderam entrar para
assistir à sessão no Plenário.
Do lado de fora, segundo
informações apuradas pela
reportagem do ND, outros 50
manifestantes acompanharam

PREFEITURA DE BRUSQUE/DIVULGAÇÃO/ND

A Comissão de Legislação da
Câmara de Vereadores de Joinville
realizou, ontem à noite, uma
sessão extraordinária para discutir
o Projeto de Lei Complementar nº
8/2021, que institui a Reforma
da Previdência no Regime de
Previdência Social do Servidor do
Município de Joinville (Ipreville).
A sessão foi convocada após
o término da sessão ordinária e
ocorreu a partir de uma decisão do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
que derrubou outra decisão da
Justiça de Joinville e que atendia ao
pedido do vereador Cláudio Aragão
(MDB) de suspender a tramitação

a sessão e foram monitorados
por cinco viaturas policiais.
Não houve registro de nenhum
excesso ou prática abusiva,
apenas muito buzinaço e
declarações em alto-falantes.
A discussão terá continuidade
amanhã, a partir das 8h30, na
Câmara de Vereadores, quando os
pareceres dos projetos serão lidos e
haverá votação pela admissibilidade
das matérias. A Comissão de
Legislação é presidida pelo vereador
Alisson Júlio; e é composta por
Osmar Vicente (PSC); Brandel
Junior (Podemos); Claudio Aragão
(MDB); e Lucas Souza (PDT).
Verificar admissibilidade é a
função primordial da Comissão de
Legislação. Quando um projeto é
admitido, isso significa dizer que ele,
em tese, é constitucional e que não
fere outras legislações que possam
já existir sobre o assunto. Portanto, a
Comissão de Legislação é o início do
processo de aprovação ou reprovação
de um projeto de lei, que tem seu
ápice na decisão do Plenário.

Uma área de baixa pressão atmosférica se organizou
sobre o oceano, entre o litoral de Santa Catarina
e do Rio de Janeiro, formando um ciclone com
características subtropicais, segundo informações
do portal Climatempo. Na manhã de segundafeira (19), a Marinha do Brasil caracterizou este
sistema como uma depressão subtropical. A baixa
pressão atmosférica continuou evoluindo, e nesta
terça-feira (20), a Marinha classificou este sistema
oficialmente como tempestade subtropical, que
recebeu o nome de “Potira”. A previsão é que a
tempestade subtropical fique até o final de semana
no mar. A Defesa Civil emitiu um alerta para a
condição de mar agitado com riscos de ressaca e
ondas de até 3 metros de altura a partir da manhã.

Drone no combate a focos do mosquito
da dengue - Para auxiliar no combate aos
focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da
dengue, chikungunya e zika, Brusque iniciou um
movimento com um importante reforço. Agora,
um drone vai vistoriar, do alto, locais que os
agentes não conseguem chegar. Batizada de “Vista
Aérea no Combate ao Aedes aegypti”, a ação é
da secretaria de Saúde, por meio do Programa de
Combate a Endemias da Diretoria de Vigilância em
Saúde. A primeira etapa do movimento começou
ontem. Serão 14 bairros vistoriados. De acordo
com a diretora da Vigilância em Saúde, Ariane
Fischer, o drone vai agilizar e otimizar o trabalho
da equipe do Programa de Combate a Endemias.

