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Mudança de postura não 
evita derrota do Joinville 
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Semana do trabalhador   
 

Iniciativa do Grupo NDTV Joinville dá visibilidade 
à data comemorativa até sábado, com ações 

que envolvem a participação de espectadores 
e internautas nos programas Balanço Geral, 

Tribuna do Povo e portal ND+.  PÁGINA 4

COVID-19

Joinville ganha 10 
mil testes rápidos
Doação feita pela Associação Empresarial 
permitirá ampliar a testagem de pacientes 
suspeitos. Além disso, entidade entregou 30 
unidades de BIPAPs ao município. Página 6
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GERAÇÃO DE EMPREGOS

SC quebra 
recorde 
em plena 
pandemia
Mesmo em tempos de crise sanitária, 
Santa Catarina registrou, no 1o trimestre 
deste ano, a criação de 86,8 mil postos 
de trabalho formais. O número tem 
como base os dados do novo Caged 
e representa o melhor desempenho 
para o período desde 2004. Página 3

Mesmo conseguindo equilibrar o jogo e criar boas chances de gol, o 
JEC perdeu por 1 a 0 para o Brusque e deu adeus ao sonho do título do 
Catarinense. Agora, o JEC terá mais de um mês para que o novo técnico, 
Leandro Zago, prepare o time para a Série D do Brasileiro. PÁGINA 14

JEC DÁ ADEUS AO 
CATARINENSE

BRUSQUE 1 X 0 JEC
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Diretor eleito pela 
Udesc toma posse 
 Será amanhã (30), a posse do professor 
Antonio Heronaldo de Sousa como 
diretor-geral do Centro de Ciências 
Tecnológicas, da Udesc Joinville. A 
cerimônia está marcada para às 15h, 
transmitida pelo canal da Udesc no 
Youtube. A votação deveria ter ocorrido 
em abril de 2020, mas precisou ser 
adiada em razão da pandemia. Nesse 
período, o cargo foi ocupado pelo diretor 
pro tempore, professor Marcos Fergütz. 

Uma data tão especial para Joinville não pode 
passar em branco. Capital nacional da dança desde 
2016, quando foi sancionada a lei pelo presidente 
em exercício, Michel Temer, a cidade reúne o maior 
festival de dança do mundo, título reconhecido 
pelo Guinness Book. É também a sede da única 
unidade da Escola do Bolshoi fora da Rússia.

Desde a pandemia, os aplausos nos teatros, 
Centreventos e palcos ao ar livre foram 
silenciados. Mas as telas passaram a ser 
companheiras em muitos espetáculos. Afinal, o 
que seríamos de nós sem a arte? Por enquanto 
o Festival de Dança não tem confirmação de 
quando ou se será realizado esse ano. Até lá, 
o jeito é relembrar e apreciar tantos artistas, 
verdadeiros heróis da dança nesta pandemia.

Dia Mundial 
da Dança 

Nova versão do PGD-IRPF 
será liberada
O pedido tinha sido feito por conta da 
prorrogação da data de entrega da Declaração 
do Imposto de Renda. O Programa Gerador da 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 
teve a nova versão liberada hoje. De acordo 
com a Receita Federal, embora os documentos 
de arrecadação estejam sendo gerados 
com vencimento até 30 de abril, poderão 
ser pagos até 31 de maio sem acréscimos 
e sem a necessidade de reimpressão.

Aulas gratuitas no Bolshoi  
Depois de uma apresentação no canal no 
Youtube, a Escola Bolshoi do Brasil, aqui de 
Joinville, promove durante esta quinta-feira 
(29), 12 aulas de várias modalidades para a 
comunidade. As aulas são realizadas pelo Meet e, 
por isso, são limitadas. Todas as aulas terão, no 
encerramento, uma apresentação da Cia Jovem. 
Para dançar e prestigiar também. O site www.
escolabolshoi.com.br tem todas as informações. 
 

Dança flamenco em Joinville
Pela primeira vez Joinville passa a contar com um 
estúdio exclusivo de flamenco, dança originária 
do sul da Espanha. Ela é bem conhecida pelos 
leques e castanholas. O estúdio dará aulas 
gratuitas com música ao vivo neste sábado, 
dia 1o de maio. 
 
A professora e proprietária da escola, Monita 
Ruedas e o marido, Carlos Ruedas, que também 
é músico na escola, trouxeram a experiência de 
São Paulo para Joinville. A cidade foi escolhida 
justamente por sua tradição na dança.  
O site da  Estúdio Rueda Flamenca é  
www.ruedaflamenca.com.br.  
 
 

Espetáculo gratuito 
Reconhecida em várias edições do Festival de 
Dança de Joinville e outros festivais do país, a 
Cia. De Dança Fernando Lima apresenta também 
hoje, por conta da data, o espetáculo “Trago boas 
notícias”, que é super interessante. É como um 
telejornal, mas apenas com informações lindas 
e leves para levar mais amor e dança para todos. 
Hoje, às 19h, no canal do Youtube da escola 
Centro de Dança e Pesquisa Fernando Lima.

Rodrigo Coelho no Podemos
O deputado federal Rodrigo Coelho 
anunciou a decisão depois que a troca 
de partido foi permitida pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). O deputado 
disse que a principal mudança, ao mudar 
de partido, será o restabelecimento 
de sua liberdade para defender suas 
ideias e decisões. A data da solenidade 
de filiação ainda será comunicada.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

A gestão da 
maior unidade 
da Udesc é 
um desafio 
importante. 
São cerca 
de 2700 
alunos, 170 professores e 90 
técnicos administrativos, nos 
nove cursos de graduação e 
12 de pós-graduação. Estou 
preparado e motivado, além de 
muito honrado, pois trabalho 
na universidade há 29 anos.”

Antonio Heronaldo de Sousa,  
diretor-geral Udesc Joinville
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Estado mantém destaque 
na geração de empregos 
Em março, com 20.729 vagas formais, SC gerou mais de 11% de todo o saldo de novas ocupações criadas no Brasil. 
Considerando o trimestre, foram 86,8 mil postos de trabalho, total que representou o melhor resultado desde 2004

Em março, foram criados mais de 20 mil novas 

oportunidades formais de emprego no Estado
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Recuperação no Estado começou em junho do ano passao
 Vale lembrar que antes 

da pandemia Santa Catarina 
vinha apresentando um de-
sempenho melhor que Brasil 
e a região Sul, mas, defla-
grada a crise, em março de 
2020, o mercado de trabalho 
catarinense foi impactado de 
maneira intensa, com uma re-

dução mais abrupta do nível de 
emprego formal do que  região 
Sul como um todo. Mas, a par-
tir de junho de 2020, a recupe-
ração do emprego formal foi 
mais forte em Santa Catarina, 
a ponto de já em novembro 
de 2020 o nível de emprego 
formal ultrapassar, pela pri-

meira vez, o patamar pré-
-pandemia, diferentemente 
do Brasil e da região Sul. Com 
o resultado de março, Santa 
Catarina apresenta um estoque 
de emprego formal 8% acima 
de janeiro de 2020, melhor 
que o desempenho da região 
Sul e do Brasil como um todo.

Guedes diz que 
vacinação garantirá 
crescimento sustentável

O resultado do Caged em 
março foi comemorado 
pelo ministro da Economia, 
Paulo Guedes. Ele acredi-
ta que, com a vacinação da 
população contra Covid-19, 
o país está retomando o 
crescimento econômico 
sustentável, com destaque 
para o setor de serviços.

“Ao contrário da primei-
ra onda [da pandemia de 
covid-19] que nos atingiu no 
ano passado e destruiu 276 
mil empregos em março, 
a nossa reação à segunda 
onda, agora, foi a criação 
de 184 mil novos empregos 
no setor formal. E o grande 
destaque é o setor que tinha 
sido mais golpeado durante 
toda a pandemia, o setor de 
serviços, com praticamente 
a metade, 95 mil empregos 
formais. O último setor da 
economia que estava no chão 
se levantou”, avaliou o mi-
nistro durante coletiva vir-
tual para divulgar os dados.

Quatro dos cinco setores pesquisados registraram resultado positivo
No mês passado, com exce-

ção da agropecuária, todos os 
demais grandes grupamentos 
de atividade econômica apre-
sentaram resultados positi-
vos na geração de empregos 
formais. Em números abso-
lutos, o maior crescimento 
ocorreu na atividade de Ser-
viços (com um saldo de 9.267 
novos postos), mas seguido 

de perto com o resultado na 
Indústria (saldo de 9.063). Já 
em termos de variação so-
bre o estoque de empregos, 
a maior expansão relativa se 
deu na Construção (1,29%).

Nas seções dos Serviços, 
as maiores contribuições 
vieram das atividades admi-
nistrativas e serviços com-
plementares, transporte, 

armazenamento, correio, 
saúde humana e serviços 
sociais. Nas indústrias de 
transformação, as divisões 
de atividades com os maiores 
resultados ocorreram na con-
fecção de artigos do vestuário 
e acessórios (1.601 postos), 
fabricação de produtos de 
madeira (904) e fabricação de 
produtos alimentícios (873).

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

O Brasil fechou o mês de 
março com a geração de 184.140 
novos postos de trabalho. O 
resultado é fruto de 1.608.007 
admissões e de 1.423.867 des-
ligamentos de empregos com 
carteira assinada. Os dados 
divulgados pelo Ministério da 
Economia, hoje têm como base 
as Estatísticas Mensais do Em-
prego Formal, o chamado Novo 
Caged. E, mais uma vez, Santa 
Catarina mostrou a força de sua 
economia: foram criadas, no 
mês passado, no Estado, 20.729 
vagas formais, ou seja, quase 
11% do total do País. Do total 
catarinense, Joinville, mais uma 
vez, contribuiu com o maior 
número de vagas geradas: 3.623 
postos. Em seguida vieram Blu-
menau (1.870) e São José (1.429). 

A totalização do primeiro 
trimestre reforça o potencial 
econômico do Estado: os 86,8 
mil postos formais de trabalho 
gerados no período representam 
o maior saldo de empregos em 
toda a série histórica, inicia-
da em 2004.Este desempenho 
garantiu ao Estado o terceiro 
maior patamar na geração de 
empregos formais entre as 
unidades da Federação, atrás 
apenas dos Estados mais popu-
losos de São Paulo (+253.460) 
e Minas Gerais(+108.109). 

Em março, Santa Catarina 
registrou 125.425 admissões 
e 104.696 demissões. O esto-
que gerado colocou o Estado 
em terceiro lugar no ranking 
nacional, atrás apenas de São 
Paulo (+50.940) e Minas Gerais 
(+35.592). O resultado cata-
rinense de março contrasta 
totalmente com os números de 
igual período do ano passado, 
quando iniciaram os efeitos da 
pandemia sobre o mercado de 
trabalho, que provocaram uma 
diminuição de 7.039 postos de 
trabalho. Em termos relativos, 
Santa Catarina ampliou em 
4,03% o estoque de trabalha-
dores com carteira assinada 
nos últimos três meses, o maior 
crescimento relativo entre as 
unidades da federação e bem 
acima da média nacional, cuja 
ampliação foi de 2,13%.

O setor que que tinha sido mais golpeado 
durante a pandemia, o de serviços, 
gerou 95 mil empregos e se levantou.”

Paulo Guedes,
ministro da Economia
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Um mix de homenagens, 
serviços e orientações 
Até sábado, dia 1º, 
programas da NDTV 
Record Joinville, 
Balanço Geral e 
Tribuna do Povo,além 
do Portal ND+, trazem 
matérias especiais 
sobre a Semana 
do Trabalhador
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A Semana do Trabalhador foi 
pensada para que o trabalhador 
seja o centro da atenção”.

Débora Soares, coordenadora de Marketing 
e Eventos da NDTV Record Joinville

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

Mesmo sem a possibilidade 
de organizar a Festa do Tra-
balhador nos moldes tradicio-
nais por causa da pandemia, a 
NDTV/ Record TV buscou alter-
nativas para não deixar passar 
em branco a comemoração. 
Para isso, uma semana inteira 
de atividades foi programada 
para lembrar a data festiva 
celebrada no dia 1º de maio.

“Tradicionalmente, cele-
braríamos essa data com uma 
grande festa, serviços, muito 
lazer e entretenimento para 
toda a família. No entanto, o 
atual momento em que vi-
vemos, onde a saúde é nossa 
prioridade, não nos permite 
celebrar presencialmente. 
Mas, ainda assim, podemos 
relembrar e levar uma sema-
na inteira de homenagens, 
entretenimento, serviços de 
cidadania, orientações e ainda 
nos divertirmos juntos”, fala 
Débora Soares, coordena-
dora de Marketing e Eventos 
da NDTV Record Joinville.

Por isso, a emissora, jun-
to com parceiros especiais, 
preparou a Semana do Traba-
lhador, que começou na última 
terça-feira (27) e se estenderá 
até o dia 1º de maio, no sábado. 

Nos programas Balanço 
Geral, Tribuna e Portal ND+ 
serão exibidas reportagens 
especiais e muito serviço útil 
aos trabalhadores de Joinville 
e região. Haverá, ainda, muita 
interação e boas memórias da 
grande Festa do Trabalhador.

PARTICIPE

 SERVIÇO

n MOMENTO #TBT: envie fotos de 
momentos que você viveu nas edições passadas 
da Festa do Trabalhador. As fotos devem ser 
encaminhadas para o WhatsApp da NDTV 
(47) 98884-6107 e serão exibidas no Balanço 
Geral e no programa Tribuna do Povo.

n SHOW DE TALENTOS: achou que não 
iria aparecer, né? Faremos uma brincadeira 
divertida para envolver você em nossa 
programação. Vamos lançar um desafio e 
convidar todo mundo a cair na brincadeira 
com muita diversão. E ainda vai ter brinde! 
Acompanhe a programação e saiba mais!

n PORTAL ND+ você confere as matérias 
especiais, as dicas, orientações de cidadania 
e ainda confere a galeria de fotos #TBT.

QUANDO
Entre os dias 27 de abril e 1º de maio 
nos programas Balanço Geral, com 
Sabrina Aguiar, e Tribuna do Povo, com 
Nilson Gonçalves e Ricardo Moreira.

O QUÊ
Semana do Trabalhador.

Programa Balanço Geral, que tem o comando 
da jornalista Sabrina Aguiar, vai interagir com 
o público e também levar muitas informações 
sobre a Semana do Trabalhador
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Redução de salários e de jornada 
terá duração de quatro meses 
MP que estabelece flexibilizações temporárias prevê suspensão de contratos de trabalho e adiamento do 
recolhimento do FGTS. Empregadores poderão conceder férias coletivas ou antecipar descanso individual
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Contratos de trabalho podem ser suspensos por até 120 dias

Antecipação de férias
O empregador pode ante-

cipar as férias dos empre-
gados, contando que seja 
comunicada com 48h de 
antecedência. O descanso 
não poderá ser gozado em 
período inferior a cinco 
dias corridos, mas poderá 
ser concedido por ato do 
empregador, ainda que 
o período aquisitivo não 

tenha transcorrido. Para as 
férias concedidas durante 
o período de vigência da 
MP, o empregador pode 
optar por pagar o adicio-
nal de um terço de férias 
após sua concessão, até 
a data do pagamento da 
gratificação natalina.  As 
empresas também poderão 
conceder férias coletivas.

FGTS: recolhimento suspenso
A MP também suspende 

temporariamente o recolhi-
mento do FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço) pelos empregadores por 
quatro meses, referente a 
abril, maio, junho e julho. O 
pagamento poderá ser rea-

lizado em até quatro parce-
las mensais, sem multa ou 
encargos, com vencimento a 
partir de setembro de 2021. 
Caso não haja o pagamento 
nesse prazo, haverá multa 
e o bloqueio do certificado 
de regularidade do FGTS.

Trabalhadores informais
Ontem, o ministro da Eco-

nomia, Paulo Guedes, anun-
ciou que o governo vai lançar 
o programa Bônus de Inclusão 
Produtiva para atender os tra-
balhadores informais afetados 
pela pandemia de Covid-19. 
Guedes não deu detalhes, 
mas disse que o programa 
vai ajudar os 40 milhões 
de brasileiros “invisíveis”, 
como vendedores ambu-

lantes, pessoas que foram 
atendidas pelo auxílio emer-
gencial do governo federal.

Para Guedes, esses tra-
balhadores informais fo-
ram excluídos do mercado 
de trabalho formal “por 
uma legislação obsoleta”, 
que onera os empresários 
e impede a criação de um 
mercado de trabalho “vi-
goroso, forte e robusto”.

Foi publicada no Diário Oficial 
da União de ontem a MP (Me-
dida Provisória) nº 1.046/2021 
que estabelece flexibilizações 
temporárias na legislação 
trabalhista, que poderão ser 
adotadas pelos empregadores 
por até 120 dias. O presidente 
Jair Bolsonaro também au-
torizou a retomada do BEm, 
o Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego que 
permite a empresas a realiza-
ção de acordos para redução de 
jornada e salário de funcioná-
rios ou a suspensão dos con-
tratos de trabalho, que também 
terá duração de 120 dias.

No caso da MP nº 1.046/2021, 
foram flexibilizadas regras so-
bre teletrabalho, antecipação de 
férias individuais, concessão de 

férias coletivas, aproveitamen-
to e a antecipação de feriados, 
banco de horas, suspensão de 
exigências administrativas em 
segurança e saúde no trabalho 
e adiamento do recolhimen-
to do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).

O BEm será pago pela União 
nas hipóteses de suspensão ou 
redução da jornada de trabalho, 
independentemente do cumpri-
mento de período aquisitivo, do 
tempo de vínculo empregatício 
ou do número de salários rece-
bidos. Além disso, não impedirá 
a concessão ou alterará o valor 
do seguro-desemprego a que 
o empregado vier a ter direito, 
quando atendidos os requisi-
tos previstos legalmente, no 
momento de eventual dispensa. 

O benefício, a ser pago mensal-
mente, tem como referência a 
parcela do seguro-desemprego 
a que o empregado teria direito..

PERCENTUAIS
Conforme o texto, alguns 

requisitos devem ser observa-
dos: preservação do salário-
-hora de trabalho, pactuação 
de acordo individual escrito 
entre empregador e empre-
gado e redução da jornada de 
trabalho e salário nos percen-
tuais de 25%, 50% ou 70%.

Em todos os casos, fica 
reconhecida a garantia pro-
visória no emprego durante 
o período acordado e após o 
restabelecimento da jorna-
da ou encerramento da sus-
pensão, por igual período.
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Mais testes e aparelhos 
de suporte à respiração
Acij realiza doação de 30 BIPAPs para auxiliar equipes de saúde no trabalho de ventilação pulmonar de pacientes 
infectados pela Covid. Entidade também doou 10 mil testes rápidos para ampliar o combate à pandemia em Joinville
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SC tem 12 cidades sem casos ativos
A pandemia da Covid-19 

ainda não está completa-
mente controlada em Santa 
Catarina. O Estado conta com 
mais de 18,3 mil catarinenses 
infectados e com potencial 
de transmitir a doença, os 
chamados casos ativos.

No entanto, de acordo 
com os dados da pandemia 
divulgados pelo governo 
estadual na terça-feira, há 
12 municípios sem casos 
ativos, ou seja, sem mo-
radores infectados pela 
Covid-19 atualmente.

As 12 cidades não ultra-
passam os 6,5 mil habitan-
tes e a maior parte delas se 

localizam na região Oeste. O 
município com a maior po-
pulação é Bela Vista do Toldo, 
no Planalto Norte, com 6,3 
mil. Desde o início da pan-
demia, o município contabi-
lizou 58 casos confirmados 
da Covid-19 e uma morte 
em decorrência da doença.

No Vale do Itajaí, não há 
casos ativos no município de 
Doutor Pedrinho. Com pouco 
mais de 4 mil habitantes, a 
cidade registrou 282 casos 
confirmados da doença, 
sendo que quatro moradores 
perderam a vida. Em Bom 
Jardim da Serra também não 
há casos ativos. A cidade 

já confirmou 540 casos da 
doença e quatro mortes.

Os demais municípios são 
da região Oeste. São eles: 
Bom Jesus, Calmon, São 
Bernardino, São Miguel da 
Boa Vista, Jardinópolis, Nova 
Itaberaba, Santiago do Sul, 
Novo Horizonte e Tigrinhos.

Dados do governo do 
Estado apontam que to-
dos os 295 municípios de 
Santa Catarina já confir-
maram casos da Covid-19. 
Somente três cidades não 
registraram mortes causa-
das pelo novo coronavírus: 
Tigrinhos, Novo Hori-
zonte e Flor do Sertão.

A participação do 
setor produtivo 
é fundamental 
neste momento de 
emergência para 
dar mais velocidade 
ao processo de 
aquisição dos 
recursos que estão 
sendo doados ao 
poder público. É 
mais um legado 
social que a 
Acij entrega à 
comunidade”.

Maria Regina de Loyola 
Rodrigues Alves, vice-
presidente da Acij e responsável 
pela Bandeira da Saúde

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

Em uma ação conjunta de 
associados, parceiros e co-
munidade, a Acij (Associação 
Empresarial de Joinville) dis-
ponibilizou mais de R$ 530 mil 
para reforçar o sistema de saúde 
pública de Joinville no comba-
te à pandemia da Covid-19. 

Do total arrecadado, cerca de 
R$ 380 mil foram destinados à 
compra de 30 unidades de BIPAPs 
que vão auxiliar na estratégia de 
tratamento pulmonar com venti-
lação não invasiva, desenvolvida 
em Manaus, capital do estado do 
Amazonas, no auge da pandemia, 
para permitir atendimento maior 
e mais rápido aos pacientes.

O BIPAP é um aparelho usado 
para tratamento de apneia do 
sono com pressões programadas 
para inspiração e expiração. O 
equipamento permite a oxige-
nação do sistema respiratório, 
imitando as pressões da res-
piração natural e sem neces-
sidade de técnicas invasivas.

Os R$ 150 mil restantes serão 
utilizados na compra de 10 
mil unidades de testes rápi-
dos para a Secretaria de Saúde 
de Joinville. Esta ação é fun-
damental para não permitir 
eventuais atrasos que possam 
prejudicar a estratégia de au-
mentar a testagem na popu-
lação para uma atuação mais 
eficaz no isolamento de casos 
confirmados da Covid-19.

“A participação do setor 
produtivo é fundamental neste 
momento de emergência para dar 
mais velocidade ao processo de 
aquisição dos recursos que estão 
sendo doados ao poder públi-
co. É mais um legado social que 
a Acij entrega à comunidade”, 
afirma Maria Regina de Loyola 
Rodrigues Alves, vice-presi-
dente da entidade e responsá-
vel pela Bandeira da Saúde.

Durante a pandemia, a ACIJ já 
viabilizou outras importantes 
ações de reforço à saúde públi-
ca, como o Centro de Triagem 
da Tupy, a doação de respirado-
res, a entrega de 83 novos leitos 
ao Hospital Municipal São José 
e outros 27 leitos para reforço 
ao atendimento de pacientes 
com Covid-19 na UPA Leste.

Diretoria da Acij oficializou a entrega dos equipamentos 
ao secretário da Saúde, Jean Rodrigues (na foto, o 
segundo direita para a esquerda), ontem à tarde
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O ministro Ricardo Lewandows-
ki, do STF (Supremo Tribunal Fe-
deral), foi sorteado relator de ação 
movida por três senadores aliados 
do Planalto contra a indicação 
de Renan Calheiros (MDB-AL) 
para a relatoria da CPI da Covid. O 
mandado de segurança apresen-
tado por Eduardo Girão (Pode-
mos-CE), Jorginho Mello (PL-SC) 
e Marcos Rogério (DEM-RO) pede 
a suspensão do ato que colocou 
o emedebista na comissão.

Os parlamentares lembram que 
Renan Calheiros é pai do gover-
nador de Alagoas, Renan Filho 
(MDB) e, por isso, os trabalhos 
do senador à frente da CPI po-
dem fazer a comissão ser "ei-
vada de desconfiança". Um dos 
focos buscado por governistas 
para livrar o governo Bolsonaro 
das investigações é mirar o uso 
de verbas pelas gestões esta-
duais no combate à pandemia.

"É possível considerar legal e 
impessoal a indicação de sena-
dor relator, cujo filho está entre 
os governadores 'investigados'? 
Sabe-se que não há investigação 
direta da pessoa do governador, 
mas indiretamente se investi-
gará eventual má aplicação das 
verbas públicas repassadas pela 
União, no enfrentamento da 
covid-19 pelos Estados/Municí-
pios", apontam os senadores.

Instalada na terça (27), a CPI 
da Covid é presidida pelo senador 
Omar Aziz (PSD-AM), que indicou 
Renan Calheiros para a relatoria 
do colegiado após acordo com 
parlamentares. No plano de traba-
lho do emedebista, o ex-ministro 
da Saúde Luiz Henrique Mandet-
ta deverá ser o primeiro nome a 
prestar depoimento sobre atos 
ou omissões do presidente Jair 
Bolsonaro nos primeiros meses da 
pandemia. Mandetta foi demiti-

do em abril do ano passado após 
discordar de Bolsonaro na divul-
gação e defesa de medicamentos 
sem eficácia contra a Covid.

MINISTROS
Renan Calheiros também quer 

ouvir os ex-ministro Nelson 
Teich, que substituiu Mandetta 
por apenas um mês, e Eduardo 
Pazuello, acusado de improbidade 
no colapso do sistema de saúde 
em Manaus no início do ano. O 
atual titular da pasta, Marcelo 
Queiroga, também será chamado.

Apesar dos alvos focarem nas 
ações do governo, Renan Ca-
lheiros nega argumentos de 
governistas de que a investi-
gação se transformará em um 
palco político contra Bolsona-
ro. "Esse discurso que a CPI vai 
politizar é um discurso para 
inglês ver. Quem tem politizado 
é o governo", disse o senador.

CPI vai parar no STF
Ricardo Lewandowski será o relator de ação de aliados de Bolsonaro 
que querem barrar Renan Calheiros na comissão criada no Senado

Senadores se reúnem hoje
A CPI da Pandemia se reúne hoje para anali-

sar o plano de trabalho que deve ser proposto 
pelo relator, senador Renan Calheiros (MDB-
-AL). Na reunião de terça-feira, o parla-
mentar antecipou alguns encaminhamentos 
que pretende sugerir para as investigações. 

O relator da CPI da Pandemia anunciou ain-
da que pretende solicitar informações sobre 
contratações e tratativas para a aquisição de 
vacinas, além de todas as regulamentações 
do governo federal para temas como isola-
mento social e quarentena. Renan Calheiros 
afirmou que deve solicitar registros do Poder 
Executivo sobre medicamentos sem eficá-
cia comprovada e “tratamentos precoces”.

O plano de trabalho ainda não foi divulga-
do oficialmente. O relator pretende incluir 
no texto sugestões apresentadas por ou-
tros integrantes da CPI da Pandemia, como 
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Eduar-
do Girão (Podemos-CE), Humberto Costa 
(PT-PE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Até a manhã desta quarta-feira (28), 
a CPI da Pandemia recebeu 173 requeri-
mentos — 58 deles para a convocação de 
testemunhas. Além dos quatro ministros 
da Saúde que atuaram durante a pande-
mia de coronavírus, há requerimentos 
para a convocação de outros três auxiliares 
do presidente Jair Bolsonaro: Paulo Gue-
des (Economia), Marcos Pontes (Ciência, 
Tecnologia e Inovações) e Wagner Ro-
sário (Controladoria-Geral da União).

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 
4ª Região), responsável pelo julgamento 
de apelações das ações da 13ª Vara Cri-
minal Federal de Curitiba, base e origem 
da Operação Lava Jato, revogou ontem 
a prisão preventiva do ex-presidente da 
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha.

Em votação unânime, os desembar-
gadores mantiveram apenas a proibição 
a viagens internacionais, mas suspen-
deram o uso de tornozeleira eletrônica. 
A decisão foi tomada na análise de um 
recurso apresentado pela defesa.

"Finalmente a Justiça começa a ser con-
cretizada" afirmam os advogados Ticia-
no Figueiredo, Pedro Ivo Velloso e Rafael 
Guedes, que defendem o ex-deputado.

Condenado em novembro de 2017, pelo 
próprio TFR4, a 14 anos e seis meses de 
prisão por corrupção passiva, evasão frau-
dulenta de divisas e lavagem de dinheiro, 
Cunha foi preso preventivamente pouco 
mais de um ano antes, em outubro de 2016.

O cumprimento da prisão preventiva em 
regime fechado foi alterado em março do ano 
passado, após o ex-deputado passar por uma 
cirurgia com um médico que posteriormente 
foi diagnosticado com covid-19. Diante da 
suspeita de contágio do vírus, Cunha obteve 
liminar que permitiu a utilização de tor-
nozeleira eletrônica para cumprir medidas 
cautelares em domicílio durante a pandemia.

Ex-deputado

Justiça revoga  
prisão preventiva  
de Eduardo Cunha

Roteiro pelo Estado

Governadora interina visita cidades e libera 
recursos para Vale do Itajaí e Chapecó 

A governadora interina Daniela 
Reinehr (sem partido) visitou 
ontem Blumenau, Rio do Sul e 
Chapecó e anunciou a liberação 
de recursos para cidades do Vale 
do Itajaí e do Oeste catarinense. 

Em Blumenau foi confirma-
do o repasse de R$ 29 milhões 
para os 14 municípios da AMMVI 
(Associação do Médio Vale do 
Itajaí). Dos recursos, cerca de 
R$ 19 milhões são de emendas 
parlamentares impositivas para 
diversas áreas, como saúde 
e educação. Além disso, R$ 5 
milhões serão investidos na re-
vitalização da pista do aeroporto 
Quero-Quero, de Blumenau, e R$ 
4,9 milhões em serviços de con-
servação estrutural das rodovias. 

Depois, Daniela visitou o 
Centro de Vacinação da Vila 
Germânica, em Blumenau. 
Acompanhada do prefeito Mario 
Hildebrandt, da vice-prefeita 
Maria Regina de Souza Soar e do 
secretário de Saúde do muni-
cípio, Winnetou Krambeck, a 
chefe do executivo estadual 
conversou com os servido-
res e as pessoas que estavam 
recebendo a dose da vacina.

Daniela também teve um en-
contro com prefeitos e lideranças 
de Rio do Sul, onde anunciou que 
os 28 municípios que abrangem 
a Amavi (Associação dos Muni-
cípios do Alto Vale do Itajaí) vão 
receber, a partir do próximo dia 
30, valores referentes a emendas 
parlamentares impositivas que 
chegam a mais de R$ 20 mi-
lhões. Outro R$ 1,5 milhão será 
aplicado na infraestrutura do 
Parque do Salto, em Ituporanga. 

À noite, Daniela foi até Cha-
pecó, no Oeste catarinense, e 
anunciou o repasse de R$ 2,5 mi-
lhões para a reforma do Centro 
de Eventos Plinio Arlindo de Nês, 
a habilitação em nível federal do 
serviço de atendimento de AVC 
do Hospital Regional do Oeste e 
o ressarcimento dos gastos, por 
meio de uma Medida Provisó-
ria, referentes a alguns serviços 
realizados no HRO durante o 
primeiro trimestre do ano.

Daniela Reinehr encontrou prefeitos e lideranças locais
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Lucro na Celesc
A Celesc Distribuição realiza hoje, 
a partir das 10h, assembleia geral 
para aprovação do balanço geral 
de 2020. Segundo informações, 
a estatal registra um lucro de R$ 
518,8 milhões. Trata-se, de acordo 
com conselheiros, de resultado 
recorde na empresa. A assembleia 
deverá aprovar a distribuição de 
dividendos de R$ 129 milhões.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Inexplicáveis e inaceitáveis os 
motivos alegados por Brasília para 
aplicar cortes de 50% no orçamento 
da União destinado a rodovias federais 
em Santa Catarina. A proposta 
orçamentária que o Executivo enviou ao 
Congresso Nacional já era uma piada. 
Soava como um óbulo. Para um Estado 
que transfere para Brasília mais de R$ 
60 bilhões, receber R$ 271 milhões para 
rodovias essenciais ao desenvolvimento 

estadual soa como deboche, zombaria.
Veio então o Legislativo, em 

negociações com o Executivo e 
aplicou um corte radical, reduzindo 
estas dotações para apenas R$ 136 
milhões. Isto, para obras inadiáveis 
como a BR-470 no Vale do Itajaí; a 
BR-280 vital para o Planalto Norte 
e a região portuária da Babitonga; 
a BR-282, fundamental para o 
escoamento da produção do Oeste; 

a BR-163 oxigenadora do Oeste há 
anos em petição de miséria; e a BR-
285, que merece análise especial.

De acordo com dados oficiais, para 
ser concluída a BR-285 faltam apenas 
R$ 30 milhões. Inaugurada, vai dar 
uma nova dinâmica na economia 
e na geração de empregos no Sul, 
tornando-se a região portuária de 
Imbituba a grande exportadora de 
produtos do Centro e Oeste gaúchos.

A impressão que fica é que Santa 
Catarina, destaque nacional, é 
considerado por Brasília como Estado 
do trabalho, progressista, o mais 
empreendedor e que não precisa 
tanto de recursos federais. Acaba 
sendo punido exatamente pelo que 
tem de histórico positivo de trabalho, 
criatividade e empreendedorismo.

E, claro, pela falta de 
unidade e força política.

Operação Mercúrio
A Operação Mercúrio, deflagrada segunda-
feira (26) pelo Gaeco em Florianópolis, Palhoça, 
Joinville, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Urubici, 
requereu o afastamento do presidente da 
Fecomércio SC, Bruno Breithaupt, e o diretor 
regional do Sesc, Roberto Anastácio Martins. A 
operação está sendo conduzida pelas 7ª e 26ª 
promotorias de Justiça da Capital que, segundo 
nota, “investigam um possível esquema criminoso 
envolvendo desvio de bens, pagamento ilícito de 
diárias e supostas fraudes para a aquisição de 
bens, locação e contratação de serviços no âmbito 
da administração de uma entidade paraestatal”.

Comunicação
O Ministério das Comunicações realiza estudos visando viabilizar 
a proposta da Acaert de migração de 100% das emissoras de rádio 
de Santa Catarina para frequência FM tradicional. Informação do 
secretário de radiodifusão, Maximiliano Martinhão, durante reunião 
com o presidente da Acaert, Silvano Silva, em Brasília. O secretário 
mostrou entusiasmo com a possibilidade de nenhuma rádio de Santa 
Catarina precisar ocupar a faixa estendida para concluir a migração 
AM-FM. O estudo foi feito pela Acaert e protocolado no ministério.

Cortes: Estado está sendo punido

Livro - Tribunal de 
Justiça decidiu, através 
da 3ª Câmara de Direito 
Civil, manter as restrições 
impostas ao livro “Causos 
da Comarca de São 
Barnabé”, de autoria de 
Saile Barbara Barreto, em 
processo que tramita em 
segredo de Justiça. Por fazer 
referências a autoridades, 
a obra está proibida de 
veiculação em trechos nas 
redes sociais. No julgamento 
de recurso o Judiciário 
proibiu a publicação da 
obra. O promotor Geovani 
Tramontin impetrou ação 
contra a autora por prática 
de crimes contra a honra.

Inovação  - A empresa Termotécnica, de Joinville, conquistou 
o primeiro lugar no Prêmio Caspar Erich Stemmer de Inovação 
Catarinense, promovido todos os anos pela Fapesc, na categoria 
inovadora. Com 60 anos de atuação no mercado, sempre inovando 
em seus produtos e na gestão, a catarinense conta hoje com 900 
colaboradores e tem seis unidades industriais. Detém 40 patentes 
de novas tecnologias. Tem sido pioneira em embalagens EPS de 
isopor. Lançou a nanotecnologia do Safe Pack - EPS antiviral, 
para redução do risco e velocidade da contaminação por vírus, 
em 2020. É presidida pelo empresário Albano Schmidt (à dir.). O 
prêmio teve 226 participantes, com 32 finalistas em 11 categorias.
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Curtas
 – No feriado de sábado, Dia do 
Trabalho, os supermercados estarão 
abertos em 15 cidades de Santa 
Catarina, incluindo Florianópolis.

 – Programa musical imperdível hoje, às 
20h, pelo Youtube: exibição da Camerata 
Florianópolis, com composições de 
Vivaldi, Händel, Telemann e Bach. 
Regência de Jeferson Della Rocca.

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+



Há longo tempo que as doenças psí-
quicas fazem parte do cotidiano de 
muitos, e várias especialidades desen-
volveram técnicas para ajudar o sujeito 
a lidar com o sofrimento. Neste último 
ano, o mundo passou a enfrentar uma 
situação que afetou a todos, geran-
do medo coletivo. Convivemos com 
um vírus nocivo, que, além de ter seu 
dano individualizado, provocou na 
humanidade sentimentos e sensações 
vividos de forma aguda, tornando-
-se crônicos. Dessa forma, o campo da 
saúde mental também se tornou alvo 
de cuidado na pandemia. 
 
O medo tem função em nossa existên-
cia: nos preparar para a ação diante de 
algo que possa ameaçar nossa sobre-
vivência. Nos instiga a desenvolver es-
tratégias para a manutenção da vida. 
Ainda que seja necessário, na condição 
atual, diante da pandemia do corona-
vírus, o medo tem passado por fases 
que extrapolam a condição aguda para 
a crônica, trazendo danos à saúde físi-
ca, mental e emocional. 
 
O sentimento do medo, na pandemia, 
permeia o sujeito de diversas formas – 

medo de adoecer, de morrer, perder um 
ente querido, medo de perder o empre-
go e, com isso, a garantia de condi-
ções básicas à sobrevivência. Situação 
que gera um forte impacto na saúde 
mental. Muitos estudos, entrevistas e 
orientações vêm sendo realizadas com 
o intuito de auxiliar o sujeito, em sua 
individualidade e coletividade, a lidar 
com os sentimentos advindos da pan-
demia. 
 
Não existe algo pronto, uma fórmu-
la que vá funcionar para todos, porém 
estar disponível a acessar recursos de 
enfrentamento de acordo a crenças de 
cada um já é um bom começo. É pos-
sível ter acesso a materiais publicados 
e serviços disponibilizados de modo 
on-line, como psicoterapia, técnicas de 
relaxamento e meditação. Poder contar 
com a rede de apoio, como amigos e 
familiares, mesmo que de forma vir-
tual, será de grande ajuda. Seguir com 
orientações relacionadas à alimenta-
ção, prática de atividade física e higie-
ne do sono também são recursos para 
buscar certo equilíbrio e, assim, dimi-
nuir o impacto nocivo do sentimento 
do medo em sua fase aguda e crônica.

Medo e pandemia

Manutenção
dos empregos

Kethe Oliveira
psicóloga clínica do Hospital 
Dona Helena, 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

M esmo com a criação de 184.140 postos de 
trabalho em março, resultado de 1.608.007 
admissões e de 1.423.867 desligamentos de 
empregos com carteira assinada no Brasil, 

é um indicativo positivo e de esperança para a retomada 
econômica. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acredita 
que, com a vacinação da população contra Covid-19 avan-
çando a cada dia, o País está retomando o crescimento eco-
nômico sustentável, com destaque para o setor de serviços.

É evidente que os efeitos da pandemia são devastadores 
para diversos setores da economia e para os trabalhadores. 
Para amenizar essa crise, o governo federal relançou o Pro-
grama Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, 
que vigorou por oito meses no ano passado e atingiu quase 10 
milhões de traba-
lhadores. A medida 
permite a redução da 
jornada e a suspen-
são dos contratos 
de trabalho, além 
da estabilidade no 
emprego para o tra-
balhador. O principal 
objetivo é evitar 
que as empresas 
demitam durante o 
período da crise pro-
vocada pelo agrava-
mento da pandemia.

Desta vez, os 
trabalhado-
res informais também serão beneficiados. Paulo Guedes 
disse ontem que o governo vai lançar o programa Bônus 
de Inclusão Produtiva (BIP) para atender os trabalha-
dores informais afetados pela pandemia. Ainda não há 
detalhes, mas a meta é ajudar os 40 milhões de brasi-
leiros “invisíveis”, como os vendedores ambulantes.

Nessa linha de ajuda emergencial, o governo federal pre-
cisa agilizar e olhar com mais cuidado para os pequenos e 
médios empreendedores, principalmente do setor de eventos, 
hotéis, bares e restaurantes. Afinal, os anúncios da liberação 
de créditos são muitos, mas maiores ainda são as queixas 
de empreendedores. Além de garantir a a manutenção dos 
postos de trabalho e ajudar os trabalhadores informais, o 
que se espera é que o governo implemente ações para inje-
tar recursos nas empresas, a fim de evitar falências gene-
ralizadas, preservando ao máximo os empregos formais.

Além do programa de 
redução de jornada e 
salário, governo federal 
também vai atender 
os trabalhadores 
informais afetados 
pela pandemia”.
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Sam’s Club inaugura  
loja no dia 10 de junho
Estabelecimento substitui antiga loja do BIG 
na Avenida Beira-Rio e traz um novo sistema 
de operação em Joinville, onde apenas os 
associados ao clube poderão realizar compras
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Transporte coletivo de Joinville terá alterações
O transporte coletivo de 

Joinville passará por alte-
rações nos próximos dias. A 
partir de amanhã, dia 30, o 
local de embarque e desem-
barque de passageiros de 
algumas linhas no Terminal 
Central será modificado.

A linha 800 - Iririú terá 
como ponto de parada a 
área lateral na entrada da 
bilheteria. Já as linhas 244 

- Benjamin Constant, 245 
- Circular Orestes Guima-
raes, 500 e 501 - Vila Nova e 
504 -  Madrugadão Centro 
passam a ter o ponto final 
nas plataformas centrais.

Outra alteração será realiza-
da a partir de segunda-feira, 
dia 3, quando passará a cir-
cular a Linha Expressa 6003 
- Sul/Iririú, que ligará a Zona 
Sul ao Iririú, sem passar pelos 

terminais Central e Norte, 
dando mais agilidade nos des-
locamentos para os bairros. 

A nova Linha Expressa 6003 
- Sul/Iririú funcionará das 17h 
às 19h e substituirá a Linha 
Expressa 6002 - Norte/Iririú, 
que deixa de circular na mes-
ma data. Mais informações 
sobre horários e itinerários 
podem ser consultadas por 
meio do site www.onibus.info.

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

Raquel Schiavini Schwarz 
raquel.schwarz@ndmais.com.br

O antigo BIG da Avenida 
Beira-Rio, localizado no 
Bairro América, em Join-
ville, que está fechado para 
reforma desde dezembro 
do ano passado e que ago-
ra terá a bandeira Sam’s 
Club, vai reabrir suas por-
tas no dia 10 de junho.

O Sam’s Club é um modelo 
de atacado muito comum nos 
Estados Unidos e é contro-
lado no Brasil pelo Grupo 
Carrefour. Assim como em 
outras cidades, o Sam’s Club 
venderá produtos em emba-
lagens maiores e disponibi-
lizará produtos importados e 
exclusivos aos seus clientes.

A diferença dos modelos 
tradicionais de redes vare-
jistas é que no Sam’s Club 
apenas quem participa do 
clube pode fazer as compras. 
Ou seja, o cliente precisa 
se tornar sócio por meio do 
pagamento de uma anuidade 
que gira em torno de  R$ 75 
para ter acesso aos produ-
tos da loja. O cadastramen-
to vale tanto para pessoa 
física quanto para jurídica.

A associação tem validade 
de um ano e pode ser reno-
vada ao final deste período. 
Ela também dá o direito ao 
sócio de comprar nos outros 
31 clubes existentes no Bra-
sil, além de outras unidades 
espalhadas pelo mundo.

GALERIA DE LOJAS 
CONTINUA ABERTA

A Galeria de Lojas que 
funcionava anexa ao BIG 
vai continuar aberta. São 50 
lojas de serviços voltados 
ao cidadão, como centro 
automotivo, lotérica, per-
fumaria, academia, pre-
sentes, roupas, acessórios 
e farmácia, além da praça 
de alimentação, que tam-

bém segue atendendo nos 
mesmos moldes e horários.

A outra loja do BIG, que fica 
no bairro Bucarein, também 
foi vendida para o Grupo 
Carrefour, mas segue no mo-
delo de hipermercado. Esse 
formato poderá ser mantido 
ou alterado para atacadão.

Consultadas, as assessorias 
de imprensa do Grupo BIG e 
do Carrefour informaram que 
essa é uma decisão que cabe-
rá ao proprietário do estabe-
lecimento e que será tomada 
após o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(Cade) aprovar a compra, o 
que deve ocorrer em 2022.

A nota oficial também 
informa que o Grupo Carre-
four Brasil planeja otimizar 
a rede de lojas convertendo 
as unidades Maxxi para a 
bandeira Atacadão. A com-
panhia também espera 
converter parte das lojas 
BIG e BIG Bompreço para as 
bandeiras Atacadão ou Sam’s 
Club. As demais lojas serão 
convertidas para a bandeira 
de hipermercado Carrefour.

O NEGÓCIO
A compra das lojas BIG pelo 

Grupo Carrefour foi anun-
ciada no final de março deste 
ano. O negócio foi avaliado 
em R$ 7,5 bilhões. O Grupo 
BIG é o terceiro maior vare-
jista de alimentos do País. 
Possui 387 lojas, 41 mil fun-
cionários e está presente em 
19 estados brasileiros. A rede 
registrou R$ 24,9 bilhões 
em vendas brutas em 2020.

Já o Carrefour Brasil conta 
atualmente com 489 lojas 
no País. A compra pro-
mete ampliar a presença 
do Carrefour no Brasil e 
a combinação criará um 
grupo com vendas brutas 
de cerca de R$ 100 bi-
lhões e aproximadamen-
te 137 mil funcionários.

Cliente terá de pagar uma anuidade que gira 
em torno de R$ 75 para ter acesso aos produtos 
comercializado na loja do Grupo Carrefour 

Usuário deve 
ficar atento às 
alterações de 
localização das 
plataformas de 
embarque no 
Terminal Central
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WEG na bolsa
As ações da WEG, de Jaraguá do Sul, dispararam ontem na 
abertura da Ibovespa. Os papés foram negociados a R$ 38,62 
após a divulgação do balanço do primeiro trimestre do ano. 
A alta acumulada no valor de negociação foi de 4,44% nos 
últimos 30 dias e 7,54% nas últimas 52 semanas. O aumento da 
demanda global deve aquecer ainda mais os negócios da WEG 
que anunciou, recentemente, parceria com a Renault. A empresa 
catarinense será a fornecedora oficial de estações de recarga para 
os veículos elétricos da montadora francesa. No dia 16, a empresa 
anunciou a abertura de uma nova fábrica, em Betim (MG).

Financiamentos
O Sicredi liberou, 
em 2020, mais de 
R$ 67 milhões em 
financiamentos para
novas unidades de 
geração fotovoltaica em 
Santa Catarina, o que 
representa aumento
de 75% em relação ao 
ano anterior. No ranking 
nacional de potência 
instalada, SC ocupa 
a sétima posição.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

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$ 308,03

R$ 1100,00

Data Pontos Variação

Data fi nal Rendimento

28/ABR 121.052,52 1.39%

27/ABR 119.388,37 -1%

26/ABR 120.594,61 0.05%

1/MAIO 0,1590%

28/ABRIL 0,1590%

27/ABRIL 0,1590%R$ 5,358 R$ 5,367 R$ 6,531 R$ 0,0569R$ 5,359 R$ 5,537 R$ 6,534 R$ 0,0574

-1,84% -1,47% -0,613% -1,88%

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%

0,91%

2,49%

6,69%

A Fundição Tupy acaba de anunciar a maior 
receita líquida de sua história num primeiro 
trimestre: R$ 1,5 bilhão, aumento de 41% em 
relação ao primeiro trimestre de 2020. 
Segundo a companhia, um dos fatores 
fundamentais para essa marca foi o 
crescimento no volume físico de vendas, 
15% maior em comparação com o ano 
anterior, atingindo 127 mil toneladas, 
com forte desempenho em todos os 
segmentos e geografias. 
“Iniciamos 2021 mantendo a tendência de 
recuperação apresentada desde o segundo 
semestre do ano passado. Este desempenho 
é decorrente da nossa exposição a setores 
perenes e que têm se beneficiado do 
aumento da demanda por infraestrutura, 
commodities, serviços de transporte e 
logística, bem como de diversos pacotes 
de estímulos governamentais”, destaca 
Fernando Cestari de Rizzo, CEO da Tupy. 

O lucro bruto de R$ 240 milhões e o EBITDA 
Ajustado (lucros antes dos juros, tributos, 
depreciação e amortização) de R$ 199 
milhões são os maiores valores da história da 
Tupy para um primeiro trimestre. O aumento 
dos custos com matérias-primas e outros 
fatores foram mitigados por iniciativas 
de ganhos de eficiência, implementadas 
ao longo dos últimos trimestres, explica a 
companhia. Também no primeiro trimestre 
de 2021, a Tupy emitiu título de dívida 
no mercado externo no valor de US$ 375 
milhões e vencimento em 2031. Os recursos 
foram utilizados para pré-pagar dívida 
com vencimento em 2024, sendo que a 
operação trará redução de custos financeiros 
no valor de 6 milhões de dólares ao ano. As 
despesas financeiras relacionadas ao resgate 
antecipado totalizaram R$ 58 milhões, 
reconhecidas no resultado do período, 
segundo comunicado da Tupy. 

Tupy alcança R$ 1,5 bilhão  
de receita no 1o trimestre

Expansão
O diretor-presidente Cia. Hering, 
Fábio Hering, afirmou que a 
fusão da empresa com o Grupo 
Soma (dono de marcas como 
Farm e Animale), não mudará 
nada significativamente em 
Blumenau, sede da companhia 
centenária. “A história da Hering 
está ligada à de Blumenau e 
sempre estará”. Conforme Fábio 
Hering, com o aumento na 
produção das marcas, há chances 
de crescimento das atividades 
no parque fabril da cidade.  

Adesão na pandemia
Os planos de saúde ganharam a adesão de 1 milhão de 
beneficiários durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil, 
apontou levantamento divulgado pela Federação Nacional 
de Saúde Suplementar a partir de dados disponibilizados 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os planos 
têm, atualmente, 48 milhões de beneficiários, o maior 
número desde setembro de 2016. O aumento foi maior 
nos planos coletivos empresariais, que cresceram 2,48%. 
A adesão dos idosos nesses planos foi ainda maior, com 
uma expansão de 3,8% de pessoas com mais de 59 anos. 
Na faixa abaixo dessa idade, o aumento ficou em 2,36%. 

Confiança sobe 
O Índice de Confiança do Consumidor do Instituto 
Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas subiu 
4,3 pontos em abril, para 72,5 pontos recuperando 44% 
da queda sofrida no mês anterior. Em médias móveis 
trimestrais, o índice continua em tendência negativa 
ao cair 1,1 ponto. Segundo o instituto, confiança dos 
consumidores ainda precisa ser avaliada com cautela pois 
a melhora foi influenciada pela diminuição do pessimismo 
das famílias em relação aos próximos meses, mas sem 
a percepção de recuperação da situação atual por conta 
do cenário de agravamento da pandemia de Covid-19.
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Na quinta fase da novela Gênesis, a 
prisão do sobrinho de Abraão (Zécar-
los Machado) teve grande repercus-
são e o público chegou até a pedir  
nas redes sociais que  
Gate (Mario Bregieira) 
fosse libertado.

Na trama, a sequência 
começou quando ele foi 
acusado de ter matado um 
general egípcio e acabou 
preso após ser reconheci-
do por Femi (Gabi Lopes). 
No julgamento realizado no 
Egito, Amenemhat (André 
Ramiro) o condenou à morte 
e exigiu que fosse jogado 
aos crocodilos. Mas, para 
atender um pedido de Sa-
rai (Adriana Garambone), 
o faraó reduziu a pena do rapaz, que 
passou dois anos no calabouço.

Mario Bregieira destaca os bastidores 
da trama e destaca o clima de união que 
prevalece entre o elenco. “A ligação do 
nosso núcleo foi muito intensa desde 
o começo. A gente se uniu como uma 
família e viramos amigos. Foi muito 

especial, pois todo mundo estava na 
mesma energia e tudo ajudou na hora de 
gravar as cenas de maior emoção, que 
foram as do calabouço”, disse. 

Mario contou que as 
sequências do julgamento 
até a saída do calabou-
ço foram gravadas em 
torno de seis diárias e 
não tiveram uma ordem 
cronológica definida. 

“O maior desafio foi 
manter a energia e a carga 
dramática lá no alto du-
rante todas as sequências 
do capítulo. Precisei trazer 
o mesmo tom em todas 
elas”, detalhou o ator. 
Para as cenas em que 
Gate está preso, o ator 

comentou que passou por um processo 
de caracterização que ajudou no mo-
mento da gravação. “Foram 50 minutos 
para fazer a caracterização. Coloquei 
sujeira, aplique de barba e passaram 
óleo e pomada no cabelo. O persona-
gem é solar e quando ele passa por isso 
vira um monstro”, ressaltou Mario.

Sobre a repercussão, Mario não es-
condeu a felicidade ao comentar sobre 
o carinho e o apoio que recebeu durante 
todas as cenas do personagem. “O pes-
soal começou a subir a hashtag #Não-
MateOGate e pedir para que ele saísse 
da prisão! Tinha muita gente mandando 
mensagem e elogiando as cenas”, disse.

O ator revela que o personagem saiu 
da prisão mais maduro, porém adiantou 
que ainda vai passar por conflitos ao 
longo da trama. 

Capítulo de hoje
Michal se entrega a Manre. Lúcifer con-

segue a confiança de Abraão. O exército do 
rei Bera batalha contra os homens do rei 
Quedorlaomer. Manre cai na provocação 
de Gyasi. O exército de Quedorlaomer 
leva vantagem na batalha. O rei Bera 
precisa se humilhar para se manter 
vivo. Sarai força uma aproximação 
entre Abraão e Agar. Ló se apavora com 
a notícia dada por Sitri. “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.

Mario Bregieira fala sobre 
os desafios de viver Gate 

BELAVENTURA 

Marion ordena 
que Pietra seja 
acorrentada

Marion sugere que Pietra confirme a 
Merlino que tem os conhecimentos ne-
cessários para reproduzir as fórmulas po-
derosas. Carmona confronta Enrico e diz 
que seu casamento com Nodier garantia a 
ele um futuro promissor. Jacques conver-
sa com Brione para tentarem chegar até 
a masmorra enquanto o castelo recebe a 
visita do representante da Ordem. Enrico 
confidencia à Selena que pretende invadir 
o castelo Valedo para resgatar Pietra. 

Severo reage e diz que Pietra é sua pro-
tegida. Marion arrasta Pietra e a chama de 
traidora, e desfere um tapa em seu rosto. 
Marion ordena que acorrente Pietra. Ariela 
visita Gonzalo, Tiana e Joniel e eles se sur-
preendem. Otoniel faz uma proposta à Se-
lena de financiar caravanas de exploração 
e contribuir para fortalecer o reino. Severo 
nega a Enrico que Pietra seja sua prisio-
neira. Jacques diz que não vai mentir para 
Enrico e revela que Pietra estava na mas-
morra. Enrico encara Severo com ódio.

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

Novelas  / Serviço 

Mario interpreta o jovem 
Gate na novela Gênesis

Ator comenta bastidores da prisão do personagem, destaca o 
clima de união entre o elenco e a repercussão nas redes sociais
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Áries 21/3 a 20/4 
A vida sempre se manifesta através de toques 
mágicos, que fazem as coisas se resolve-
rem, mesmo quando pareciam destinadas à 
tragédia. É tudo uma questão de depositar 
um voto de confiança na vida. E isso é difícil.

Touro 21/4 a 20/5
Para você reunir as pessoas neces-
sárias aos seus projetos, você precisa 
ter clareza e se expressar de uma for-
ma que garanta compreensão. Bus-
que a simplicidade através das palavras 
que usar, isso ajudará muito. É por aí.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Mesmo havendo argumentos que ali-
mentam as preocupações, procure não 
os levar muito a sério, se fechando neles. 
Há muito mais vida para viver, um ce-
nário muito mais amplo do que o pro-
posto pelas preocupações. Saia dessa!

Câncer   21/6 a 22/7 
Há momentos mágicos, nos quais, apesar de 
você andar à esmo pela vida afora e dentro, 
você acaba encontrando algo importante. É 
essa história de encontrar o que se bus-
ca justamente quando se deixa de buscar.

Leão 23/7 a 22/8  
Apesar de os sentimentos estarem todos mis-
turados e isso não brindar com a clareza ne-
cessária para tomar decisões, mesmo assim 
tem uma saída para o momento, que é tra-
balhar de forma incansável e pensar menos.

Virgem  23/8 a 22/9 
Este é um momento de compreensão 
mutua, mas, principalmente, é a opor-
tunidade de você se aproximar de aque-
las pessoas que normalmente você tem 
dificuldade de se relacionar. Muito pro-
vável que você as entenda melhor.

Libra  23/9 a 22/10
Agora é quando sua alma precisa se de-
bruçar, com muito boa vontade e ale-
gria, sobre os assuntos mais complicados, 
procurando uma saída, senão definiti-
va, pelo menos que faça as coisas se de-
sembaraçarem temporariamente.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Nada como um momento de concórdia! 
Aproveite esse estado raro de coisas, porque 
vai passar, e se aproxime das pessoas em 
questão para solucionar as questões que, com 
certeza, aliviarão o caminho de todo mundo.

Sagitário  22/11 a 21/12 
As coincidências vão ajudar você, mas para 
isso você precisa ajudar também, manten-
do clareza e evitando se jogar nos braços dos 
raciocínios simplistas, porque nesta parte 
do caminho só tem assunto complexo.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Pense e repense, mas permaneça com a alma 
atenta aos sinais que acontecerem como 
efeito de coincidências. A vida é mágica, ela 
responde aos seus questionamentos atra-
vés dessa linguagem, que é a coincidência.

Aquário 21/1 a 19/2
Busque conforto, busque segurança, sua 
alma precisa se sentir melhor e há condições 
ao alcance da mão para isso acontecer. Faça 
uso e aproveite tudo que está ao seu alcance, 
e que não é pouco. Segurança e conforto.

Peixes  20/2 a 20/3
A maneira com que você explicar, ou expres-
sar, seus sentimentos, não garante que as 
pessoas entendam, apenas que você tenha 
dado seu melhor nesse sentido. Isso será 
suficiente, o resto fica na mão dos outros.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Acabou o sonho do título 
catarinense para o JEC. Jo-
gando no Augusto Bauer, 
na noite de ontem (28), o 
Tricolor foi derrotado pelo 
Brusque por 1 a 0 e, mais 
uma vez, foi eliminado nas 
quartas de final, novamente 
pelo Quadricolor. Com gol de 
Thiago Alagoano, o Brusque 
fez valer o mando de cam-
po, venceu e carimbou a vaga 
nas semifinais do Estadual.

Em um primeiro tempo 
movimentado, com as duas 
equipes buscando o gol, 
JEC e Brusque tiveram boas 
oportunidades de balan-
çar a rede, mas pararam na 
falta de capricho no último 
toque e nas boas defesas de 
Fabian Volpi e Dalberson.

Com uma atuação bem dife-
rente do primeiro jogo, Paulo 
Victor avançou com muita ve-
locidade pelo lado esquerdo do 
campo e criou ótima chance já 
nos primeiros minutos e após 
bate e rebate na área, a zaga 
do Brusque afastou o perigo. 
Com o jogo mais truncado 
e marcado no meio, as duas 

equipes exploraram os la-
dos do campo, com Thiago 
Alagoano protagonizando as 
melhores ações do Quadrico-
lor, mas ainda assim, muito 
marcado e “encaixotado” 
pela marcação do Joinville.

Em boa jogada pela direita, 
Diego bateu de fora da área, 
a bola desviou em Rodolfo 
e, com muita reclamação de 
pênalti, a bola voltou e so-
brou para Yann Rolim, que 
quase encobriu Dalberson. O 
goleiro se esticou todo para 
desviar pela linha de fundo.

Explorando muito as la-
terais, o Tricolor chegava 
com boas chances com Pau-
lo Victor pela esquerda e a 
dobra Diego e Yann Rolim 
pela direita. O camisa 33 ainda 
perdeu uma ótima chance. 
Após cruzamento da esquer-
da, o meia pegou de primei-
ra, mas chapou para fora.

Sem mudanças para a 
segunda etapa, os dois ti-
mes voltaram com a mes-
ma intensidade do primeiro 
tempo, procurando buracos 
na marcação e aceleran-

do as ações pelas laterais.
Apesar do empate favore-

cer o Brusque, o jogo conti-
nuou muito movimentado, 
com contra-ataques rápi-
dos para as duas equipes, 
que levaram perigo ao se-
tor defensivo adversário.

Gustavo Ermel perdeu 
ótima oportunidade. Após 
cobrança de falta de Edson 
Ratinho, a zaga do Brus-
que tentou afastar, a bola 
sobrou viva na entrada da 
área, Ermel dominou, arru-
mou e chutou firme. Dal-
berson com a ponta da luva 
tirou para a linha de fundo.

Se de um lado o gol não 
saiu, do outro, saiu. Aos 33 
minutos, em escanteio pelo 
lado direito, a bola sobrou 
no meio da pequena área e 
Thiago Alagoano aproveitou 
o rebote e colocou a bola no 
fundo da rede de Fabian Volpi.

O técnico Elizeu até ten-
tou mudar para deixar o time 
mais ofensivo, mas o Brusque 
soube administrar a vanta-
gem e apenas aguardar o apito 
final para comemorar a vaga. 
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Mudança de postura

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Joiville perde e cai 
de novo nas quartas
Gol de Thiago Alagoano carimbou a passagem do Brusque e acabou 
com o sonho do Tricolor de avançar às semifinais do Estadual

Esporte

O sonho do título acabou, mas é preciso avaliar o que 
de bom ficou de uma equipe que teve uma mudança 
de postura drástica e provou os motivos pelos quais 
conquistou dois títulos no ano. Com um jogo ofensivo, 
agressivo e de aproximação, o Tricolor não deu vida 
fácil ao Brusque, time que recém conquistou o acesso 
à segunda divisão do futebol brasileiro. O elenco se 
mostrou forte, determinado e com ânsia de buscar mais. 
E é exatamente esse espírito que o JEC precisa para 
conquistar o principal objetivo do ano: o acesso à série C.

Novo comandante 
Agora é pensar no futuro e a primeira ação do JEC é a apresentação 
do novo comandante. Leandro Zago chega na sexta-feira (30) 
e será apresentado, oficialmente, às 11h, na Arena Joinville. O 
elenco deve ter alguns dias de folga antes de iniciar o trabalho 
com o novo treinador com um único foco: a Série D. 
 
FALANDO EM SÉRIE D....  
Falando em Série D, o JEC tem mais de um mês para se 
preparar para a competição. Dura, longa e muito difícil, a 
quarta divisão começa no dia 4 de junho para o JEC, que 
viaja até Cascavel para enfrentar os donos da casa. 

Mais um pênalti não marcado 
Em três dias, dois pênaltis não marcados para o JEC. Depois 
da penalidade não assinalada em cima de Charles no 
domingo (25), na Arena Joinville, na noite de ontem foi 
a vez do árbitro Rodrigo D’Alonso Ferreira escolher não 
anotar a marca da cal para o Tricolor. Em jogada de Diego, 
o camisa 10 chutou de fora e Rodolfo desviou com a mão 
dentro da área. Nem toda a reclamação do elenco e do staff 
do Joinville foi suficiente para o árbitro marcar o pênalti. 
E, não há o argumento de mal posicionamento, não havia 
nenhum atleta cobrindo a visão de Rodrigo D’Alonso que 
estava voltando a apitar depois da “geladeira”. Foi ele 
o protagonista de lances bizarros e escandalosos contra 
o Marcílio Dias. Criticado até pelo presidente da FCF, foi 
afastado, voltou na partida de ontem e errou novamente.

10 + 33 
A primeira missão do JEC é garantir que nenhum assédio 
seja capaz de levar Diego e Yann Rolim do Joinville. Com o 
camisa 33 pelo meio e DG jogando pela direita, o Tricolor é 
outro time. Com mais movimentação e criatividade do jovem 
10 e uma qualidade de passe e QI de futebol diferenciado de 
Yann, o time ganha outra vida. Nada pode tirar os dois daqui.

E o acesso PRECISA vir 
Sem a classificação para as semifinais, o JEC precisa 
conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro 
para, enfim, iniciar a retomada que o torcedor tanto 
espera e, mais ainda, para garantir calendário no 
segundo semestre de 2022. Sem o Estadual, o Tricolor 
não tem vaga garantida na série D e só tem uma 
opção: conquistar a vaga para a terceira divisão.

FOTO VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

O JEC equilibrou a partida e criou chances de gols, mas acabou 

derrotado por 1 a 0 pelo Brusque e deu adeus ao Catarinense

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

Acabou o sonho do título 
catarinense para o JEC. Jo-
gando no Augusto Bauer, 
na noite de ontem (28), o 
Tricolor foi derrotado pelo 
Brusque por 1 a 0 e, mais 
uma vez, foi eliminado nas 
quartas de final, novamente 
pelo Quadricolor. Com gol de 
Thiago Alagoano, o Brusque 
fez valer o mando de cam-
po, venceu e carimbou a vaga 
nas semifinais do Estadual.

Em um primeiro tempo 
movimentado, com as duas 
equipes buscando o gol, 
JEC e Brusque tiveram boas 
oportunidades de balan-
çar a rede, mas pararam na 
falta de capricho no último 
toque e nas boas defesas de 
Fabian Volpi e Dalberson.

Com uma atuação bem dife-
rente do primeiro jogo, Paulo 
Victor avançou com muita ve-
locidade pelo lado esquerdo do 
campo e criou ótima chance já 
nos primeiros minutos e após 
bate e rebate na área, a zaga 
do Brusque afastou o perigo. 
Com o jogo mais truncado 
e marcado no meio, as duas 

equipes exploraram os la-
dos do campo, com Thiago 
Alagoano protagonizando as 
melhores ações do Quadrico-
lor, mas ainda assim, muito 
marcado e “encaixotado” 
pela marcação do Joinville.

Em boa jogada pela direita, 
Diego bateu de fora da área, 
a bola desviou em Rodolfo 
e, com muita reclamação de 
pênalti, a bola voltou e so-
brou para Yann Rolim, que 
quase encobriu Dalberson. O 
goleiro se esticou todo para 
desviar pela linha de fundo.

Explorando muito as la-
terais, o Tricolor chegava 
com boas chances com Pau-
lo Victor pela esquerda e a 
dobra Diego e Yann Rolim 
pela direita. O camisa 33 ainda 
perdeu uma ótima chance. 
Após cruzamento da esquer-
da, o meia pegou de primei-
ra, mas chapou para fora.

Sem mudanças para a 
segunda etapa, os dois ti-
mes voltaram com a mes-
ma intensidade do primeiro 
tempo, procurando buracos 
na marcação e aceleran-

do as ações pelas laterais.
Apesar do empate favore-

cer o Brusque, o jogo conti-
nuou muito movimentado, 
com contra-ataques rápi-
dos para as duas equipes, 
que levaram perigo ao se-
tor defensivo adversário.

Gustavo Ermel perdeu 
ótima oportunidade. Após 
cobrança de falta de Edson 
Ratinho, a zaga do Brus-
que tentou afastar, a bola 
sobrou viva na entrada da 
área, Ermel dominou, arru-
mou e chutou firme. Dal-
berson com a ponta da luva 
tirou para a linha de fundo.

Se de um lado o gol não 
saiu, do outro, saiu. Aos 33 
minutos, em escanteio pelo 
lado direito, a bola sobrou 
no meio da pequena área e 
Thiago Alagoano aproveitou 
o rebote e colocou a bola no 
fundo da rede de Fabian Volpi.

O técnico Elizeu até ten-
tou mudar para deixar o time 
mais ofensivo, mas o Brusque 
soube administrar a vanta-
gem e apenas aguardar o apito 
final para comemorar a vaga. 
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Mudança de postura

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Joiville perde e cai 
de novo nas quartas
Gol de Thiago Alagoano carimbou a passagem do Brusque e acabou 
com o sonho do Tricolor de avançar às semifinais do Estadual

Esporte

O sonho do título acabou, mas é preciso avaliar o que 
de bom ficou de uma equipe que teve uma mudança 
de postura drástica e provou os motivos pelos quais 
conquistou dois títulos no ano. Com um jogo ofensivo, 
agressivo e de aproximação, o Tricolor não deu vida 
fácil ao Brusque, time que recém conquistou o acesso 
à segunda divisão do futebol brasileiro. O elenco se 
mostrou forte, determinado e com ânsia de buscar mais. 
E é exatamente esse espírito que o JEC precisa para 
conquistar o principal objetivo do ano: o acesso à série C.

Novo comandante 
Agora é pensar no futuro e a primeira ação do JEC é a apresentação 
do novo comandante. Leandro Zago chega na sexta-feira (30) 
e será apresentado, oficialmente, às 11h, na Arena Joinville. O 
elenco deve ter alguns dias de folga antes de iniciar o trabalho 
com o novo treinador com um único foco: a Série D. 
 
FALANDO EM SÉRIE D....  
Falando em Série D, o JEC tem mais de um mês para se 
preparar para a competição. Dura, longa e muito difícil, a 
quarta divisão começa no dia 4 de junho para o JEC, que 
viaja até Cascavel para enfrentar os donos da casa. 

Mais um pênalti não marcado 
Em três dias, dois pênaltis não marcados para o JEC. Depois 
da penalidade não assinalada em cima de Charles no 
domingo (25), na Arena Joinville, na noite de ontem foi 
a vez do árbitro Rodrigo D’Alonso Ferreira escolher não 
anotar a marca da cal para o Tricolor. Em jogada de Diego, 
o camisa 10 chutou de fora e Rodolfo desviou com a mão 
dentro da área. Nem toda a reclamação do elenco e do staff 
do Joinville foi suficiente para o árbitro marcar o pênalti. 
E, não há o argumento de mal posicionamento, não havia 
nenhum atleta cobrindo a visão de Rodrigo D’Alonso que 
estava voltando a apitar depois da “geladeira”. Foi ele 
o protagonista de lances bizarros e escandalosos contra 
o Marcílio Dias. Criticado até pelo presidente da FCF, foi 
afastado, voltou na partida de ontem e errou novamente.
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camisa 33 pelo meio e DG jogando pela direita, o Tricolor é 
outro time. Com mais movimentação e criatividade do jovem 
10 e uma qualidade de passe e QI de futebol diferenciado de 
Yann, o time ganha outra vida. Nada pode tirar os dois daqui.

E o acesso PRECISA vir 
Sem a classificação para as semifinais, o JEC precisa 
conquistar o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro 
para, enfim, iniciar a retomada que o torcedor tanto 
espera e, mais ainda, para garantir calendário no 
segundo semestre de 2022. Sem o Estadual, o Tricolor 
não tem vaga garantida na série D e só tem uma 
opção: conquistar a vaga para a terceira divisão.
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O JEC equilibrou a partida e criou chances de gols, mas acabou 

derrotado por 1 a 0 pelo Brusque e deu adeus ao Catarinense
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Joinville perde e cai 
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TIME DO CORAÇÃO
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Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 
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Premiação Ganhadores Prêmio

OUTUBRO          

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 1 R$ 1.580.367,35
14 acertos 188 R$ 1.762,59
13 acertos 7130 R$ 25,00
12 acertos 96117 R$ 10,00
11 acertos 558450 R$ 5,00

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

Quina Acumulado R$ 7 milhões
Quadra 91 R$ 6.839,33
Terno 7162 R$ 130,67

07 12 21 58 74

Sena Acumulado R$ 34 milhões
Quina 76 R$ 37.685,71
Quadra 4869 R$ 840,33

04 27 33 35 38 41

20 acertos Acumulado R$ 6.500 mil
19 acertos 10 R$ 33.994,45
18 acertos 98 R$ 2.168,02
17 acertos 964 R$ 220,39
16 acertos 5906 R$ 35,97
15 acertos 27401 R$ 7,75
0 acertos 0 R$ 0,00

04 17 23 24 27
36 44 45 49 53
64 65 66 67 77
80 82 97 98 00

Sena Acumulado R$ 700 mil
Quina 1 R$ 36.613,67
Quadra 299 R$ 139,94

Sena 0 R$ 0,00
Quina 9 R$ 3.661,37
Quadra 341 R$ 122,71

7 acertos Acumulado R$ 1.800 mil
6 acertos 1 R$ 40.542,11
5 acertos 38 R$ 1.524,13
4 acertos 986 R$ 9,00

FLUMINENSE      RJ 6770 R$ 7,50

7 acertos 1 R$ 749.857,67
6 acertos 34 R$ 2.607,14
5 acertos 1493 R$ 20,00
4 acertos 20391 R$ 4,00
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LIBERTADORES
  GRUPO a 

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

  2ª Rodada 
 27/4, 21h30 Palmeiras 5 x 0 Ind.del Valle
28/4, 19h Def. y Jus. 3 x 0 Universitario 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª Rodada 
 27/4, 21h30 Internacional 4 x 0 Dep. Táchira
28/4, 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 2 x 0 Santos
28/4, 23h Barc.-EQU  x  The Strongest* 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª Rodada 
 28/4, 21h Santa Fe 1 x 2 Fluminense
28/4, 21h River Plate 2 x 1 Junior B. 

    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

  2ª Rodada 
 28/4, 19h Nacional-URU 4 x 4 At.Nacional
29/4, 19h Uni. Católica  x  Argentinos Jrs 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª Rodada 
 4/5, 19h15 Un. La Calera  x  Vélez Sarsfi eld
4/5, 21h30 LDU  x  Flamengo 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª Rodada 
 27/4, 19h15 Atlético-MG 2 x 1 América Cali
28/4, 19h Cerro Porteño 0 x 0 La Guaira   

Palmeiras 6 2 2 0 0 8 2 6 100
Def. y Jus. 4 2 1 1 0 4 1 3 66.7
Ind.del Valle 1 2 0 1 1 1 6 -5 16.7
Universitario 0 2 0 0 2 2 6 -4 0

Internacional 3 2 1 0 1 4 2 2 50
Always Ready 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Dep. Táchira 3 2 1 0 1 3 6 -3 50
Olimpia 0 1 0 0 1 2 3 -1 0

Boca Juniors 6 2 2 0 0 3 0 3 100
Barc.-EQU 3 1 1 0 0 2 0 2 100
The Strongest 0 1 0 0 1 0 1 -1 0
Santos 0 2 0 0 2 0 4 -4 0

Fluminense 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
River Plate 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
Junior B. 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
Santa Fe 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7

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

At.Nacional 4 2 1 1 0 6 4 2 66.7
Argentinos Jrs 3 1 1 0 0 2 0 2 100
Nacional-URU 1 2 0 1 1 4 6 -2 16.7
Uni. Católica 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Flamengo 6 2 2 0 0 7 3 4 100
LDU 4 2 1 1 0 5 3 2 66.7
Un. La Calera 1 2 0 1 1 3 6 -3 16.7
Vélez Sarsfi eld 0 2 0 0 2 3 6 -3 0

Cerro Porteño 4 2 1 1 0 2 0 2 66.7
Atlético-MG 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
La Guaira 2 2 0 2 0 1 1 0 33.3
América Cali 0 2 0 0 2 1 4 -3 0

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO a 

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

  2ª Rodada 
 27/4, 21h30 Huachipato 0 x 0 12 de Octubre
28/4, 21h30 Rosario Central 2 x 0 San Lorenzo 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª Rodada 
 27/4, 19h15 Bahia 5 x 0 Guabirá
28/4, 19h15 Independ. 3 x 1 Montevideo C.T. 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª Rodada 
 27/4, 21h30 Ars. de Sarandí 0 x 0 Ceará
29/4, 19h15 Jorge Wil.  x  Bolívar 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª Rodada 
 28/4, 19h15 Athletico-PR 1 x 0 Metropolitanos
28/4, 21h30 Melgar 2 x 0 Aucas 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª Rodada 
 29/4, 19h15 Sp. Huancayo  x  R. Plate-PAR
29/4, 19h15 Corinthians  x  Peñarol 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª Rodada 
 29/4, 21h30 Palestino  x  Atlético-GO
29/4, 21h30 New. Old Boys  x  Libertad 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª Rodada 
 28/4, 21h30 Tolima 1 x 1 Talleres
28/4, 21h30 Emelec 3 x 0 Bragantino 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª Rodada 
 29/4, 21h30 La Equidad  x  Aragua
29/4, 21h30 Lanús  x  Grêmio   

Huachipato 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
12 de Octubre 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
Rosario Central 3 2 1 0 1 2 1 1 50
San Lorenzo 0 2 0 0 2 0 3 -3 0

Independ. 6 2 2 0 0 6 2 4 100
Bahia 4 2 1 1 0 6 1 5 66.7
Montevideo C.T. 1 2 0 1 1 2 4 -2 16.7
Guabirá 0 2 0 0 2 1 8 -7 0

Ceará 4 2 1 1 0 3 1 2 66.7
Bolívar 3 1 1 0 0 2 1 1 100
Ars. de Sarandí 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
Jorge Wil. 0 1 0 0 1 1 3 -2 0

Melgar 6 2 2 0 0 5 2 3 100
Athletico-PR 6 2 2 0 0 2 0 2 100
Metropolitanos 0 2 0 0 2 2 4 -2 0
Aucas 0 2 0 0 2 0 3 -3 0

Peñarol 3 1 1 0 0 5 1 4 100
Corinthians 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
R. Plate-PAR 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Sp. Huancayo 0 1 0 0 1 1 5 -4 0

Libertad 3 1 1 0 0 2 0 2 100
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
Palestino 0 1 0 0 1 0 2 -2 0

Emelec 6 2 2 0 0 5 1 4 100
Bragantino 3 2 1 0 1 2 4 -2 50
Tolima 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7
Talleres 1 2 0 1 1 2 3 -1 16.7

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 1 0 1 -1 0

Diogo de Souza
diogo.rodrigues@ndmais.com.br

A Chapecoense confirmou 
seu favoritismo, venceu o 
Hercílio Luz e carimbou sua 
vaga às semifinais do Cam-
peonato Catarinense na noite 
de ontem, na Arena Condá. 

Em jogo que fechou a ro-
dada, o Verdão do Oeste não 
precisou fazer muita força 
para vencer o time de Tuba-
rão por 1 a 0 e agora já pensa 
no Marcílio Dias no próxi-
mo domingo, em Itajaí.

O técnico Umberto Louzer 
já deixou Chapecó, mas seu 
pragmatismo, agora nas mãos 
de Mozart, segue intacto. 
Com um futebol protocolar 
e sem forçar, o Índio Con-

dá venceu o time do Sul do 
Estado com gol do artilheiro 
Perroti, de pênalti, assinala-
do aos 6’ da primeira etapa.

Foi o 12º gol do atleta que 
é o artilheiro isolado da 
competição. Thiago Ala-
goano, o vice, soma “ape-
nas” sete bolas na rede.

O triunfo do representante 
do Oeste na fase eliminatória 
é mais um de uma campanha 
quase irretocável, até aqui, 
do time que é o atual cam-
peão estadual. São 9 vitórias, 
3 empates e apenas 1 derrota 
ao longo da competição.

Para o domingo a Chape-
coense já tem o compromisso 
com o Marcílio Dias que, depois 
de duas vitórias, passou pelo 
Juventus de Jaraguá do Sul.

Chapecoense avança à semi

 

PSG

 1 X 2 

Manchester C.

 

City abre 
vantagem 
sobre o PSG
Em duelo de dois tempos 
bem distintos, o Manchester 
City fez valer o melhor 
momento e derrotou, de 
virada, o Paris Saint-
Germain por 2 a 1, no Parque 
dos Príncipes. Os gols do 
jogo foram marcados por 
Marquinhos, De Bruyne e 
Mahrez. Agora, um empate 
ou mesmo uma derrota por 1 
a 0 no jogo da volta garante 
o time de Pep Guardiola na 
final. Para voltar à decisão, 
como fez na temporada 
passada, o PSG vai precisar 
fazer ao menos dois gols . 

 

Santa Fe

 1 X 2 

Fluminense

 

Fred marca  
e Flu vence
Com dois gols do artilheiro 
Fred, o Fluminense derrotou 
o Independiente Santa Fé, 
na Colômbia,  por 2 a 1, em 
duelo válido pelo Grupo 
D da Libertadores. Com o 
resultado, o Flu chegou aos 
quatro pontos, igualando-
se na primeira colocação 
ao River Plate, que venceu 
o Júnior de Barranquilla. 
Com a atuação destacada, 
Fred chegou 185 gols com a 
camisa do Flu, tornando-se o 
segundo maior artilheiro da 
história do clube, superado 
apenas por Waldo, autor 
de 319 tentos pelo clube.

  Jogos de ida 
 25/4, 16h Hercílio Luz 0 x 0 Chapecoense
25/4, 16h Joinville 2 x 2 Brusque
25/4, 19h Marcílio Dias 1 x 0 Juventus-SC
25/4, 19h Próspera 0 x 1 Avaí 

   Jogos de volta 
 28/4, 19h Juventus-SC 0 x 1 Marcílio Dias
28/4, 19h Brusque 1 x 0 Joinville
28/4, 20h30 Avaí 2 x 1 Próspera
28/4, 21h30 Chapecoense 1 x 0 Hercílio Luz  

CATARINENSE

QUaRTaS De finaL

Jogos de ida
Domingo, 2/5 Avaí x Brusque
Domingo, 2/5 Marcílio Dias x Chapecoense

Jogos de volta
Domingo, 9/5 Brusque  x  Avaí
Domingo, 9/5 Chapecoense  x  Marcílio Dias

SemifinaiS
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Aposentados terão  
13º salário antecipado
O secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho, Bruno 
Bianco, disse ontem que já existe um consenso dentro do Ministério 
da Economia e a autorização do presidente Jair Bolsonaro para a 
antecipação das duas parcelas do 13º salário para aposentados e 
pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). 
Bianco, no entanto, recorda que a liberação foi adiada devido 
ao atraso na aprovação do Ploa (Projeto de Lei do Congresso 
Nacional), o que não permite a divulgação de uma data. “Tudo 
caminha para que isso aconteça nos próximos dias, mas ainda 
precisamos ver os meses de antecipação. Muito provavelmente, será 
no próximo mês [maio] e no outro [junho]”, afirmou Bianco.
Antes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a antecipação 
do 13º vai injetar R$ 56 bilhões na economia. A medida deve 
beneficiar 31 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. 

Deputado Daniel Silveira 
vira réu após decisão do STF
O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu ontem 
aceitar denúncia da PGR (Procuradoria-Geral 
da República) contra o deputado federal Daniel 
Silveira (PSL-RJ) pela prática de agressões 
verbais e ameaça aos ministro da Corte. Com a 
decisão, o parlamentar passará à condição de 
réu e vai responder a um processo criminal.
Por unanimidade, os ministros aceitaram 
abrir uma ação penal contra o parlamentar, 
que, em fevereiro deste ano, foi acusado pela 
PGR de incitar o emprego de violência para 
tentar impedir o livre exercício das atividades 
do Legislativo e do Judiciário e a animosidade 
entre as Forças Armadas e a Corte, por meio 
de vídeos publicados em suas redes sociais.

STF determina que 
governo realize  
Censo 2021 
Ministro do STF (Supremo Tribunal 
Federal), Marco Aurélio Mello, 
determinou ontem que o governo 
adote medidas voltadas à realização do 
Censo 2021, observados os parâmetros 

estabelecidos pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e 

Estatística). Durante a 
tramitação do Orçamento 
de 2021, o relator, senador 
Marcio Bittar (MDB-AC), 
retirou uma previsão de 
cerca de R$ 2 bilhões para 
a realização do Censo 
em 2021 e redistribuiu a 

emendas parlamentares. 

Astronauta da Apollo 
11, Michael Collins 
morre aos 90 anos
O astronauta norte-americano Michael Collins, 
que ficou no módulo de comando da Apollo 11 no 
dia 20 de julho de 1969 enquanto Neil Armstrong 
e Buzz Aldrin viajavam à superfície lunar para 
se tornarem os primeiros humanos a caminha-
rem na lua, morreu ontem, aos 90 anos, 
informou a família. Um comunicado 
da família disse que Collins mor-
reu de câncer. Descrito muitas 
vezes como o terceiro astronauta 
"esquecido" da missão his-
tórica, Collins ficou sozinho 
durante mais de 21 horas 
até seus dois colegas vol-
tarem ao módulo lunar. 

Recorde de 
frio em SC

+notícias

Curto-circuito em 
rádio provoca incêndio
Um incêndio que começou por volta 
das 15h30 de ontem destruiu parte 
de um apartamento no edifício 
Rosa Maria, na avenida Lédio João 
Martins, no bairro Kobrasol, em São 
José. De acordo com a proprietária 
do imóvel, a cabeleireira Rosana 
Ferreira, o filho adolescente estava 
em casa assistindo televisão quando 
a fiação de um rádio conectado à 
tomada gerou um curto-circuito 
que provocou o incêndio. Os 
bombeiros foram chamados e 
controlaram o fogo. O prédio foi 
evacuado pelos bombeiros durante 
a operação, e ninguém ficou ferido. 

388 kg de maconha apreendidos em 24 horas
Forças policiais da Grande 
Florianópolis deram um duro 
golpe no tráfico de drogas. Em 
pouco mais de 24h, 388,5 kg de 
maconha foram apreendidos 
em quatro operações policiais. O 
primeiro caso foi na praia João 
Rosa, em Biguaçu, às 17h de 
segunda-feira. A PMSC (Polícia 
Militar) e a PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) apreenderam 80 kg de 
maconha, além de outras drogas, 
dinheiro e carros. A segunda 
ocorrência foi às 22h de segunda-feira: 36 kg foram apreendidos em Santo Amaro 
da Imperatriz com dois homens dentro de um veículo Honda Fit. A terceira e 
principal operação foi na noite de terça-feira, quando 210 kg de maconha foram 
apreendidos após uma perseguição policial que começou em Palhoça na BR-101. 
Dois homens foram presos. A quarta operação foi na madrugada de terça, quando 
a PM apreendeu mais 62 kg do entorpecentes em uma casa em Potecas, São José. 

MYCCHEL LEGNAGHI/SÃO JOAQUIM ONLINE/DIVULGAÇÃO/ND

Santa Catarina registrou recorde de frio no amanhecer de ontem. Segundo os 
termômetros da Epagri/Ciram, o município de Urupema, na Serra catarinense, 
amanheceu com congelantes -5,34°C. Este pico negativo ocorreu entre 6h e 7h. O 
meteorologista Marcelo Martins, da Epagri/Ciram, explica que a “temperatura mínima 
normalmente acontece no início da manhã, no nascer do sol”. Os números ficaram 
baixos também em áreas do Oeste e Meio-Oeste de Santa Catarina. Lebon Régis e 
Ponta Alta do Norte, por exemplo, marcaram 0°C nas primeiras horas do dia.
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