
“É um sentimento 
que não desejo 
para ninguém. 

Escutei os berros 
da minha mulher 
e da minha filha.”

Potira

Tempestade deve 
afetar o Estado até 
o fim de semana
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IPREVILLE 
Comissão de 
Legislação aprova 
três projetos
Três dos cinco vereadores que 
integram a comissão votaram a 
favor das alterações. PÁGINA 10
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Estado recebe 
novo lote com 
129,7 mil vacinas
Além disso, o governo do Estado 
encaminhou a habilitação de mais 
319 leitos de UTI. PÁGINA 5
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relevantes que 
a CPI da Covid
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Solução à vista 
para garantir  
as insulinas 
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Apesar da vaga, 
Joinville demite 
Vinicius Eutrópio
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Amparado pelo filho Micael, Valdir de Lucano, 
motorista do carro que saiu da pista e caiu em 

um açude às margens da BR-280, em São Bento 
do Sul, conta detalhes da tragédia e lembra 

dos últimos momentos ao lado da mulher e da 
filha, vítimas fatais no acidente. Página 3
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TRAGÉDIA NA BR-280
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Caiu como um alívio para os pacientes 
e o fato, inclusive, foi comentado da 
tribuna na Câmara de Vereadores de 
Joinville por Wilian Tonezi (Patriota) em 
consonância com o deputado estadual 
Sargento Lima (PL). Ambos tiveram 
encontro com a secretária de Estado da 
Saúde, Carmen Zanotto, e receberam a 
informação de que o fornecimento das 
insulinas previstas em ação judicial não 
será interrompido. Essa foi a garantia 
dada na tribuna pelo parlamentar e 
também em nota pela própria secretaria. 

Trata-se de uma economia de cerca 
de R$ 30 milhões caso o município 
tivesse que bancar o fornecimento. A 
ação civil pública foi ajuizada em 2004 
para o fornecimento de insulinas aos 
moradores de Joinville. Depois de análise 
e orientação da Procuradoria Geral do 
Estado, os ajustes necessários foram 
feitos e as insulinas NPH e Regular 
continuam sendo disponibilizadas na 
Atenção Primária, ou seja, nos postos de 
saúde; assim como a insulina Asparte, 
na Farmácia Escola de Joinville, por 
meio de processo administrativo. 

Ótima notícia para muitas famílias 
que, se precisassem arcar com o custo 
do medicamento, comprometeriam o 
orçamento em mais de R$ 1 mil por mês.

Encaminhada 
solução para o 
fornecimento 
de insulinas 

Chamada para 
a agricultura 
familiar
 
Os produtores rurais já 
podem acessar o documento 
no site da Prefeitura de 
Garuva. A chamada pública 
é para aquisição de produtos 
hortifrutigranjeiros somente 
da Agricultura Familiar. 
Tudo será destinado para 
alimentação escolar dos 
alunos da rede municipal 
de ensino do município.

Quinta-feira tensa na reforma da Previdência 
Sem poder entrar na sede do Legislativo joinvilense por conta de restrições pela pandemia, os servidores se 
aglomeraram do lado de fora para tentar ver a tramitação do projeto que tratava da admissibilidade jurídica 
da reforma da previdência. Alguns, dentro dos limites impostos pela pandemia, assistiram do plenário.  
 
Foi um debate acalorado, muitos requerimentos apresentados pelos parlamentares da oposição e, no fim, 
aprovação garantida com placar em 3 a 2. Votaram contra os vereadores Cláudio Aragão (MDB) e Lucas 
Souza (PDT). Agora começarão as análises temáticas, ou seja, pelo mérito nas comissões de Saúde e Finanças. 
São três projetos e que deverão contar com audiências públicas, a pedido inclusive da OAB-Joinville.

Novo sistema para  
regularização de obras  
A Receita Federal regulamentou as 
contribuições sociais sobre o valor da 
remuneração da mão de obra que atua 
na construção civil. É uma instrução 
normativa que também adotou, a partir de 
agora, o Serviço Eletrônico para Aferição 
de Obras (Sero), que pela avaliação 
da obra de construção civil servirá de 
cálculo das contribuições sociais devidas. 
Outras medidas que também envolvem 
débitos e créditos tributários federais 
previdenciários, entre outros, deverão ser 
entregues até o último dia útil do mês.  
 
É preciso ficar atento a esse novo regramento 
porque ele se torna necessário para emissão 
da certidão de regularidade fiscal da obra, 
documento exigido pelos Cartórios de Registro 
de Imóveis para permitir a averbação da 
construção. O novo sistema entrará em vigor no 
dia 1º de junho. O Sero e o manual de utilização 
já estão disponíveis no site da Receita Federal 
(http://www.gov.br/receitafederal/pt-br).

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Prioridade a mulheres 
vítimas de violência
A proposta é uma forma 
de garantir segurança e 
trabalho a muitas mulheres 
vítimas de violência 
doméstica em Jaraguá do Sul. 
A autora é a vereadora  
Nina Santin Camello (PP), 
 que justamente utiliza 
da triste estatística de que 
muitas das vítimas são 
totalmente dependentes 
financeiramente do 
companheiro. O projeto cria 
critérios para que a mulher 
possa garantir a busca de 
emprego pelo Sine (Sistema 
Nacional de Emprego), que 
deverá priorizar até 10% das 
vagas mensais de emprego disponíveis para estas mulheres.  
 
A PROPOSTA INTEGRA o sistema de garantia 
dos direitos da mulher, visto que proporcionará sua 
autossuficiência e, consequentemente, a descontinuidade de 
recebimento de benefícios assistenciais, quando concedidos. 
O projeto já passou pela Câmara de Vereadores e seguirá 
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Em entrevista à 
Record TV, Valdir 
de Lucano conta 
detalhes do acidente 
que aconteceu na 
BR-280, em São 
Bento do Sul, na 
quarta-feira e 
resultou na morte da 
sua mulher e filha 

Rozeli e a filha Tainara estavam sempre juntas 

em casa e nos passeios, disse Valdir

Momento em que o carro 

é retirado do açude às 

margens da BR-280
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Um dia após perder a mulher e a 
filha em um trágico acidente às mar-
gens da BR-280, em São Bento do 
Sul, no Planalto Norte, o metalúrgico 
Valdir de Lucano, 46 anos, tentava 
juntar os pedaços de uma história 
que mudou por completo a sua vida. 

Na manhã de quarta-feira, Valdir 
viajava com a mulher, Rozeli Panaceski 
de Lucano, 44, e a filha Tainara Caro-
line de Lucano, 10, para Cascavel (PR), 
onde visitaria familiares. Na altura 
do km 105, entretanto, Valdir perdeu 
o controle do carro em uma curva 
fechada, saiu da pista e caiu dentro 
de um açude, às margens da rodovia. 

Antes de o veículo submergir nas 
águas turvas do açude, o metalúrgico 
conseguiu sair do carro e se salvar, 
mas não teve a mesma sorte com a 
mulher e a filha. “Foi muito rápido. 
Não demorou mais do que um minu-
to e levou metade da minha família”, 
resumiu Valdir, ainda bastante aba-
lado, em frente à Capela Mortuária 
da Vila Lenzi, onde os corpos foram 
velados, ontem, em Jaraguá do Sul.

Procurado pela reportagem da 
Record TV, Valdir falou abertamente 
sobre o acidente e disse estar arra-
sado com a perda de metade da fa-
mília. “É uma tristeza muito grande, 
uma dor muito forte, que você não 
tem noção. Parece um sentimento 
de culpa, você tenta o máximo para 
salvar a família e não consegue. Ainda 

bem que Deus segurou o meu filho 
(Micael, de 19 anos) aqui (o filho 
não estava no carro)“, afirmou.

Segundo ele, entre a saída da pista e o 
afundamento do carro no açude foi tudo 
muito rápido, o que o deixou ainda mais 
impactado. “Eu não conseguia fazer 
nada. Olhava para o rio e só via aque-
la gasolina por cima da água. Fiquei 
anestesiado, não conseguia gritar, nem 
falar, nem fazer nada. É um sentimento 
que não desejo para ninguém. Escutei 
os berros da minha mulher e da minha 
filha pedindo socorro e eles só cessaram 
quando o carro afundou”, ressaltou.

Ao lado do filho Micael, Valdir espera 
agora reunir forças para continuar a 
vida, ainda que o sentimento de perda 
esteja presente. “Tenho o meu filho, 
que é um guerreiro e vai ajudar a me 
redobrar. A tristeza é muito grande. 
Minha mulher era uma guerreira, uma 
fortaleza. Tudo passava pela mão dela, 
detalhe por detalhe. E a minha menina 
sempre estava do lado dela, carinhosa, 
ia fazer 11 anos agora. Queria sempre 
ficar do lado da mãe ou do meu lado. 
Não soltava a mão da gente. Queria 
viver e tinha um sorriso encantador”, 
lembrou Valdir, muito emocionado.

Ainda com as lembranças trági-
cas na memória, Valdir acredita que 
o que ocorreu no momento do aci-
dente foi uma fatalidade. “Fiz de 
tudo o que podia, tudo o que esta-
va ao meu alcance”, completou. 

“Fiquei anestesiado, 
não conseguia gritar”
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Justiça garante a jovem de 16 
anos mudar nome e gênero
Juíza Karen Francis Schubert, da 3ª Vara da Família de Joinville, acolheu pedido feito pelos pais da adolescente, 
garantindo a ela a retificação do registro civil. Decisão foi embasada no histórico da jovem e na firmeza da identificação

Juíza ressaltou na sua sentença que a jovem faz acompanhamento profissional e tem o apoio dos pais 
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Cidade  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Uma jovem de 16 anos, 
residente em Joinville, con-
quistou na Justiça o direito de 
alterar o nome e o gênero em 
seu registro civil em Joinville. A 
decisão foi assinada pela juíza 
Karen Francis Schubert, da 3ª 
Vara da Família, que acolheu o 
pedido e garantiu a retificação. 

Com isso, nos documentos da 
jovem, passa a constar o nome 
dela (não divulgado) e, na des-
crição do sexo, a denominação 
‘feminino’. A ação foi repre-
sentada pelos pais da jovem 
e, para a juíza, “poderiam ser 
citadas justificativas das mais 
diversas áreas, além dos fun-
damentos jurídicos, no plano 
social e no plano da saúde”.

A juíza considerou o pedido 
justo e reforçou que é dever do 
Poder Judiciário reconhecer 
a identidade. “Cabe à pessoa 
descobrir a sua autoconsciên-
cia. Cabe ao Poder Judiciário 
verificar se sua vontade foi 

expressada livremente. E 
cabe à sociedade respeitá-la. 
Neste caso específico, ficou 
clara a identidade da moça, 
eis que ela já faz acompanha-
mento psicológico há bastan-
te tempo e se mostra firme 
em sua identificação”, diz a 
magistrada, na sentença.

Ela ressaltou ainda que 
a jovem faz acompanha-
mento profissional e tem o 
apoio dos pais que, inclu-
sive, entraram com a ação. 
A consciência e o apoio já 
seriam suficientes para o 
deferimento do pedido, 
pontuou a magistrada. Ela 
finaliza sua decisão infor-
mando que “este seja apenas 
mais um dos passos já dados 
pela adolescente em busca 
de uma vida plena e feliz”.

A ação tramita em se-
gredo de Justiça e cabe 
recurso ao Tribunal de Jus-
tiça de Santa Catarina. 

Colisão com morte na BR-101, em Garuva 
Um grave acidente envolvendo um furgão e um caminhão, ontem à tarde, no Km 9 da BR-
101, em Garuva, no Norte do Estado, resultou na morte de mais uma pessoa. Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), o furgão com placas de Criciúma colidiu na traseira de um caminhão 
Scania G 440 com placas de Itu (SP) e ficou completamente destruído. O motorista do furgão, de 
25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da carreta saiu ileso.

Festa termina com a 
prisão de seis pessoas

Uma festa terminou com a prisão de seis 
pessoas e a apreensão de drogas na manhã de 
ontem, em Campo Alegre, no Planalto Norte. 
Outras 23 pessoas foram autuadas. Segundo a 
Polícia Civil, os suspeitos estavam em uma casa. 
Eles foram descobertos durante uma opera-
ção conjunta das polícias Civil e Militar de São 
Bento do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre.

Com a chegada dos policiais, duas pes-
soas, que estavam no segundo andar da 
casa, pularam da sacada e tentaram fugir. 
Porém, um deles, de 20 anos, acabou sendo 
preso. Outro homem, que tinha um man-
dado de prisão em aberto, chegou a tentar 
cruzar um rio para fugir da Polícia, mas não 
teve sucesso. Ele chegou a se ferir duran-
te a fuga e precisou ser encaminhado pelo 
Corpo de Bombeiros Militar ao hospital.

Além da dupla, outras quatro pessoas fo-
ram presas, suspeitas de tráfico de drogas. 
Dois deles utilizavam tornozeleira eletrô-
nica no momento da prisão. Na ação, tam-
bém foram apreendidos R$ 3.920 em espécie, 
cocaína, maconha e 55 comprimidos de ecs-
tasy. As demais pessoas que estavam na fes-
ta vão responder por infringir determinação 
do Poder Público de evitar aglomerações.
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SC recebe hoje quase  
130 mil doses de vacina
Maior parte 
da remessa de 
imunizantes - 
105.750 doses 
- é da Oxford/
AstraZeneca. 
Distribuição para 
as regionais de 
saúde será feita 
na parte da tarde

Euclides, ao lado da mulher, 

diz se sentir vitorioso na luta 

pela vida contra a Covid-19 
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Euclides supera a Covid 
após 120 dias na UTI

Depois de 120 dias internado 
na UTI e outros 15 na enfer-
maria, o engenheiro mecânico 
Euclides Morales de Brito, 
vítima da Covid-19, agora 
tenta voltar à normalidade 
em sua casa, em Joinville.

“Eu só tenho que me sentir 
vitorioso. Foi muito difícil. 
Eu emagreci quase 20 qui-
los, não via nada. Os meus 
filhos foram me visitar e eu 
não vi. Colocavam música pra 
mim e eu não vi nada disso. 
Mas eu saí, consegui vencer 
esse vírus maldito”, conta.

Ainda tentando se recuperar 
das consequências da doença, 
que o deixaram mais magro e 
sem fôlego, Euclides relem-
bra com lágrimas nos olhos a 

passagem pelo hospital, assim 
como a esposa, companhei-
ra durante todo o período.

“Não foi fácil porque passa-
vam os meses e ele continuava 
lá. Os médicos ligavam todo 
dia, falavam do quadro clíni-
co dele, sempre dizendo que 
era gravíssimo. Eu passava 
rezando, tinha fé, esperança 
e confiança em Deus que ele 
ia vencer”, afirma a esposa 
Sandra Morales de Brito.

Agora, o casal só pensa em 
retomar a vida normal, princi-
palmente quando a pandemia 
acabar. “A hora que a gente 
puder viajar, ir nas baladinhas 
com os amigos, jantar e dançar 
um pouquinho, com certeza a 
gente vai”, ressalta Euclides. 

Habilitação de 319 leitos
Ontem, a Secretaria de Estado da Saúde in-

formou que foi enviado ao Ministério da Saúde 
a documentação para a habilitação de 319 leitos 
de Covid-19. Em reunião com a equipe técnica 
do Ministério da Saúde, no dia 15 de abril, a se-
cretária Carmen Zanotto constatou que dos 1.176 
leitos ativos, somente 786 estavam com portaria 
de habilitação (autorização), ou seja, em funcio-
namento sem os recursos do governo federal.  

A partir desta constatação, foi realizada uma for-
ça-tarefa entre a equipe da SES, secretários muni-
cipais de Saúde, regionais e hospitais para garantir 
em tempo hábil o pedido de habilitação junto ao 
Ministério da Saúde. Já que o prazo final para a ha-
bilitação, ainda para este mês, terminava no dia 20.

Com a habilitação desses 319 leitos, Santa 
Catarina irá receber mais de R$ 14 milhões por 
mês, pois o valor pago por diária/leito Covid é de 
R$ 1.600 (Adulto e Pediátrico) e R$ 478,72 (leito 
de suporte ventilatório). A busca para a habi-
litação dos leitos é contínua e deve ser priori-
zada a fim de garantir os recursos da União.

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

Santa Catarina recebe 
nesta sexta-feira um novo 
lote de vacinas contra a Co-
vid-19. No total, são cerca 
de 129.750 doses da Oxford/
AstraZeneca e da SinoVac/
CoronaVac que chegam ao 
Estado na parte da manhã 
e, até o fim da tarde, nas 
regionais de saúde. “Es-
peramos que até o fim de 
sexta-feira (hoje), as regio-
nais já consigam entregar 
as vacinas para os postos 
municipais de vacinação”, 
afirma Eduardo Macário, 
superintendente de Vigi-
lância em Saúde de SC

Do total de vacinas, 24 
mil doses são da SinoVac, 
fabricada pelo Institu-
to Butantan e 105.750 são 
da AstraZeneca, fabricada 
pela Fiocruz (Fundação 
Oswaldo Cruz). A previ-
são é de vacinar 26% das 
pessoas que fazem parte do 
grupo entre 60 e 64 anos 
e atingir uma população-
-alvo de 95.242 pessoas.

São 58,2 mil vacinas que 
serão reservadas para serem 
aplicadas como segunda 
dose em idosos da casa 
dos 60 anos, enquanto as 
demais seguem amplian-
do a cobertura vacinal da 
primeira dose, entre idosos 
e trabalhadores da saúde.

De acordo com o último 
boletim divulgado pelo Es-
tado, 899.501 catarinenses 
receberam a primeira dose 
e 377.377 foram vacina-
dos com a segunda dose.
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CPI da gororoba
Tenho essas letras aqui. Vou encaixando as palavras e as 

consumindo, como se fossem um antiácido, enquanto a CPI da Covid 
se aproxima. É uma ilusão passageira essa, de que será possível não 
ter embrulhos, engulhos, de que haverá como proteger o estômago, o 
coração. Os ouvidos serão feridos e os nervos serão sacudidos pela voz 
estridente dos que defendem o que não deu certo em lugar nenhum 
do mundo, em época nenhuma. Eles falarão, falarão... Já estão falando 
por aí, já sabem de tudo, já sabem de cor até o relatório final da CPI.

Não importa se o total de inquéritos, investigações e processos 
envolvendo alguns integrantes da Comissão Parlamentar seja 
um número estrondoso, contundente, capaz de provocar enjoos. 
Os nobres senadores apontam o culpado, com os dedos borrados 
de tinta. É a democracia, estúpido. E a acidez aumenta, com os 
papais, senadores, protegendo os filhinhos, governadores...

Está na cara que, numa CPI assim, serão raros os olhares 
para estados e municípios. Mesmo que haja centenas de 
apurações já em andamento, que haja uma coleção de erros e 
irregularidades envolvendo governadores e prefeitos. Vem do 
fígado de alguns senadores da Comissão a conclusão antecipada. 
Genocida! Erro. Omissão. Faltou coordenação nacional no 
combate à Covid. Faltou união, dizem os que sempre dividiram, 
os que só pensam em derrubar o presidente da República.

Trabalha também nisso o STF, que afirma que não tirou os poderes 
do governo federal no combate à pandemia, apenas deu autonomia 
a governadores e prefeitos... Isso não me desce pela goela. Se descesse, 
voltaria em refluxos, em caldo azedo, bem diante dos que se deliciam 
com a desonestidade, com as narrativas. Suas virtudes são todas falsas. 
Não lhes pertencem a bondade, a fraternidade, a solidariedade. Querem 
a tragédia! Não salvaram, não salvam e não salvarão ninguém. Muito 
pelo contrário. Tudo o que importa para eles é a guerra política.

Quem precisa de CPI neste momento? Ela é uma gororoba, é 
inoportuna, feita por e para oportunistas. Eles têm pressa, não 
podem esperar. Seus interesses vêm sempre à frente. Disfarçados 
ou escancarados. Mandam parar o rito das reformas, concentração 
total no combate à covid... Há quem acredite, quem finja não ver 
a politicagem. E o país vai quebrando, afundado em dívidas, em 
insolvência, em pobreza. As falsas dicotomias vão pondo tudo a perder.

Para salvar vidas de verdade, não precisamos atirar ninguém para 
a pobreza, o pânico, a depressão, um mundo de problemas e doenças. 
Não podemos parar o país. Há um governo e há uma agenda de 
reformas que precisa andar. Há uma gangue de sabotagem ao governo 
que precisa entender o momento delicado, que precisa pensar no Brasil. 
A agenda de reformas é fundamental para que vidas sejam salvas, 
agora e futuramente. Ela é muito mais importante do que qualquer 
CPI. Impedir ou atrasar seu andamento é uma sabotagem ao país. 
Ela precisa avançar, ou ainda vamos conviver por muito tempo com 
essa estranha sensação de enjoo e de morte que a fome provoca.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

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

Impeachment

Julgamento de Moisés será em 7 de maio
O julgamento do governador 

afastado Carlos Moisés da Silva 
(PSL) no impeachment refe-
rente ao caso dos respiradores 
será realizado no dia 7 de maio, 
uma sexta-feira, a partir das 
9 horas. A data foi confirmada 
ontem, em despacho do presi-
dente do Tribunal Especial de 
Julgamento Impeachment, de-
sembargador Ricardo Roesler, 
publicado na edição de quinta 
do Diário Oficial da Assembleia.

Na sessão de julgamento, 
os cinco deputados e cinco 
desembargadores que inte-
gram o tribunal vão decidir 
se Moisés cometeu crime de 
responsabilidade na com-
pra com pagamento anteci-
pado dos 200 respiradores, 
por R$ 33 milhões, no ano 
passado. Os equipamentos 
nunca foram entregues e o 
Estado não conseguiu recu-
perar todo o dinheiro pago.

Se for considerado culpa-
do por sete dos 10 membros 
do tribunal, o governador 
perderá o cargo em defini-
tivo. Caso seja inocentado, 
Moisés retornará ao coman-
do do Poder Executivo.

No despacho desta quinta, 

Roesler também indeferiu 
todos os requerimentos feitos 
pelos autores da denúncia, por 
membros do tribunal e pela 
defesa do governador, “em face 
da falta de demonstração da 
pertinência ou vinculação com 
o objeto deste pedido de im-
peachment”. Os requerimentos 
solicitavam, por exemplo, a in-
clusão de novas provas no pro-

cesso e a oitiva do governador.
O desembargador determi-

nou, ainda, que, a exemplo da 
sessão de análise e votação 
do relatório sobre o caso dos 
respiradores, realizada no dia 
26 de março, o julgamento 
do governador será feito por 
videoconferência, devido às 
restrições impostas em função 
da pandemia da Covid-19.

Como será a sessão
A sessão de julgamento terá 

início pela leitura dos pontos 
principais do processo. O go-
vernador e os autores da de-
núncia poderão se manifestar 
por até 30 minutos cada e, em 
seguida, ser interrogados pelo 
presidente do tribunal, demais 
membros, defesa e acusação.

Terminadas as manifes-
tações, serão realizados 
os debates orais. Defesa e 
acusação poderão usar a 
palavra por até 90 minutos, 
cada, com a possibilidade 
de réplica e tréplica para 
cada parte de 60 minutos.

Encerrados os debates, o 

presidente do tribunal cha-
mará os 10 julgadores, um 
a um, para discutir o objeto 
da acusação. Findadas as 
discussões, o presidente do 
tribunal apresentará relatório 
resumido dos fundamentos 
da acusação e da defesa, bem 
como as provas, para dar 
início à votação. Caso o “sim” 
pela condenação receba pelo 
menos sete votos (2/3 dos 
julgadores), o governador 
será destituído do cargo e 
inabilitado para o exercício 
da função pública. Se Moisés 
for absolvido, ele retorna-
rá ao comando do Estado.
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A tempestade subtropical 
Potira continuará atuando 
no litoral catarinense hoje e 
no fim de semana. O fenô-
meno é um sistema de baixa 
pressão em alto mar que está 
influenciando as condições 
marítimas e pode afetar a 
navegação. A Defesa Civil de 
Santa Catarina alerta que as 
ondas, hoje, podem chegar 
a 3,5 metros de altura e que 
o risco é alto para desastres. 
Ontem, no Sul da Ilha, alguns 

pescadores tentaram encher a 
rede e surfistas aproveitaram 
as ondas mais altas provo-
cadas pela Potira. As condi-
ções de mar agitado devem 
permanecer hoje também. 

Desde terça-feira, quando 
a tempestade chegou ao Es-
tado, a paisagem nas praias 
mudou e afastou banhistas. 
Em Itajaí e Navegantes os 
portos foram fechados. Ape-
sar do cenário de atenção, 
a Defesa Civil de Florianó-

polis não foi acionada para 
ocorrências relacionadas 
à tempestade Potira. On-
tem, não choveu na Capital. 
Na quarta, “choveu mais 
no Norte da Ilha, e houve 
registro de pequenos alaga-
mentos a nível de rua, bem 
pontuais, no Rio Vermelho”, 
informou o diretor do órgão, 
Luiz Eduardo Machado. Os 
volumes, na região, chega-
ram a 49mm nas 24 horas 
anteriores.  De acordo com 

ele, não houve estragos por-
que a cidade estava há “um 
bom período sem chuva, en-
tão o solo estava meio seco. 
Aguentou bem, sem proble-
mas”, explicou Machado.

SOL E CHUVA
Apesar da atuação da tem-

pestade Potira, a previsão para 
hoje é de sol na Grande Floria-
nópolis, com possibilidade de 
chuvas isoladas no início do 
dia, segundo a Epagri/Ciram. 

As ondas 
podem chegar 
a 3,5 metros de 
altura, segundo 
a Defesa 
Civil. Ontem, 
pescadores não 
se intimidaram 
com o mar 
agitado

LEO MUNHOZ/ND

Potira  
pode provocar 
desastres 
marítimos

Tempestade 
subtropical deve 
permanecer em 
atuação durante o 
fim de semana. 
Defesa Civil alerta 
para risco alto na 
navegação
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Concurso
Durante reunião hoje da diretoria do sistema 
Fiesc será lançado o Concurso de Poesias e 
Poemas Wander Weege, destinado a incentivar 
atividades culturais dos alunos das escolas 
do Senai em todo o Estado. O tema definido é 
“Santa Catarina procura valorizar os aspectos 
regionais”. Nesta data comemora-se o Dia 
Mundial do Livro.  O prêmio tem parceria 
da Academia Catarinense de Letras.

A homenagem - O industrial Wander Weege, 
de Jaraguá do Sul, é do grupo Malwee, fundada 
por seu pai e que se projetou no mercado têxtil 
com várias marcas. Fundou, também, a Vinícola 
Pericó, em São Joaquim, dando-lhe notoriedade 
nacional. É considerado um dos grandes mecenas 
de Santa Catarina, como incentivador das artes, 
patrocinador de instituições musicais e culturais 
e incentivador de pesquisas sobre imigrações 
alemã e polonesa em Santa Catarina e no Brasil.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O presidente do Tribunal Especial de 
Julgamento, desembargador Ricardo 
Roesler, decidiu marcar para o dia 7 de 
maio o julgamento final do processo 
de impeachment contra o governador 
Carlos Moisés da Silva. A decisão 
está contida no edital de publicação 
8/2020, assinado na tarde de quinta-
feira e imediatamente publicado no 
Diário da Assembleia Legislativa.

O magistrado rejeitou os 
requerimentos dos autores da ação e 
da defesa de juntada de novas provas 
e de ouvida de testemunhas. No item 
17, sentenciou: “Isso posto, indefiro 
os requerimentos formulados pelos 
denunciantes e pelo denunciado, em 
face da falta de demonstração da 
pertinência ou vinculação com o objeto 
deste pedido de impeachment.”

Da mesma forma, indeferiu o pedido 
feito pelo deputado Laércio Schuster, 
que requereu um depoimento pessoal 
de Carlos Moisés da Silva, para que 
se manifestasse sobre os votos da 
relatora e de desembargadores de que o 
governador teria faltado com a verdade.  A 
argumentação foi de que o governador já 
havia se manifestado durante os trabalhos 
da CPI da Assembleia Legislativa.

Os advogados que impetraram a 
ação avaliaram a decisão e anunciaram 
a intenção de impetração de recurso 
no Supremo Tribunal Federal 
para viabilizar a juntada de novas 
provas e ouvida de testemunhas.

A sessão será virtual no plenário da 
Assembleia Legislativa, a partir das 9h, 
seguindo o rito definido no regimento 
interno aprovado na reunião de instalação.

MDB: 55 anos
O MDB catarinense está completando hoje 55 
anos de fundação. Foi no dia 23 de abril que se 
realizou a reunião de criação do partido, unindo 
lideranças do extinto PTB e de outras descontentes 
com o regime militar. Seu primeiro presidente foi 
o deputado federal Doutel de Andrade, tendo como 
vice Laerte Ramos Vieira. O falecido advogado 
Saulo Vieira foi o braço direito dos fundadores, 
viajando pelo Estado em busca de assinaturas de 
lideranças municipais como secretário-geral.

Impeachment: o julgamento e o recurso

Segurança - O secretário Nacional da Segurança Pública, coronel 
Renato Paim (à dir.), esteve reunido na sede da Associação de 
Oficiais Militares (Acors), com o presidente Sérgio Sell (centro). 
Estavam presentes também o coronel Marlon Teza (à esq.), 
presidente da Federação Nacional, e o coronel Dionei Tonet, da 
PMSC. Paim ouviu relatos sobre a atuação da Polícia Militar e das 
entidades representativas e depois proferiu palestra no Encontro 
Técnico do Bope, que tem participantes dos Estados do Sul.
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Curtas
 – Governadora Daniela 
Reinehr viajará segunda-
feira (26) a Brasília. 
Entre outros temas da 
pauta, apelo ao ministro 
da Infraestrutura para 
inclusão de Santa 
Catarina no Plano 
Nacional de Logística.

 – Plenário da Assembleia 
aprovou projeto que 
penaliza servidores 
públicos estaduais que 
violarem as prerrogativas 
dos advogados, 
bandeira da OAB-SC.

DIVULGAÇÃO/ND

Acompanhe meus 
comentários no 
Balanço Geral, 
na NDTV, de 

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

SC: 3º maior PIB - 
O Estado de Santa 
Catarina está em 
terceiro lugar no Índice 
de Atividade Econômica, 
com um crescimento 
de 2,04% em fevereiro, 
na comparação com o 
mesmo mês em 2020. 
É o que indicam dados 
do Banco Central. No 
mesmo período, o índice 
nacional registrou 
alta de 0,98%. O IBC é 
considerado uma prévia 
do PIB. A produção 
industrial de máquinas 
e equipamentos foi o 
destaque em fevereiro.

Lista do MPSC
O Conselho Superior do Ministério 
Público de Santa Catarina 
(CSMP) definiu a lista sêxtupla 
de candidatos ao cargo de 
desembargador do Tribunal 
de Justiça do Estado. A lista é 
integrada dos procuradores Justiça 
Sandro José Neis, Genivaldo da 
Silva, Rui Arno Richter, Monica 
Pabst, Leonardo Felipe Cavalcanti 
Lucchese e Carlos Henrique 
Fernandes. A vaga foi aberta 
com decisão do desembargador 
Ronei Danielli de renunciar ao 
TJSC para retornar à advocacia.

Restrições
A secretária de Estado da Saúde, Carmen 
Zanotto, está aliviada com a redução do número 
de mortos pela Covid-19, mas mantém-se 
atenta com o número de contaminados, que não 
registra decréscimo. Mobiliza-se no Ministério 
da Saúde pela liberação de recursos para mais 
319 leitos de UTI e pelo aumento na liberação 
das vacinas.  Neste momento, não há hipótese de 
flexibilização das medidas restritivas. O número 
de pacientes em filas de UTIs caiu de 290 para 80.



Desde o início da pandemia, há pou-
co mais de um ano, a alimentação fora 
do lar em Santa Catarina sofre uma crise 
sem precedentes. Foram meses sem ope-
ração, falências e um índice de desem-
prego absurdo, justamente em um setor 
que responde, junto ao turismo, como um 
todo, por 12% do PIB catarinense. Decre-
tos e mais decretos relegaram a ativida-
de a algo não essencial aos consumido-
res, mas de extrema importância a uma 
cadeia produtiva que contribui sobre-
maneira à economia de nosso Estado.

E não foram poucas as tentativas de um 
diálogo junto ao governo estadual para 
contribuir com soluções que aliassem a so-
brevivência de postos de trabalho, em-
presas e a saúde dos consumidores. Ago-
ra, finalmente fomos ouvidos. Na manhã 
de ontem (22), representantes da Abrasel 
e do movimento SOS Gastronomia, com-
posto por mais de 30 entidades do setor em 
Santa Catarina, tiveram uma audiência 
junto à secretária estadual de Saúde, Car-
men Zanotto – com a inestimável contri-
buição do senador Jorginho Mello (PL) - 
também presente ao encontro. A chefe da 
pasta ouviu as propostas de medidas mais 
seguras e inteligentes para o consumo em 
estabelecimentos que contemplam o setor. 

O atual limite imposto pelo último decreto, que 
corta 75% da capacidade dos estabelecimentos, 
não garante os cuidados com a saúde dos clien-
tes. Defendemos o consumo somente nas mesas 
e com distanciamento adequado, o que con-
sideramos muito mais coerente com o atual 
quadro da pandemia de Covid-19. Acredi-
tamos que, da mesma forma que no comér-
cio, a extensão do horário de funcionamento 
também contribui para diminuir a concentra-
ção de pessoas.  
 
Da mesma forma – e não menos impor-
tante – pedimos a responsabilidade com-
partilhada aos estabelecimentos e clientes 
que não cumprem os protocolos impos-
tos. Não temos total autoridade sobre o 
comportamento dos consumidores, porém 
defendemos a penalização dos respon-
sáveis por aglomerações, distintamente. 
Por isso contamos com uma fiscalização 
mais eficaz e com um olhar mais atento.  

Estamos felizes com a abertura do go-
verno estadual ao conhecimento deta-
lhado de nossos pleitos e agradecemos 
a esta sensibilidade. Justamente por-
que compreendemos que somos par-
te de um todo. Temos muito a contribuir 
para a saúde, à economia e à recupera-
ção da gastronomia de Santa Catarina.

Muito a contribuir

O fim dos lixões

André Ferreira,
líder da Abreville (Associação de 
Bares e Restaurantes de Joinville)

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

E m meio a tantas notícias ruins durante a 
pandemia, é um alento quando vem à tona 
um assunto positivo, leve, que traz espe-
rança de dias melhores. É o caso da desa-

tivação de 600 lixões pelo país em menos de um 
ano. Um feito inédito no Brasil, conforme a Abetre 
(Associação Brasileira de Empresas de Tratamen-
to de Resíduos e Efluentes). O fechamento de lixões 
é objetivo prioritário do programa Lixão Zero, lan-
çado em 2019 pelo Ministério do Meio Ambiente.

O lixão é uma forma inadequada de disposição final 
de resíduos sólidos, que se caracteriza pela simples des-
carga do lixo sobre o solo, sem medidas de proteção ao 
meio ambiente ou à saúde pública. O chorume, que é o 
líquido formado pela degradação de compostos orgâni-
cos, se infiltra no solo, podendo contaminar águas sub-
terrâneas. Somente 
no Brasil, de acordo 
com o IBGE, todos 
os dias são recolhi-
das mais de 200 mil 
toneladas de resí-
duos sólidos, aque-
les que pedem uma 
destinação correta 
para não entulhar 
a natureza e pro-
vocar ainda mais 
problemas, sobre-
tudo nas grandes 
cidades e regiões 
metropolitanas. 

Junto com a desativação de lixões, vem a informa-
ção que o IMA (Instituto do Meio Ambiente de Santa 
Catarina) firmou um termo de cooperação com oito 
municípios da Grande Florianópolis com a finalidade 
de promover o gerenciamento ambientalmente corre-
to de resíduos sólidos. Faz parte do programa Penso, 
Logo Destino, do IMA, que visa a conscientização e o 
envolvimento dos catarinenses para o descarte correto 
dos resíduos sólidos, tornando Santa Catarina o pri-
meiro Estado a fazer a articulação da logística reversa.

Tão importante quanto às ações do Poder Público é a 
conscientização do cidadão. É consenso que o respei-
to ao meio ambiente começa pelas pequenas atitudes 
individuais. Para reverter a escalada do problema do 
lixo, é necessário o engajamento da sociedade num 
grande esforço de educação ambiental, através da 
mudança dos hábitos. Cada um precisa fazer sua parte.

Tão importante 
quanto às ações do 
Poder Público é a 
conscientização do 
cidadão. O respeito pelo 
meio ambiente começa 
por pequenas atitudes”.
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Reforma da previdência  
é aprovada em comissão
Dos cinco membros, 
três votaram a favor 
do texto que ainda será 
enviado para análise de 
outras duas comissões do 
Legislativo de Joinville

Manifestantes marcaram presença durante a sessão realizada ontem de manhã. Mas ao final, a comissão do legislação aprovou os projetos
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Projetos voltam 
a tramitar após 
decisão judicial

Os projetos voltaram a tramitar 
na Câmara após o TJSC (Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina) aca-
tar o recurso que suspendeu a limi-
nar que impediu o prosseguimento 
da análise. No pedido, o Legislativo 
alegou que  o tema havia sido deba-
tido novamente e que a maioria dos 
integrantes da comissão teria votado 
pela continuidade dos trabalhos.

Servidores públicos chegaram a 
realizar manifestações em frente 
à sede da Câmara durante a vota-
ção. Ainda segundo o Legislativo, 
não há prazo de quando o projeto 
será analisado nas outras comis-
sões, porém, a expectativa é que 
isso aconteça na próxima semana.

Depois disso, os proje-
tos ainda precisam ser aprova-
dos em votação no plenário.

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

Foram aprovados - por maioria dos 
votos na Comissão de Legislação da 
Câmara de Vereadores de Joinville - os 
três projetos referentes à reforma da 
previdência nesta quinta-feira (22). 
O texto, agora, seguirá para análi-
se das comissões técnicas de méri-
to nas áreas da Saúde e Finanças.

Dos cinco membros, votaram a favor 
o presidente da comissão e relator das 
matérias, Alisson Julio (Novo), Osmar 
Vicente (PSC) e Brandel Júnior (Pode-
mos). Já os vereadores, Claudio Ara-
gão (MDB) e Lucas Souza (PDT) foram 
contrários aos projetos. Antes da reunião, 
fora da Câmara, servidores públicos já 
se manifestavam contra as propostas, 
cenário que teve continuidade no ple-
nário da Casa durante toda a reunião.

Em alguns momentos, houve embate 
entre servidores e uma minoria do público 
que era favorável aos projetos, o que 
exigiu a intervenção da Guarda Municipal. 
O plenário estava com público reduzido, 
conforme as regras sanitárias em vigor 
por causa da pandemia da Covid-19

Os vereadores Aragão e Souza ten-
taram prolongar a discussão dos pro-
jetos na comissão, onde tramitam há 
52 dias, pedindo audiência pública 
e uma nova auditoria nas contas do 
Ipreville. Mas eles foram vencidos pe-
los outros membros da comissão, que 
votaram contra os requerimentos.

Eles também perderam na tenta-
tiva de levar para votação do ple-
nário se um dos projetos, que altera 
a Lei Orgânica Municipal, poderia 
ser votado em meio à pandemia.

Dois pareceres do relator, Alis-
son Júlio, tiveram emendas. No caso 
do Projeto de Lei Complementar nº 
8/2021, o principal, foi acolhida a 
Emenda Modificativa nº 2/2021. Ela 
foi apresentada em conjunto por 14 
vereadores e altera diversos pontos da 
reforma proposta por Adriano Silva 
(Novo), composta não só pelo PLC 8, 
mas também pela Proposta de Emen-
da à Lei Orgânica nº 3/2021 e pelo 
Projeto de Lei Ordinária nº 23/2021.

AVISO DE INTIMAÇÃO
A Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados o Ofício n. 
8916331/2021 - SAP.UPA.AAJ, intimando a empresa Centro de Educação Infantil Criança Feliz (CNPJ nº 
83.797.712/0001-00) para apresentação de novas alegações finais referente ao Processo Administrativo 
SEI nº 19.0.138603-9, instaurado para apuração de eventual descumprimento ao Termo de Colaboração 
nº 20/2016/PMJ, no que tange à prestação de contas das 12 parcelas referentes ao ano de 2017. Dessa 
forma, a empresa poderá apresentar suas alegações finais no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados 
da publicação da presente intimação. Oportuno ressaltar que os autos do Processo Administrativo em tela 
encontram-se à disposição na Unidade de Processos Administrativos da Secretaria de Administração e 
Planejamento para cópias e/ou vistas. As correspondências poderão ser encaminhadas por meio de endereço 
eletrônico (sap.upa@joinville.sc.gov.br) ou protocoladas na Secretaria de Administração e Planejamento, sito 
à Avenida Hermann August Lepper, 10, Centro, CEP 89221-005 - Joinville/SC.

Dayane Mebs
Presidente da Comissão de Acompanhamento e Julgamento

Alisson Julio 
(NOVO) 

Osmar Vicente 
(PSC) 

Brandel Júnior 
(PODEMOS)

Claudio Aragão 
(MDB)

Lucas Souza
(PDT)

A favor Contra
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Câmbio

Inflação (%) Ibovespa Selic

CUB-SC

Salário mínimo

Ouro

PoupançaDólar Euro Peso

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

Mês R$/m² Variação (mês)
FEVEREIRO 2.140,56 1,31%

MARÇO 2.171,33 1,44%

NACIONAL
REGIONAL DE SC R$ 1.281 A R$ 1.467

COMERCIAL

COMPRA VENDA

TURISMO

COMPRA VENDA COMPRA VENDA COMPRA VENDA

2,75% R$ 314,43

R$ 1100,00

Data Pontos Variação

Data fi nal Rendimento

22/ABR 119.371,48 -0.58%

20/ABR 120.061,99 -0.72%

19/ABR 120.933,78 -0.15%

23/ABRIL 0,1590%

22/ABRIL 0,1590%

21/ABRIL 0,1590%R$ 5,452 R$ 5,457 R$ 6,602 R$ 0,0581R$ 5,454 R$ 5,633 R$ 6,603 R$ 0,0586

-1,85% -1,34% -0,8081% -1,84%

Índice IPCA/
IBGE

INPC/
IBGE

IGP-DI/
FGV

IGP-M/
FGV

ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,93%

0,86%

0,25%

1,35%

-0,43%

6,1%

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

DEZEMBRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,86%

0,82%

0,27%

1,46%

-0,18%

6,94%

2,17%

2,71%

2,91%

0,76%

2,74%

30,64%

2,94%

2,53%

2,58%

0,96%

2,66%

31,11%

0,90%

0,87%

0,70%
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Marketing e vendas

Está aberta a votação do 
Prêmio Personalidade  
de vendas da ADVB/SC

A 28ª edição do Prêmio 
Personalidade de Vendas, 
promovido pela ADVB/SC 
(Associação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Brasil 
em Santa Catarina) deu início 
à premiação que vai homena-
gear o catarinense que mais se 
destacou nas áreas de mar-
keting e vendas no Estado.

Na primeira etapa, que vai 
até 7 de maio, a votação é 
aberta ao público e cada voto 
pode indicar um nome di-
ferente que deve ser envia-
do pelo site da associação.

SEGUNDA ETAPA
Os três nomes mais cita-

dos passam para a segunda 
etapa de votação, a ser reali-
zada por um colegiado entre 
24 de maio e 18 de junho.

“O Personalidade de Vendas 
é uma das premiações mais 
aguardadas pelo mercado, pois 
premia profissionais que mais 
se destacaram e contribuíram 
para o crescimento mercado-
lógico das empresas em que 
atuam”, destaca Angela Gon-
çalves, presidente da ADVB/SC.

Os critérios para a escolha 
do premiado no Personalida-

de de Vendas ADVB/SC serão 
definidos pelo desempenho 
mercadológico, uso apropriado 
das ferramentas de marketing, 
visão setorial e associativis-
ta, comprometimento com 
práticas de responsabilidade 
social e gestão contemporânea 
de seus negócios nos três anos 
anteriores ao da premiação.

Um colegiado formado pelas 
sete regionais da entidade in-
dicará três nomes para compor 
os finalistas de cada região 
para concorrerem ao prêmio.

O resultado com o nome 
da Personalidade de Vendas 
ADVC/SC 2021 será divul-
gado em 2 de agosto. A ce-
rimônia de premiação será 
realizada no mesmo mês.

A partir de 1º de setembro, 
as instituições financeiras 
serão obrigadas a oferecer o 
serviço do Pix Agendado, que 
é a possibilidade de o usuário 
pagador marcar o procedi-
mento para uma data futura 
com o uso da chave Pix ou 
dados bancários de quem vai 
receber o dinheiro. A Direto-
ria Colegiada do Banco Cen-
tral aprovou a nova alteração 
no Regulamento do Pix, ane-
xo à Resolução nº 1, de 2020.

Desde o lançamento do Pix, 

o serviço de transferência 
instantânea do BC, em 16 de 
novembro de 2020, essa é 
uma funcionalidade facul-
tativa. De acordo com o BC, 
o prazo de 1º de setembro é 
razoável para que todas as 
instituições façam os ajus-
tes necessários no sistema 
e interfaces (aplicativos e 
internet banking). Tal me-
dida visa ampliar ainda mais 
a comodidade dos pagado-
res, garantindo que todos 
os usuários, independen-

temente da instituição em 
que tenham conta, possam 
agendar um Pix, explicou 
o BC, em comunicado.

COBRANÇA
As instituições bancárias 

também ganharam mais 
prazo para se adequar ao Pix 
Cobrança, que será lançado 
em 14 de maio. A ferramen-
ta permitirá cobranças com 
vencimento em datas futuras 
por meio da geração de um 
QR Code (versão avança-

da do código de barras).
A regra estabelece que as 

instituições participantes 
do Pix que não conseguirem 
proporcionar a experiência 
completa de pagamento (lei-
tura do QR Code e pagamento 
em data futura) no período de 
14 de maio a 30 de junho, te-
rão que, no mínimo, possibi-
litar a leitura e o pagamento 
na data da leitura do código, 
com todos os encargos e aba-
timentos calculados correta-
mente. De acordo com o BC, 

será um período transitório, 
que dará às instituições tem-
po adicional para finalizar 
as alterações nos sistemas.

A partir de 1º de julho, 
então, todos os parti-
cipantes precisarão ser 
capazes de fazer a leitu-
ra do QR Code e também 
possibilitar o pagamento 
deste para datas futuras.

O BC destacou que, desde o 
lançamento do Pix é possível 
fazer a leitura de QR Code 
para pagamentos imediatos.

Pagamentos

Bancos serão obrigados a ofertarem Pix por agendamento

28
é o número de edições 
realizadas pela ADVB/SC da 
premiação que reconhece 
os melhores profissionais 
catarinenses do setor de 
vendas e marketing

Em análise

A Lamborghini Latinoamérica está es-
tudando a implantação de uma fábrica em 
Santa Catarina. Representantes da empre-
sa se reuniram ontem com a governadora 
Daniela Reinehr (sem partido) para uma 
audiência no Centro Administrativo. 

Com sede no México, a Lamborghini Lati-
noamérica detém licença para uso da marca eu-
ropeia na América Latina, mas não tem relação 
direta com a Lamborghini original, da Itália. O 
empresário mexicano Jorge Antonio Fernández 
García, conhecido como Joan Fercí, comprou o 
direito de usar a marca em 1996, mas desde que 
a Lamborghini foi adquirida pela Volkswagen, 
em 1998, há ações judiciais contestando o uso. 

No encontro em Santa Catarina, a diretoria da 
companhia afirmou que estuda a instalação de 
uma fábrica em Santa Catarina. No ano passado 
a empresa de reuniu com o governo argentino e, 
em 2019, com o governo paraguaio, na tenta-
tiva de iniciar operações nos países vizinhos.

O secretário de Estado da Fazenda, Rogério 
Macanhão, que participou da reunião, infor-
mou que esta foi uma conversa preliminar. 
“Eles apresentaram várias iniciativas que 
poderiam trazer para o Estado, mas nada de 
concreto ainda. Não tem algo por escrito”. 

“Não é só veículos, é tudo aquilo que a marca 
representa, como tem a Ferrari, a Fiat. Foi 
uma conversa preliminar, queriam saber se 
teria alguma possibilidade de o Estado receber 
esses investimentos”, contou Macanhão.

De acordo com o CEO da empresa, Santa 
Catarina foi escolhida para sediar a empresa por 
seu potencial diferenciado. A empresa decla-
rou ter a intenção de desenvolver projetos em 
20 áreas, em um prazo estimado de 30 anos. 

“Após um ano de estudos, definimos que 
o Brasil, e mais especificamente Santa Ca-
tarina, seria o lugar ideal para ser a sede da 
Lamborghini na América Latina”, desta-
cou Gilson Pierri, sócio local da empresa.

Lamborghini estuda iniciar 
operações em Santa Catarina

Estado vai criar grupo de estudo de viabilidade
Daniela Reinehr destacou que o Estado 

é um bom lugar para se investir. “Temos 
ainda muitos desafios a serem superados, 
mas temos aqui um potencial diferenciado 
e diversificado”, destacou a governadora. 

Segundo o secretário Macanhão, Daniela 
sugeriu a formação de um grupo de estudo 
de viabilidade, a partir do momento em que 
a  Lamborghini apresentar os projetos. 

A reunião contou com a presença do CEO 
da empresa Jorge Antonio Fernández Garcia, 
o sócio local, Gilson Pierri, do deputado 
Milton Hobus, além do chefe da Casa Civil, 
Gerson Luiz Schwerdt, e dos secretários da 
Fazenda, Rogério Macanhão, do Desenvol-
vimento Econômico Sustentável, Luciano 
Buligon, e da secretária Executiva de As-
suntos Internacionais, Daniella Abreu.
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Com diversos personagens marcantes ao longo da 
carreira, a atriz Beth Goulart encara mais um desafio 
importante na Record TV: viver a poderosa rainha Jalu-
zi na quinta fase da novela Gênesis. A esposa do rei Bera 
(Charles Pharaventi) é uma mulher forte e que inspira 
medo em todos à sua volta. Ela vive em um constante 
mundo de fantasia, onde reina soberana em Sodoma.

Para a caracterização do novo trabalho, Beth precisou 
vestir uma capa de 12kg e colocar unhas metálicas, além 
de usar alguns acessórios grandiosos na cabeça. “Na 
verdade, conheci a personagem pelo figurino. Quando 
vi as ideias e veio o texto, comecei a visualizar dentro da 
proposta ousada e linda do Severo Luzardo [figurinista 
da trama]. São coisas muito interessantes que ajudam a 
compor o personagem: o figurino e visagismo”, disse.

Nos bastidores, a atriz ensaiava as cenas sem capa 
e só a colocava para gravar. “Criávamos a movimen-
tação cênica, a roupa já me dava a postura e dava para 
sentir o que poderia ou não fazer em cena. Era um 
grande desfile e um imenso palco. Adorei essa per-
sonagem, foi muito divertido. Dá muito orgulho fa-
zer um trabalho que te surpreende”, contou.

A rainha Jaluzi é diferente de tudo o que Beth já in-
terpretou na carreira e ainda passa por transformações 
durante a trama. Para a atriz, a personagem vai ensinar o 
público a dar valor à vida e não aos bens materiais. “Nos 
leva a fazer um paralelo sobre a perda do equilíbrio da 
sociedade em que a gente vive. É um reino com muito 
dinheiro e que rompe com todos os valores”, comentou.

Beth ainda ressaltou o desafio ao interpretar a nova 
personagem. “É especificamente o desequilíbrio. É uma 
personagem diferente em todas as cenas e não segue uma 
linearidade. Fica entre a realidade e a loucura”, finalizou.

 
Capítulo de hoje

Massá chantageia Adália. Abraão e Ló discutem que 
rumos seguir. Em Sodoma, o rei Quedorlaomer é víti-
ma de plano de Bera e Jaluzi (Beth Goulart). Na frente de 
Gyasi (André Luiz Miranda), Massá mostra tensão. Sa-
rai nota que Abraão e Agar estão se entendendo. A co-
mitiva de Ló dá adeus à comitiva de Abraão. Sarai pega 
Massá desprevenido. O Senhor conversa com Abraão.

“Gênesis” é apresentada de segunda à sexta-feira, 
às 21h, após o Jornal da Record. Aos sábados, assista no 
mesmo horário aos melhores momentos da trama.

Belaventura

Beth Goulart encara o desafio 
de interpretar a rainha Jaluzi 

 Cedric diz a Enrico que fez o possível para encontrar Pietra
Otoniel e Enrico ficam espantados diante de Lizabeta. 

Selena encara a princesa, muito constrangida. Brione 
e Joniel discutem e ele levanta a mão ameaçando lhe 
dar um tapa, mas Gonzalo intercede. Selena sai do 
castelo chorando e Enrico a alcança. Joniel diz a Severo 
que eles estavam a caminho do castelo para pedir a 
mão de Brione em casamento a seu filho Gonzalo. 

Joniel revela a Gonzalo que Severo invadiu a comu-
nidade onde viviam e diz que não pode permitir que ele 
se torne uma ameaça novamente. Cedric diz a Enrico 

que fez de tudo para encontrar Pietra. Enrico ques-
tiona Cedric porque soltou Nodier da masmorra sem 
a ordem dele. Leocádia diz à Pietra que Enrico foi 
procurá-la e diz que ela não deve aborrecer Ma-
rion e que só ela pode devolvê-la ao príncipe. Pietra 
conversa com Laurinda que estava escondida atrás 
da porta e diz que ela precisa entregar um bilhete 
para Elia. Otoniel agradece Merlino por cuidar de 
Lizabeta. Corinto comenta com Solimara que a Vila 
está em polvorosa por causa de uma bruxa. Páris está 

chocado diante de Accalon que diz que sua esposa e 
filha foram raptadas por causa do bebê. Lizabeta pede 
perdão à Selena. Jacques diz a Severo que Valedo está 
arruinada e que vender o castelo seria uma opção. 
Pietra diz à Marion que para abrir a caixa precisa 
beber da poção e outra parte precisa ser despejada na 
caixa. Selena surpreende Enrico com um beijo. Lau-
rinda se aproxima, com a carta de Pietra nas mãos.

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

Plural

Rainha Jaluzi 
traz à novela 
reflexões 
sobre os 
reais valores 
da vida

Para 
caracterização 
do novo 
trabalho em 
Gênesis, atriz 
precisou vestir 
uma capa de 
12kg, usar 
acessórios 
grandiosos na 
cabeça e até 
mesmo colocar 
unhas metálicas
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Áries 21/3 a 20/4 
Há raivas que não passam, mas fi-
cam encarnadas em algum lugar re-
côndito da alma, aguardando por al-
gum acontecimento, que pode ser muito 
leve e banal, que lhe sirva de gatilho para 
explodir e soltar as rédeas da raiva.

Touro 21/4 a 20/5
Palavras duras não resolverão, mas com-
plicarão. Porém, como fazer para se 
lembrar disso na hora em que a boca 
vomita palavras sem nem mesmo per-
ceber que isso está acontecendo? Con-
ter os impulsos seria necessário.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Conforto e segurança, é o que sua alma pre-
cisa. Porém, nada mais difícil de encontrar do 
que essas condições, pois, o mundo anda tão 
incerto que nada é seguro, e as pessoas tão 
apreensivas, que não brindam com conforto.

Câncer   21/6 a 22/7 
O pavio vai ficando curto e a apreensão au-
menta, mas nada do que acontece ao seu 
redor pareceria ser a causa específica dessa 
situação. É algo que vem de dentro e que pre-
cisa ser localizado com muito discernimento.

Leão 23/7 a 22/8  
Agora começa um tempo em que será mais 
difícil que de costume fazer com que sua 
vontade prevaleça, tendo de se submeter às 
circunstâncias reinantes. Procure seguir o 
fluxo da vida, nada imponha a ninguém.

Virgem  23/8 a 22/9 
Nem sempre é possível estabelecer harmonia 
nos relacionamentos de trabalho, porque em 
certos momentos, como agora, é preciso ba-
ter na mesa e chamar a atenção para as dis-
torções que precisam ser retificadas. Aí sim.

Libra  23/9 a 22/10
A melhor maneira de descarregar essa 
energia que se acumulou em seu inte-
rior, e que se manifesta como apreen-
são e ansiedade, é você trabalhar 
como nunca antes na vida. Não impor-
ta com o quê, apenas trabalhe muito.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Falar alto não lhe outorgará a razão. É uma 
tentação elevar o tom da voz para se fazer 
entender, mas com certeza, isso seria con-
traproducente. Procure embasar bem as 
suas opiniões e pontos de vista, isso sim.

Sagitário  22/11 a 21/12 
A vontade de chutar o balde aumenta e sua 
alma pode cair nessa tentação a qualquer 
momento, porém, os resultados disso se-
riam incertos, nem sequer o alívio buscado 
aconteceria. Hora de pensar no que fazer.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Cuide para que os desentendimentos não se 
transformem em brigas, porque neste mo-
mento essas tomariam uma proporção maior 
do que a causa que as teria provocado. Isso 
não seria bom para nenhuma das partes.

Aquário 21/1 a 19/2
Tudo dará mais trabalho que de cos-
tume, mas se você se munir de boa 
vontade e humor, então você colhe-
rá, também, mais frutos dos que nor-
malmente aconteceriam. É um momen-
to cheio de potencialidades, aproveite.

Peixes  20/2 a 20/3
A distração não é um pecado, é uma neces-
sidade da alma diante da complexidade do 
cenário com que precisa lidar, e a impossi-
bilidade de tomar iniciativas eficientes de 
imediato nesse sentido. Distração necessária.

Serviço

Sol

Sol com nuvens

Nublado

tempo
Manhã Tarde Noite

Chuva

Chuva leve

Sol com chuva

Chapecó

Blumenau

Criciúma

Lages

Joinville

Itajaí

Pôr do sol: 06:35

 Segunda  

Min.  17°C 
Máx.  23°C 

Nascer do sol: 17:50

 Sábado 

Min.   16°C 
Máx.  28°C 

 Domingo 

Min.   17°C 
Máx.  26°C   19°C   21°C   18°C 

 16°C 25°C

 17°C 25°C

 18°C 24°C

 13°C 24°C

 10°C 21°C

 14°C 26°C

Próximos dias

Clima no Estado

A Biblioteca Pública de Santa 
Catarina, em parceria com 
o Projeto Releituras , pro-
moverá no dia 1º de maio o 
curso Formação de Ledores 
de Audiolivros. As inscrições 
são gratuitas e estão abertas. 

A oficina vai capacitar os par-
ticipantes para atuarem como 
ledores de audiolivros para 
pessoas limitações de leitura 
e transtornos específicos. No 
curso, o participante recebe-
rá instruções básicas sobre o 
processo de preparação vocal 
e gravação de audiolivros. As 
aulas serão totalmente on-line. 
Aos participantes será forneci-
do certificado de Curso Livre.

A inscrição pode 
ser feita em bit.ly/
ledoresdeaudiolivroMAI21

Curso grátis 
capacita 
ledores de 
audiolivros

Formação on-line
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Demorou, mas finalmen-
te a Liga Nacional de Futsal 
está prestes a começar. Com 
jogos marcados para sábado 
(24), a bola pesada vai rolar e 
o JEC/Krona já tem data para 
estrear. Aliás, para o técni-
co Daniel Jr. será um dia de 
estreias, no plural. O Tricolor 
das quadras recebe a Assoeva 
na segunda-feira (26), às 18h, 
no Centreventos Cau Hansen.

Mas, 11 horas antes, Maria 
Laura chega ao mundo para 
completar a família do trei-
nador tricolor e para se tornar 
mais uma torcedora das qua-
dras. “Será uma segunda-feira 
de estreias”, diz. E se engana 
quem pensa que Daniel Jr. 

não estará à beira da quadra. 
“Acabou que deu tudo certo 
porque o jogo era para ser em 
Venâncio Aires. Estarei em 
quadra, ela nasce às 7h e vou 
para o jogo. Ainda dá tempo 

de voltar para dormir com 
elas no hospital”, garante.

Apesar de ter data para a 
estreia, a tabela oficial da LNF 
não está completamente defi-
nida. Apenas seis jogos foram 
definidos. No sábado (24), 
Joaçaba e Jaraguá se enfrentam 
no clássico catarinense. A ex-
pectativa é que após a estreia, 
o JEC/Krona volte à quadra no 
dia 3 de maio, para enfrentar o 
Cascavel, também em Joinville.

A equipe está bem prepa-
rada. Foram quase 90 dias de 
treinos e mais treinos com 
uma equipe interdisciplinar 
enquanto a temporada era 
organizada e liberada. E agora 
oTricolor está preparado para 
buscar o segundo título da Liga.

Para Daniel Jr. a equipe tem a 
tendência de suportar melhor 
os jogos a partir das avalia-
ções coletivas e individuais 
realizadas durante o período 

de preparação. “Consegui-
mos dar um suporte muito 
grande nas características 
físicas e fisiológicas. Temos 
uma base muito forte, com 
treinos que potencializam 
nossa forte marcação e com 
suporte para que os jogadores 
consigam dar conta de todas 
as ações do jogo”, explica.

Sobre o adversário da estreia, 
Daniel fala que é uma “incógni-
ta”, já que a Assoeva teve muitas 
mudanças em relação à tempo-
rada passada. “Ela (Assoeva) se 
torna enigmática porque mudou 
muita gente, mas sempre se 
prepara bem e dessa vez a des-
conhecemos totalmente, é meio 
enigmática para nós. Mas acre-
ditamos estar em bom nível para 
enfrentar a Assoeva neste mo-
mento”, avalia. Entre as peças re-
manescentes estão os talentosos 
e experientes Boni e Valdin, velho 
conhecido da torcida tricolor.

Neste ano, garante Daniel, a 
equipe estará ainda mais forte, 
coesa e equilibrada, com jogo de 
bola parada mais organizado e 
quartetos equilibrados defensiva 
e ofensivamente. O treinador des-
taca a maturidade de peças como 
Igor Carioca, Igor Costa e Andrei. 
“Acho que temos um elenco ainda 
melhor com menos dúvidas. Ano 
passado os meninos eram muito 
meninos, esse ano a gente já sabe 
o que eles podem dar”, salienta.

Ele não pretende trabalhar com 
quartetos fixos. No entanto, há 
algumas formações que po-
dem rotacionar. Um grupo deve 
ser formado por Daniel, Caio, 

Evandro, Dieguinho, Igor Carioca, 
Douglinhas e Crystian. Em outro, 
Machado, Xuxa, Renatinho, 
Genaro, Igor Costa e Andrei, além 
das outras peças que vão girar 
entre os dois. 
Em um grupo muito forte, o JEC/
Krona não terá vida fácil, mas 
a dificuldade imposta desde o 
início pode ser um ponto positivo, 
avalia Daniel. “Estamos nesse 
que, talvez, é o grupo mais forte, 
mas considero benéfico para 
que nas fases finais estejamos 
adaptados às dificuldades”, diz.

Daniel afirma que a meta é jogar 
dominando as ações das partidas. 
“É importante mostrar isso já 

na estreia. Nossa equipe precisa 
dar um passo além da vitória, 
do jogar bem, precisa impor 
ao adversário uma dificuldade 
extra, mental, com uma postura 
comportamental e emocional 
muito presente. Nas finais esse 
comportamento mental preci-
sa estar presente”, destaca.

A segunda-feira será de emo-
ções para o técnico, que espera 
fechar o dia com balanço positivo. 
“Eu vou estar bem, com a filha 
nascida, com o time bem treina-
do, com esses atletas fantásticos. 
Tenho certeza que faremos um 
bom jogo. Será cansativo, mas 
será um dia feliz”, finaliza. 
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Vinícius Eutrópio fora do JEC 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

A bola pesada volta a 
rolar na segunda-feira
JEC/Krona estreia na Liga Nacional de Futsal em partida 
contra a Assoeva, no Centreventos Cau Hansen, às 18h

Esporte

A classificação 
para o mata-mata 
do Campeonato 
Catarinense não 
foi o bastante para 
a diretoria do JEC 
manter o técnico 
Vinícius Eutrópio no 
comando do time. 
O técnico, o auxiliar 
Felipe Sampaio e 
o preparador físico 
Rodrigo Rezende 
foram demitidos 
em decisão tomada 
ontem. Eutrópio 
esteve à frente do 
Tricolor em 15 jogos, 
com seis vitórias, 
quatro empates e 
cinco derrotas e deu 
ao JEC os títulos de 
campeão da Copa 
Santa Catarina 2020 e da Recopa Catarinense 2021. 
 
JÁ FELIPE SAMPAIO comandou o time em sete 
partidas, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. 
Rodrigo Rezende ocupava o cargo de preparador físico desde 
outubro de 2020 . 
 
Hoje, o presidente Charles Fischer e o diretor de futebol 
Leonardo Roesler vão conceder entrevista coletiva 
para explicar os motivos da decisão e, possivelmente, 
falar da contratação de um novo técnico.

Mudou de horário 
A FCF (Federação Catarinense de Futebol) alterou o horário 
da partida entre JEC e Brusque no domingo (25). Das 19h 
passou para as 16h, na Arena Joinville. O jogo de volta está 
marcado para quarta-feira (28), às 19h, no Estádio Augusto 
Bauer, no Vale do Itajaí. 
 
 
Eliseu comanda o time 
Com a demissão de Vinícius Eutrópio e de seu auxiliar 
Felipe Sampaio, quem comanda o JEC na partida de 
domingo é o auxiliar técnico do clube, Eliseu. Eliseu 
já treinou as categorias de base do Tricolor.

Basquete 
Basquete Joinville é derrotado na volta do Brasileiro da CBB 
Na retomada do Campeonato Brasileiro da CBB, o Basquete 
Joinville foi superado pelo Brusque. Com um começo de jogo 
muito ruim, a equipe joinvilense viu o rival abrir vantagem 
e não conseguiu reverter a situação. Resultado: derrota por 
89 a 69. Matheus Bernardo foi eleito o melhor em quadra 
com um aproveitamento de 7/9 nas bolas de três pontos, 
ele terminou a partida com 24 pontos, três rebotes e três 
assistências. Pelo lado do Joinville, William Weihermann 
terminou a partida com 15 pontos e quatro rebotes.
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Após 90 dias 

de treinos, 

o técnico 

Daniel Júnior 

diz que 

oJEC/Krona 

está bem 

preparado 

para 

enfrentar a 

temporada  

Daniel Júnior diz que elenco está mais maduro



LIBERTADORES
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 21h30 Palmeiras  x  Ind.del Valle
28/4, 19h Def. y Jus.  x  Universitario 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 19h15 Internacional  x  Dep. Táchira
29/4, 23h Olimpia  x  Always Ready 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 21h30 Boca Juniors  x  Santos
28/4, 23h Barc.-EQU  x  The Strongest 

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

1º
2º
3º
4º

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

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 29/4, 19h Racing  x  Sport.Cristal
29/4, 21h São Paulo  x  Rentistas 

    GRUPO F 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  1ª RODADA 
 20/4, 19h15 Argentinos Jrs 2 x 0 Nacional-URU
22/4, 21h At.Nacional x Uni. Católica *

    GRUPO G 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 19h15 Flamengo  x  Un. La Calera
27/4, 19h15 LDU  x  Vélez Sarsfi eld 

    GRUPO H 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 19h15 Atlético-MG  x  América Cali
28/4, 21h Cerro Porteño  x  La Guaira   

Palmeiras 3 1 1 0 0 3 2 1 100
Def. y Jus. 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Ind.del Valle 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Universitario 0 1 0 0 1 2 3 -1 0

Always Ready 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Dep. Táchira 3 1 1 0 0 3 2 1 100
Olimpia 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
Internacional 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Barc.-EQU 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Boca Juniors 3 1 1 0 0 1 0 1 100
The Strongest 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Santos 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

River Plate 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Fluminense 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Junior B. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

São Paulo 3 1 1 0 0 3 0 3 100
Racing 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Rentistas 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Sport.Cristal 0 1 0 0 1 0 3 -3 0

Argentinos Jrs 3 1 1 0 0 2 0 2 100
At.Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uni. Católica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nacional-URU 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Flamengo 3 1 1 0 0 3 2 1 100
LDU 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
Un. La Calera 1 1 0 1 0 2 2 0 33.3
Vélez Sarsfi eld 0 1 0 0 1 2 3 -1 0

Cerro Porteño 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Atlético-MG 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
La Guaira 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
América Cali 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

PAULISTA
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º

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

1º
2º
3º
4º

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

1º
2º
3º
4º

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

1º
2º
3º
4º

 CLASSIFICADOS 

  7ª RODADA 
 12/4, 20h São Paulo 1 x 0 Bragantino
16/4, 20h Corinthians 1 x 1 São Bento
21/4, 21h Inter Limeira 1 x 0 Ituano
21/4, 22h15 Mirassol 2 x 1 Botafogo-SP
22/4, 22h15 São Caetano  x  Ponte Preta*
23/4, 20h Guarani  x  Palmeiras
23/4, 22h15 Novorizontino  x  Santos
29/4, 22h15 Ferroviária  x  Santo André 

   8ª RODADA 
 25/4, 20h Palmeiras  x  Mirassol
25/4, 20h Bragantino  x  Ferroviária
25/4, 20h Santos  x  Corinthians
25/4, 22h15 Botafogo-SP  x  São Caetano
25/4, 22h15 Ituano  x  São Paulo
26/4, 20h Ponte Preta  x  Inter Limeira
26/4, 22h15 Santo André  x  Guarani
27/4, 21h30 São Bento  x  Novorizontino    

Corinthians 18 9 5 3 1 11 6 5 66.7
Inter Limeira 6 7 2 0 5 3 10 -7 28.6
Santo André 6 6 1 3 2 4 6 -2 33.3
Botafogo-SP 6 8 1 3 4 4 11 -7 25

São Paulo 19 8 6 1 1 20 6 14 79.2
Ferroviária 10 7 3 1 3 11 9 2 47.6
Ponte Preta 7 6 2 1 3 6 6 0 38.9
São Bento 5 8 0 5 3 5 8 -3 20.8

Bragantino 20 9 6 2 1 13 5 8 74.1
Novorizontino 14 7 4 2 1 11 5 6 66.7
Palmeiras 9 6 2 3 1 8 4 4 50
Ituano 7 7 2 1 4 7 8 -1 33.3

Mirassol 11 7 3 2 2 8 7 1 52.4
Santos 9 7 2 3 2 7 12 -5 42.9
Guarani 8 7 2 2 3 6 9 -3 38.1
São Caetano 2 7 0 2 5 2 14 -12 9.5

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 19h15 Rosario Central  x  San Lorenzo
27/4, 21h30 Huachipato  x  12 de Octubre 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 27/4, 21h30 Bahia  x  Guabirá
28/4, 19h15 Independ.  x  Montevideo C.T. 

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

1º
2º
3º
4º

  1ª RODADA 
 21/4, 19h15 Ceará 3 x 1 Jorge Wil.
22/4, 19h15 Bolívar  x  Ars. Sarandí* 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 28/4, 19h15 Athletico-PR  x  Metropolitanos
28/4, 21h30 Melgar  x  Aucas 

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

1º
2º
3º
4º

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

    GRUPO F 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  1ª RODADA 
 20/4, 19h15 Atlético-GO 0 x 0 New. Old Boys
22/4, 21h30 Libertad  x  Palestino *

    GRUPO G 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  1ª RODADA 
 22/4, 16h Talleres 1 x 2 Emelec
22/4, 19h15 Bragantino 2 x 1 Tolima 

    GRUPO H 
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º

  1ª RODADA 
 22/4, 19h15 Aragua 0 x 1 Lanús
22/4, 19h15 Grêmio 2 x 1 La Equidad   

Huachipato 3 1 1 0 0 1 0 1 100
12 de Octubre 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Rosario Central 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
San Lorenzo 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Independ. 3 1 1 0 0 3 1 2 100
Bahia 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Montevideo C.T. 1 1 0 1 0 1 1 0 33.3
Guabirá 0 1 0 0 1 1 3 -2 0

Ceará 3 1 1 0 0 3 1 2 100
Ars. de Sarandí 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Wil. 0 1 0 0 1 1 3 -2 0

Melgar 3 1 1 0 0 3 2 1 100
Athletico-PR 3 1 1 0 0 1 0 1 100
Metropolitanos 0 1 0 0 1 2 3 -1 0
Aucas 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

Corinthians 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Plate-PAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peñarol 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sp. Huancayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atlético-GO 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
New. Old Boys 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Libertad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palestino 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emelec 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Bragantino 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Tolima 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
Talleres 0 1 0 0 1 1 2 -1 0

Grêmio 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Lanús 3 1 1 0 0 1 0 1 100
La Equidad 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
Aragua 0 1 0 0 0 0 1 -1 0

01 04 05 06 07
08 10 11 12 13
17 18 20 21 22

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2212

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5556

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5546

   

2364Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2171

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2214

17 19 26 29 30 36

Premiação Ganhadores Prêmio 

13 25 27 29 35 36

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

RB BRAGANTINO   SP
TIME DO CORAÇÃO

1629

03 08 13 32 44 51 53

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

447

04 07 09 18 20 26 29

Premiação Ganhadores Prêmio

ABRIL            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 738.151,33
14 acertos 256 R$ 1.727,38
13 acertos 10367 R$ 25,00
12 acertos 131981 R$ 10,00
11 acertos 635726 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$ 1.600 mil
Quadra 33 R$ 12.739,26
Terno 3200 R$ 197,55

42 55 56 62 80

Sena Acumulado R$ 22 milhões
Quina 180 R$ 8.467,06
Quadra 1719 R$ 1.266,57

20 33 42 44 51 56

20 acertos Acumulado R$ 4 milhões
19 acertos 5 R$ 58.274,13
18 acertos 89 R$ 2.046,15
17 acertos 876 R$ 207,88
16 acertos 5453 R$ 33,39
15 acertos 23195 R$ 7,85
0 acertos 0 R$ 0,00

03 12 14 17 19
20 23 27 35 37
47 51 64 67 72
76 81 83 94 99

Sena Acumulado R$ 400 mil
Quina 4 R$ 7.431,15
Quadra 257 R$ 132,18

Sena 0 R$ 0,00
Quina 4 R$ 6.688,04
Quadra 305 R$ 111,38

7 acertos Acumulado R$ 1.600 mil
6 acertos 2 R$ 20.561,19
5 acertos 55 R$ 1.068,11
4 acertos 1149 R$ 9,00

RB BRAGANTINO   SP 1894 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 500 mil
6 acertos 54 R$ 1.618,59
5 acertos 1591 R$ 20,00
4 acertos 17547 R$ 4,00
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O Avaí passou sem sustos 
na primeira fase do Campeo-
nato Catarinense. Agora, terá 
uma das surpresas das quar-
tas de final pela frente. Co-
mandado pelo ex-meia Paulo 
Baier, o Próspera conquistou 
o acesso no ano passado e 
abrirá o mata-mata como 
mandante, no estádio Heri-
berto Hülse, em Criciúma.

"O Próspera é um adversário 
qualificado, fez uma boa cam-
panha. É um time que faz um 
jogo muito físico, marcando 
muito bem. Vamos tentar fazer 
uma boa partida, como fizemos 
na primeira fase", analisou o 
técnico Claudinei Oliveira.

O Avaí se classificou na ter-
ceira colocação, com 21 pontos. 

Foram seis vitórias, três empa-
tes e duas derrotas, totalizando 
um aproveitamento de 63,6%. 
O Próspera, por sua vez, pas-
sou na sexta posição com 14 
pontos. Na primeira fase, os 
rivais empataram por 1 a 1.

"Temos que continuar 
fazendo nossa parte. Nosso 
objetivo é sempre jogar melhor 
que o adversário, criar mais 
chances, com mais posse e 
finalizações. Vamos com força 
máxima para buscar o título", 
sentenciou o treinador do Avaí.

O jogo de ida entre Prós-
pera e Avaí será neste do-
mingo às 19h. A volta, na 
quarta que vem, às 20h30, 
acontecerá no estádio da 
Ressacada, em Florianópolis.

Claudinei avalia o Próspera
Técnico do Avaí analisa o adversário das 
quartas de final do Catarinense; na 1ª fase, 
as equipes empataram em Criciúma por 1 a 1

 

Fluminense

 1 x 1 

River Plate

 

Fred marca  
e Flu empata
O Fluminense recebeu o 
River Plate no Maracanã na 
primeira rodada da fase de 
grupos da Libertadores e logo 
aos 13 minutos os argentinos 
marcaram com Montiel, de 
pênalti. No segundo tempo, 
Cazares deu belo passe e 
Fred deixou tudo igual.

 

Grêmio

 2 X 1 

La Equidad

 

Grêmio vence 
com dificuldade
Em casa, o Grêmio fez sua 
estreia na Sul-Americana. 
Em um primeiro tempo 
devagar, Diego Souza, 
aos 36, como de costume, 
marcou. No segundo 
tempo, Paulo Miranda fez 
o segundo do Tricolor e 
Duarte diminuiu aos 44.
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Mercado 
Público de 
Palhoça será 
reinaugurado
A Prefeitura de Palhoça 
fará a reinauguração do 
revitalizado Mercado 
Público neste sábado (24), 
às 9h, em mais uma ação de 
celebração do aniversário 
de emancipação política e 
administrativa do município. 
O prédio do Mercado 
Público foi construído na 
década de 1950, a pouco 
mais de cem metros da 
Praça Sete de Setembro, 
no Centro Histórico do 
município. O prédio conserva 
traços da cultura e da 
arquitetura açoriana.

Caixa reabre prazo para 
resgate de FGTS em SC 
A Caixa reabriu o prazo para que trabalhadores 
atingidos pelas chuvas de dezembro de 2020 
em Rio do Sul, Ibirama e Presidente Getúlio 
possam solicitar o saque do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço). Podem 
fazer a solicitação de saque até 19 de maio os 
trabalhadores residentes nas áreas afetadas, 
conforme endereços identificados pela Defesa 
Civil de cada município. Para o pedido é 
necessário possuir conta com saldo positivo no 
FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo 
motivo em um período inferior a 12 meses.

Nova denúncia 
da Alcatraz
A força-tarefa do MPF 
(Ministério Público Federal) 
que investiga os casos 
relacionados à Operação 
Alcatraz enviou nova 
denúncia à Justiça Federal 
na última quarta-feira, 
desta vez envolvendo sete 
pessoas, entre empresários 
da iniciativa privada, 
representante de empresa 
multinacional francesa da 
área de tecnologia e servidor 
público, por crimes de fraude 
em licitação e peculato. A 
23ª denúncia apresentada 
à Justiça aponta prejuízo ao 
erário público, acarretando 
lucro à organização 
criminosa de R$ 411.113,80.

O presidente Jair Bolsonaro 
prometeu ontem, na Conferência 
de Líderes sobre o Clima, que vai 
adotar medidas que reduzam as 
emissões de gases e pediu “justa 
remuneração” por “serviços 
ambientais” prestados pelos biomas 
brasileiros ao planeta. Entre outros 
pontos, Bolsonaro disse no discurso 
que o Brasil se compromete a 
zerar até 2030 o desmatamento 
ilegal, reduzir as emissões de 
gases, buscar “neutralidade 
climática” até 2050, antecipando 

em dez anos, “fortalecer” os 
órgãos ambientais, “duplicando” 
recursos para fiscalização.
“Com a plena e pronta aplicação do 
nosso Código Florestal”, Bolsonaro 
afirmou que será possível zerar o 
desmatamento ilegal até 2030. 
Bolsonaro afirmou que, “apesar 
das limitações orçamentárias 
do governo”, determinou o 
fortalecimento dos órgãos 
ambientais do país, duplicando 
os recursos destinados às ações 
de fiscalização das florestas e 

biomas brasileiros. A declaração, 
entretanto, coincide com outra, dada 
nesta semana pelo presidente a 
apoiadores de que o Ibama (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis) 
está sendo “mais racional” com 
os produtores rurais em questões 
relacionadas à ocupação de terras.
Entre as ações do governo 
brasileiro, o presidente destacou 
que o país “está na vanguarda 
na defesa do enfrentamento 
ao aquecimento global”.

+notícias

Moro foi parcial, decide STF
Em um duro revés para a Operação Lava Jato, a maioria 
do STF (Supremo Tribunal Federal) votou ontem para 
confirmar a decisão da Segunda Turma que declarou a 
suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro ao condenar o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ação do triplex 
do Guarujá. Sete ministros já votaram para manter de pé o 
entendimento de que Moro foi parcial no caso - e apenas 
dois defenderam o arquivamento da controvérsia.
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Sem desmatamento até 2030

Narizinho faz 
100 anos e ganha 
exposição virtual - 
A Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin, 
da Universidade de 
São Paulo, abriu 
ao público, ontem, 
em formato digital, a exposição “Uma menina 
centenária – 100 anos de Narizinho Arrebitado”, que 
marca o centenário da publicação do livro infantil 
“A menina do narizinho arrebitado”. A mostra 
apresenta, em imagens e textos, a trajetória do 
escritor, o nascimento da personagem Narizinho e 
outras informações e curiosidades. A exposição pode 
ser vista no site: ameninacentenaria.bbm.usp.br.

Marido mandou matar mulher  
para ficar com a amante em Navegantes 
As investigações do homicídio de Mariane Kelly Souza, de 
35 anos, apontam que o marido da vítima, uma vizinha, 
o genro e um sobrinho da vizinha participaram do crime 
no dia 9 de abril, em Navegantes. Três pessoas, incluindo 
a vizinha e o marido de Mariane, foram presos. Segundo 
o delegado regional de Itajaí, Marcio Colatto, foi o pastor, 
marido de Mariane, que arquitetou o crime para que 
pudesse ficar com a amante, uma vizinha dele, e com bens 
materiais, incluindo a casa e R$ 17 mil em dinheiro.
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