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GASOLINA | Preço pode chegar a R$ 6 por litro 
Aumento do ICMS em SC e elevação do preço do barril do petróleo são apontados pelo sindicato dos postos como os motivos da alta. Página 13
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REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DO NORTE CATARINENSE JOINVILLE, SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2021
ANO 11 | Nº 3.311 | NDMAIS.COM.BR 

Na última vez que foi realizada, em 2019, Festa do Trabalhador reuniu grande público e ofereceu serviços gratuitos. Página 12 

Catarinenses 
avaliam as gestões 
de Daniela e Moisés   
Pesquisa do Grupo ND, encomendada ao Instituto Mapa, ouviu 
1.200 pessoas em todas as regiões do Estado sobre as atuações da 
governadora interina e do governador afastado. Páginas 4 e 5

População vacinada

SC prevê 100% 
só em janeiro 
de 2022
Em 100 dias de vacinação, 
Estado aplicou 1,59 milhão 
de doses, média diária de 
38,4 mil aplicações. Santa 
Catarina tem 7,2 milhões 
de habitantes. Página 3

Imposto
Combustíveis 
vão ficar mais 
caros em SC 
Governo do Estado 
eleva o ICMS. Página 6

REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS FLORIANÓPOLIS, SEXTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2021
ANO 15 | Nº 4.714 | NDMAIS.COM.BR | R$ 2,50

Desenvolvimento Econômico

Ricardo Gouvêa é  
o novo secretário.
Página 6

Coronavac e AstraZeneca

Mais 218 mil doses de vacinas 
chegam ao Estado. Página 3
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Décio Lima 
defende o 
lockdown
Ex-deputado diz que 
País perdeu muito 
tempo com um debate 
sem sentido. PÁGINA 13

MOACIR PEREIRA

Pesquisa é um 
termômetro 
atualizado  
em SC
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COQUEIROS | Impasse na obra do trapiche
Advocacia Geral da União suspendeu liminar que impedia revitalização da estrutura interditada 
desde 2014, mas ação civil pública proíbe intervenção na orla continental. Página 11
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Por regiões

Pesquisa aponta 
diferenças

Impeachment

Deputados são 
avaliados



2   sexta-feira, 30 de abril de 2021

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D

Uma ação para unir a celebração do dia 1o de maio, Dia do Trabalhador e a solidariedade. 
Duas marcas que o Grupo ND sempre mantém como seu DNA junto a comunidade. Então, 
amanhã (1o), será um dia para colocar em prática a ajuda para quem está precisando.  
 
Respeitando todos os protocolos de saúde e combate ao coronavírus, a NDTV realizará 
um drive thru da Maratona da Solidariedade. Toda a equipe estará pronta para receber 
as doações, junto com o time de apresentadores. Sim, todos nós estaremos lá para 
confraternizar e espalhar o bem! Para os fãs de esporte, uma informação importante: 
jogadores do JEC/Krona também estarão presentes no drive thru da Maratona da 
Solidariedade e, inclusive, entregando suas doações à campanha. 
 
Anote aí: no Pórtico da Expoville, entre 9h e 13h, estaremos aguardando a sua 
doação e sua presença por lá. Um lembrete: Não esqueça de usar sua máscara! 

Dia “D” da Maratona da Solidariedade

Dia “D” da 
vacinação 
da gripe
Em Barra Velha, o sábado 
será de participação 
na campanha nacional 
de vacinação contra a 
Influenza. Será o Dia “D” 
contra a gripe. Todas as 
unidades básicas de saúde 
do município estarão 
abertas para vacinação 
das 8h às 17 horas. Serão 
vacinados crianças de 
seis meses e menores 
de 6 anos, puérperas, 
povos indígenas e 
trabalhadores da saúde.

Migração das rádios AM para FM
O presidente da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Acaert), Silvano Silva, participou essa semana de um encontro que rendeu 
promissoras notícias para Santa Catarina. Na reunião com o secretário de 
Comunicação, coronel André Costa, e o novo secretário de Radiodifusão do 
Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, Maximiliano Salvadori Martinhão, a 
Acaert apresentou os projetos da entidade.   
Nos últimos tempos, a entidade passou a ser referência pela valorização da 
mídia regional, dando importância às pequenas emissoras de rádio e o valor 
desses veículos para a região onde atuam e o quanto eles contribuem para 
desenvolver a sociedade em suas respectivas regiões. Em Santa Catarina, são 284 
emissoras de rádio e TV afiliadas à Acaert.  
A Rede de Notícias Regional, um trabalho pioneiro e de oferta democrática 
e gratuita de informação, foi elogiada também pelos dois secretários. Mas, 
a grande notícia durante o encontro foi de que o secretário Martinhão 
trabalhará para viabilizar a proposta de colocar 100% das emissoras 
catarinense que precisam migrar do AM para a faixa do FM convencional 
existente hoje. Se confirmado, será um case nacional e exemplo para o Brasil.

Criação de hortas comunitárias tem parecer favorável
Foi dado mais um passo no projeto que está em tramitação na Câmara de 
Vereadores de Joinville. Os vereadores da Comissão de Urbanismo aprovaram 
um parecer favorável à criação do Programa Municipal de Hortas Comunitárias. 
Caso o projeto seja aprovado e sancionado, será permitido a entidades sem fins 
lucrativos usar terrenos baldios de posse do município para o plantio de hortaliças, 
legumes, frutas, fitoterápicos e plantas alimentícias não convencionais.

Maior proteção aos idosos
A proposta deve simbolizar um grande passo 
para maior proteção dos idosos no Brasil e 
foi aprovada, por unanimidade, na Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da 
Câmara Federal. O projeto de lei 4.170/19 
é de autoria do deputado Roberto Lucena 
(Podemos/SP), mas tem como relatora a 
deputada catarinense Geovania de Sá (PSDB), 
que garantiu a tramitação do projeto. 
Na prática, se for aprovado, a pena para 
o crime de abuso de incapaz, prevista no 
artigo 173 do Código Penal, será aumentada 
em um terço, quando praticado por 
descendente de primeiro grau (filha ou 
filho) da pessoa que sofre de alienação 
ou debilidade mental. Casos que quando 
acontecem ganham repercussão e causam 
comoção, tamanha a crueldade. Só com 
leis mais duras é possível pensar numa 
mudança de comportamento para melhor.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

São notícias 
muito boas. O 
que percebemos é 
que os secretários 
vêem Santa 
Catarina como 
um diferencial. 
É um estado 
diferente, que 
mostra sua pujança nas ações, que tem uma radiodifusão de 
qualidade e todo mundo conhece a Acaert e a radiodifusão 
catarinense. Isso é muito importante para nós.”

Silvano Silva,  presidente Acaert
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Agora, a fila de espera 
é para receber a 2a dose
Mais de 500 pessoas 
residentes no Norte 
do Estado aguardam 
a chegada do 
imunizante CoronaVac 
para completar o ciclo 
vacinal. Situação é 
mais preocupante 
porque lote que 
desembarcou ontem  
não contempla 
essa necessidade

Para ficar protegido contra 

a Covid-19 é preciso 

aplicar duas doses de 

vacina. O prazo varia de 

duas a quatro semanas 

no caso da Coronavasc
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Jaraguá do Sul suspende a vacinação
A falta de doses da Corona-

Vac fez a Prefeitura de Jaraguá 
do Sul suspender ontem tem-
porariamente a aplicação da 
D2 para as pessoas imunizadas 
com a vacina do Butantan. 
Na última semana, a cidade 
recebeu apenas 430 doses, o 
que já era considerado abaixo 
da expectativa para a conti-
nuidade da aplicação da D2.

Na última segunda-feira, 
o estoque acabou e a Secre-
taria de Saúde do município 
decidiu suspender a aplica-
ção nas pessoas que tinham 
agendado a segunda dose. O 

atendimento será retoma-
do assim que a Prefeitura 
receber novas vacinas. 

Já a aplicação da vacina 
AstraZeneca/Oxford segue 
seu cronograma normal.

Guaramirim, Garuva e Join-
ville disseram que têm estoque 
suficiente para continuar com 
a imunização da população. 
Por meio de assessoria, a Di-
ve-SC informou que as doses 
encaminhadas para os muni-
cípios, até o momento, seriam 
suficientes para todas as cida-
des aplicarem a segunda dose 
dentro do prazo orientado.

Segundo o cronograma 
de vacinação do Ministé-
rio da Saúde, do montante 
de vacinas enviadas nes-
sa remessa para o Estado, 
172.370 devem ser usadas 
como a primeira dose em 
idosos entre 60 a 64 anos.

Outras 19.445 doses devem 
ser destinadas a trabalhadores 
da saúde e 1.221 a profissionais 
das forças de segurança, sal-
vamento e Forças Armadas. Já 
as 4 mil vacinas da Coronavac 
devem ser usadas na aplica-
ção da primeira dose em 3.558 
idosos entre 60 a 64 anos.

Joinville inicia agendamentos para pessoas com 60 anos ou mais
A Prefeitura de Joinville 

recebe hoje um novo lote de 
vacinas para a Covid-19. De 
acordo com o cronograma 
da Secretaria de Estado da 
Saúde, está prevista a en-
trega de 16.640 doses ao 
município, a grande maioria 
da Oxford AstraZeneca. Com 
esta quantidade, será possível 
ampliar a imunização para 
pessoas com 60 anos ou mais.

O agendamento será reali-

zado no site joinville.sc.gov.
br a partir das 11h desta 
sexta-feira, com horários 
disponíveis entre sábado (1º) 
e terça-feira (11). As doses 
serão administradas na Cen-
tral de Imunização de Joinvil-
le, instalada no Centreventos 
Cau Hansen, e em 35 Uni-
dades Básicas de Saúde da 
Família (UBSFs), localizadas 
em todas as regiões da cidade.

Com este lote, a cida-

de prevê finalizar o grupo 
prioritário de idosos com 
60 anos ou mais. Na se-
quência, novos grupos 
serão contemplados. Por 
este motivo, é importante 
que todas as pessoas que 
estejam na faixa etária 
contemplada realizem o 
agendamento e compare-
çam no horário marcado. 
Não é necessário chegar 
com grande antecedência.

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

Apesar da chegada de um 
novo lote de vacinas contra 
a Covid-19 ontem no Es-
tado, cerca de 500 pessoas 
que residem na região Norte 
correm o risco de não se-
rem imunizadas com a se-
gunda dose da CoronaVac.

É que a maior parte do 
lote - 214,5 mil de um total 
de 218,5 mil doses - são da 
vacina Oxford AstraZeneca, 
que é produzida em parce-
ria com a Fundação Oswaldo 
Cruz e as 4 mil doses restantes 
são da CoronaVac, fabrica-
da pelo Instituto Butantan.

Prefeituras de três cidades 
da região já relataram que 
terão que paralisar a aplica-
ção por falta de imunizantes. 
Uma delas é Barra Velha, que, 
desde a semana passada, diz 
não ter estoque para a aplica-
ção da segunda dose. Atual-
mente, a cidade precisaria de 
mais de 300 imunizantes para 
garantir a D2 à população.

Na semana passada, o mu-
nicípio chegou a receber 275 
vacinas, que foram usadas 
para terminar a imunização de 
idosos com 65 anos e iniciar 
a de pessoas com 64 anos. 

Em Itapoá, a situação é pa-
recida: segundo a Prefeitura, 
há 467 agendamentos para a 
aplicação da segunda dose, mas 
250 pessoas podem ficar sem a 
vacina caso uma nova remes-
sa não chegue até hoje. Estas 
aplicações já estavam agen-
dadas desde a primeira dose. 

doses da vacina 
da Oxford 

AstraZeneca e

doses da vacina 
Sinovac CoronaVac 
chegaram ontem 

214.500

4.000



DANIELA REINEHR (GOVERNADORA INTERINA)

CARLOS MOISÉS (GOVERNADOR AFASTADO)
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Pesquisa do Grupo ND, 
encomendada ao Instituto 
Mapa, retrata o que pensam 
os catarinenses sobre o atual 
cenário político e administrativo do governo do Estado. 
Foram ouvidos 1.200 moradores de todas as regiões de 
Santa Catarina nos dias 27 e 28 de abril sobre a atuação 
da governadora interina Daniela Reinehr (sem partido) e 
do governador afastado Carlos Moisés (PSL). Os entre-
vistados responderam sobre o nível de confiança que 
têm em relação aos dois políticos, o que pensam sobre 
um possível impeachment do governador e também 
a avaliação que fazem sobre a atuação dos deputa-
dos estaduais durante o processo de impedimento. 

Perguntados sobre como avaliam a atuação da go-
vernadora interina de Santa Catarina, 39,3% tem um 
viés positivo. Deste total, 14,6% dos entrevistados 
responderam que consideram ótima a gestão de Da-
niela e 24,7% consideram boa. Outros 22,1% conside-
ram regular. Por outro lado, 19,3% tem uma percepção 
negativa da atuação de Daniela, sendo 11,5% péssima, 
e 7,8% ruim. Outros 19,3% não souberam responder. 

Os mesmos entrevistados também avaliaram a atua-
ção do governador afastado Carlos Moisés. Para 30,3% 
a percepção sobre Moisés é positiva. Deste total, 10,7% 
consideram a atuação dele como ótima e 19,6% conside-
ram boa. Outros 23,3% consideram regular. A percepção 
negativa da população sobre Moisés soma 38%. Deste 
valor, 15,7% avaliam como ruim, e 22,3% como péssima. 
Outros 8,4% dos pesquisados não souberam responder. 

Para a maioria dos entrevistados, o nível de con-
fiança em Daniela Reinehr (35%) é mais alto do 
que em relação a Carlos Moisés (26,8%). A pesqui-
sa também mostrou que os 49,9% dos catarinen-
ses não confiam no governador afastado, e 28,2% 
disseram não confiar em Daniela. No caso de Da-
niela 36,8% disseram ainda não saber se confiam 
ou não, valor que é de 23,3% no caso de Moisés. 

IMPEACHMENT 
O impeachment do governador, cujo julgamen-

to será no dia 7 de maio, tem o apoio de 39,2% 
dos entrevistados pelo Instituto Mapa. Os con-
trários ao impeachment representam 36,3%. 
Outros 24,6% não souberam responder.

Os entrevistados também responderam sobre 
quem preferem que governe Santa Catarina até o 
final de 2022. Para 45,3% a preferência é para que 
Daniela fique no governo e 31% querem que Moi-
sés conclua o mandato; 23,8% não sabem.

DEPUTADOS ESTADUAIS
A atuação dos deputados estaduais, de modo 

geral, em relação ao impeachment do governa-
dor também foi avaliada durante a pesquisa. Para 
4,9% dos entrevistados a atuação dos parlamen-
tares é ótima, para 14,7% é boa e 27,5% avaliou 
como regular. Ruim (13,3%), péssima (14,8%) e 
não sabem (24,9%) foram as outras avaliações.

Avaliação do atual cenário 
político em Santa Catarina
Pesquisa ouviu população sobre as gestões  
de Daniela Reinehr e Carlos Moisés e mediu o 
grau de confiança e satisfação dos governantes 

GRAU DE SATISFAÇÃO
Como você avalia a atuação da governadora em exercício 
Daniela Reinehr? (estimulada – resposta única)

GRAU DE SATISFAÇÃO
Como você avalia a atuação do governador Carlos Moisés nos 
últimos meses de sua gestão? (estimulada – resposta única)

NÍVEL DE CONFIANÇA
Qual seu nível de confiança 
na governadora em exercício 
Daniela Reinehr? (estimulada 
– resposta única)

NÍVEL DE CONFIANÇA
Você confia ou não confia no 
governador Carlos Moisés? 
(estimulada – resposta única)

35%

28,2%

36,8%
Não sabe

Não confia

Confia

Não sabe

Não confia

Confia

26,8%

49,9%

23,3%

Sobre a pesquisa feita pelo Instituto Mapa

A pesquisa “cenário político-administra-
tivo do governo de Santa Catarina” foi apli-
cada nos dias 27 e 28 de abril pelo Instituto 
Mapa em todo o Estado. Foram ouvidas 1,2 
mil pessoas por telefone sendo que no Vale 
do Itajaí está a maior concentração de entre-
vistados (24,3%), seguido pelas regiões Oeste 
(18,8%), Norte (18,6%), Grande Florianópolis 
(16,6%), Sul (15,3%) e Serrana, com 6,4%.

Foram ouvidas 52% pessoas do sexo fe-
minino e 48% do sexo masculino. Quanto à 
faixa etária, 12,3% tem entre 16 a 24 anos; 
41,8% 25 a 44 anos; 25,9% 45 a 59 anos e 
20% 60 anos ou mais. Do total de entrevista-
dos, 40% declararam ter ensino fundamental, 
38,8% o ensino médio e 21,3% o superior. A 
margem de erro é de 2,8 pontos percen-
tuais, dentro da confiabilidade de 95%.

Ruim + 
Péssima:
19,3%

Ruim + 
Péssima:
38,0%

Ótima + Boa:
39,3%

Ótima + Boa:
30,3%
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AVALIAÇÃO DOS 
DEPUTADOS ESTADUAIS 
SOBRE O IMPEACHMENT
Você avalia a atuação dos 
deputados estaduais, de modo geral, 
em relação ao impeachment, como?

IMPEACHMENT – 
ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO
Você é a favor ou contra o 
impeachment para afastamento do 
governador Carlos Moisés e posse da 
vice-governadora Daniela Reinehr? 
(estimulada – resposta única)

PREFERÊNCIA 
– DANIELA x 
CARLOS MOISÉS
Qual dos dois você prefere que 
governe Santa Catarina até o 
final de 2022? (estimulada 
– resposta única)

As regiões Oeste e Norte avaliam de forma 
positiva o governo de Daniela Reinehr. Do total 
de entrevistados, 42,2% e 43%, respectivamen-
te, afirmaram que a atuação da governadora 
em exercício é ótima ou boa. Também nes-
sas regiões está o maior nível de confiança 
em Daniela, 37,7 (Norte) e 38,7% (Oeste).

Questionados se são favoráveis ou contrários 
ao impeachment de Moisés e posse de Daniela, 
42,6% dos entrevistados do Norte são favoráveis 
ao impeachment, seguidos do Sul (40,8%), Vale 
(39,4), Oeste (38,7%), Serrana (35,1%) e Grande 
Florianópolis (35,7%). Sobre a preferência entre 
Daniela e Moisés para governar Santa Catarina até 
o final de 2022 todas as seis regiões são mais fa-
voráveis à permanência da vice-governadora, com 
exceção do Sul que aparece com empate técnico, 
sendo 39,1% para Daniela e 37% para Moisés.

O apoio a Carlos Moisés é pulverizado nas 
seis regiões, onde 30,3% avaliam a atuação 
dele como ótima ou boa. O maior percentual 
está no Sul (33,2%), seguido do Oeste (32,9%), 
Serrana (32,5%), Norte (28,7%), Gran-
de Florianópolis (28,6%) e Vale (28,1%).

Situação semelhante ocorre quando os en-
trevistados responderam sobre o nível de con-
fiança no governador afastado, sendo que o 
maior percentual está na região Serrana (31,2%), 
seguida do da Grande Florianópolis (29,1%) e 
Sul (28,8%). Quanto à preferência dos entre-
vistados sobre Moisés continuar no governo até 
o final do mandato, a região Serrana também 
aparece com o maior percentual (37,7%), seguida 
do Sul (37%) e Grande Florianópolis (32,7%). 

Diferenças entre regiões
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Nós somos reféns
A sensação é horrível. Entrar em casa e dar de cara com 

dois ladrões, tudo revirado. Aconteceu comigo no último 
sábado. Minha mulher e eu chegamos de um almoço por 
volta de quatro da tarde, entramos pela porta social do 
apartamento, num bairro de São Paulo que dizem que 
é nobre, e ouvimos vozes na área de serviço. Cheguei a 
pensar que poderiam ser meus filhos, que moram no Rio. 
Talvez eles tivessem resolvido fazer uma visita surpresa, 
algo improvável. E esse pensamento durou mesmo 
poucos segundos. Alguns passos apenas, e encontrei um 
casal tentando escapar pela porta dos fundos. Os dois só 
não fugiram porque, depois de arrombar a porta, eles a 
travaram improvisadamente com a corrente, daquelas 
que permitem a abertura de apenas poucos centímetros. 
A corrente estava com problema, e foi impossível soltá-
la. Ainda bem. Dominei o ladrão com um mata-leão e 
controlei sua comparsa, até a chegada da polícia. Mal 
sabia eu que a sensação pior ainda estava por vir.

Fomos todos para a delegacia. As primeiras 
informações sobre o casal eram assustadoras. A menina 
tinha saído da Fundação Casa dois dias antes da 
tentativa de furto no meu apartamento. Tem apenas 
14 anos de idade. Seu comparsa, de 18 anos, também 
foi um menor infrator, com quatro internações para 
cumprimento de “medidas socioeducativas”. Cínicos, 
frios, profissionais do crime. Tive a esperança de que 
ela voltaria para a Fundação Casa e ele ficaria detido 
por um tempo... Cheguei a pedir, ingenuamente, ao 
delegado que não permitisse que os dois voltassem 
rapidamente às ruas. Ele me mostrou sobre sua mesa 
cinco alvarás de soltura em favor de detidos em flagrante 
que estariam em liberdade dali a alguns minutos.

No domingo à noite, um amigo meu policial civil me 
telefonou. A menina tinha deixado a delegacia no sábado 
mesmo, apenas três horas depois de ser “apreendida”. 
O bandido teve sua soltura decidida por um juiz na 
descabida audiência de custódia. Voltou às ruas no 
começo da noite de domingo... A impunidade me deu 
um tapa na cara, e não tive como escapar do terrível 
sentimento de revolta. Passei um bom tempo pensando 
no que fazer. Liguei para conhecidos meus, delegados, 
policiais militares, para meu superintendente na Rede 
TV!. A decisão foi tomada: era preciso divulgar o caso 
e, de alguma forma, incentivar o debate sobre a nossa 
legislação, essa que protege bandidos, réus, condenados.

Criminalidade e impunidade. Se até crimes praticados 
com o uso de violência podem não ser punidos, o 
que dizer de crimes de “menor potencial ofensivo”? 
Ressocializar, regenerar, nossa legislação e os políticos 
de esquerda fingem acreditar nisso. Caráter punitivo 
nunca parece haver, não importa o crime praticado. 
Os bandidos não temem as penas previstas em lei. 
Temeriam a possiblidade de cumpri-las, mas isso 
praticamente não existe. Audiência de custódia, o 
tal juiz de garantias, lei de abuso de autoridade, 
benefícios, visita íntima, indultos progressão de pena. 
As leis protegem os bandidos. As pessoas de bem são 
reféns e não podem mais se conformar com isso.

LUÍS ERNESTO 

Lacombe

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

A CPI (Comissão Parlamentar 
de Inquérito) da Covid no Sena-
do aprovou ontem os requeri-
mentos para convocação dos 
ex-ministros da Saúde do go-
verno Jair Bolsonaro e do atual 
chefe da pasta, Marcelo Quei-
roga, que devem ser ouvidos 
pelo colegiado na semana que 
vem. O presidente da Anvisa, 
Antonio Barra Torres, também 
foi convocado para prestar de-
poimento na próxima semana.

Aliados do presidente Jair 
Bolsonaro criticaram a atuação 
da comissão e tentaram, sem 
sucesso, votar ao mesmo tempo 
requerimentos de interesse di-
reto do presidente da República.

CRONOGRAMA 
Governistas conseguiram adiar a convocação 

do ex-secretário de comunicação Fábio Wajn-
garten. Esse pedido deve ser votado na próxima 
terça-feira (4) para que ele seja ouvido na se-
gunda semana de maio. Os requerimentos fo-
ram aprovados para que essas autoridades sejam 
ouvidas como testemunhas. Ninguém ainda é 
formalmente investigado pela CPI da Covid.

Os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nel-
son Teich devem ser ouvidos na próxima terça-feira 
(4). Na quarta (5), a CPI vai coletar o depoimen-
to de Eduardo Pazuello, que ficou mais tempo à 
frente da pasta durante a pandemia de Covid-19 
e é um dos principais alvos da investigação.

Na quinta-feira (6), os senadores querem ouvir 
o depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, e do presidente da Anvisa, Antonio Barra 
Torres. As autoridades podem recusar a convocação 
ou até mesmo ficarem caladas durante a audiência.

CPI ouvirá ministros 
na próxima semana
Comissão do Senado aprovou ontem requerimentos para 
convocar atual e ex chefes da pasta da Saúde para depor

Governadores na mira
Criada para investiga ações e 

omissões do governo federal no 
combate à pandemia, a CPI tam-
bém está de olho nos repasses fe-
derais para Estados e municípios. 

Requerimento de Girão pede o com-
partilhamento, com a CPI, do inquéri-
to civil instaurado pelo MPF destinado 
a apurar se houve improbidade admi-
nistrativa no contrato firmado entre o 
Consórcio Nordeste e a empresa Hemp 
Care, que tentou adquirir 300 respira-
dores para auxiliar no combate ao co-
ronavírus, mas levou calote de R$ 48 
milhões. Outros requerimentos pedem 
informações sobre os recursos enca-
minhados a governadores e prefeitos.

Membros da CPI vão se reunir às terças, quartas e quintas-feiras

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO/DIVULGAÇÃO/ND

Senadores aprovam 115 pedidos de informação
Após acordo entre senado-

res do governo e da oposição, 
a CPI da Pandemia aprovou 
ontem em votação em bloco 
115 pedidos de informação 
direcionados a ministérios, 
governos estaduais, empresas 
e outras instituições. Os des-
locamentos do presidente do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, pelo comércio de 
Brasília e entorno do Distrito 
Federal durante a pandemia 
de Covid-19 e os gastos dos 
governos estaduais são alguns 
dos temas que estão na mira.

O pedido em relação aos 
deslocamentos de Bolsonaro 
partiu do senador Eduardo 
Girão (Podemos-CE). No re-
querimento, ele solicita que a 
Presidência da República envie 
uma planilha contendo os 
registros (data, local) e tam-
bém os nomes da autoridades 
envolvidas nos deslocamentos 
que provocaram aglome-
rações no Distrito Federal. 

A CPI também quer que o 
Facebook disponibilize vídeo 
de reunião de terça-feira (27) 
do Conselho de Saúde Su-

plementar em que o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
afirmou que “o chinês inven-
tou o vírus” da Covid-19. O 
vídeo, que estava disponível na 
página do Facebook do Minis-
tério da Saúde, foi removido. 

A pedido do senador Angelo 
Coronel (PSD-BA), a CPI so-
licitou acesso a informações 
sobre a oferta de vacinas 
feita pela farmacêutica Pfizer 
ao governo brasileiro. Ele 
pede que a empresa enca-
minhe informações sobre 
o contato feito em 2020.



Ex-deputado 
federal do 
PT defendeu 
lockdown 
para conter 
a pandemia 
e confirmou 
que pode ser 
candidato ao 
governo de SC 
pelo partido

Qual trabalho o senhor exe-
cutaria no enfrentamento da 
Covid-19, diferente do que está 
sendo aplicado atualmente?

Rigorosamente iria cumprir 
os protocolos determinados 
pela Organização Mundial 
da Saúde, desde os primeiros 
momentos. Acredito que nós 
perdemos muito tempo em um 
debate que não tem sentido 
nessa dicotomia entre a vida e a 
economia. A economia depen-
de da vida, a proteção da vida 
com certeza é o instrumento 
que nos possibilitaria sair da 
pandemia, desta crise sanitária, 
numa condição melhor do ponto 
de vista da economia. Então, 
eu iria cumprir rigorosamente 
os protocolos, fazer as testa-
gens já no começo em massa, 
para que a gente pudesse fazer 
os isolamentos daqueles que 
foram contaminados aqui em 
Santa Catarina. Eu acredito que 
desta forma nós estaríamos com 
menos mortes, menos conta-
minações e consequentemente 
não estaríamos nesse cenário 
que tomou conta do Brasil e 
que envergonha o nosso país. 

Você seria um governo de 
PT, um governo de oposição 
ao governo federal, que tipo 
de relação que o senhor teria 
com o governo de Jair Bolso-
naro durante a pandemia?

Eu não tenho nenhum receio 
em relação a enfrentar a diver-
sidade dentro da vida democrá-
tica. Eu fui prefeito de Blumenau 
por oito anos, com um governo 

que eu fiz oposição durante pra-
ticamente seis anos, que era o 
governo do Fernando Henrique 
Cardoso. Eu acho que tem algo 
que devemos deixar muito claro 
quando se trata dos interesses 
difusos da população, quando 
se trata dos aspectos que são 
referentes ao modelo repu-
blicano, nós temos que estar 
sempre agasalhados da gran-
deza que essa relação impõe. Eu 
não tenho nenhum receio em 
fazer ou realizar um governo em 
Santa Catarina, ou mesmo que 
na moldagem que eu realizei 
no governo em Blumenau e ter 
uma relação de adversidade 
do ponto de vista das ideias. 

Foi instalada essa semana 
uma CPI da pandemia com 
uma série de situações. Estão 
comandando a CPI quem já é 
investigado e agora também 
vão investigar. O senhor acredita 
que essa CPI deveria ter início 
agora ou poderia ser adiada 
para um outro momento?

Eu acho que tudo isso depende 
sempre do espírito de grandeza, 
de acontecimentos como este, 
dessa natureza. Eu vivi no Con-
gresso, vi várias comissões par-
lamentares de inquérito, vários 
momentos difíceis, inclusive do 
Brasil e da própria economia. 
Quando há um processo que 
não seja contaminado pelo ódio, 
pela raiva, pelo sectarismo, que 
levam aos caminhos da burri-
ce e da ignorância, eu não vejo 
problema. A CPI da Pandemia 
tem um trabalho fundamental, 

é uma tarefa do poder legislati-
vo. Acredito que ela vai conse-
guir abrir horizontes, não para 
trazer um processo de ódio, de 
raiva para acontecimentos que 
poderiam ser evitados, mas 
sobretudo para que a gente 
possa interromper erros que são 
inadmissíveis principalmente os 
que foram neste caso, na defesa 
da vida, para que apure-se se 
houve responsabilidade ou não.

Deputado, o PT estava silen-
cioso, o STF ressuscitou o PT 
inocentando o ex-presiden-
te Luiz Inácio Vítima da Silva 
que virou Luiz Inácio Inocen-
te da Silva. O PT volta agora 
com tudo, ou o PT ainda está 
ressentido pela situação toda 
que se criou de companheiros 
denunciando companheiros, 
por situações de corrupção?

A primeira pergunta que eu 

sempre faço aqui em Santa Ca-
tarina: me aponte um corrupto 
do PT em Santa Catarina. Essa 
é a primeira indagação, porque 
isso virou uma simbologia pro-
duzida pela mentira, pelas fake 
news, e nós não podemos gene-
ralizar. Esse processo crimina-
lizado que o PT sofreu também 
mostrou claramente a nossa re-
siliência. Se fosse outro partido 
teria abduzido da vida pública, 
teria sumido. O PT mostrou que 
é uma causa, mostrou que é 
um instrumento que foi criado 
justamente para poder enfrentar 
as injustiças e ser depositado os 
sonhos, principalmente de um 
povo que ainda não se permitiu, 
não distante a grandeza do nos-
so país, a capacidade que nosso 
país tem, as condições que 
nosso país tem de ser um país de 
todos os brasileiros. Eu acho que 
essa decisão por outro lado, que 
você menciona com relação ao 
ex-presidente Lula, quero falar 
como ser humano que conhece 
ele há 40 anos, que recebeu na 
minha casa a filha mais velha 
dele, da qual eu tive a honra 
de criar por um bom período, 
junto à Ana Paula. Eu conheço a 
pessoa do presidente Lula. Uma 
pessoa despojada, que nunca 
teve foco no acúmulo das coisas 
de querer praticar qualquer irre-
gularidade que pudesse levá-lo 
a qualquer riqueza, a não ser um 
sonhador pelo povo brasileiro.

O senhor tentará mais uma 
vez o governo do Estado? Vai 
disputar um cargo eletivo?

Você sabe que ninguém se 
lança candidato por si só, 
seria uma condição, diga-
mos, errada na vida pública.

Mas há desejo?
Seria uma produção da minha 

vaidade e do meu egoísmo, 
coisa que não tenho mais na 
minha vida, até porque a idade 
já nos coloca em uma outra 
condição da vida. Eu quero 
dizer para você que eu sou uma 
pessoa de causa, e tenho a feli-
cidade de dizer para você nesse 
momento que tenho a certeza 
que vou lutar enquanto a vida 
permitir, eu quero aqui também 
comunicar que o meu partido 
terminou um planejamento es-
tratégico recentemente, e mais 
uma vez fez um apelo para que 
eu protagonizasse o processo 
da política de Santa Catarina em 
2022. Entretanto, eu penso que 
o momento é muito delicado 
na história de Santa Catarina 
e do Brasil. Acredito que nós 
temos que sobretudo ter um 
espírito de grandeza para salvar 
Santa Catarina. Você sabe dos 
acontecimentos que fomos 
aqui palco, desses processos 
de impeachment e divergência 
por aqueles que ganharam as 
eleições, portanto temos que 
cuidar de Santa Catarina, cuidar 
da democracia, e eu vou primar 
muito para que tenhamos uma 
política de aliança que possa 
ser consistente para recuperar 
o Brasil e para protagonizar 
um processo efetivo de disputa 
de poder em Santa Catarina. 

Entrevista Décio Lima

A economia depende 
da vida, a proteção 
da vida com certeza 
é o instrumento que 
nos possibilitaria 
sair da pandemia, 
desta crise sanitária, 
numa condição 
melhor do ponto de 
vista da economia”.

Dentro da série de en-
trevistas com lideranças 
políticas catarinenses 
para o telejornal ND No-
tícias, o convidado desta 
vez do jornalista Paulo 
Alceu foi o ex-deputado 
federal Décio Lima (PT). 
O parlamentar defendeu 
a atuação do partido 
em Santa Catarina, e 
se mostrou a favor de 
lockdown para conter 
pandemia, "Rigorosa-
mente iria cumprir os 
protocolos determi-
nados pela Organiza-
ção Mundial da Saúde, 
desde os primeiros 
momentos", afirmou.

“A CPI da Pandemia tem  
um trabalho fundamental”
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Pesquisa de avaliação política e 
administrativa sobre o desempenho 
do governador afastado Carlos Moisés 
da Silva e da governadora interina 
Daniela Reinehr, encomendada ao 
Instituto Mapa pelo Grupo ND, dá 
um termômetro atualizado sobre 
os dois políticos, uma semana 
antes do julgamento do processo 
de impeachment. A primeira 
constatação coincide com cenários 

registrados em várias regiões. Na 
segunda interinidade, Daniela 
acertou muito mais do que errou. 

Outro fato que se confirma nos 
números: a compra fraudulenta e o 
pagamento antecipado dos respiradores 
constituem um dos principais 
fatores de desgaste político de Carlos 
Moisés. Ainda que as investigações 
tenham concluído que não houve 
crime e que ele não se beneficiou 

daquela desastrada operação, acaba 
prevalecendo o cenário dos primeiros 
capítulos desta calamitosa novela.

Daniela Reinehr aparece melhor na 
pesquisa do que Carlos Moisés. O nível 
de confiança dos 1.200 entrevistados 
com a vice interina é maior (35%) 
do que o governador (26,8%). Em 
termos de desempenho, a consulta 
também favorece Daniela, com 
39,3% de ótimo e bom, enquanto 

Moisés tem apenas 30,3%.
Sobre o processo de impeachment 

registra-se um empate técnico, com 
39,2% a favor e 36,2% contra. É possível 
que esta posição pró Daniela tenha 
relação com os bolsonaristas do Estado. 

Se esta for a melhor explicação fica 
evidenciado que um dos equívocos 
graves de Carlos Moisés foi partir para o 
confronto com o presidente Bolsonaro, 
depois de eleito pela força política do 17.

Demitido
Alcançado pela Operação Mercúrio, executada 
no início da semana pelo Gaeco, Roberto 
Anastácio Martins já não era mais o diretor 
Regional do Sesc em Santa Catarina. Segundo 
a assessoria da Fecomércio, já havia sido 
demitido do cargo no início do ano pelo 
presidente da Federação, Bruno Breithaupt.

A avaliação de Moisés e Daniela                       

Perda - Familia 
Mussi respeitando 
luto profundo pelo 
falecimento da senhora 
Walda Oliveira Mussi, 
mãe do ministro Jorge 
Mussi, do cardiologista 
José Mussi e da fotógrafa 
Joice Mussi. Tinha 95 
anos, mas com uma 
lucidez excepcional. 
Nos últimos meses leu 
“Norberto Ungaretti: 
Espírito Iluminado”, 
“Promessa de Pai”, sobre 
a vida do presidente 
Joe Biden, e a biografia 
de Michele Obama. 
Dona Walda era viúva 
do empresário Alfredo 
Mussi, uma lenda no 
comércio tradicional 
do centro da Capital no 
século passado. Tomou 
as duas doses da vacina, 
mas faleceu de Covid-19.

Novo secretário - Nomeado somente no 
início da noite pela governadora interina 
Daniela Reinehr para o cargo de secretário do 
Desenvolvimento Econômico e Sustentável, o 
advogado Ricardo de Gouvea já deu plantão à 
tarde na sede da pasta. O antecessor Luciano 
Buligon deixou a secretaria pela manhã, depois 
de saber da mudança. Agradeceu o governador 
afastado Carlos Moisés, e deu a todos “até 
breve”, revelando confiança no julgamento 
do dia 7 de maio. Gouvea estava atuando na 
iniciativa privada e aceitou o desafio depois 
de incentivado por lideranças empresariais.            
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Curtas
 – Será hoje, às 10h30, a posse da 
promotora Kátia Helena Dal Pizzol 
no Colégio de Procuradores de 
Justiça de SC. Solenidade virtual.

 – No feriado de amanhã, Dia do 
Trabalho, os supermercados estarão 
abertos em 15 cidades de Santa 
Catarina, incluindo Florianópolis.

 – Projeto de lei permite que pessoas 
jurídicas de direito privado 
possam adquirir vacinas contra a 
Covid-19 foi aprovado na Alesc.

 – Deputado coronel Mocelin defendeu 
na Assembleia a prorrogação do 
atual modelo de gestão do Complexo 
Portuário de Itajaí. O porto está 
no plano de desestatização.

JAMES TAVARES/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+

Impunidade
Audiência pública promovida 
pela Câmara Federal vai debater 
na próxima segunda-feira (3), 
a Emenda Constitucional que 
trata da prisão em segunda 
instância. Será presidida pela 
deputada Caroline De Toni (PSL) 
e terá quatro expressões do 
direito brasileiro: o excepcional 
jurista Ives Gandra Martins, 
o desembargador federal 
Thompson Flores, o professor 
Modesto Carvalhosa e o 
advogado catarinense Márcio 
Luiz Vicari. O encontro começa às 
10h. É a PEC para combater esta 
onda de impunidade no Brasil.

Legislativo
A pesquisa Mapa que o ND publica hoje tem números nada 
favoráveis sobre a atuação da Assembleia Legislativa. Pela 
leitura popular, o desempenho dos deputados estaduais 
é ótimo e bom para 19,6%, enquanto 28,1% consideram 
ruim e péssimo, e 24,9% não souberam responder. 
Análise que tem tudo a ver com mudanças bruscas 
nas duas votações dos processos de impeachment.

Gratificação
Realizada a assembleia geral da Celesc 
Distribuição sem mudanças na composição 
do Conselho de Administração. Havia 
expectativa de que a governadora 
interina Daniela Reinehr indicasse novos 
conselheiros, mas não confirmada. Foi 
aprovada a proposta administrativa, o 
balanço com lucro de R$ 512 milhões 
e a distribuição de dividendos. O 
conselheiro Leandro Nunes da Silva, 
representante dos empregados, votou 
contra o PLR (Participação de Lucros 
e Resultados) que dará aos diretores 
gratificação extra de seis salários. 



N os nove municípios de abrangência da Amunesc vi-
vem quase um milhão de pessoas que, em sua maioria, 
trabalham e produzem nas cidades em atividades in-
dustriais e de prestação de serviço. É notório o processo 
de urbanização. Contudo, cerca de 85% desse território 
é ainda rural, que é um conceito de natureza territorial 
e não-setorial, e que não pode ser considerado apenas 
como reserva para a expansão urbana. 
  
Defendemos um desenvolvimento rural “multisseto-
rial” e multifuncional. Como descreve Angela Kage-
yama, a função produtiva, antes restrita à agricultura, 
passa a abranger diversas atividades, o artesanato e o 
processamento de produtos naturais e aquelas ligadas 
ao turismo rural e à conservação ambiental; a função 
populacional, que nos períodos de industrialização ace-
lerada consistia em fornecer mão de obra para as cida-
des, agora inverteu-se, requerendo-se o desenvolvi-
mento de infraestrutura, serviços e oferta de empregos 
que assegurem a retenção de população na área ru-
ral; a função ambiental passa a receber mais atenção 
após as fases iniciais da industrialização (inclusive 
do campo) e demanda do meio rural a criação e pro-
teção de bens públicos e quase públicos, como água, 
paisagem, florestas e meio ambiente em geral. 
  
Diante destes desafios reunimos o Colegiado de 
Secretários de Agricultura e Pesca da Associa-

ção de Municípios do Nordeste de Santa Catarina 
(Amunesc) para a troca de troca de experiências, 
a busca de soluções para problemas em co-
mum, levantamento de demandas ao gover-
no do Estado, e outros assuntos de relevância 
para o desenvolvimento rural integrado dos 
municípios da Amunesc. 
  
Estão na pauta do colegiado a integração das produ-
ções do litoral e de serra acima, por intermédio das 
Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Cata-
rina (Ceasa) e iniciativas como o Consórcio Multifi-
nalitário Intermunicipal. Este consórcio, entre outras 
possibilidades, poderá encaminhar a adesão a sis-
temas de inspeção, para permitir a comercializa-
ção intermunicipal de produtos de origem animal 
processados em pequenas agroindústrias, acom-
panhadas pelos Serviços de Inspeção Municipal 
(SIM), que certificam que o alimento está adequa-
do e seguro para o consumo. 
  
Esta iniciativa vai ao encontro da agrega-
ção de valor à produção local, da geração de 
emprego e renda e da segurança alimen-
tar. Queremos ainda avançar na direção de um 
planejamento regional integrado e na sustenta-
bilidade socioeconômica-ambiental das ati-
vidades humanas no meio rural e pesqueiro.

Desenvolvimento rural 
regional integrado

James Schroeder
Engenheiro agrônomo, coordenador do Colegiado de Agricultura e 
Pesca da Amunesc e secretário de Agricultura e Pesca de Araquari

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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O egoísmo 
dos fura-filas

“Farinha pouca, meu pirão primei-
ro” é um dos ditados populares que 
mais bem representam o egoísmo 
do ser humano, de pensar somente 

em si, de querer as coisas primeiro e somente se so-
brar é que poderá partilhar com os demais. É assim 
que uma minoria vem agindo em relação à vacina-
ção contra a Covid-19. São os chamados fura-fi-
la, pessoas que desrespeitam a ordem da vacinação 
por prioridades. Até o ditado acima já ganhou uma 
versão que retrata a sanha desses “cidadãos” para 
passar na frente de integrantes de grupos prio-
ritários: “Vacina pouca, meu braço primeiro”.

Denúncias e evidên-
cias chegam de toda 
parte do país. Em San-
ta Catarina, o Obser-
vatório da Vacinação 
da OAB/SC (Ordem dos 
Advogados do Brasil) 
completou um mês 
de atuação. Nestes 30 
dias, foram registra-
das 28 denúncias de 
irregularidades na 
distribuição e apli-
cação de vacinas.

Entre os casos, três 
são consideradas 
gravíssimos pela OAB: 
uma denúncia sobre uma sala de vacinação paralela 
para furar a fila; e outras duas relatam vacinação irre-
gular de agentes públicos e familiares. Entre os 28 ca-
sos, 18 correspondem a casos de fura-fila. Há também 
denúncias de “profissionais da saúde” sem documentos 
de identificação e de quem não rompe o lacre do imu-
nizante na frente do cidadão. Integrantes do Observa-
tório estão colhendo provas e depoimentos para depois 
encaminhar às autoridades responsáveis. “É preciso 
transparência em todo o processo”, afirma o coorde-
nador do do Observatório e presidente da Comissão de 
Direito da Saúde da OAB/SC, Wilson Knoner Campos.

A população deve denunciar os casos irregulares. Aqui 
em Santa Catarina, as denúncias podem ser feitas por 
e-mail: denunciavacina@oab-sc.org.br. Sabemos que o 
ritmo da vacinação está lento, mas no tempo certo to-
dos serão imunizados. O benefício precisa ser coletivo.

Com 28 denúncias de 
irregularidades em um 
mês, o Observatório  
da Vacinação da  
OAB/SC pede 
transparência em 
todo o processo”.
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No ‘hit parade’ 
de Anitta Bailarinos que foram alunos da Escola do Teatro Bolshoi 

em Joinville participam no badalado clipe Girl From Rio da 
cantora que será lançado oficialmente nesta sexta-feira
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Cidade  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Luana Amorim 
luana.amorim@ndmais.com.br 

Os fãs de Anitta aguardam com expectativa 
o novo clipe da cantora, Girl From Rio, que será 
lançado oficialmente nesta sexta-feira, às 10 
horas, nas plataformas digitais. O clipe foi 
gravado no mês de outubro, no Rio de Janeiro. 

Mas, o que muita gente não imagina é que 
entre os bailarinos que aparecem no clipe, 
três deles se formaram na Escola do Tea-
tro Bolshoi, em Joinville. São eles Jova-
ni Furlan, Gabriel Lopes dos Santos e Luiz 
Oliveira, jovens talentos que agora têm a 
oportunidade de trabalhar ao lado de uma 
das cantoras mais influentes do País. 

Nascido em Ribeirão Preto (SP), Luiz tem 
31 anos e dança desde os oito anos de ida-
de. Ele entrou no Bolshoi na primeira tur-
ma da escola, no início dos anos 2000. 
Apaixonado pela dança contemporânea, 
se formou em 2007 e trabalhou em várias 
companhias até desembarcar no Balé do 
Theatro Municipal do Rio, há sete anos.

Já o amor pela dança nasceu com o Ga-
briel ainda criança, após ele assistir a um 
filme com o pai na cidade de Mogi das Cru-
zes, também no interior de São Paulo. Ga-
briel iniciou no balé quando ganhou uma 
bolsa de estudos em uma escola local.

Mas, seus professores viam potencial nele e o 
incentivaram a alçar voos maiores. Foi quando 
em 2014 ele se inscreveu na seletiva do Bolshoi 
e passou, alcançando a formatura após três 
anos e fazendo parte da Cia. Jovem de Dança.

Em 2018, depois de participar de um con-
curso na Rússia, Gabriel conseguiu uma 
vaga em um teatro local e tornou-se o pri-
meiro bailarino da companhia, fazendo 
história nos palcos russos. No ano passado, 
devido a pandemia, ele voltou ao Brasil.

O REPRESENTANTE DE JOINVILLE
Jovani é o único do trio de bailarinos que 

nasceu em Joinville. Ele entrou na esco-
la em 2003, por incentivo da sua avó, que 
o orientou que fizesse o teste para o Bol-
shoi. Ele conta que, no começo, via a dan-
ça apenas como atividade extracurricular, 
mas que, com o passar dos anos, tam-
bém acabou se apaixonando pelo balé.

Em 2008, após ter experiências com co-
reógrafos americanos, Jovani decidiu seguir 
carreira nos Estados Unidos. Aos 17 anos, ele 
participou de uma competição e ganhou uma 
bolsa de estudos em Miami. Depois de nove 
anos na cidade, foi aprovado em uma audi-
ção do New York City Ballet, sendo o primeiro 
bailarino brasileiro a fazer parte do grupo.

Cantora Anitta trabalha no lançamento do novo clipe 
desde outubro do ano passado e conta com o talento 
de três bailarinos formados no Bolshoi de Joinville
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Gabriel aprimorou seu 

talento em Joinville e 

dançou, por dois anos, 

em uma companhia 

de balé russa 

Luiz entrou 

no Bolshoi na 

primeira turma 

da escola, 

no início dos 

anos 2000

Jovani era um 

grande fã de 

Anitta e ficou 

impressionado 

com o 

profissionalismo 

da cantora 

nos ensaios
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A seleção antes do encontro com Anitta
Agora que você já conhece 

a trajetória dos três bailari-
nos, é hora de descobrir como 
esse reencontro de gerações 
do Bolshoi surgiu no clipe 
de Anitta. O convite para os 
três aconteceu de formas 
diferentes, mas com uma 
coisa em comum: a coreó-
grafa Cassilene Agragi.

Por fazer parte do Theatro 
Municipal do Rio e sempre 
receber convites, a produto-
ra, que faz parte do staff de 
Anitta, entrou em contato 
com Luiz, pedindo para que 
ele mandasse o portfólio 
com alguns trabalhos. Como 
queria ter a oportunidade de 
trabalhar com a coreógra-
fa e também com Giovani 
Bianco, diretor criativo de 
Anitta, resolveu participar.

“Fui no intuito de traba-
lhar com os dois porque sabia 
que seria uma experiência 
muito boa para mim. No dia 
10 de outubro, eles entraram 
em contato dizendo que eu 
tinha sido selecionado para 
fazer o clipe, junto com mais 
três bailarinos”, conta.

Já para Gabriel a história 
foi diferente. Ele também já 
conhecia a coreógrafa por 
vê-la nos corredores do Bol-
shoi, mas nunca teve a opor-
tunidade de dançar com ela. 
Contudo, no fim de outubro, 
um café entre amigos mudou 
esse destino e Gabriel acabou 
virando o ‘garoto Anitta’.

“Minhas amigas da Rússia 
estavam no Brasil e me con-
vidaram para tomar um café. 
Então, coloquei a máscara e 

o álcool em gel e fui. Quando 
cheguei lá, ela (Cassilene) me 
olhou e disse: ‘Nossa, você é 
um garoto Anitta’. Quando 
perguntei o porquê, ela contou 
sobre o clipe e pediu se eu 
tinha interesse”, relembra.

Fã de carteirinha da cantora, 
Gabriel ficou empolgado com a 
possibilidade de trabalhar com 
a artista. Depois da indicação, 
a produção entrou em con-
tato com ele e, dias depois, 
foi confirmado no elenco.

Jovani também entrou no 
clipe após ser convidado por 
Cassilene. Os dois participa-
ram de um trabalho juntos, 
em setembro, e com o término 
das gravações ela comentou 
sobre a gravação do clipe. 
Dias depois, ele também 
foi confirmado no elenco.

Reencontro no Rio de Janeiro
O reencontro entre os três 

bailarinos aconteceu no Rio de 
Janeiro, após desembarcarem 
no aeroporto para iniciar as 
gravações, que duraram cerca 
de cinco dias. Antes das filma-
gens, todos eles precisaram 
fazer testes PCR de Covid-19.

“Para mim, foi um parque 
de diversões. Eu estava muito 
encantado com tudo, me sen-
ti em outra atmosfera ao olhar 
os figurinos, o look da Anitta, 
a foto dela. Eu olhava e di-
zia: está acontecendo mesmo, 
ela existe”, conta Gabriel.

Jovani também salienta que 
sentiu um pequeno friozinho na 
barriga ao ver a cantora no dia 
das filmagens. “Sou um grande 

fã da Anitta. Enquanto a gente 
ensaiava com a Cassi (coreógra-
fa), mandávamos vídeos para ela, 
que respondia na hora. Quando 
ela chegou no set, deu aque-
le friozinho na barriga”, diz.

Os bailarinos relataram que a 
cantora é muito profissional em 
seu trabalho e que, mesmo em 
poucos minutos, pegou super 
rápido a coreografia da dan-
ça para o clipe, que misturava 
elementos do Rio de Janeiro dos 
anos 60, com a cidade atual.

“Ainda não sabemos como 
está editado, apenas que nós 
quatro somos salva-vidas. É 
uma estética super bonita, em 
um Rio de Janeiro glamouroso 
e super elegante”, afirma Luiz.

Experiência no Bolshoi uniu trio
Mais do que trabalhar com 

uma cantora famosa como 
Anitta, o que realmente uniu 
os três bailarinos que parti-
cipam do clipe Girl From Rio 
foi a relação com a Escola do 
Teatro Bolshoi, que ajudou a 
todos a segurar o nervosismo 
nos momentos que antecede-
ram a gravação. “Parecia que 

a gente já era amigo há anos. 
Foi muito legal trabalhar com 
eles, foi um verdadeiro encon-
tro de gerações”, diz Gabriel.

“Foi muito legal esse 
reencontro. Ter esse pes-
soal ali fez tudo ser mais 
leve. Por mais que fosse 
algo desconhecido para 
todos nós, isso serviu para 

deixar a gente mais confor-
tável”, relembra Jovani.

Para Luiz, “esse reencon-
tro de três gerações, dan-
çando em um lugar muito 
diferente, dá para perceber 
a qualidade da escola, além 
do nosso repertório e expe-
riência em contribuir para 
esse momento”, completa.

Cidade Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br  Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br
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Voluntariado e  
vidas transformadas
Grupo ND relembra história e personagens que participaram da festa em homenagem aos trabalhadores

Última edição da festa que 

contou com a participação do 

público ocorreu em 2019
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Solidariedade presente no DNA 
A solidariedade sempre 

esteve presente na Festa do 
Trabalhador. Por meio de 
voluntários, muitos serviços 
são oferecidos, beneficiando 
milhares de pessoas. Só na 
última edição, mais de 85 mil 
pessoas passaram pela festa.

Da confecção de documen-
tos, à assistência médica, 
alimentação e os famosos 
cortes de cabelo – serviços 
embalados por muita músi-
ca. Tudo isso feito graças à 
dedicação e ao envolvimento 
de pessoas que doam seu 
tempo e conhecimento. 

“Poder promover autoes-
tima nas pessoas é mui-
to gratificante”, destaca 
Sandro Rudnick, diretor do 
Instituto Mix, um dos par-
ceiros da festa. A Associação 
Joinvilense das Organiza-

ções Sociais (AJOS) também 
sempre desempenhou um 
papel importante no evento.

“Sempre tiveram de sete a 
dez entidades envolvidas na 
festa e isso contribuiu muito 
para essas entidades poderem 
desenvolver seus trabalhos”, 
explica Noemi Schlickmann, 
tesoureira da AJOS.

As entidades atendem 
crianças, idosos, deficien-
tes visuais, entregam ces-
tas básicas, entre outras 
assistências. A Ajidevi é 
outro exemplo. A associa-
ção presta atendimento à 
população com deficiên-
cia visual em toda a região 
Norte de forma gratuita. 

Outro estande que sem-
pre faz sucesso na Festa do 
Trabalhador é o do Corpo 
de Bombeiros Voluntários 

de Joinville. A corporação 
divide curiosidades da rotina. 
“Fazíamos demonstrações, 
levávamos a plataforma 
elevatória como forma de 
as pessoas conhecerem 
como funciona o Corpo 
de Bombeiros”, explica o 
comandante Carlos Kelm. 

Já são dois anos sem a 
Festa do Trabalhador. Com 
a pandemia, a comemora-
ção física está em stand-
-by, mas o retorno promete 
compensar a espera. “Infe-
lizmente, neste momento 
estamos apenas resgatando 
as imagens porque a festa 
ainda não pode acontecer. 
Mas tenho certeza que, 
quando acontecer, será 
um sucesso ainda maior”, 
conclui Silvano Silva, diretor 
da NDTV Record Joinville.

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

Ponto de encontro da população que 
busca atrações de lazer, cultura e servi-
ços gratuitos para a família toda. Assim 
é a Festa do Trabalhador, que em ra-
zão da pandemia, neste ano, precisou 
dar uma pausa em nome da saúde.

Contudo, em uma semana tão especial, o 
Grupo ND optou por relembrar a história da 
grande festa feita em homenagem aos tra-
balhadores. Foi no dia 1º de maio de 2001 
que aconteceu a primeira edição da festa 
da NDTV Record Joinville. De lá pra cá, se 
passaram 20 anos e 19 edições do evento.

Muita coisa mudou, mas a proximidade 
com o público só aumenta. A festa é consi-
derada a maior do Estado em homenagem 
aos trabalhadores e faz parte do calendá-
rio oficial de eventos de Santa Catarina.

“A gente começou essa homenagem ao 
trabalhador lá no Sesc e, foi com o Tribuna 
do Povo, com uma transmissão que ainda 
não era ao vivo. A repercussão foi mara-
vilhosa. O evento cresceu e teve de sair de 
lá nos anos seguintes”, lembra Silvano 
Silva, diretor da NDTV Record Joinville.

Essa grandiosidade da festa está nos 
relatos de quem não perdia uma edição 
do evento. Entre atendimentos e apre-
sentações musicais gratuitas, um de-
talhe era garantido: o calor humano.

 

RESGATE DE UMA TRADIÇÃO
“Eu sempre ia na Festa do Trabalha-

dor. Em uma das edições, lembro que 
subi ao palco e dancei com a apresen-
tadora. Isso me marcou. Nunca tinha 
passado por uma experiência tão ba-
cana”, conta o motorista Diogo Paz. 

Como toda festa, a diversão é o foco, 
mas o evento surgiu com um objetivo 
muito maior: o de unir os trabalhado-
res e resgatar uma tradição adormecida 
na cidade. Além de entretenimento e 
prestação de serviços, a festa também 
proporciona a realização de sonhos. 

Foi o que aconteceu com Guilherme Car-
doso Kuhnen que foi apresentado à futura 
carreira durante uma das edições da Festa 
do Trabalhador. Desde pequeno, a mãe le-
vava o garoto para brincar no evento e foi lá 
que ele decidiu o que queria para o futuro.

“Gostava bastante do Exército. Foi uma 
realização muito importante porque eu 
não imaginava que seria escolhido no 
meio de milhares de candidatos”, co-
menta Guilherme, que hoje é soldado.

A mãe Sandra nunca deixou de in-
centivar o filho. “Quando ele falou que 
realmente queria, eu o incentivei. Hoje, 
estou muito realizada por ele”, afirma.

Infelizmente, 
neste momento 
estamos apenas 
resgatando 
as imagens 
porque a festa 
ainda não pode 
acontecer. Mas 
tenho certeza 
que, quando 
acontecer, será 
um sucesso 
ainda maior.

Silvano Silva, 
diretor da NDTV 
Record Joinville



Base de cálculo é uma das menores do país, diz Executivo
O governo estadual ressaltou que 

o ICMS da gasolina no Brasil va-
ria de 25% a 34% e que o Estado 
tem o menor percentual do país. 

“A Diat (Diretoria de Administra-
ção Tributária) esclarece que a base 
de cálculo utilizada para retenção 
do ICMS por substituição tributária 
deixou de ser definitiva. Por conse-
quência, a base de cálculo do ICMS do 
combustível é o seu preço de venda ao 
consumidor, definido livremente pelos 
estabelecimentos revendedores con-
forme critérios próprios”, diz a nota.

“Quando a venda do combustível ao 
consumidor se realiza por valor inferior 

ao que serviu de base de cálculo para a 
retenção do imposto por ST (Substitui-
ção Tributária), é devida a restituição 
do ICMS correspondente à diferença 
entre o PMPF (preço médio pondera-
do ao consumidor final) e o preço de 
venda ao estabelecimento que realizou 
a venda. Da mesma forma, quando a 
venda do combustível ao consumidor 
se realiza por valor superior, é devido 
o pagamento do ICMS correspondente 
à diferença entre o PMPF e o preço de 
venda ao estabelecimento. A partir de 
1º de maio, a base de cálculo utilizada 
para fins da ST será de R$ 5,04, uma 
das menores do país”, acrescenta. 
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Com formação na esfera jurídica, baga-
gem da iniciativa privada e a experiência 
no agronegócio, onde presidiu sindicatos 
e associações, Ricardo Gouvêa, assume a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável hoje, com a missão 
de fomentar o crescimento e a competiti-
vidade em Santa Catarina. Luciano Buli-
gon, que ocupava o cargo desde fevereiro 
deste ano, quando foi empossado por 
Carlos Moisés, foi exonerado da função.

Durante sua trajetória profissional, 
Ricardo Gouvêa participou ativamente 
da abertura do mercado internacional 
para proteína animal em países como 
Rússia, Japão, Coreia do Sul e Singa-
pura. O secretário contará com a atua-
ção do novo adjunto, José Raulino 
Esbiteskoski, empresário lojista há 
mais de 30 anos em Joinville e região.

“Nossa missão aqui, frente à secretaria, é 
dar continuidades aos relevantes projetos, 
programas e ações da pasta, com o intuito 

de somar e fomentar o desenvolvimento 
sustentável do nosso Estado, tão impor-
tantes neste momento de pandemia. É um 
grande desafio o qual assumimos, alinha-
dos com as estratégias do governo de Esta-
do, para fortalecer a interação com o setor 
econômico e produtivo”, avalia Gouvêa.

EXPERIÊNCIA
Ricardo de Gouvêa, 61 anos, natural 

de Curitiba, no Paraná, foi fundador e 
conselheiro executivo do Icasa (Insti-
tuto Catarinense de Sanidade Agrope-
cuária), diretor executivo no Sindicarne 
(Sindicato das Indústrias de Carnes e 
Derivados no Estado de Santa Catari-
na) e da Acav (Associação Catarinense 
de Avicultura), membro do conselho do 
agronegócio na Confederação Nacional 
da Indústria, e membro da Associação de 
Proteína Animal. Gouvêa também atuou 
como secretário de Estado da Agricultura, 
entre janeiro de 2019 a janeiro de 2021.

Nova troca de secretário
Governadora nomeou Ricardo de Gouvêa para a pasta de Desenvolvimento Econômico no lugar de Luciano Buligon 

Ex-secretário de Agricultura do Estado, 
o advogado Ricardo de Gouvêa estava 
na iniciativa privada e retorna para 
trabalhar no governo do Estado

DIVULGAÇÃO/ND

O governo do Estado de Santa Cata-
rina anunciou ontem que vai aumen-
tar o ICMS da gasolina. O valor médio 
do litro, considerado pela Secretaria 
de Estado da Fazenda, passará de R$ 
4,77 para R$ 5,04. O reajuste foi pu-
blicado no Diário Oficial da União. 

A medida, somada à alta do barril de pe-
tróleo, que ronda os US$ 70 dólares, pode 
fazer com que, a partir do próximo mês, 
o litro de gasolina passe a ser de R$ 6, em 
média, diz o presidente do Sindipostos 
(Sindicato de Comércio de Combustí-
veis de Florianópolis), Joel Fernandes.

“Já era uma alteração prevista, o gover-
no estava há mais de 45 dias sem alterar 
os preços da base. Isso, consequentemen-
te, vai ser repassado para o consumidor. 
Subirá no mínimo sete centavos”, afirma.

Atualmente, diversos postos comer-
cializam o litro da gasolina em um valor 
abaixo de R$ 5, com valores promocionais. 

Nacionalmente, Santa Catarina é co-
nhecida por ter o menor índice de ICMS 
de todo o país (25%), além de outras 
taxas relacionadas ao mercado automo-
tivo que são relativamente baixas. Agora, 
com a alta do parâmetro, para cada litro 
de gasolina vendido, R$ 1,26 ficará com o 
governo. A elevação da cobrança aumen-
tará a arrecadação estadual, mas deve 
forçar uma alta no preço da gasolina.

As informações foram divulgadas em 
nota de esclarecimento da gestão esta-
dual, que tinha uma tendência de rea-
justes menores nos anos anteriores.

Reajuste 

Governo de SC aumenta ICMS e gasolina pode bater R$ 6

Com elevação, 
tendência é que 
nenhum posto 
comercialize 
combustível 
abaixo de  
R$ 5,04 a partir 
de 1º de maio
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A governadora Daniela Rei-
nehr sancionou ontem projetos 
de lei voltados à transparência 
na área da educação e à divul-
gação de campanhas de doa-
ção de sangue e de combate à 
violência contra a mulher. 

A Lei 18.108/2021 cria o Portal 
Transparência das Escolas 
Públicas Estaduais, que deverá 
ser disponibilizado no site da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação. O espaço reunirá infor-
mações de todas as unidades 
escolares estaduais, incluindo 
conteúdo atualizado sobre corpo 
docente, técnico e administra-
tivo e estrutura organizacional.

Foi transformada na Lei 
18.104/2021 o projeto que 
obriga a divulgação de men-
sagem incentivando a doação 
de sangue em todas as com-
petições esportivas e eventos 
culturais mantidos pelo gover-
no do Estado ou que recebam 
patrocínio dos órgãos públicos. 

Já a Lei 18.105/2021 torna obri-
gatória a exibição de campanhas 
de conscientização e enfrenta-
mento à violência doméstica nos 
eventos realizados ou patroci-
nados pelo governo do Estado.

Três novas 
leis já estão 
valendo em SC

Transparência 



A Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo estima para 
o Dia das Mães deste ano um volume 
de vendas de R$ 12,2 bilhões em todo 
o país, o que representa aumento de 
47% em relação ao resultado de 2020 
(R$ 8,26 bilhões). Por 2020 ter sido 
um ano atípico, a confederação  
optou por comparar a expectativa de 
vendas de 2021 com a de 2019, que foi o 
último Dia das Mães normal do varejo. 
A movimentação financeira prevista 
para a data ficou 2% abaixo em relação 
à de 2019, que alcançou R$ 12,34 
bilhões. O economista Fabio Bentes, 
da confederação, esclareceu que por 

movimentar praticamente todos os 
segmentos do comércio, o Dia das Mães 
é considerado o “Natal do primeiro 
semestre”. Em 2020, as vendas do 
varejo para a data recuaram 33,1%, 
maior queda da série histórica.
O segmento de vestuário, calçados e 
acessórios costuma, tradicionalmente, 
liderar as vendas nesse período do ano. 
Em 2020, movimentou R$ 1,6 bilhão, 
com redução de 62,7% em relação a 2019. 
Este ano, a previsão de faturamento do 
segmento se eleva para R$ 4,09 bilhões, 
segundo a confederação, mostrando 
variação positiva de 146%. “Vai mais que 
dobrar este ano”, avaliou Fábio Bentes.

Dia das Mães deve movimentar 
R$ 12,2 bilhões no país

41% ao ano
As famílias pagaram taxas de juros mais altas em março, 
de acordo com as Estatísticas Monetárias e de Crédito 
divulgadas ontem, pelo Banco Central. A taxa média de 
juros para famílias no crédito livre chegou a 41% ao ano, 
aumento de 0,9 ponto percentual em relação a fevereiro. Na 
comparação com março de 2020, houve queda de 5,4 pontos 
percentuais nessa taxa. Nas contratações com empresas, a 
taxa livre alcançou 13,8% ao ano em março, permanecendo 
estável em relação ao mês anterior. No ano, houve redução 
de 2,8 pontos percentuais nos juros às empresas.

Soluções gratuitas
O Sebrae/SC lançou o programa 
Como anda a sua empresa, com 
soluções gratuitas para auxiliar 
os empresários. A ação conta 
com três etapas de atendimento 
às micro e pequenas empresas 
catarinenses: a primeira é a 
aplicação de um diagnóstico 

sobre a situação do negócio, a 
segunda é uma devolutiva que 
contêm soluções Sebrae, e a 
terceira é o encaminhamento 
para inscrição e atendimento 
no Programa Brasil. As soluções 
estão disponíveis nas 15 agências 
de atendimento do Sebrae.

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$ 304,86

R$ 1100,00

Data Pontos Variação

Data fi nal Rendimento

29/ABR 120.065,75 -0.82%

28/ABR 121.052,52 1.39%

27/ABR 119.388,37 -1%

1/MAIO 0,1590%

28/ABRIL 0,1590%

27/ABRIL 0,1590%R$ 5,334 R$ 5,337 R$ 6,497 R$ 0,0565R$ 5,335 R$ 5,513 R$ 6,499 R$ 0,057

-0,4664% -0,4335% -0,5295% -0,6969%

Índice IPCA/
IBGE

INPC/
IBGE

IGP-DI/
FGV

IGP-M/
FGV

ICV FPOLIS
UDESC ESAG

-

0,93%

0,86%

0,25%

-0,43%

6,1%

ABRIL

MARÇO

FEVEREIRO

JANEIRO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

-

0,86%

0,82%

0,27%

-0,18%

6,94%

-

2,17%

2,71%

2,91%

2,74%

30,64%

1,51%

2,94%

2,53%

2,58%

6,97%

32,03%

-

0,87%

0,70%

0,91%

2,49%

6,69%
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Estoque de crédito
O estoque total de operações de crédito 
do sistema financeiro subiu 1,5% em 
março ante fevereiro, para R$ 4,104 
trilhões, informou ontem o Banco 
Central. Em 12 meses, houve alta de 
14,5%. Os números são influenciados 
pelos efeitos da segunda onda da 
pandemia. Em março ante fevereiro, 
houve alta de 1,0% no estoque para 
pessoas físicas e elevação de 2,0% 
para pessoas jurídicas. O estoque de 
crédito livre avançou 1,9% em março.

Superávit - Impulsionado por 
arrecadações extraordinárias e pelo 
atraso na aprovação do Orçamento, 
o governo central (Tesouro Nacional, 
Previdência Social e Banco Central) 
registrou o primeiro superávit primário 
para meses de março desde 2015. No 
mês passado, o resultado ficou positivo 
em R$ 2,101 bilhões. O superávit 
primário representa a economia do 
governo para o pagamento dos juros 
da dívida pública. O resultado de março 
é o melhor para o mês em sete anos.

Berlanda 30 anos - A Rede Berlanda completa 30 anos e as 
comemorações incluem a abertura de 10 novas lojas e uma 
promoção que vai sortear R$ 900 mil em prêmios para clientes. 
Mesmo com os desafios da pandemia, a rede atingiu bons 
resultados em 2020, com crescimento de 10,76% no varejo 
convencional e 240% no e-commerce. Neste mês, lançou a 
promoção “Caminhão Premiado Berlanda – 30 anos”. Com R$ 
100 em compras realizadas entre 26 de abril e 21 de dezembro, 
nas lojas físicas ou via e-commerce da Berlanda, o cliente tem 
direito a efetuar cadastro e concorrer a 30 caminhões de prêmios. 

Novidade 
O Iguatemi Florianópolis 
mudou de nome ontem. 
Agora, o empreendimento 
que foi fundado há 14 
anos, passa a ser Villa 
Romana Shopping.

Construção
A indústria da construção iniciou 
2021 com expectativa de crescer 
4% no ano. No entanto, com o 
cenário imposto pela falta de 
insumos, a estimativa para o PIB 
do setor caiu para 2,5% em 2021.

DIVULGAÇÃO/ND
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Abraão viveu há muito tempo, há ao 
menos de 4.000 anos atrás. Por isso, é 
impossível pensar na sua trajetória como 
uma vida de alguém dos tempos de hoje. 
As profissões, naquela época, eram poucas 
comparadas à variedade de hoje, porém 
eram muito bem recompensadas se o 
profissional fosse bom naquilo que fazia. 

Mas, podemos dizer que Abraão foi 
preparado desde a infância para ocupar 
a função patriarcal. Abraão aprendeu o 
básico para o exercício desta função que 
incluía saber ler e escrever, saber matemá-
tica, alguns princípios de administração 
e comércio, assim como o básico de al-
guns idiomas estrangeiros importantes.

Além disso, algumas das profissões 
encontradas pelo caminho ou represen-
tadas na caravana de Abraão, nesta quinta 
fase da superprodução Gênesis, incluíam 
comerciantes, oleiros, médicos, escribas 
(que também atuavam como contadores), 
pastores, agricultores, fabricantes de ten-
das, caçadores/açougueiros (que matavam 
o animal e salgavam a carne para venda), 

pescadores e ferreiros (não no sentido 
moderno de quem trabalha com ferro e aço, 
mas no sentido de trabalhar com cobre, 
bronze e, mais raramente, ouro). 
Outras profissões menos nobres seriam 
as de guerreiros mercenários (que bata-
lhavam ao lado de alguém por dinheiro ou 
direito ao espólio de guerra), sacerdotes 
e profetas profissionais que ganhavam 
salário para proteger espiritualmente um 
grupo e predizer seu futuro e, finalmente, 
a prostituição, comum já naquele tempo.

Capítulo de hoje
Agar se entristece ao ouvir as palavras 

de Abraão. O acampamento de Ló é invadi-
do. Quedorlaomer entra em Sodoma. Cloé 
se assusta com a atitude de Jaluzi. Massá 
captura Ayla. Alom recebe uma boa notícia 
de Mila. Cloé é enganada por Jaluzi. Azel e 
Maresca tentam fugir. Abraão descobre o 
ataque ao acampamento de Ló e Helda se 
desespera. Maresca é levada ao rei Quedor-
laomer. Helda se surpreende com a revela-
ção de Mila. Abraão decide resgatar Ló. 

Qual era a profissão 
exercida por Abraão?

BELAVENTURA 

Enrico corre para 
a floresta em 
busca de Pietra 

Enrico encara Severo e diz que ele estava 
mentindo sobre Pietra. Otoniel agrade-
ce à Selena pela vontade de ajudar nas 
expedições. Joniel explica tudo sobre o 
dia do rapto de bebês. Laurinda revela que 
fora do palácio está cheio de soldados de 
Belaventura e que o príncipe veio resga-
tar Pietra. Jacques revela a Enrico que foi 
Brione quem levantou a suspeita sobre 
Pietra. Na floresta, Pietra está adorme-
cida numa carroça em movimento.

Leocádia diz a Severo que os guardas le-
varam Pietra. Enrico não encontra Pietra e 
sai do castelo de Valedo. Matriona confessa 
a Quixote que se sente incomodada toda 
vez que Ariela vai à casa de Joniel e Tiana. 
Fernão diz a Severo que Enrico ordenou 
que levassem presos dois homens da guar-
da que estavam cuidando da masmorra. 
Enrico para a carroça na floresta e pergun-
ta por Pietra. Enrico observa a carroceria 
e vê que o cadeado segue fechado, mas a 
madeira está quebrada e deduz que Pietra 
conseguiu fugir. Pietra corre pela floresta. 
“Belaventura” vai ao de segunda à 
sexta-feira, às 15h, na Record TV. 
Em Santa Catarina, pela NDTV.

Novelas  / Serviço 

Abraão foi preparado para 
exercer a função patriarcal

Naquela época, eram poucas as opções de ofícios comparado às diversas 
possibilidades de hoje. Mas os ganhos de quem se destacava era compensador

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 16°C 23°C
 18°C 24°C

 17°C 25°C

 12°C 26°C

 9°C 19°C

 12°C 26°C

Pôr do sol: 06:38

  Segunda 
 Min. 23°C

Máx. 28°C       

Nascer do sol: 17:44

  Sábado 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Domingo 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

17°C 22°C 17°C

Áries 21/3 a 20/4 
A reorganização de seus planos e projetos 
está em andamento e, apesar dos trancos 
e barrancos, procederá da melhor maneira 
possível. É tudo trabalhoso, isso sim, mas é o 
que de melhor poderia ter acontecido a você.

Touro 21/4 a 20/5
Identifique o que você pode fazer para con-
tribuir positivamente aos acontecimentos 
construtivos e, a seguir, faça o seu melhor 
nessa linha de conduta. Enquanto isso, o 
mundo parecerá se dirigir à decadência.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Aquilo que você imagina que seria me-
lhor fazer não tem como realizar ago-
ra. Porém, isso não significa que deva 
desistir de seus planos, apenas os ade-
quar às limitações atuais e aguar-
dar pela sua chance de realizar.

Câncer   21/6 a 22/7 
Muitas pessoas interessantes circu-
lam pela sua vida, e contrastam com 
as antigas conhecidas, porque trazem 
o frescor de ideias novas, de um com-
portamento livre que sua alma apre-
cia, mas ao qual não está acostumada.

Leão 23/7 a 22/8  
Você nunca saberá o que poderia ter 
sido se você não se atirar com atrevi-
mento ao porvir. Nada está fechado no 
seu futuro, pelo contrário, é um pano-
rama aberto que aguarda pelas suas 
ações no presente para se desenhar.

Virgem  23/8 a 22/9 
Os planos que você nutriu durante muito 
tempo caíram por terra, mas sua alma não 
há de se dar por vencida por isso, porque 
ainda há muito jogo pela frente, e as mudan-
ças acabarão se mostrando favoráveis a você.

Libra  23/9 a 22/10
Perder e ganhar são situações que se alter-
nam e que, às vezes, acontecem simulta-
neamente. Tudo faz parte do jogo, por isso, é 
muito mais importante que você aprenda a 
jogar do que assumir a obsessão de ganhar.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Siga o exemplo dessas pessoas esforçadas 
que andam se organizando, apesar dos pe-
sares, e aproveite para ir além dos turbilhões 
emocionais que fazem sua alma ficar para-
da, esperando por algo mágico acontecer.

Sagitário  22/11 a 21/12 
De pouco em pouco se constrói um gran-
de caminho, mas esse é um tipo de mé-
todo que sua alma desconhece, sem-
pre se atirando a fazer tudo ao mesmo 
tempo. Porém, neste momento seu mé-
todo não seria o mais adequado.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Organizando, vai dar para fazer tudo, cum-
prir as obrigações e ainda ter momentos de 
dispersão e divertimento. Porém, a organi-
zação é fundamental para isso, se concentre 
nela, dá trabalho, mas compensa o esforço.

Aquário 21/1 a 19/2
Apesar de todos os contratempos que 
o mundo impõe, você tem a oportuni-
dade de, pelo menos, manter ordena-
do tudo que está sob seu domínio. Apro-
veite essa oportunidade, coloque todos 
seus papéis em ordem. Em frente.

Peixes  20/2 a 20/3
Muitas situações adversas evocam senti-
mentos terríveis de sua alma, uma vontade 
destrutiva. Porém, este é um momento opor-
tuno para construir, por isso, se foque o má-
ximo possível na construção de seu destino.

Horóscopo
OSCAR QUIROGA/ ESTADÃO CONTEÚDO



E mais uma vez o JEC deu adeus 
ao Campeonato Catarinense 
nas quartas de final. Depois de 
conquistar dois títulos, o Tricolor 
amargou mais uma elimina-
ção precoce, contra o mesmo 
Brusque, novamente nas quar-
tas de final e, pior, perdeu uma 
vaga que significava mais do que 
a chance do título catarinen-
se: a garantia de um calendário 
completo em 2022. Sem isso, o 
Joinville precisa, obrigatoria-
mente, conquistar o principal 
objetivo do ano. Se o acesso 
ao Brasileiro da série C era um 
sonho, agora virou obrigação.

Em 11 jogos no Campeonato 
Catarinense, foram apenas três 
vitórias, contra Próspera, , Me-
tropolitano e Criciúma. Nas úni-
cas três vitórias no campeonato, 
apenas três gols marcados.  

O Tricolor somou, ainda, quatro 
empates: contra Marcílio Dias, 
Concórdia, Figueirense e Brus-
que na fase classificatória. As 
derrotas vieram com o carimbo 
do Avaí, Juventus, Chapecoense 
e o revés mais sentido, contra o 
Hercílio Luz. A derrota no Sul do 
Estado sepultou a chance de uma 
classificação “aceitável” para 
o torcedor, causou a demissão 
da comissão técnica e acen-
deu o alerta em todo o clube. E 
não porque o Hercílio Luz seja 
inferior, apesar do investimen-
to menor e da estrutura mais 
tímida, mas porque o Joinville 
sabia da sua obrigação, tinha 
vantagem no placar, tinha um 
jogador a mais e sofreu a virada. 
Uma virada que mudou e ainda 
vai mudar muita coisa no time.

Com uma campanha de quatro 

derrotas, quatro empates e três 
vitórias, o JEC teve um apro-
veitamento pífio de menos de 
40%. Além disso, o Tricolor 
amargou o terceiro pior ataque 
da competição, com apenas 10 
gols marcados, assim como 
Próspera e Avaí. Uma média de 
menos de um gol por partida. Na 
outra ponta, a líder Chapecoen-
se balançou a rede 23 vezes. 

Com uma campanha muito 
aquém do que se esperava, com 
um ataque pouco eficiente e 
sem conseguir chegar entre os 
quatro primeiros do Estado, o 
JEC tem uma missão dura pela 
frente: a obrigação de conquis-
tar o acesso à Série C. Só ele 
pode garantir que o time não 
caia novamente no limbo que já 
visitou no final dos anos 2000 
ao virar uma equipe sem série.
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Novo técnico 
 assume hoje

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

Queda no estadual 
eleva pressão no JEC
Com a derrota para o Brusque, o Tricolor fica na obrigação de 
conseguir o acesso à Série C para ter calendário cheio em 2022

Esporte

O que deu errado no meio do 
caminho? A diretoria sempre fa-
lou em planejamento e, de fato, 
ele foi feito. No entanto, a teoria 
e a prática não andaram de mãos 
dadas. Primeiro que o elenco tem 
características diferentes do jogo 
implantado pelo técnico Vinícius 
Eutrópio. E aí, a queda de ren-
dimento aconteceu. O surto da 
Covid-19 só acelerou o processo.

Com jogadores parados por 
duas semanas, o retorno não 
teve a mesma intensidade e 

o time emendou uma derrota 
atrás da outra, até o estopim 
do jogo contra o Hercílio Luz.

Agora, Leandro Zago chega 
pressionado de todos os lados. 
Uma diretoria que acabou de 
assumir e não quer ser mar-
cada por deixar o clube sem 
calendário, uma torcida que não 
vai aceitar, de novo, o inferno 
de um ano com cinco meses 
de futebol e nada mais, além 
da pressão pessoal de fazer 
um bom trabalho e garantir 

vida à primeira equipe profis-
sional sob o seu comando.

Um mês e poucos dias. É o 
que o JEC tem para se preparar, 
fazer dispensas e contratações 
de atletas que precisam che-
gar com vontade de garantir 
o respiro do time e absorver a 
metodologia de Zago. A série D 
é dura, longa, difícil e a equi-
pe terá de aliar técnica, tática, 
qualidade e raça, muita raça 
ou ficaremos todos sem JEC no 
segundo semestre de 2022.  

Planejamento falho e surto de Covid afetaram o desempenho

 
Chegou o dia da 
apresentação do novo 
técnico do JEC. Leandro 
Zago será oficialmente 
apresentado na 
manhã de hoje, na 
Arena Joinville. Com 
coletiva de imprensa 
marcada para 11h, 
Zago assume o posto 
com uma missão: 
garantir o acesso e o 
calendário do time na 
próxima temporada.

Jaraguá Futsal 
Enquanto o JEC/Krona retorna à quadra no domingo, o 
Jaraguá Futsal só volta a disputar a Liga Nacional no dia 
23 de maio. A LNF confirmou as próximas duas partidas 
do Aurinegro. A primeira será contra o São José, fora de 
casa. A segunda, no dia 27 de maio, quando o time faz sua 
estreia na Arena Jaraguá. O adversário é o atual campeão, 
Magnus. Antes disso, o Jaraguá deve jogar pelo Campeonato 
Catarinense, com início previsto para 8 de maio, e pela Copa 
do Brasil, onde encara o Pato, nos dias 4 e 18 de maio. 

Desfalques na quadra 
O JEC/Krona volta à quadra no domingo (3) para enfrentar 
o Marreco, às 16h, no Centreventos Cau Hansen. Depois da 
boa vitória na estreia, diante da Assoeva, o Tricolor continua 
com desfalques para enfrentar a equipe paranaense, que 
perdeu na estreia para o Cascavel. Para a partida, o técnico 
Daniel Jr. continua com o desfalque do ala Xuxa, que segue 
tratando uma lesão na panturrilha. O fixo Andrei, que ficou 
de fora da estreia, com dores na coxa, é dúvida para o duelo.

Análise e mudanças 
Desde o início da temporada, a diretoria do JEC afirmou que, 
após o Campeonato Catarinense, faria uma avaliação da 
competição, do desempenho e dos atletas, a fim de definir 
possíveis mudanças antes do início da Série D. Eliminado, 
o time deve ter mudanças e alguns jogadores devem ser 
dispensados, além de outros, que devem ser liberados após 
propostas de outros clubes. Entre os nomes que podem deixar 
de figurar no elenco tricolor estão: Banguelê, Yaya Banhoro 
e Gustavo Ermel, que caíram nas críticas da torcida e pouco 
apresentaram na reta final – e decisiva – do Catarinense.

Reapresentação 
Depois da eliminação no Campeonato Catarinense, os 
atletas do JEC foram liberados para a “folga” antes 
da chegada do treinador e do início da preparação 
para a série D. Os jogadores só se reapresentam no 
CT do Morro do Meio na próxima terça-feira (4).

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Em 11 jogos, o JEC só obteve 3 vitórias e 4 empates. Time sofreu 3 derrotas e teve aproveitamento de menos de 40%

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



03 04 05 06 11
12 13 15 16 17
18 20 21 23 24

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2218

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5558

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5552

   

2366Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio
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Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

VITORIA         BA
TIME DO CORAÇÃO

1632
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Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

450

10 15 19 24 26 27 29

Premiação Ganhadores Prêmio

ABRIL            

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos Acumulado R$ 3.500 mil
14 acertos 153 R$ 1.687,73
13 acertos 7022 R$ 25,00
12 acertos 95138 R$ 10,00
11 acertos 544180 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$ 8.200 mil
Quadra 69 R$ 9.477,28
Terno 5770 R$ 170,42

01 15 33 53 70

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$ 900 mil
Quina 14 R$ 2.695,30
Quadra 544 R$ 79,27

Sena 0 R$ 0,00
Quina 2 R$ 16.980,37
Quadra 276 R$ 156,24

7 acertos Acumulado R$ 1.900 mil
6 acertos 4 R$ 11.029,04
5 acertos 89 R$ 708,12
4 acertos 1475 R$ 9,00

VITORIA         BA 4411 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 400 mil
6 acertos 37 R$ 1.946,68
5 acertos 1298 R$ 20,00
4 acertos 17937 R$ 4,00
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PAULISTA
  GRUPO A 

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

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

1º
2º
3º
4º

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

1º
2º
3º
4º

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

1º
2º
3º
4º

 CLASSIFICADOS 

  9ª RODADA 
 10/4, 20h São Bento 1 x 2 Bragantino
10/4, 22h Santos 0 x 0 Botafogo-SP
13/4, 20h Ferroviária 2 x 1 Corinthians
14/4, 21h30 São Paulo 3 x 2 Guarani
20/4, 20h Novorizontino 2 x 0 Santo André
28/4, 21h São Caetano 0 x 1 Ituano
29/4, 21h Ponte Preta 1 x 2 Mirassol
29/4, 22h Palmeiras  x  Inter Limeira* 

   10ª RODADA 
 1/5, 20h Bragantino  x  Santos
2/5, 20h Guarani  x  Novorizontino
2/5, 20h Santo André  x  Palmeiras
2/5, 22h15 Ituano  x  Ponte Preta
2/5 Corinthians  x  São Paulo
3/5, 20h Inter Limeira  x  São Caetano
3/5, 20h Mirassol  x  Ferroviária
3/5, 22h15 Botafogo-SP  x  São Bento 

 Não fi nalizado até o fechamento desta edição  

Corinthians 21 10 6 3 1 13 6 7 70
Inter Limeira 10 9 3 1 5 4 10 -6 37
Botafogo-SP 7 9 1 4 4 5 12 -7 25.9
Santo André 6 9 1 3 5 4 10 -6 22.2

São Paulo 25 10 8 1 1 25 6 19 83.3
Ferroviária 14 9 4 2 3 12 9 3 51.9
Ponte Preta 10 9 3 1 5 9 10 -1 37
São Bento 6 9 0 6 3 6 9 -3 22.2

Bragantino 21 10 6 3 1 13 5 8 70
Novorizontino 18 9 5 3 1 13 6 7 66.7
Palmeiras 13 9 3 4 2 11 7 4 48.1
Ituano 10 9 3 1 5 8 11 -3 37

Mirassol 17 9 5 2 2 12 9 3 63
Guarani 11 9 3 2 4 8 11 -3 40.7
Santos 9 9 2 3 4 7 15 -8 33.3
São Caetano 3 10 0 3 7 4 18 -14 10

 SUL-AMERICANA 
  GRUPO A 

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

  3ª RODADA 
 5/5, 19h15 Huachipato  x  Rosario Central
6/5, 21h30 San Lorenzo  x  12 de Octubre 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 4/5, 19h15 Bahia  x  Independ.
5/5, 19h15 Montevideo City Torque  x  Guabirá 

    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. 0 x 0 Bolívar 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 4/5, 19h15 Metropolitanos  x  Aucas
4/5, 21h30 Melgar  x  Athletico-PR 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 29/4, 19h15 Sp. Huancayo 1 x 2 R. Plate-PAR
29/4, 19h15 Corinthians 0 x 2 Peñarol 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 29/4, 21h30 Palestino 0 x 1 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

  3ª RODADA 
 5/5, 21h30 Bragantino  x  Talleres
5/5, 21h30 Tolima  x  Emelec 

    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 1 x 2 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 City Torque 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 4 2 1 1 0 2 1 1 66.7
Ars. de Sarandí 1 2 0 1 1 1 2 -1 16.7
Jorge Wil. 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7

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 6 2 2 0 0 7 1 6 100
R. Plate-PAR 4 2 1 1 0 2 1 1 66.7
Corinthians 1 2 0 1 1 0 2 -2 16.7
Sp. Huancayo 0 2 0 0 2 2 7 -5 0

Atlético-GO 4 2 1 1 0 1 0 1 66.7
Libertad 3 1 1 0 0 2 0 2 100
New. Old Boys 1 1 0 1 0 0 0 0 33.3
Palestino 0 2 0 0 2 0 3 -3 0

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

Grêmio 6 2 2 0 0 4 2 2 100
Lanús 3 2 1 0 1 2 2 0 50
La Equidad 0 1 0 0 1 1 2 -1 0
Aragua 0 1 0 0 1 0 1 -1 0

São Paulo bate o Rentistas
Em casa, pela segunda rodada do grupo E da Libertadores, 
o São Paulo venceu o Rentistas (Uruguai) por 2 a 0, com 
gols de Pablo e Reinaldo. A equipe comandada por Crespo 
segue em boa fase, líder e com 100% de aproveitamento. 

No fim, Grêmio vence o Lanús
Na Argentina, o Grêmio sofreu, mas conseguiu bater o 
Lanús por 2 a 1. O Tricolor saiu na frente com Léo Pereira. 
Na segunda etapa, aos 25’, o Lanús empatou com Belmonte. 
Aos 40’, em bela trama, Ferreirinha selou a vitória.  

Sul-Americana

Peñarol apronta para o 
Corinthians em Itaquera 

O Corinthians tinha uma 
missão difícil pela Copa Sul-A-
mericana. Após empatar sem 
gols com o fraquíssimo River 
Plate, do Paraguai, na semana 
passada, em Assunção, o time 
precisava vencer o tradiciona-
líssimo Peñarol na Neo Quími-
ca Arena, em São Paulo, para se 
recuperar no Grupo E - apenas 
um clube por chave avança às 
oitavas de final. Mas com um 
ataque ineficaz e com uma 
defesa cheia de falhas, o time 
foi derrotado em casa por 2 a 0 
e se complicou na sequência da 
competição.O time do técnico 
Vagner Mancini errou muito 
na defesa, principalmente pelo 
lado esquerdo. Fábio Santos 
esteve abaixo da média na 
marcação e o time uruguaio 
encontrou espaço pelo setor. 
No ataque, a imobilidade de Jô 
pesava e Léo Natel não acer-
tou absolutamente nada - eles 
foram substituídos logo após o 
segundo gol uruguaio. O Peña-
rol abriu o placar logo cedo.

Terans ganhou a bola de Bru-
no Méndez no meio de campo, 
avançou em velocidade e tocou 
na esquerda para González, que 
entrou sozinho pela esquerda 
e bateu cruzado, na saída de 
Cássio, para abrir o placar.

Aos 10 minutos, após uma 
linda troca de passes, Gargano 
lançou Piquerez nas contas da 
zaga pelo lado esquerdo. Ele 
cruzou na medida para Terans 
completar para o gol vazio.
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Facundo Torres e Fágner disputam bola em 
Itaquera numa partida bastante brigada

LIBERTADORES
  GRUPO A 

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

  3ª RODADA 
 4/5, 21h30 Def. y Jus.  x  Palmeiras
5/5, 19h Ind.del Valle  x  Universitario 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 5/5, 21h Internacional  x  Olimpia
6/5, 19h Always Ready  x  Dep. Táchira 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 4/5, 19h15 Santos  x  The Strongest
4/5, 21h30 Barc.-EQU  x  Boca Juniors 

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

1º
2º
3º
4º

  3ª RODADA 
 5/5, 21h Santa Fe  x  River Plate
6/5, 19h Junior B.  x  Fluminense 

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

1º
2º
3º
4º

  2ª RODADA 
 29/4, 19h Racing 2 x 1 Sport.Cristal
29/4, 21h São Paulo 2 x 0 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 0 x 2 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

  3ª RODADA 
 4/5, 19h15 Atlético-MG  x  Cerro Porteño
6/5, 23h La Guaira  x  América Cali   

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 2 1 0 1 3 2 1 50
Olimpia 3 2 1 0 1 4 4 0 50
Dep. Táchira 3 2 1 0 1 3 6 -3 50

Barc.-EQU 6 2 2 0 0 6 0 6 100
Boca Juniors 6 2 2 0 0 3 0 3 100
Santos 0 2 0 0 2 0 4 -4 0
The Strongest 0 2 0 0 2 0 5 -5 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 6 2 2 0 0 5 0 5 100
Racing 4 2 1 1 0 3 2 1 66.7
Rentistas 1 2 0 1 1 1 3 -2 16.7
Sport.Cristal 0 2 0 0 2 1 5 -4 0

Argentinos Jrs 6 2 2 0 0 4 0 4 100
At.Nacional 4 2 1 1 0 6 4 2 66.7
Nacional-URU 1 2 0 1 1 4 6 -2 16.7
Uni. Católica 0 2 0 0 2 0 4 -4 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
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Florianópolis vai recorrer contra 
legalidade de greve dos professores 
A Prefeitura de Florianópolis 
informou que irá recorrer 
judicialmente sobre a decisão 
do TJSC (Tribuna de Justiça de 
Santa Catarina) de considerar 
legal a greve dos trabalhadores da 
educação contra o retorno das aulas 
presenciais. Em nota, argumenta 
que "a exigência do sindicato para 
retomar o serviço é a vacinação 
dos profissionais, o que implicaria 
na retirada de doses para os 
idosos, o atual grupo prioritário". 
A prefeitura também lamentou 
que há escolas sem sequer 
darem aulas on-line, deixando 
as crianças sem qualquer tipo 

de ensino. Alegou ainda que a 
decisão do retorno presencial foi 
do Tribunal de Justiça em março, 
sob a alegação de ser serviço 
essencial para as crianças. 
Os desembargadores que votaram 
pela legalidade da greve, Vilson 
Fontana e Júlio César Knoll, 
entenderam que o sindicato 
cumpriu com todos os requisitos 
da lei para entrar em greve. Jaime 
Ramos votou pela ilegalidade, 
por entender que não cabe ao 
Judiciário analisar o mérito da 
paralisação e, citando a omissão 
do Legislativo, considerou 
o ensino como essencial.

Roubo ao BB de 
Criciúma rendeu 
R$ 130 milhões
O roubo à Tesouraria 
Regional do Banco do 
Brasil de Criciúma, 
ocorrido entre a noite 
de 30 de novembro e 
a madrugada de 1º de 
dezembro do ano passado, 
rendeu aos criminosos ao 
menos R$ 130 milhões, 
e não R$ 80 milhões, 
como vinha sendo 
veiculado. A informação 
foi revelada no recurso 
de habeas corpus 
interposto junto ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) por uma 
mulher que figura entre as 16 pessoas presas preventivamente por 
suposto envolvimento na ação. O roubo é considerado o maior já 
registrado em Santa Catarina, e envolveu a mais violenta e ousada 
ação já executada em território catarinense. O TJSC (Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina) negou o pedido de habeas corpus 
a uma mulher acusada de integrar a quadrilha, mesmo sob o 
argumento da defesa de que ela tem uma criança de dois anos.

Nova avenida das Torres
Hoje, às 16h, a prefeitura de Palhoça inaugura a avenida das Torres, a maior obra de 
mobilidade urbana já executada em Palhoça. A avenida é uma via ampla, bem iluminada, 
com 6,3 quilômetros (3,15 km em cada sentido) de pistas duplas, interligando diversos 
bairros e beneficiando mais de 80 mil usuários. O traçado começa depois do rio Imaruim, 
no limite com São José, e segue até o bairro Pagani, onde se concentram o Centro 
Administrativo Municipal, a Câmara de Vereadores e o Fórum. O investimento de R$ 10 
milhões para a viabilização da obra foi captado em parceria com o governo do Estado.

+notícias

Cena musical dá 
adeus ao guitarrista 
Mano Guit
O músico Jaber Vinícius, 
conhecido na cena musical 
como Mano Guit, 44 anos, 
morreu na quarta-feira 
por causa de complicações 
causadas pela Covid-19. 
Lembrado pela virtuose 
nos palcos, o artista estava 
internado no Hospital Celso 
Ramos, na Capital, desde o 
Carnaval. Neste período, o 
pai morreu depois de sofrer 
uma trombose ao contrair a 
Covid-19. O artista morava 
em São José, na Grande 
Florianópolis, e deixa um 
filho. Desde a entrada 
no hospital, Mano Guilt 
passou por altos e baixos. 
“Ele acabou tendo várias 
infecções hospitalares e 

FOTOS DIVULGAÇÃO/ND

Sepultado rapaz que se jogou no rio 
Cachoeira - Foi sepultado no fim da tarde de 
ontem, em Joinville, o corpo de Rone Müller, 
35 anos, que no dia anterior havia se jogado 
no rio Cachoeira, no centro da cidade. Segundo 
testemunhas, ele estava com um amigo quando se 
jogou no rio, chegou a nadar por alguns metros, 
mas, em determinado momento, se debateu 
e sumiu na água. Rone era filho do jornalista 
Adelmo Müller, falecido em outubro de 2017. 
Sua irmã, Sandrielly Müller, lamentou nas redes 
sociais a morte precoce do rapaz que era conhecido 
por sua inteligência extrema e o jeito brincalhão.
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