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Professores ainda não
têm vacinas garantidas

Agendamento de
imunização
de Joinville
é referência

Em entrevista ao Grupo ND, ontem, a secretária de estado da Saúde, Carmen Zanotto,
confirmou que a meta é vacinar todos os profissionais da área da educação. Mas,
para isso, ainda depende da chegada de mais imunizantes ao Estado. PÁGINA 4

Com falhas de Volpi
e pênalti não
marcado, JEC
só empata
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EMPATE
COM GOSTO
AMARGO
Thiago Santos comemora o primeiro gol do JEC no empate em 2 a 2 com o Brusque, ontem, na Arena. Tricolor jogou bem mas levou o empate nos acréscimos. PÁGINA 14

2

segunda-feira, 26 de abril de 2021

SABRINA AGUIAR
sabrina.aguiar@ndtv.com.br

Assim que chegam as doses, é feita a ampliação do público
alvo para vacinação. E aí é preciso agilidade para fazer o
agendamento. Como viabilizar a vacinação sem causar
aglomeração? Imagina se todos tivessem que ficar numa
fila presencial para marcar a aplicação. A solução foi criada
por uma empresa desenvolvedora de software e voluntários
daqui de um sistema público com código aberto, que pode
ser replicado gratuitamente por qualquer prefeitura. No
Agenda Saúde, quem necessita da vacina da Covid-19
têm a facilidade de fazer todo processo de casa com
alguns cliques. Um trabalho feito por voluntários contou
com o conhecimento dos desenvolvedores de software da
Magrathea Labs, empresa joinvilense. Com pouco mais de
um mês desde o lançamento, já foram 68 mil pessoas que
se cadastraram. E vale lembrar que só é vacinado quem fez
esse cadastro e agendou pelo site da Prefeitura.
O time de voluntários continua colaborando nos ajustes do
site que está em constante evolução. Uma das metodologias
da empresa é a busca constante de melhorias e a
solução dos problemas. A segunda dose da vacina,
vacinas diferentes, novos locais para agendamento,
estoque de vacinas, grupos prioritários são demandas
que vão sendo atualizadas conforme o andamento da
campanha de imunização.
Detalhe: O código fonte do projeto é aberto e está
disponível para comunidade no GitHub.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Agendamento de vacinação em Joinville é referência

Planejamos tudo com os técnicos e coordenadores, até mesmo
o fluxo de vacinação dentro do Centreventos e formas de
atendimento com a chegada de mais doses. Auxiliar nos projetos
sociais faz parte da cultura da Magrathea.”
Lauro Gripa Neto, engenheiro de software

Programa de AVC Joinvasc
finalista em prêmio mundial
A experiência do Joinvasc criou dezenas de
artigos científicos e foi utilizada como exemplo
para implementação de diversos serviços de
AVC na América Latina. O prêmio internacional
promovido pelo Decision Group VBHC Center for
Europe tem o objetivo de reconhecer iniciativas
pioneiras e inspiradoras, com comprovada melhoria
dos resultados para pacientes, reorganização da
assistência e economia de recursos.

Lentidão do trânsito
O motivo são obras para implantação de uma rotatória na
rua Bertha Weege no entroncamento com a Avenida Parque
Malwee, em Jaraguá do Sul. Quem trafega por ali pode
encontrar rotas alternativas já que a pavimentação pode
provocar a interdição parcial das vias próximas.

Retomado concurso público e ingresso no MPSC

Abrem hoje (26) as inscrições provisórias para o edital de
Concurso nº 001/2021/PGJ, de 22/04/2021 que trata de novas
datas de realização das atividades do 42º Concurso Público de
Ingresso na Carreira do Ministério Público de Santa Catarina.
Já foi publicado pela Procuradoria Geral da Justiça de SC e as
inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, das
10h de hoje às 19h do dia 11 de maio, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_sc_20_promotor.

Diversos serviços de saúde submetem suas
iniciativas em busca do reconhecimento e da
oportunidade de demonstrar estratégias que
agreguem valor ao setor da saúde. Em Joinville, são
inúmeros os trabalhos de pesquisa desenvolvidos
por um programa que existe há 21 anos na
Secretaria Municipal de Saúde, o Joinvasc.
O acompanhamento é feito em conjunto com
a Associação Brasil AVC, Hospital São José e
Univille. O foco é o restabelecimento de números
que ajudam a embasar o tratamento. Para se
ter uma ideia, a estimativa é que cerca de mil
joinvilenses irão sofrer um AVC por ano, com
consequências muitas vezes sérias aos pacientes e
impacto no sistema de saúde. Quem qusier votar
no projeto joinvilense: http://vbhcprize.com/
nominees-2021-vote-for-your-favorite-now/

Parada de ônibus
fora do ponto
O assunto está em pauta para ser discutido
essa semana na Câmara de Vereadores
de Joinville. A reunião será nas comissões
de Cidadania e Proteção Civil na quartafeira (28), às 14h. Existe um projeto de
lei na casa que pede o desembarque dos
passageiros do transporte coletivo fora dos
pontos de ônibus. O principal motivo é a
questão da segurança e, por isso, foram
convidados representantes da Polícia
Militar, Polícia Civil, das empresas de
transporte e conselhos dos direitos da
mulher, idoso e ainda das secretarias de
Proteção Civil e Planejamento Urbano.

Acesso restrito
Por conta do acesso ainda restrito de pessoas
da comunidade pela pandemia à sede do
Legislativo, o acompanhamento pode ser
feito pela transmissão ao vivo no Youtube.
Já nesta segunda-feira (26), o protocolo
sanitário não deve impedir que servidores se
reúnam do lado de fora da Casa. É que está
marcada uma reunião extraordinária da
Comissão de Finanças, às 13h30, na sala das
comissões, para designação de relatoria dos
projetos de lei da reforma da Previdência.

EspecialND

Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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O ND explica as vantagens da Sociedade
de Garantia Solidária (SGS),o sistema
que avaliza a garantia de empréstimos
para micro e pequenos empresários

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Garantia Solidária, a nova
aliada dos empreendedores
Raquel Schiavini Schwarz
raquel.schwarz@ndmais.com.br

Quem nunca sonhou em
ter um negócio próprio? Mas
só de pensar em conseguir
um empréstimo muita gente desiste no meio do caminho ou adia o sonho. Um
dos principais obstáculos é a
garantia que esse empreendedor terá de dar ao banco para
conseguir o empréstimo.
Para resolver esse desafio
que impacta mais de 90% das
empresas brasileiras que são
micro e pequenas empresas
(MPEs) e empregam 50% da
mão de obra nacional, foi sancionada pelo governo braileiro
uma lei que institui a Sociedade
de Garantia Solidária (SGS).
O objetivo é conceder garantia, por meio de um fundo
financeiro, para avalizar empréstimos a micro e pequenos
empreendedores, facilitando,
assim, o acesso a financiamentos disponíveis no mercado.
A SGS é uma sociedade
anônima que reúne acionistas
participantes (empreendedores, microempresas e empresas de pequeno porte) e sócios
investidores (pessoas físicas ou
jurídicas interessadas em obter
rendimentos). Os participantes contribuem com uma cota
pré-fixada e o investidor pode
aportar com qualquer quantia.
Esse dinheiro da SGS servirá, então, como garantia a
seus sócios participantes que
precisam de um empréstimo. Ou seja, a sociedade não
empresta o dinheiro, mas
avaliza garantias. Dessa forma, o pequeno empresário
sai da SGS com um contrato
de garantia, vai até o banco
e consegue o financiamento
de forma segura e flexível.
São quatro as principais
vantagens da SGS: resolver o
problema do microempreendedor brasileiro que hoje não tem
acesso a crédito barato nem ga-

rantias para dar ao banco e conseguir o dinheiro; oferecer uma
opção segura aos investidores
que desejam auferir lucro sem
riscos; reduzir a inadimplência porque se o empreendedor
não conseguir pagar naquele
momento a sociedade bancará;
e fazer a economia girar, aumentando também as contribuições e impostos ao governo.
O engenheiro de produção
Thiago Zschornack, um dos
idealizadores da SGS, afirma
que hoje as linhas de créditos
oferecidas pelo governo nem
sempre chegam na ponta, não
conseguem ter abrangência necessária por falta, justamente,
de garantias do empreendedor.
Prova recente disso ocorreu
na pandemia, em que várias linhas de crédito foram
anunciadas pelos governos e
pelos bancos – muitas delas
para MPEs – , porém, a grande maioria dos empresários
não conseguiu ter acesso a
elas por falta de garantias.

OPORTUNIDADE

Além de inviabilizar o empréstimo e frear a economia, a falta
de garantias aumenta as taxas de
juros e reduz o prazo de pagamento dos mesmos. “A criação
das SGSs no Brasil traz uma
grande oportunidade de equalização do acesso ao crédito, fazendo com que a economia volte
a girar, da base para o topo”,
defende Thiago Zschornack.
Zschornack relatou, ainda, que na semana passada
conversou com uma ministra
argentina que ajudou a aplicar
a lei naquele país, alavancando a economia. Por lá, deu tão
certo que, além de auxiliar os
micro e pequenos empresários, tornou-se um fundo de
investimento muito rentável,
atraindo investidores. Um
fundo que pode ser investido
em mercados financeiros e
que gera alta rentabilidade.

Mais de 90% das empresas brasileiras são MPEs,
e podem ser beneficiados pelo SGS. O sistema foi
criado pelos joinvilenses Ricardo Alexandre de Mello
Oliveira, economista; Thiago Zschornack, engenheiro
de produção; e Sidney Schossland, administrador

Um dos cinco melhores projetos aprovado pelo Senado
O projeto que instituiu a
Sociedade de Garantia Solidária (SGS) foi considerado
um dos cinco melhores aprovados pelo Senado em 2019.
Idealizado pelos três professores joinvilenses, chegou ao plenário pelas mãos
do senador Esperidião
Amin, que conseguiu unanimidade na aprovação.
“Esse projeto veio ao en-

contro de uma antiga aspiração da minha vida pública:
criar alternativas de financiamento, principalmente,
para o pequeno empreendedor”, discursou o senador.
Segundo ele, é preciso quebrar a barreira que impede que o micro e pequeno
empresário tenha acesso
a empréstimos com taxa
de juros justa e acessível.

“Sabemos que hoje o
sistema financeiro tradicional exige garantia. Mas
o que o pequeno que quer
empreender pode oferecer?
Esse obstáculo precisava
de uma solução solidária
para ser superado. A SGS vai
permitir que empreendedores, pequenas empresas
e investidores se associem
para superar a barreira

OS PASSOS DO
PROJETO ATÉ VIRAR LEI
n O projeto nasceu há 19 anos em uma
dissertação de mestrado na UFSC;
Foi aprovado por unanimidade na Câmara de Deputados em 2015;
n Foi aprovado no Senado em 2019 e
sancionado pelo presidente da República
no mesmo ano;
n Em 2020 saiu a Resolução do Bacen.
Significa a regulamentação da lei , estabelecendo critérios de funcionamento de
uma SGS, como capital social mínimo,
taxa de risco, serviços que podem ofertar, tipo de participantes e investidores
e constituição do fundo garantidor
(fundo de risco + capital social de acionistas e investidores);
n O capital mínimo social estabelecido

hoje é de R$ 200 mil com o número mínimo de 100 participantes, ou seja, para
ser sócio o acionista precisa entrar com
uma cota de R$ 2 mil;
n Com a lei aprovada e regulamentada, o
trabalho agora dos três idealizadores está
focado em viabilizar a implementação
da SGS. Já conta com apoio da Ajorpeme,
Amunesc, Badesc e BRDE;
n Importante frisar que vários países do
mundo conseguiram vencer crises por
meio das SGSs. Na Espanha, por exemplo,
onde a SGS nasceu em 1978, hoje existem
17 sociedades constituídas (lá denominadas de SGRs – Sociedades de Garantias
Recíprocas), beneficiando mais de 130
mil micro e pequenos negócios que movi-

mentam mais de 33 bilhões de euros em
avais por ano;
n Na Argentina, esse sistema foi essencial
para a retomada da economia nos anos
90. Hoje, há 40 SGRs naquele país,
movimentando mais de 65 bilhões de
pesos anualmente. Além disso, 22% das
operações de crédito para micro e pequenos negócios são instrumentalizadas com
garantias facilitadas pelas SGRs. Outros
países também adotam este sistema
como Chile, França, Portugal e Japão.
n Entre os órgãos mundiais que
endossam a SGS estão o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID); Organização Internacional do
Trabalho (OIT); e União Europeia.
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‘Vamos vacinar os professores,
mas precisamos das doses’
Luana Amorim
luana.amorim@ndmais.com.br

Nesta semana, Santa Catarina levantou a possibilidade de
iniciar a imunização de um novo
grupo prioritário no próximo
mês: os profissionais da educação. A previsão foi feita pelo
secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro,
durante entrevista ao Grupo ND.
Porém, isso só deve acontecer

se o Estado conseguir finalizar a
imunização dos grupos prioritários que já estão em andamento,
como profissionais da saúde e
idosos com mais de 60 anos,
segundo a secretária de Estado
da Saúde (SES), Carmen Zanotto.
Carmen Zanotto informou
que a possível inclusão dos
professores na lista prioritária
de vacinação ainda está sendo
estudada pela SES. Mas, para
definir um prazo de quan-

AVISO DE INTIMAÇÃO

O Município de Joinville leva ao conhecimento dos interessados a instauração do Processo Administrativo SEI nº
21.0.025617-8, através da Portaria n. 120/2021 (8741003), em face da empresa Schneider Consultoria EIRELI
(CNPJ nº 34.820.907/0001-19), para apuração de eventual descumprimento à Ata de Registro de Preços nº
497/2020, no que tange à ausência de comprovação de regularidade fiscal exigida para assinatura do termo
contratual e/ou retirada da Autorização de Fornecimento. Sendo assim, a Comissão de Acompanhamento e
Julgamento, INTIMA a empresa, para querendo, manifestar-se no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados
da publicação da presente intimação. 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

AVISO DE INTIMAÇÃO

O Município de Joinville leva ao conhecimento dos interessados o Ofício n. 8623172/2021 - SAP.UPA.AAJ,
intimando a empresa G-TEC Comércio e Assistência Técnica de Bombas e Motores Elétricos Eirelli- EPP
(CNPJ nº 17.784.492/0001-56) para apresentação de alegações finais referente ao Processo Administrativo
SEI nº 18.0.012748-8, instaurado para apuração de eventual descumprimento da Ata de Registro de Preços
decorrente do Pregão Eletrônico nº 187/2016, pela não manutenção das condições atinentes à contratação.
Dessa forma, a empresa poderá apresentar suas alegações finais no prazo de até 10 (dez) dias úteis,
contados da publicação da presente intimação. 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

AVISO DE INTIMAÇÃO

O Município de Joinville leva ao conhecimento dos interessados o Ofício n. 8761905/2021 - SAP.UPA.
AAJ, intimando a empresa Poliplast Indústria e Distribuidora Eireli (CNPJ nº 21.614.875/0001-53) para
apresentação de alegações finais, referente ao Processo Administrativo SEI nº 20.0.041348-4, instaurado
para apuração de eventual descumprimento ao edital de Pregão Eletrônico nº 289/2019, no que tange
à desistência do lance ofertado (Portaria n. 118/2020). Dessa forma, a empresa poderá apresentar suas
alegações finais no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da publicação da presente intimação. 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

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville,
torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o
Pregão Eletrônico SRP nº. 005/2021, destinado a aquisição de Curativos Especiais
e Insumos para Ostomizados para a Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e
o Hospital Municipal São José, na Data/Horário: 07/05/2021 às 9h, para abertura das
propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.
sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br-UASG 460027.
Joinville/SC, 23 de abril de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville,
torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar
o Pregão Eletrônico SRP nº. 080/2021, destinado a Aquisição com instalação de
letreiros, brasão e logomarca para as Unidades da Secretaria Municipal de Saúde de
Joinville/SC, na Data/Horário: 06/05/2021 às 9h, para abertura das propostas. O edital
encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico
e www.gov.br/compras/pt-br-UASG 460027.
Joinville/SC, 23 de abril de 2021.
Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.
Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

do deve iniciar, a pasta precisa da
confirmação, por parte do Ministério da Saúde, da quantidade
de doses que Santa Catarina deve
receber nas próximas semanas.
“O nosso desejo é que já pudesse vacinar os professores. Nós
vamos vaciná-los, não temos
dúvidas disso, mas para isso precisamos de vacina”, salienta.
A Secretaria de Estado da Educação chegou a apresentar, na terça-feira (20), um plano de vacinação
onde diz que a aplicação dos imunizantes nos profissionais deve
seguir uma escala de prioridade.
Sendo assim, seriam vacinados
primeiro os que possuem maior
risco de contágio da Covid-19.

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Secretária estadual da Saúde, Carmen Zanotto, diz que a possível imunização dos profissionais da educação segue em estudo

PESSOAS COM
COMORBIDADES DEVEM
SER VACINADAS EM MAIO

A secretária Carmen Zanotto diz que
atualmente o foco está na vacinação
dos idosos com 60 anos ou mais e em
concluir a imunização dos trabalhadores da área da saúde. De acordo com
um levantamento, elaborado pela SES,
ainda faltam 40 mil doses para cobrir
profissionais que atuam em áreas como
fisioterapia, odontologia e biomedicina.
Além disso, a previsão da pasta é de que no começo de maio
também comece a vacinação de
pessoas com comorbidades, iniciando pelos pacientes que sofrem com insuficiência renal.
Na quarta-feira (28), Zanotto participará de uma reunião no
Ministério da Saúde, junto com
outros secretários estaduais e
municipais, para discutir as diretrizes do plano de imunização.
Questionada se já há previsão de
quando novas doses devem chegar em Santa Catarina, a secretária
informou que a definição por parte
do PNI (Plano Nacional de Imunização) deve ser feita até amanhã (27).
“É muito importante reforçar para
que as pessoas compareçam até os
locais de vacinação ou, aqueles que
não conseguem se deslocar, peçam
para receber a vacina em casa. Todos
precisam se vacinar”, finaliza.
De acordo com o último balanço divulgado pela Dive (Diretoria
de Vigilância Epidemiológica), na
sexta-feira (23), já foram aplicadas
1.463.434 doses da vacina contra a
Covid-19. Dessas, 990.324 são da
primeira dose e 473.110 da segunda.

Carmen Zanotto reforça a necessidade de as pessoas se vacinarem

Em Joinville, mais de 76 mil pessoas já receberam a chamada D1

Joinville já aplicou mais de 100 mil doses
Neste domingo, (25/4),
a Secretaria da Saúde de
Joinville confirmou 81.364
no total de casos de Covid-19 desde o início da
pandemia. Os recuperados agora somam 78.055
e, dos confirmados, 270
estão internados, 1.792
em isolamento domiciliar
e 1.247 perderam a vida.
Foram confirmadas as

mortes de mais quatro
pessoas: dois homens, de
51 e 75 anos, e duas mulheres, de 64 e 68 anos.
A Secretaria da Saúde
também informou que já
foram aplicadas o total de
76.004 primeiras doses
e 26.512 segundas doses.
As informações completas podem ser conferidas no Vacinômetro.

Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Áreas de escape evitam
dois acidentes na BR-376

TREM PARTE
CAMINHÃO AO MEIO

Na madrugada de sábado
(24), por volta das 3 horas, uma
batida entre um caminhão foi
atingido por um trem ao tentar atravessar a linha férrea, no
bairro Anita Garibaldi. Apesar dos
danos, ninguém ficou ferido.
O caminhão tentava cruzar a
linha férrea pela rua São Roque
quando foi atingido pelo trem de
carga que saiu do porto de São
Francisco do Sul/SC. Com a batida, o caminhão partiu-se ao meio.
O trânsito ficou totalmente
interrompido, mas foi liberado no
começo da manhã de sábado com
auxílio de guinchos. O trem estava descarregado no momento do
acidente. O ramal ferroviário tem
quase 9 quilômetros de extensão na área urbana de Joinville.

Casos ocorreram com
apenas 30 minutos
de diferença. Um dos
caminhões estava
carregado com cerca de
10 toneladas de carga
geral e o outro com 13
toneladas de carne

Homem assalta casal, bate
carro na fuga e acaba preso

FOTOS: DANI LANDO/NDTV

Duas possíveis tragédias
foram evitadas na manhã de
ontem (25) na BR-376. Isto
porque, em apenas 30 minutos, dois caminhões tiveram
que utilizar a área de escape
da rodovia após apresentarem problemas nos freios.
O primeiro caso ocorreu
por volta das 9h25. Segundo
a Arteris, concessionária que
administra a rodovia, o caminhão, que carregava cerca de
10 toneladas em produtos diversos, apresentou falha nos
freios no km 671,7 da rodovia.
Como conhecia a região, o
condutor utilizou o dispositivo,
adentrando cerca de 75 metros.
Para a retirada do veículo, uma
das faixas da rodovia precisou
ser interditada até as 13h40.
Já o segundo caso ocorreu por
volta das 10h10, desta vez na
área de escape que fica no km
667. Outro caminhão, carregado com 13 toneladas de carne,
também apresentou falha nos
freios ao descer a região conhecida como Serra do Mar.
O motorista, que também
conhecia o dispositivo, entrou
cerca de 25 metros na área de
escape. A pista também teve que
ser interditada, sendo liberada
por volta das 15h. Em ambos os
casos, ninguém ficou ferido.

FOTOS: ARTERIS/DIVULGAÇÃO

Em um período de apenas 30 minutos, na manhão de domingo, dois motoristas que já conheciam a estrada tiveram que
usar as pistas auxiliares após os caminhões apresentarem problemas nos freios e assim conseguiram evitar desastres

Suspeito tentou fugir, mas acabou
batendo o carro e caiu em uma
ribanceira. Drogas, munições e a
réplica de uma metralhadora foram
apreendidas com o suspeito

Um homem foi preso após
roubar um carro na tarde deste
domingo (25) em Joinville.
Com ele, a Polícia Militar ainda
encontrou drogas e munições. O caso ocorreu no bairro
Cubatão, próximo ao Aeroporto de Joinville. Segundo a PM,
um casal teria parado em um
posto de combustíveis quando
o suspeito, armado, teria os
abordado e anunciado o assalto.
O homem, então, pegou o carro e fugiu do local. Porém, durante a fuga, acabou batendo o
veículo e caindo em uma ribanceira. Ao sair do carro, ele ainda
tentou escapar por um córrego, mas acabou sendo preso.

Em depoimento, o suspeito disse que teria roubado o
carro com a intenção de fugir
do local, já que carregava uma
grande quantidade de drogas
na mochila. Com ele foram
encontradas várias porções de
maconha, cocaína e crack, além
de munições, réplica de metralhadora e mais de R$ 10 mil.
Ainda segundo a PM,o
homem é membro de uma
organização criminosa e
já vinha sendo investigado
pela polícia. Após a prisão, o
homem foi encaminhado à
Central de Polícia de Joinville.
(Com informações da repórter Dani Lando, da NDTV)
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Guzzo
J.R.

Rumo ao nada

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

Presidente da Câmara dos Deputados clamou por união do
Congresso contra a “paralisia política das guerras legislativas”

Versão inicial da reforma
tributária sairá dia 3 de
maio, diz Arthur Lira
O presidente da Câmara, Arthur Lira
(PP-AL), declarou que uma versão inicial
do texto da reforma tributária será divulgada no dia 3 de maio. O texto que reúne
uma versão da Câmara, uma do Senado e
uma do governo federal sobre as mudanças no sistema de tributação do país está
parado no Congresso, com a relatoria do
deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).
Em fevereiro de 2020, foi criada uma
comissão mista, com senadores e deputados para debater o texto, pelos então
presidentes do Senado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ). O colegiado, formado por
25 senadores e 25 deputados, discutiu
duas propostas de emenda à Constituição (PECs 45/19 e 110/19). A principal
convergência é a extinção de tributos

que incidem sobre bens e serviços.
“O Congresso não pode ficar prisioneiro da paralisia política das guerras legislativas. Mais do que nunca,
temos de cumprir nosso dever com a
sociedade. Como sinalização de que
a política do cabo de guerra não vai
alterar nossa missão, estaremos tornando pública na segunda-feira, dia
3 de maio, a versão inicial do texto da reforma tributária”, escreveu
Lira no Twitter no último sábado.
Segundo ele, o objetivo é discutir com a sociedade. “Fazer consultas
públicas, receber as críticas e os aprimoramentos, com transparência e
participação de todos. Temos de enfrentar os problemas do Brasil, apesar
das crises, passageiras”, escreveu.

Fundador do PRTB

Morre o político Levy Fidelix
DIVULGAÇÃO/ND

A imprensa brasileira desenvolveu ao longo das décadas, como a teoria
da evolução garante que acontece com as espécies ao longo dos séculos, uma
habilidade única. Mantém com vida artificial dentro do noticiário político,
respirando por aparelhos, eventos de importância prodigiosa que têm
uma característica muito simples entre si: não existem. É o que se poderia
chamar de “não fato” - ou, mais precisamente, lendas que vão sendo
repetidas de redação em redação, hoje em dia em tempo real, e que não têm
nenhuma relação com qualquer tipo de coisa que possa ser certificada como
realidade. É como o ar do pastel: está lá dentro, mas não serve para nada.
Você sabe o que é. Há uns 40 anos, ou por aí, aparece regularmente nas
manchetes de jornal e no horário nobre da TV a seguinte frase: “MDB pensa em
deixar o governo”. Precisa dizer mais alguma coisa? Um “não fato” como esse
é provavelmente o melhor que se pode obter no gênero, mas há concorrentes.
“Deputados estudam formação de frente comum”, por exemplo. Um clássico,
sempre, são as CPIs. “CPI disso ou daquilo pretende investigar isso ou aquilo.”
Há também a “apuração rigorosa”, o “novo estudo” e a “mobilização da
oposição” - ou da “tropa de choque”. Nunca se apura nada, nem o estudo
resulta em alguma coisa de útil, nem alguém se mobiliza para outra finalidade
que não seja a de se aproveitar do erário ou fugir do Código Penal.
Mas e daí? Essas miragens sempre enchem páginas que correriam o risco
de ficar em branco, ou minutos que poderiam passar em silêncio; pode ser
inútil para o público, mas é útil para preencher espaço e tempo. Para sorte
de comunicadores e veículos, a disposição do leitor em ser informado sobre
fatos que não estão acontecendo é normalmente muito generosa; ele lê,
esquece o que leu e acaba lendo outra vez. Passa um tempinho, e lá vem de
novo: “MDB pensa em deixar o governo”. Nunca deixou, e não vai deixar
nunca, mas a notícia volta. É a vida.
O duplo zero do momento são as
matérias dando conta do que diz, do
que faz e até mesmo do que pensa meia
O Brasil tem dois
dúzia de cidadãos, ou mais, descritos
candidatos a
pela mídia como “candidatáveis”
presidente, Jair
à Presidência da República nas
eleições de 2022. Não se para de falar
Bolsonaro e Lula.
deles, a propósito de tudo. Assinam
O resto é o resto”.
manifestos. Fazem reuniões entre si.
Solidarizam-se uns com os outros.
Dão entrevistas. Lançam bulas de excomunhão contra o governo, o tempo
todo. Falam para o Brasil. Falam para o mundo. Tudo bem, mas o que,
no fim das contas, poderia ser um “candidatável”? Uma coisa é certa: os
que desfilam por aí não são candidatáveis a candidatura nenhuma, não
na vida real. Supõe-se que, para ser mesmo um “candidatável”, segundo
o entendimento comum que se tem dessa palavra, o sujeito precisa ser
capaz de se transformar num candidato de verdade - ou seja, em alguém
que tem alguma chance de ser eleito, um dia, para algo de importância.
Ou é isso, ou não é nada. Os “candidatáveis” de hoje não são nada.
Nenhum dos nomes que frequentam o noticiário de todos os dias tem a
mais remota chance de chegar à Presidência da República - podem, com
sorte, arrumar alguma coisa em seus Estados (deputado, por exemplo,
não é difícil), mas ficam por aí. Se não são candidatos sérios a presidente,
porque jamais serão eleitos, também não são “candidatáveis”.
O Brasil tem dois candidatos a presidente, Jair
Bolsonaro e Lula. O resto é o resto.
O Irã, condenado oficialmente pela ONU por causa do
tratamento abominável que dá às mulheres, ganhou um lugar no
conselho que defende “a mulher”, nessa mesma ONU. Esperase, agora, o manifesto de apoio das feministas brasileiras.

Levy Fidelix, fundador
Formado em comunicação
e presidente nacional do
social, ele também fundou
PRTB (Partido Renovatrês revistas e foi âncora
dor Trabalhista Brasileide um programa de TV.
ro), morreu na noite de
Apesar dos mais de 30
sexta-feira (23), aos 69
anos na política, Levy Fideanos. Ele estava internalix nunca foi eleito para nedo desde março em um
nhum cargo, mesmo tendo
hospital privado na capital
O mineiro Levy
concorrido em 14 pleitos.
paulista. A causa da morte
tinha 69 anos
Entre 1992 e 1994, Fidelix
não foi oficializada, mas
fundou o PRTB para se
há informações de que o
candidatar à Presidência da
político lutava contra a Covid-19.
República, mas acabou com o regis“É com profunda dor e pesar que
tro barrado por conta da legislação
o PRTB, por sua diretoria, comueleitoral. Concorreu à Prefeitura de
nica o falecimento do nosso Líder,
São Paulo, em 1996, quando aprefundador e presidente nacional Levy
sentou pela primeira vez a famosa
Fidelix, ocorrida nesta data na cidade
proposta do Aerotrem — um trem
de São Paulo”, escreveu o partido.
de alta velocidade que, segundo
Fidelix começou sua carreira
ele, seria a solução para o problema
política em 1986, quando disputou
de mobilidade urbana na capital.
as eleições para deputado federal
Após candidaturas a vereapor São Paulo pelo PL. Antes, trabador, prefeito, deputado e golhou como jornalista para os jornais
vernador, ele concorreu à
Correio da Manhã e Última Hora.
presidência em 2010 e 2014.
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Elon Musk: “Space-X nasceu em SC”
Uma revelação impactante, com a
mais ampla repercussão na área de
inovação tecnológica, registrou-se no
fim de semana com a veiculação de uma
entrevista concedida pelo bilionário
americano Elon Musk, o segundo
homem mais rico do mundo. O criador
e dono da Tesla, o carro elétrico mais
inteligente do planeta e proprietário
da empresa que projetou e executa o

projeto revolucionário do Space-X, de
viagens à lua e marte, Musk colocou
Florianópolis em destaque mundial.
Numa conversa com seu amigo de
décadas Peter Diamandis, revelou que a
ideia do Space-X nasceu durante conversa
na Lagoa da Conceição, em Florianópolis,
com o cientista Peter Thiel, hoje um dos
principais consultores em tecnologia da
Nasa e do governo dos Estados Unidos.

Thiel conheceu a Lagoa e se encantou
tanto com aquele santuário ecológico que
comprou a bela residência do publicitário
Wilfredo Gomes. Ele curtiu a Lagoa
durante anos e a conversa com Elon Musk
ocorreu no ano 2000. A casa de Gomes
foi comprada há cerca de dez anos.
Peter Thiel costumava passar
períodos na Lagoa, mas sempre com
a mais absoluta discrição. O contrato

de aquisição do ecológico imóvel, uma
construção moderna e confortável
no meio da mata, exigia sigilo total
até por questão de segurança.
O presidente do Sapiens Park, Daniel
Leipnitz, ex-presidente da Acate,
comemorou a entrevista de Elon Musk e
enfatizou que a citação a Florianópolis vai
dar uma grande projeção e credibilidade
ao Vale do Silício de Santa Catarina.

FABIO CABRAL/DIVULGAÇÃO/ND

Dia da Virada - Um
documentário de 30
minutos está sendo
produzido pelo cineasta
Fábio Cabral (à dir. ).
Intitulado “Dia da Virada”,
tratará da vitória de Luiz
Henrique da Silveira nas
eleições de 2º turno de
2002 contra o governador
Esperidião Amin, o
favorito. A produção está sob a responsabilidade de Mari Silveira, da
Ocotea Filmes, de Joinville, com roteiro de Anderson Dresch (à esq.).
Depoimentos foram gravados no fim de semana, do secretário Vinicius
Lummertz (centro), do publicitário Wilfredo Gomes e do colunista. A
equipe conta com Flávio Andrade (iluminação), Luan Franco (assistente
de câmera), Naw Miranda (maquiagem), com pesquisas de Loreni
Frank. A edição será de Zol Israel. Lançamento previsto para julho.

Melhorou
Governadora Daniela Reinehr comemorando
nas redes sociais os números do combate à
pandemia em Santa Catarina. Informa que houve
um aumento de 93% na aplicação de vacinas de
março a abril e, o mais importante, a redução
em 30% do número de mortes em apenas 15 dias
de abril. E voltou a defender a atual estratégia:
atendimento imediato dos contaminados,
vacinação, atenção básica e agilidade na logística.

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

Entrevista

Mário Cezar de Aguiar

“A economia de SC está forte e pode deslanchar”
Números positivos divulgados na última reunião mensal do
Sistema Fiesc revelam cenários da
retomada e animam os industriais
catarinenses. O presidente Mário
Cezar de Aguiar avalia os cenários.
Quais as razões do otimismo
com o crescimento da economia?
A aprovação do auxílio emergencial e a
reativação do setor de serviços, em conjunto
com o setor industrial, mantêm a trajetória
de recuperação econômica e elevam a expectativa de crescimento. No médio e longo
prazos e existem vários fatores que indicam
a retomada da economia. Por exemplo, o
Índice de Atividade Econômica (IBC-BR),
que é uma previa do PIB, em fevereiro de
2021 foi maior do que o do mesmo mês do
ano passado, antes da pandemia. Mesmo com os impactos da segunda onda da
Covid, o crescimento de fevereiro mostra
que temos uma economia fortalecida, mas
represada, e que pode deslanchar a qualquer
momento. Além disso, há uma perspectiva
de crescimento dos EUA, fala-se de algo
como 8% e 9%. E os Estados Unidos são

o principal destino das exportações da indústria catarinense.
Que setores da indústria tiveram
melhor desempenho este ano?
Agroindústria, móveis e produtos de madeira, bens de capital
(máquinas e equipamentos) e
metalurgia têm se destacado. Os
investimentos em bens de capital em 2021
estão elevados, especialmente por conta
da demanda do setor agrícola, construção
civil e demais segmentos da indústria.
E as perspectivas para os próximos meses?
Estamos confiantes, pois a vacinação
está acelerando e há demanda reprimida.
Qual é hoje a maior preocupação do
empresariado de Santa Catarina?
Além da imunização da população, para garantir a saúde dos trabalhadores, a aprovação das reformas
administrativa e tributária, a garantia de
investimentos em infraestrutura para
melhorar a competitividade e o restabelecimento da oferta de insumos.
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EDITORIAL

Novo impulso
à economia

N

ão é de hoje que os empreendedores em
geral e, particularmente, os micro e
pequenos empresários sofrem com uma
série de dificuldades para transformar
boas ideias e iniciativas em empreendimentos
fortes e lucrativos. Os obstáculos vão desde a conhecida burocracia para abrir um negócio, o emaranhado fiscal e trabalhista, questões ambientais
e, principalmente, ter acesso a linhas de financiamento para investir.
Mas, agora, uma nova possibilidade criada por
catarinenses surge no horizonte como uma ferramenta capaz de fomentar de forma mais eficaz os
novos empreendimentos. A sanção da lei que cria
a chamada Sociedade de Garantia Solidária (SGS)
representa um novo embalo a quem já empreende
ou está pensando em empreender.
A SGS tem como objetivo conceder garantia, por
meio de um fundo financeiro, para avalizar empréstimos a micro e pequenos empreendedores. Trata-se
de uma ajuda e tanto, já que uma das maiores dificuldades dos pequenos empreendedores é ter acesso
aos financiamentos disponíveis no mercado exatamente por não ter as garantias necessárias exigidas
pelos agentes financeiros.
A ideia que já seria digna de elogios em tempos
de estabilidade na economia, ganha ainda mais relevância neste momento de pandemia, em que uma
série de setores vem sofrendo em razão das restrições sanitárias. Bares, restaurantes, casas de eventos
e hotéis, por exemplo, estão entre os muitos que vêm
necessitando de socorro financeiro.
Ainda que haja a previsão de o governo federal liberar linhas do Pronampe (Programa Nacional de Amparo às Micro e Pequenas Empresas), do
BEm (Benefício Emergencial) e do Perse (Programa
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, os
pequenos e micro empreendedores não podem ficar
esperando, sob pena de inviabilizar seus negócios.
Mais do que ajudar a salvar uma série de
empreendimentos, a SGS, ao permitir a equalização de acesso aos recursos, tem tudo para
dar um novo impulso à economia do Brasil, já
que 90% das empresas brasileiras são formadas por micro e pequenas empresas (MPEs),
que empregam 50% da mão de obra nacional.

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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Três princípios do associativismo
Marco Antonio Corsini,
presidente da Acij

Compromisso comunitário, interlocução

com o poder público e desenvolvimento
da economia. Estes são alguns dos princípios do associativismo, que se materializa
a partir da participação voluntária de lideranças empresariais, como acontece na
Acij há 110 anos.
Gostaria de compartilhar, neste artigo, três notícias que retratam de forma
concreta estes três princípios da atuação
voluntária.
Em articulação junto a associados e parceiros, a Acij arrecadou R$ 530 mil para
mais duas ações de reforço à saúde pública no combate à pandemia. Os recursos
estão sendo destinados à doação de 10 mil
testes rápidos e de 30 Bipap’s, equipamentos para tratamento pulmonar com ventilação não-invasiva. A exemplo dos 110 novos
leitos para o Hospital Municipal São José
e para a Unidade de Pronto-Atendimento Leste, estas doações mostram o quanto a
Acij está presente na comunidade.
E é esta participação ativa no bem-estar
das pessoas que dá ao setor produtivo a
legitimidade para cobrar uma maior presença do Estado neste contexto. Foi o que
fizemos ao enviar ofício à governadora
em exercício, Daniela Reinehr, solicitando
especial atenção aos investimentos e re-

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

cursos da saúde pública estadual. Passado mais de um ano desta crise sanitária,
são escassos os investimentos do Estado
em Joinville, a exemplo do número ainda
inexpressivo de vacinados na cidade mais
populosa de Santa Catarina.
A impressão que temos é de que o Estado possa estar considerando que Joinville
seja autossuficiente na resolução de problemas. Mas isso não é verdade. Precisamos, sim, da contrapartida e do apoio
financeiro do Estado.
Com um olho no bem-estar da comunidade e outro no desenvolvimento da
economia, a Acij realiza às 18 horas de
hoje reunião online com o presidente da
Celesc, Cleicio Martins. Você pode acompanhar a reunião. Basta acessar o canal
da Acij no YouTube.
vVamos apresentar as necessidades e
expectativas das empresas de Joinville e região em relação à oferta de energia elétrica. E vamos conhecer o planejamento da Celesc para garantir
este recurso fundamental para projetos de ampliação da capacidade produtiva. O objetivo é gerar mais empregos, mais renda e mais tributos, fazendo
girar o círculo virtuoso da economia.
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Ocupação do
setor hoteleiro
cai 33% no verão
Números da Páscoa também não animaram o setor de hotéis em
Santa Catarina; sem caixa e alternativas, empresários recorrem a
demissões e até ao fechamento para sobreviver durante a pandemia

Luan Vosnhak e Nícolas Horácio
redacao@ndmais.com.br

Demissões, adaptações forçadas, fechamentos, hospedagens
mais curtas, diárias mais acessíveis para sobreviver, colaboração
discreta dos turistas estrangeiros. Este é o cenário atual do
setor de hotelaria em Santa Catarina. No verão de 2021, a taxa
de ocupação de leitos da rede
hoteleira ficou em 52,6%. Uma
redução de 33,5% em relação a
2020, que teve ocupação de 79%.
Os dados estão na “Pesquisa
Fecomércio SC de Turismo de
Verão no Litoral Catarinense 2021”, realizada em quatro
regiões turísticas do Estado. A
pesquisa, que ouviu 67 meios de
hospedagens em cinco muniFOTOS LEO MUNHOZ/ND

cípios: Florianópolis, Laguna,
São Francisco do Sul, Imbituba
e Balneário Camboriú, também
mostra a tímida vinda de turistas
estrangeiros no último verão
diante do impacto da Covid-19.
Na temporada de 2020, os
brasileiros correspondiam a
82% dos turistas e 18% eram
estrangeiros. No último verão, a participação dos brasileiros saltou para 97%. Os
estrangeiros caíram para 2%
de participação. Os argentinos,
que correspondiam a 14,8%
do total de visitantes em 2020,
tiveram 0,2% de participação
no turismo do último verão.
Na Páscoa, os números também não foram animadores. Segundo pesquisa do Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Florianópolis, a ocupação geral ficou em 28,3%. Ao
todo 53 empresas foram pesquisadas. Das 5.801 unidades disponíveis, 1.639 ficaram ocupadas.

IMPACTOS
Durante a
temporada de
verão, a taxa de
ocupação ficou
pouco acima
de 52%. Baixo
movimento
forçou hotéis a
reduzir o quadro
de funcionários
ou até mesmo
fechar

Verão em turistas
O presidente da Abih-SC, Rui Schürmann explicou que a hotelaria tem
nichos de mercado, entre os quais, os
hotéis executivos. Nas palavras de Rui,
esse pessoal está quebrado. “Ficaram
ano passado em situação bastante desfavorável. Quem move esse tipo de hotel
é o turismo de negócios: feiras, eventos,
visitas a clientes. Mas quem está visitando o cliente hoje?”, questiona Rui.
Segundo ele, hotéis desse nicho estão
conseguindo no máximo 20 a 30% de
ocupação. A baixa ocupação também
atinge os hotéis de lazer. Rui possui três na praia de Bombinhas. “Não
tivemos verão nos hotéis de praia de
Santa Catarina inteiro. Nos momentos de pico, chegamos a 60, 70% de
ocupação, mas com muita dificuldade. A regra do mercado foi 30, 35% na
temporada de verão. É muito ruim.
Estávamos sempre muito próximos
do 100%”, lembra o empresário.

Setor pede ajuda
No campo das alternativas, muitas ideias e poucas políticas aplicadas. Questionado sobre os danos no
caixa, o empresário Adriano disse
que, no momento, os números no
setor são negativos e muitos estão
vivendo de empréstimos bancários.
“Esperávamos dois ou três meses parados e estamos passando de
um ano. Precisamos do apoio das
entidades, do Estado, da cidade,
precisamos reagir. Precisamos de
um plano de retomada, que necessariamente envolva uma linha
de crédito a longo prazo. Não é um
problema que vai ser recuperado em
poucos meses”, receia Adriano.
Na visão dele, a proposta do governo federal de criar o Perse (Programa
Emergencial de Retomada do Setor de
Eventos) é um caminho interessante,
que poderia ser copiado no município.

“A proposta do governo federal auxilia muito, à medida que dá isenção
de cinco anos no imposto de renda,
PIS, Cofins, contribuição social. É
uma medida bem impactante”, avalia.
Outro ponto positivo para o empresário é que o Perse terá um fundo
garantidor, abrindo caminho para que
as empresas do setor consigam acessar empréstimos novamente, considerando que os bancos enxergam
um certo risco no setor atualmente.
“Muito triste. Você tem pessoas
treinadas, que estão há cinco, dez
anos trabalhando na empresa e não
tem como manter”, conta Luciano.
Um cenário desolador, segundo o conselheiro da Abih-SC, onde
hotéis que nunca atrasaram pagamentos, impostos e com seus
fornecedores não têm recurso para
honrar seus compromissos.
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O empresário Adriano Palma
Silva possui hotel em Florianópolis. Na primeira quinzena de
março de 2020, quando ficou
aberto, seu hotel teve faturamento duas vezes maior que
todo mês de março de 2021.
“Para o setor hoteleiro, um
mês desesperador. Estamos
falando de um hotel executivo,
que estava esperando a retomada
de eventos, clientes corporativos e fomos absurdamente
impactados”, avalia Adriano.
Ele ressalta que os números de
dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 até animaram. A
expectativa de recuperação para
março, porém, não se confirmou.
“Contratamos de volta alguns
colaboradores, mas, infelizmente, depois desse março,
tivemos que demitir. Alguns,
inclusive, tiveram o desprazer de
perder o emprego ano passado,
foram recontratados e demitidos novamente”, lamenta.
O empresário Luciano Pereira Oliveira também é do ramo
hoteleiro, com negócios na
capital. Ele enxergou perspectiva de melhora mais cedo.
“Em outubro do ano passado, começou a ter uma certa
demanda de clientes nos feriados e achamos que ia refletir na temporada de verão.
Infelizmente, essa expectativa não se concretizou”.
Segundo Luciano, que também
é conselheiro da Abih (Associação Brasileira da Indústria
de Hotéis) de Santa Catarina,
o setor registrou, em média,
metade da ocupação do ano
anterior, na alta temporada.
“Teve hotel de praia com
15% de ocupação. Um mês de
março normal alcança 70 a
80% de ocupação”, ressalta.
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NÚMEROS DA PESQUISA
DA FECOMÉRCIO-SC
Segundo a
Santur, foram
disponibilizados
R$ 300 milhões
em linhas de
crédito para o
setor hoteleiro
enfrentar a
pandemia

Taxa de ocupação dos leitos

79,2%
2020

Vacinação é o caminho para a retomada do turismo
O secretário de Turismo de
Florianópolis, Juliano Pires,
explica que a prefeitura está
trabalhando em duas frentes. A
primeira seria a reestruturação
da cidade. Assim, quando houver a retomada do turismo, Florianópolis estará apta a receber
uma demanda forte de turistas.
A segunda é a participação
de Gean Loureiro no consórcio
de prefeitos. Juliano acredita
que a vacinação da população
é a alternativa para a retomada do turismo. “Trabalhando a questão da vacinação,

deixando a cidade apta para
receber o mais cedo possível e
reestruturando todos os pontos
turísticos da nossa cidade,
entendemos que talvez seja o
melhor caminho nesse momento”, ressalta o secretário.
Segundo ele, a prefeitura fica
amarrada a aspectos legalistas,
mas que, no momento, estão
estudando uma alternativa
de postergar o pagamento do
ISS (Imposto Sobre Serviços).
No âmbito estadual, o presidente da Santur (Agência de
Desenvolvimento do Turismo

de Santa Catarina), Leandro
“Mané” Ferrari, defendeu que
o governo está ao lado do trade
desde o início da pandemia
e que o Estado é o que mais
disponibilizou valores em linhas
de créditos: R$ 300 milhões.
“Fomos um dos primeiros a
liberar o retorno das atividades
gradualmente, ainda em abril
de 2020, com regras sanitárias
criadas com empresários e a secretaria de Saúde. Conseguimos,
também, a liberação total da
capacidade dos hotéis no final
do ano”, destaca Mané Ferrari.

52,6%
2021

No geral, a maioria dos estabelecimentos
do setor hoteleiro não realizou contratações
para atender o auge da sazonalidade.
Em 2021, o percentual de empresas do
setor que fez este tipo de admissão foi de
40,9%, número abaixo do ano anterior,
e inferior à média histórica de 58%;
Em relação à quantidade de contratações,
em média, cada estabelecimento contratou
3,5 trabalhadores para a temporada de
Verão 2021. No verão passado, 4,7.
A média de dias de permanência do turista no
estabelecimento, durante a temporada de verão
de 2021, também caiu. Os hóspedes ficaram,
em média, 4 dias, o menor tempo médio de
permanência apurado na pesquisa desde 2013.

Geral
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Avó aprende a ler com
aulas on-line do neto
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KARINA HINCKEL/ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/ND

Processo de alfabetização durante a pandemia tem sido feito em
dupla na casa de Marlene Hinckel e de Eduardo, em Florianópolis
Gonçalo Júnior
Estadão Conteúdo

Mesmo depois de trabalhar até os 25
anos nas plantações de milho, feijão,
arroz e fumo da família em Bom Retiro,
casar-se cedo e ter tido três filhos em
seguida, a dona de casa Marlene Hinckel nunca deixou de lado a vontade de
aprender a ler e escrever. Era um sonho
e também uma necessidade prática.
No mercado, ela não sabia a diferença entre o xampu e o condicionador. A
chance de aprender surgiu na pandemia.
Aos 63 anos, ela está se alfabetizando
nas aulas virtuais do neto de 7 anos.
Segundo reportagem do Estadão, a
oportunidade apareceu para Marlene no
turbilhão de mudanças que as famílias
tiveram de fazer para cuidar dos idosos, o
grupo mais vulnerável no início da pandemia. A filha Karina Hinckel, de 40 anos,
deixou o emprego de gerente de enfermagem para olhar a família mais de perto. Ela
passou a visitar a mãe com uma frequência
maior. Embora goste de morar sozinha,
dona Marlene já estava deprimida com o
isolamento da pandemia. As duas estão
separadas por 40 minutos. Karina também
estava preocupada com a alfabetização de
Eduardo, filho único. O pai, o físico Rinaldo
Henrique, viaja com frequência. Foi aí que
neto e avó se tornaram parceiros de escola.
O menino fazia o 1º ano do ensino fundamental na unidade Estreito do Colégio
Adventista de Florianópolis. A avó ficava

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

Câmbio
Dólar
COMPRA

Euro

+0,7331%
VENDA

R$ 5,494 R$ 5,496

TURISMO
COMPRA

Brasil tem 16 milhões de pessoas que não sabem ler
Em um mundo dominado pela comunicação é fácil
imaginar como a sexagenária
está descobrindo novas realidades. Por muitos anos, ela
conta que “passou vergonha”
perguntando endereços na
rua mesmo estando diante do
lugar aonde queria ir. Não sabia
ler fachadas e letreiros. Tinha
dificuldades nos ônibus. Hoje,
faz as leituras religiosas em
casa, ritual diário com a família,

Padre Vilson, 67 anos
Na manhã de ontem, o padre Vilson
Groh foi celebrar seu aniversário
com pessoas em situação de rua,
no Centro de Florianópolis. Ele
distribuiu marmitas e um bolo.
Depois de uma oração, padre
Vilson foi homenageado com o
“Parabéns pra você”. No sábado
(24), o empreendedor social
completou 67 anos, destes quase
40 anos dedicados a colaborar
para a construção das políticas
públicas e promover a cidadania
entre as comunidades.

+0,4793%
VENDA

R$ 5,487 R$ 5,66

+1,35%
COMPRA

VENDA

R$ 6,641 R$ 6,644

COMPRA

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%

+0,8532%

DEZEMBRO

1,35%

0,76% 0,96%

0,91%

VENDA

ACUM. ANO

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

Peso

R$ 0,0586 R$ 0,0591

identifica os rótulos no mercado e esmerilha no Whatsapp.
“Aprendi a usar o celular e sei
até mandar mensagem de texto.
Antes era só voz”, orgulha-se.
Marlene está longe de ser
um caso isolado. Cerca de 16
milhões de pessoas não sabem ler nem escrever, segundo dados do Mapa do
Analfabetismo no Brasil. E a
maior parte dessas pessoas está
acima dos 60 anos de idade.

LUCIANO BRITO/IVG/DIVULGAÇÃO/ND

Inflação (%)

Indicadores

COMERCIAL

Depois de casar cedo e trabalhar no campo em Bom Retiro,
só agora que a dona de casa realizou o sonho de estudar

com um olho nele e outro nas aulas on-line no notebook. As lições começaram a fazer sentido para os dois, ao mesmo tempo.
“Pensei comigo: o Eduardo, com sete aninhos, está aprendendo. Eu vou aprender
também”. “Ele está lendo cada dia melhor
e logo aprendeu a ler e escrever. Eu ainda
estou tentando. As primeiras palavras foram dado, dia, lua, dedo e casa”, recorda.
De acordo com os educadores, a participação dela nas atividades on-line era
informal, como uma espécie de aluna ouvinte. Depois, começou a perguntar. Logo
estava fazendo as atividades do neto. Hoje,
ela tem seu próprio caderno e seu material
de estudo. A avó não começou do zero. Antes da pandemia, Marlene frequentava as
aulas do EJA (Ensino de Jovens e Adultos)
na Escola Municipal Batista Pereira, em
Ribeirão da Ilha. As aulas foram interrompidas e ainda não têm data para retornar.
“O EJA foi fundamental para tudo isso. O
apoio veio da escola, das professoras, por
isso que ela não quis desistir”, diz a filha.
Karina apoia os dois - a explicação dada
para um acaba ajudando o outro. Eduardo pega rapidinho. “Passo atividade no
caderno para ela fazer, principalmente
para diferenciar as sílabas simples das
complexas. A própria aluna admite que
o processo é lento, cheio de idas e vindas. “É muito difícil. Dá insegurança.
Às vezes parece que esqueço tudo o que
aprendi, mas quero muito aprender e
um dia pegar um livro e ler sem precisar
de alguém para me corrigir”, planeja.

ACUM. 12 MESES 6,1%

1,46%

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

Selic

Data
Pontos
23/ABR 120.530,06

2,75%

Variação
0.97%

22/ABR 119.371,48

-0.58%

20/ABR 120.061,99

-0.72%

Poupança
Data ﬁnal

Rendimento

26/ABRIL

0,1590%

2,49%

25/ABRIL

0,1590%

6,69%

24/ABRIL

0,1590%

Ouro

R$ 313,03

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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Travessia do deserto exigia
uma série de precauções

Nesta quinta fase da superprodução Gênesis, Abraão saiu
de Ur com destino a Canaã, a
Terra Prometida. Mas como as
caravanas faziam para se alimentar, hidratar, sobreviver,
uma vez que as peregrinações
aconteciam no deserto?
Abraão caminhou pelo deserto com sua família, seus servos
e rebanhos, ou seja, viveu a vida
nômade. Naquele tempo, seria
uma viagem quase impossível. Eles
andaram milhares de quilômetros
a pé e com animais de carga, um clã
inteiro pelo deserto, entre territórios
hostis, passando por regiões que
hoje constituem a Síria, a Turquia, o
Egito e a Arábia Saudita. Assim, para
sobreviver, eles costumavam buscar
regiões onde pudessem buscar alimentos e água para seus rebanhos.
O grupo utilizava os recursos
naturais de um local e, quando
eles acabavam, mudavam para
outra região. Além disso, viviam
da caça de animais pequenos e
coleta de frutos. Com o desenvolvimento de novos utensílios,
passaram a capturar animais de
grande porte, melhorando as
possibilidades de sobrevivência do grupo. Esse estilo de vida
estava diretamente relacionado com condições climáticas.

DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Saiba como as
caravanas faziam
para sobreviver
nas travessias
de deserto

Podemos ver nos relatos bíblicos,
descrições sobre muitos problemas e
manchas na pele, uma preocupação
frequente, uma vez que o povo vivia
no deserto, sob um sol escaldante.
Hoje se sabe que os patriarcas
mantinham elos econômicos com as
cidades e costumavam trocar produtos dos rebanhos pelos manufaturados. Uma curiosidade diz respeito à
importância do trigo, que era um alimento muito versátil. Acondicionado
corretamente, ele poderia durar mais

de cinco anos e bastava um pouco
de água para que se produzisse o
pão que era um alimento capaz de
manter os indivíduos daquela comunidade por muito tempo em atividades físicas extenuantes. O pão foi o
grande responsável pela maior parte
das migrações da humanidade.

Capítulo de hoje
A caravana de Ló segue em direção
à Sodoma. Já a caravana de Abraão

retorna aos carvalhais de Manre.
Abraão sofre uma decepção ao ver o
altar que construiu. Ló entra na cidade de Sodoma. Adália fica apavorada
com as palavras de Massá. Eliézer faz
um pedido surpreendente a Michal.
Lúcifer se aproxima de Massá.

Para
sobreviver,
as caravanas
traçavam
rotas por
regiões
onde havia
alimentos
e água
disponível

“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

Otoniel diz a Enrico que vai fazer aliança com a Ordem Pura
Enrico está tenso diante de Cedric que pede discrição
para organizar a invasão do castelo de Valedo. Pietra
está na masmorra assustada. Leocádia pede que Pietra
reproduza o veneno e o antídoto. Tiana e Joniel vão a
casa de Quixote e Matriona para conversarem. Matriona explica que uma mulher deixou um bebê com
eles e voltaria para buscá-lo depois, e que ela parecia
proteger o bebê de alguns homens perigosos, por isso
eles guardaram segredo sobre a origem de Ariela.
Enrico conversa com Lizabeta e diz que Jacques

mentiu sobre Pietra não estar no castelo de Valedo.
Gonzalo conversa com Brione quando Severo chega e se surpreende ao vê-los. Otoniel diz a Enrico
que vai fazer aliança com a Ordem Pura. Severo pede
desculpas a Gonzalo por todo transtorno causado ao
entrar em sua casa e o elogia. Severo oferece o cargo
de ferreiro a Gonzalo. Joniel diz à Tiana que precisam
contar a verdade para Gonzalo sobre Ariela. Selena
pega uma espada, surpreende Nodier e os dois lutam.
Páris conversa com Quixote e diz que a prin-

cesa Carmona está ansiosa para casar-se com
ele. Merlino e o Mestre da Ordem Pura entram
no castelo para falar com o Otoniel. Pietra está
exausta diante dos caldeirões fumegantes, junto com Leocádia. Severo entra, nervoso e Pietra se
assusta. Severo segura o rosto de Pietra com força e diz que ela precisa reproduzir o antídoto.
“Belaventura” vai ao de segunda à sexta-feira, às
15h, na Record TV. Em Santa Catarina, pela NDTV.
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Serviço

Lao (?), fundador
do Taoismo
(?)-moscada, especiaria da Indonésia

Horóscopo

Obraprima de
Luís de
Camões

tempo
Manhã

Áries 21/3 a 20/4

Tarde

Noite

Rio da
Suíça, é
afluente
do Reno

Terça

18°C 21°C 18°C

Alexandre
(?), ator
Nascer do sol: 06:36
curitibano

Tudo que for verdadeiramente seu, ninguém poderá tirar de você. Mas, evidentemente, haverá tentativas nesse sentido,
e você terá de agir com vigor e firmeza, tanto quanto com rapidez, para esses movimentos não prosperarem.

Próximos dias

Min. 16°C
Máx. 22°C

Quarta
Min. 15°C
Máx. 22°C

Quinta
Min. 15°C
Máx. 25°C

Touro 21/4 a 20/5
Para você desfrutar do melhor lado possível
de todos os relacionamentos, você precisa se dispor a fazer ajustes, lapidações e
retificações o tempo inteiro. Não se iluda
pensando que relacionamentos são fáceis.

Pôr do sol: 17:47

Ave negra
comensal
de outros
Vestibular de Verão
animais

Joinville

Clima no Estado

19°C

Chapecó

14°C

Udesc divulga
Cidade
das
aprovados
e
Pirâmides
de Gizé
calendário
de
Filtra
(o café)
matrículas

21°C

Blumenau

17°C

26°C

25°C

Gêmeos 21/5 a 20/6
A sabedoria é uma questão de economia de
gestos e atitudes. Procure tratar com sabedoria todos esses assuntos que você não
consegue dominar, porque não dependem de
sua força de vontade para ser modificados.

Itajaí

19°C

25°C

Câncer 21/6 a 22/7

Lages

Sol

Chuva

Sol com nuvens

Chuva leve

12°C

Nublado
Sol com chuva
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Muitos contatos importantes podem ser feitos neste momento, e cada um desses traz
consigo potencialidades que poderão ser exploradas no futuro. Apesar das restrições da
pandemia, encontre uma forma de socializar.

20°C
Criciúma

15°C

24°C

Leão 23/7 a 22/8
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cruzadas
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Animais
auxiliares
de caçadores

Sétima
nota da
escala
musical

Lao (?), fundador
do Taoismo
(?)-moscada, especiaria da Indonésia

Rio da
Suíça, é
afluente
do Reno
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Ave negra
comensal
de outros
animais

Ir pelos (?):
explodir
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C
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Guerrilha
irlandesa
Coleção
de vinhos

Locatário de
shoppings
"(?)-lhe!",
Versão
interjeição
reduzida
de uma
de incentivo
história
Agente da
goteira

(?) dentária, estrutura óssea
única

As cobranças e ajustes de conta estão
na ordem do dia Procure fazer com que
esta situação não seja apenas um momento de discórdia e distanciamento, mas aproveite o momento para deixar sua posição clara a todos.

Sagitário 22/11 a 21/12

Filtra
(o café)

Em frente
a (alguém)
Pergunta;
questiona

Se toda vez que sua alma sentir medo, isso
deveria ser tomado como uma derrota à
vista, então a história de sua vida seria uma
derrota só, e não é assim. O medo tem muitas
causas, você precisa usar o discernimento.

Versão
reduzida
de uma
história
Guerrilha
irlandesa
Coleção
de vinhos

Escolha do
designer
editorial (?) Wilson,
o Falcão
da Marvel
(Cin.)

Capricórnio 22/12 a 20/1

Ir pelos (?):
explodir
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do Rio de
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(?) Wilson,
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(?) Open,
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Vasco da
(?), time
do Rio de
Janeiro

Entre fazer o que você quer e o que precisa
ser feito há uma distância enorme neste momento de sua vida. Porém, sua alma
há de construir uma ponte entre esses dois
opostos aparentemente irreconciliáveis.

Aquário 21/1 a 19/2
Assegure tudo que você considerar seu, para
não ter de passar pela experiência de ver seu
território invadido e sua intimidade exposta. Cuide do seu território como um espaço
sagrado, onde só você tem acesso. É assim.

Peixes 20/2 a 20/3
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maquiagem

2/us. 3/aar — anu — sam. 4/rise.
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G
B A

Ser como
o Shrek
Pré-(?),
camada
abaixo do
mar rica
em
petróleo

R
I M
S I
E M
O
S
I S
A
A R
N G
T E
E N
T
R O
L

Salários;
remunerações

I
N
D
A
G
A

Escolha do
designer
editorial

Em frente
a (alguém)
Pergunta;
questiona

(?) dentária, estrutura óssea
única

Ã
O
D
E
P
O
R
C
O
S

Locatário de
shoppings
"(?)-lhe!",
interjeição
de incentivo
Agente da
goteira

Esse montão de ideias maravilhosas que
circula pela sua alma há de ser anotado, porque senão passará e não deixará rastros, a não ser uma sensação de
ter tido uma oportunidade em mãos
e essa ter sumido da consciência.

Escorpião 23/10 a 21/11

Cidade
das
Pirâmides
de Gizé

Cidade
das
Pirâmides
de Gizé

Virgem 23/8 a 22/9

Entre ganhar e perder, a alma sempre prefere ganhar. Porém, isso vai depender do ponto
de vista, porque, por exemplo, algumas pessoas que transitam pela sua vida seria melhor perder do que deixar que se aproximem.

Alexandre
(?), ator
curitibano

Dígrafo de
"barra"
Patente
militar

Diante de tudo que acontece e, principalmente, diante das responsabilidades que
você assumiu, é natural que sua alma sinta
medo. Porém, o medo que você sente não há
de ser convertido numa profecia. Isso não.

Libra 23/9 a 22/10

Patente
militar

Ave negra
comensal
de outros
animais

Solução

Obraprima de
Luís de
Camões

1

Solução
O G R O
G A M A
S A L
B A T O M

s

13

A mente humana desconhece princípios morais, oscila entre o inferno e o céu sem pudor
nem temor, se aventurando por terrenos
onde, na prática, você nunca se atreveria a
andar. Use sua mente, sua mente é livre.
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Drika

Evarini
adrieli.evarini@ndmais.com.br

Esporte

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

Joinville joga bem, mas
leva o empate no final
No primeiro duelo das quartas de final, JEC e Brusque ficam no 2 a 2.
Na partida de volta, nova igualdade garante a vaga ao Quadricolor
FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Pênalti não marcado
O JEC vem reclamando da arbitragem há algum tempo e,
na tarde de ontem, mais uma vez, um lance que poderia ter
mudado a partida não foi assinalado. A auxiliar Gizeli Cesaril,
de frente para o lance, parece não ter visto o lance escandaloso
em cima do zagueiro Charles. Na área, Nonato agarrou
Charles em lance de bola levantada. De frente, Gizeli optou
por não marcar o que seria o primeiro pênalti a favor do JEC
no campeonato. A marcação viria depois, em Yann Rolim.
Thiago Santos (D) comemora o primeiro

Diego + Yann Rolim

Finalmente, Diego foi escalado na faixa de campo que
mais gosta de jogar e onde tem as melhores atuações.
Pela direita, foi de DG a bela assistência para o golaço de
Thiago Santos, que abriu o placar na Arena. Com Yann
Rolim centralizado, o meio de campo tricolor consegue ter
mobilidade, criatividade e velocidade. Com a qualidade de
passe do camisa 33 e a criatividade de DG, o meio ganha
em qualidade, intensidade, velocidade e ofensividade.

Com a palavra o DM

Lesionados, Thiago Santos e Charles foram substituídos
durante a partida e preocupam para o jogo de volta. O
atacante sentiu a posterior da coxa e deve ser avaliado
hoje. Já a situação do zagueiro é ainda mais complicada.
Com suspeita de trauma no tornozelo, ele foi encaminhado
ao hospital depois da partida para avaliação e exames.

Falhas de Volpi

Com atuações que deixam a desejar, Fabian Volpi falhou
novamente no momento decisivo. O goleiro tricolor
poderia ter evitado os dois gols do Brusque. No primeiro,
a bola no canto esquerdo, defensável, chegou a raspar
na luva e entrou. No segundo, Volpi saiu de soco, mas
deixou a bola viva na área e Bruno Mota não desperdiçou
e balançou a rede. Jovem, Volpi precisa de confiança e
segurança em momentos decisivos que podem custar
classificações e vagas importantes para a equipe.

Novo técnico será definido hoje

O novo comandante tricolor será definido hoje. Depois
de entrevistar Waguinho Dias na noite de sábado (24),
a diretoria do JEC conversa com Leandro Zago na
manhã de hoje. Apenas os dois nomes são cogitados no
Coelho. Leandro Zago estava na base do Atlético-MG e
Waguinho Dias está no Uberlândia. Os dois nomes dividem
a diretoria do clube, que ainda não tem um consenso
sobre quem deve assumir a equipe na temporada.

gol do JEC. Lesionado, o atacante foi
substituído ainda no primeiro tempo

Em jogo equilibrado e movimentado, JEC e Brusque empataram na tarde de ontem (25),
na Arena Joinville. No primeiro
jogo das quartas de final, 2 a 2 no
placar e tudo aberto na briga pela
vaga nas semifinais do Campeonato Catarinense. Com gols de
Thiago Santos e Alison Mira, pelo
Tricolor, e de Thiago Alagoano
e Bruno Mota, para o Brusque, a
decisão fica para Brusque, onde
os dois se enfrentam novamente.
Com uma postura agressiva na marcação e no ataque, o
JEC começou a partida fazendo
valer o mando de campo. Apesar disso, mais uma vez quase sofreu um gol em falha na
saída de Fabian Volpi, assim
como no jogo da fase classificatória, mas Thiago Alagoano
desperdiçou e bateu por cima.
Jogando no ataque, não demorou para a chance aparecer
e Thiago Santos, artilheiro, não
desperdiçou. Em boa jogada de
Diego pela direita, o camisa 10
encontrou o atacante entre a
marcação do Brusque. Thiago
Santos dominou e chapou na
saída de Dalberson para abrir
o placar e anotar seu quarto
gol com a camisa tricolor.
Agressivo e avançando com
muita velocidade e qualidade
pela direita, o Tricolor criou boas
oportunidades e, além disso,
sem a bola, apertou a marcação já no ataque, dificultando

a saída de bola do time do Vale,
que quando o JEC atacava, se
colocava inteiro na defesa.
A primeira alteração forçada do
JEC veio já no primeiro tempo. Lesionado na coxa, Thiago
Santos deu lugar a Alison Mira.
O Brusque chegou ao empate
aos 30 minutos após erro do JEC
no ataque e na marcação. Com a
posse da bola, o Tricolor tentou
um cruzamento, mas permitiu o
corte e o lançamento nas costas
de Renan Castro. Thiago Alagoano recebeu, carregou e, da direita,
bateu firme no canto esquerdo
de Volpi, que chegou a tocar
na bola mas não evitou o gol.
Com o empate, os visitantes
cresceram e criaram boa chance.
Pela esquerda, o Brusque chegou na área, mas Naldo travou
na hora do chute, na sobra, a
bola até entrou, mas o assistente
já apontava o impedimento.

PÊNALTI

Buscando o gol a todo momento, o JEC conseguiu ocupar
os espaços de campo. Aos 39
minutos, ótima jogada pela direita. Yann Rolim na linha lateral
deixou dois marcadores para trás,
entrou na área e recebeu toque de
calcanhar de Naldo. O camisa 33
foi derrubado na área e Raphael
Tracci apontou o pênalti. Na
cobrança, Alison Mira não deu
chance para Dalberson. Bola na
esquerda, Dalberson na direita

e gol tricolor aos 41 minutos.
Atrás no placar, Jersinho Testoni mudou para a segunda etapa
e colocou mais um atacante. Já
o JEC precisou mudar. Sentindo
desde o primeiro tempo, Charles
deu lugar a Geovani na zaga.
Com a mudança, o Brusque
se lançou mais ao ataque, mas
o JEC marcou muito pesado
e impediu a troca de passes
com qualidade e velocidade.
Em boa jogada, a bola sobrou
para Naldo, pela direita. O volante
chutou forte, de fora da área e
obrigou o goleiro Dalberson a se
esticar para colocar a bola pela
linha de fundo. No escanteio,
Alison Mira cabeceou para fora.
Sem conseguir chegar com
qualidade em jogadas criadas
pelo meio, a equipe de Jersinho Testoni apostou nos lançamentos na área e, com isso,
criou algumas oportunidades
e passou a dominar as ações de
ataque, enquanto o JEC apertou
a marcação e fechou os espaços para a equipe visitante.
Já nos acréscimos, em bola
levantada na área, Fabian Volpi
tirou de soco e ficou no chão,
Bruno Mota colocou a bola
no fundo da rede mesmo com
a tentativa de Renan Castro
de tirar em cima da linha.
A decisão ficou para quarta-feira (28), quando JEC e Brusque se enfrentam novamente,
às 19h, no Augusto Bauer.
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LOTERIAS
Lotofácil Concurso 2214

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

03
12
19

06
13
21

Premiação
15 acertos
14 acertos
13 acertos
12 acertos
11 acertos

07
14
22

09
16
23

Ganhadores
Acumulado
397
13160
151322
787661

11
17
25

Prêmio
R$ 7 milhões
R$ 1.163,38
R$ 25,00
R$ 10,00
R$ 5,00

Quina Concurso 5548

Esporte

Fla e Flu em vantagem
na semifinal do Carioca

ESPANHOL
TIME
1º At.de Madrid
2º Real Madrid
3º Barcelona
4º Sevilla
5º Real Sociedad
6º Betis
7º Villarreal
8º Granada
9º Celta
10º Athl.Bilbao
11º Osasuna
12º Levante
13º Cádiz
14º Valencia
15º Getafe
16º Alavés
17º Elche
18º Valladolid
19º Huesca
20º Eibar
L. CAMP.

Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

35

50

Premiação
Quina
Quadra
Terno

66

67

Ganhadores
Acumulado
41
3893

77

Prêmio
R$ 3.500 mil
R$ 12.144,32
R$ 192,33

Mega-Sena Concurso 2365

Quarta e sábado

01

17 28 37 44 50

Premiação
Sena
Quina
Quadra

Ganhadores
Acumulado
40
2940

Prêmio
R$ 28 milhões
R$ 60.015,09
R$ 1.166,47

Lotomania Concurso 2172

Terça e sexta

02
13
30
53

03
16
32
54

08
25
49
69

Ganhadores
Acumulado
9
198
1409
7176
27067
0

09
29
51
82

Prêmio
R$ 5.200 mil
R$ 34.287,37
R$ 1.391,53
R$ 136,88
R$ 26,87
R$ 7,12
R$ 0,00

Os dois times jogarão por empates ou por resultados iguais na
próxima fase, que será disputada no final de semana
Ao vencer o Volta Redonda
por 2 a 1, no sábado, o Flamengo conquistou a Taça Guanabara e garantiu vantagem
na semifinal do Campeonto
Carioca, que fará também
contra o Voltaço. A outra
semifinal será entre Fluminense, segundo colocado,
e Portuguesa, que ficou em
terceiro na classificação geral.
Rubro-negros e tricolores
vão ter vantagem nos confrontos, porque fizeram campanhas
melhores até agora. O Flamengo joga por dois empates

ou por dois resultados iguais
contra o Volta Redonda. O Fluminense terá o mesmo privilégio diante da Lusa carioca.
Ontem (25), o time de Roger
Machado venceu o Madureira
por 4 a 1 e garantiu o segundo lugar na tabela. Os gols
foram marcados por Ganso,
Abel Hernández, Bobadilla e
Gabriel Teixeira. Luiz Paulo
descontou para o Madureira.
A Federação Carioca de Futebol deve divulgar neste início
de semana as datas e horários
dos dois jogos das semifinais.

Federal Concurso 5557

Quarta e sábado
Premiação
1 acertos
2 acertos
3 acertos
4 acertos
5 acertos

Bilhete
092277
079719
091748
077128
030935

Prêmio
R$ 500 mil
R$ 27 mil
R$ 24 mil
R$ 19 mil
R$ 18.329,00

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

Dupla Sena Concurso 2215

Terça, quinta e sábado

Primeiro sorteio

12

14

Premiação
Sena
Quina
Quadra

19 24 41 50
Ganhadores
Acumulado
5
494

Prêmio
R$ 600 mil
R$ 8.198,61
R$ 94,83

Segundo sorteio

17

22 23 26 45 46

Premiação

Ganhadores

Sena
Quina
Quadra

Prêmio

0
6
407

R$ 0,00
R$ 6.148,96
R$ 115,10

Timemania Concurso 1630

Terça, quinta e sábado

05 27 28 44 48 68 79
TIME DO CORAÇÃO
BOTAFOGO
RJ
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
1
43
1156

Prêmio
R$ 1.700 mil
R$ 46.074,87
R$ 1.530,72
R$ 9,00

Time coração Ganhadores
BOTAFOGO
RJ 7733

Prêmio
R$ 7,50

Dia de Sorte Concurso 448

Terça, quinta e sábado

04 05 06 15 20 25 29
MÊS DA SORTE: MARÇO
Premiação
7 acertos
6 acertos
5 acertos
4 acertos

Ganhadores
Acumulado
39
1332
18300

Prêmio
R$ 700 mil
R$ 2.355,22
R$ 20,00
R$ 4,00

CARIOCA
Semifinal
Jogos de ida

A definir
A definir

Gabriel Teixeira fez gol pelo tricolor contra o Madureira, ontem

Volta Redonda x Flamengo
Portuguesa-RJ x Fluminense

Jogos de ida

Flamengo x V. Redonda
Fluminense x Portuguesa-RJ

A definir
A definir

A definir
A definir

Caxias x Grêmio
Juventude x Internacional

Jogos de volta

A definir
A definir

Grêmio x Caxias
Internacional x Juventude

GRUPO a
1º
2º
3º
4º

TIME
P J V E
Corinthians 21 10 6 3
Inter Limeira 6 7 2 0
Santo André 6 7 1 3
Botafogo-SP 6 8 1 3

GRUPO B
1º
2º
3º
4º

TIME
São Paulo
Ferroviária
Ponte Preta
São Bento

Dupla Grenal
decide em casa
Grêmio e Internacional
enfrentam Caxias e
Juventude, respectivamente,
pelas semifinais da primeira
fase do Campeonato
Gaúcho. A dupla decide
em casa, porque fez mais
pontos que os adversários.

TIME
1º FC Cascavel
2º Coritiba
3º Cianorte
4º Operário-PR
5º Azuriz
6º Athletico-PR
7º Rio Branco-PR
8º Londrina
9º Paraná
10º Toledo
11º Maringá
12º Cascavel CR

P
14
13
12
11
9
6
6
6
5
4
4
1

J
6
6
6
6
6
5
6
6
5
6
6
6

V
4
4
3
3
2
2
1
0
1
1
0
0

E
2
1
3
2
3
0
3
6
2
1
4
1

D
0
1
0
1
1
3
2
0
2
4
2
5

CLASSIFICADOS

Corinthians vence
bem na Vila
No Paulista, o Corinthians
foi melhor que o Santos na
Vila Belmiro e venceu por 2 a
0, com gols de Lucas Piton e
Luiz Gustavo. Foi um clássico
de muitos reservas. O Timão
está bem na tabela, mas o
Santos ainda corre riscos.

6ª Rodada

7/4, 16h
21/4, 16h
22/4, 16h
24/4, 16h
25/4, 16h
25/4, 16h

Azuriz
Londrina
FC Cascavel
Coritiba
Athletico-PR
Maringá

7ª Rodada

27/4, 16h
27/4, 18h
28/4, 16h
1/5, 16h
A definir
A definir

Toledo
Cianorte
Rio Branco-PR
Maringá
Athletico-PR
Operário-PR

GP GC SG
9 5 4
14 4 10
8 4 4
7 2 5
7 4 3
6 8 -2
2 4 -2
7 7 0
5 9 -4
2 9 -7
3 7 -4
5 12 -7

%
77.8
72.2
66.7
61.1
50
40
33.3
33.3
33.3
22.2
22.2
5.6

REBAIXADOS

1x0
0x0
1x1
5x0
2x0
0x0
x
x
x
x
x
x

Cascavel CR
Toledo
Cianorte
Paraná
Rio Branco-PR
Operário-PR
Azuriz
Paraná
Cascavel CR
FC Cascavel
Coritiba
Londrina

1º
2º
3º
4º

TIME
Bragantino
Novorizontino
Palmeiras
Ituano

GRUPO D
1º
2º
3º
4º

TIME
Mirassol
Santos
Guarani
São Caetano

D
1
5
3
4

GP GC SG
13 6 7
3 10 -7
4 8 -4
4 11 -7

%
70
28.6
28.6
25

P
22
11
10
5

J
9
8
7
8

V
7
3
3
0

E
1
2
1
5

D
1
3
3
3

GP GC SG
22 6 16
11 9 2
8 7 1
5 8 -3

%
81.5
45.8
47.6
20.8

P
21
17
12
7

J
10
8
8
7

V
6
5
3
2

E
3
2
3
1

D
1
1
2
4

GP GC SG
13 5 8
12 5 7
10 7 3
7 8 -1

%
70
70.8
50
33.3

P
14
9
8
2

J
8
9
8
8

V
4
2
2
0

E
2
3
2
2

D
2
4
4
6

GP GC SG
10 7 3
7 15 -8
7 11 -4
3 16 -13

%
58.3
33.3
33.3
8.3

8ª Rodada

25/4, 20h
Palmeiras 0 x 2 Mirassol
25/4, 20h
Bragantino 0 x 0 Ferroviária
25/4, 20h
Santos 0 x 2 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
10/4, 20h
São Bento
10/4, 22h
Santos
13/4, 20h
Ferroviária
14/4, 21h30
São Paulo
20/4, 20h Novorizontino
28/4, 21h
São Caetano
29/4, 21h
Ponte Preta
29/4, 22h
Palmeiras

1x2
0x0
2x1
3x2
2x0
x
x
x

1x0
1x1
1x1
0x0
0x2
1x2
2x1
2x1
2x1
x

GP GC SG %
60 22 38 73.7
56 24 32 71.7
76 29 47 74
49 26 23 70.7
50 34 16 52.1
42 45 -3 50.5
50 38 12 49.5
41 53 -12 43.8
44 50 -6 41.4
41 34 7 42.7
31 39 -8 40.4
38 46 -8 38.4
28 49 -21 37.4
40 48 -8 36.4
26 39 -13 34.3
28 49 -21 31.3
29 49 -20 30.3
29 43 -14 30.2
31 50 -19 27.3
23 45 -22 24

REBAIX..

Levante
Cádiz
Alavés
Betis
Getafe
Barcelona
Osasuna
Granada
At.de Madrid
Real Sociedad

33ª Rodada

CLASSIFICADOS

9ª Rodada

Elche
Valladolid
Valencia
Real Madrid
Huesca
Villarreal
Celta
Sevilla
Athl.Bilbao
Eibar

D
4
4
5
7
8
11
8
14
12
11
13
13
14
13
15
16
15
13
16
17

v

PAULISTA

GRUPO C

PARANAENSE

24/4, 9h
24/4, 11h15
24/4, 13h30
24/4, 16h
25/4, 9h
25/4, 11h15
25/4, 13h30
25/4, 13h30
25/4, 16h
26/4, 16h

Semifinal
Jogos de ida

P J V E
33 22 7
33 21 8
32 22 5
33 22 4
32 13 11
33 14 8
33 12 13
32 12 6
33 10 11
32 10 11
33 10 10
33 9 11
33 9 10
33 8 12
33 8 10
33 7 10
33 6 12
32 5 14
33 5 12
32 4 11
L. EURO.

73
71
71
70
50
50
49
42
41
41
40
38
37
36
34
31
30
29
27
23

32ª Rodada

GAÚCHO

MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO/ND

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

04
20
38
55

17

Bragantino
Botafogo-SP
Corinthians
Guarani
Santo André
Ituano
Mirassol
Inter Limeira

Não finalizado até o fechamento desta edição

18/4, 9h
Real Sociedad 1 x 2 Sevilla
18/4, 9h
Osasuna 2 x 0 Elche
18/4, 11h15
Alavés 1 x 0 Huesca
18/4, 11h15 At.de Madrid 5 x 0 Eibar
18/4, 13h30
Betis 2 x 2 Valencia
18/4, 13h30
Cádiz 0 x 0 Celta
18/4, 16h
Levante 1 x 5 Villarreal
18/4, 16h
Getafe 0 x 0 Real Madrid
28/4, 14h
Athl.Bilbao x Valladolid
29/4, 14h
Barcelona x Granada

INGLÊS
TIME
1º Manch. City
2º Manch. United
3º Leicester
4º Chelsea
5º West Ham
6º Liverpool
7º Tottenham
8º Everton
9º Leeds United
10º Arsenal
11º Aston Villa
12º Wolverhamp.
13º Crystal Palace
14º Burnley
15º Southampton
16º Newcastle
17º Brighton
18º Fulham
19º W. Bromwich
20º Shef. United
L. CAMP.

P
77
67
59
58
55
54
53
52
47
46
45
41
38
36
36
36
34
27
25
17

J
33
33
32
33
33
33
33
32
33
33
32
33
31
33
32
33
33
33
33
33

V
24
19
18
16
16
15
15
15
14
13
13
11
10
9
10
9
7
5
5
5

E D GP GC SG %
5 4 69 24 45 77.8
10 4 64 35 29 67.7
5 9 58 37 21 61.5
10 7 51 31 20 58.6
7 10 53 43 10 55.6
9 9 55 39 16 54.5
8 10 56 38 18 53.5
7 10 44 40 4 54.2
5 14 50 50 0 47.5
7 13 44 37 7 46.5
6 13 46 37 9 46.9
8 14 32 45 -13 41.4
8 13 33 52 -19 40.9
9 15 30 45 -15 36.4
6 16 40 58 -18 37.5
9 15 36 54 -18 36.4
13 13 33 39 -6 34.3
12 16 25 43 -18 27.3
10 18 30 64 -34 25.3
2 26 18 56 -38 17.2

L. EURO.

REBAIX.

33ª Rodada

4/3, 15h
Fulham 0 x 1
10/3, 15h
Manch. City 5 x 2
23/4, 16h
Arsenal 0 x 1
24/4, 8h30
Liverpool 1 x 1
24/4, 13h30
West Ham 0 x 1
24/4, 16h
Shef. United 1 x 0
25/4, 8h
Wolverhamp. 0 x 4
25/4, 10h
Leeds United 0 x 0
25/4, 15h
Aston Villa 2 x 2
26/4, 16h
Leicester x

Tottenham
Southampton
Everton
Newcastle
Chelsea
Brighton
Burnley
Manch. United
W. Bromwich
Crystal Palace

34ª
Rodada
*NÃO FINALIZADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO

30/4, 16h
1/5, 8h30
1/5, 11h
1/5, 13h30
1/5, 16h

Southampton
Crystal Palace
Brighton
Chelsea
Everton

x
x
x
x
x

Leicester
Manch. City
Leeds United
Fulham
Aston Villa
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Maré alta
no litoral
de SC

A tempestade tropical Potira continuou
influenciando o mar em Santa
Catarina no fim de semana, e causou
ondas gigantes no litoral do Estado.
Em Balneário Camboriú, as ondas
invadiram a pista central da cidade. O
sábado (24) foi marcado pela limpeza
da avenida Atlântica, que tomou
algumas horas do dia e teve foco,
principalmente, na região da Barra
Sul. A areia tomou as pistas da avenida
e foi preciso utilizar maquinário
para fazer a remoção. A condição
de maré alta tem sido causada pela
tempestade tropical Potira que
segue influenciando o mar em Santa
Catarina, formando ondas gigantes.

Identificado homem morto
a pauladas em praia
O homem encontrado morto na manhã de
domingo (25) na beira da praia dos Ingleses, na
região Norte de Florianópolis, foi identificado.
De acordo com o IGP (Instituto Geral de
Perícias), trata-se de Leonardo Nunes Souza, de
29 anos. Ele era natural do município de Herval,
no Rio Grande do Sul. Segundo o delegado Ênio
de Oliveira Mattos, da Delegacia de Homicídios,
a suspeita é de que ele tenha sido morto a
pauladas após uma briga. Até o início da tarde,
ninguém havia sido preso pelo crime. A Polícia
Militar foi acionada por volta das 6h através do
190. Testemunhas relataram aos policiais que
houve um desentendimento entre um grupo de
pessoas que participava de uma festa na praia.

ACESSE
ndmais.com.br
sac.ndonline.com.br

+notícias
Tempo frio e tainhas na rede

Restando cinco dias para o término do mês, a previsão do tempo é de
baixas temperaturas entre o fim de abril e o começo de maio. A combinação
perfeita para a chegada das tainhas no litoral catarinense. De acordo com
informações da Epagri/Ciram, abril termina com um intenso sistema de
alta pressão (massa de ar frio) sobre o Uruguai, o que deve provocar a saída
dos cardumes de tainha do Sul do Rio Grande do Sul. O sistema de alta
pressão com centro sobre o continente mantém o fluxo de vento Sul mais
intenso no dia 30, próxima sexta-feira, perdendo força e passando a leste/
nordeste no dia 1º de maio. É essa união que reflete em lanços de tainha
que simbolizam o início da safra. Para esta semana, a tendência, segundo
a Defesa Civil, é de dias com amanhecer de temperaturas mais baixas até a
sexta-feira (30), principalmente nas regiões mais continentais do Estado.
LEO MUNHOZ/ND

Jacarés no Itacorubi - A
“aglomeração” de jacarés no bairro
Itacorubi virou quase um ponto
turístico no fim de semana. Isso
por que os animais apareceram
aos montes próximo ao shopping
Iguatemi. Quem passou por ali, no
sábado e no domingo, aproveitou
para fazer fotos e vídeos dos répteis.

Brasil recicla 97% das latas de alumínio em 2020
O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De
acordo com levantamento da Abralatas (Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio),
o país obteve um índice de reciclagem de 97,4%. De 402,2 mil toneladas de latas vendidas, foram
recicladas 391,5 mil, ou, aproximadamente 31 bilhões de unidades. Em 2019, o número de latas vendidas
e recicladas foi menor. Na ocasião, foram 375,7 mil toneladas vendidas e 366,8 mil toneladas recicladas.
PMF/DIVULGAÇÃO/ND

Golpista que enganava mulheres em todo
o Brasil é preso em Balneário Camboriú
Um homem acusado de aplicar golpes financeiros em mulheres foi preso
pela Guarda Municipal de Balneário Camboriú na noite de sexta-feira
(23). Segundo a Guarda, uma mulher acionou os agentes após ter sofrido
um suposto golpe, onde o homem teria tentado tira dela cerca de R$ 16
mil. Ela acusou o homem de ser um estelionatário que já havia aplicado
golpes semelhantes em outras vítimas. A vítima havia marcado um
encontro em um café no calçadão da avenida Central. Quando percebeu
o golpe, ela pediu apoio para que ele fosse conduzido até a delegacia
para esclarecer os fatos. Na delegacia, os agentes confirmaram que
se tratava de um homem suspeito de ser um famoso estelionatário,
que já teria feito várias vítimas. O caso, inclusive, foi tema de uma
reportagem do programa Cidade Alerta, que denunciou os crimes por
meio de testemunhos de vítimas e apurou que ele já teria aplicado
golpes em mais de 15 mulheres, tanto no Brasil quanto em Portugal.

Fiscais flagram
novos problemas
em obras

Fiscalizações da SMDU
(Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano) de
Florianópolis flagraram novas
irregularidades em obras que
já haviam sido embargadas
nos bairros Campeche, Ribeirão
da Ilha e Ingleses. Além do
embargo das obras, houve corte
de energia elétrica irregular e
intervenção da PMA (Polícia
Militar Ambiental) por invasão
da margem de proteção de
córrego no Ribeirão da Ilha.

