
Projeto de ponte sobre o rio 
Cachoeira vai sair do papel

Inspirada no game Super Mario Bros, Kerline Sgrott se fantasia de dinossauro ao sair da maternidade com a filha. Página 8
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EM ALERTA 
 Em apenas quatro meses, Joinville já registrou 

mais de 2.700 casos de dengue. No mesmo 
período, foram detectados 5.859 focos do Aedes 

aegypti na cidade. O bairro Petrópolis é o líder 
no número de contaminados. PÁGINA 13
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GOVERNADORA EM JOINVILLE

Um LOOK 
  dino 

GOVERNADORA 
EM JOINVILLE

Daniela Reinehr garantiu a autorização 
de convênio de R$ 9 milhões para a 
construção da ponte entre as ruas 
Plácido Olímpio de Oliveira e Aubé.

Governadora também anunciou a habilitação 
pelo governo federal de 49 leitos de UTI Covid 
e R$ 900 mil para a compra de Casa de Apoio 
Maternidade Darcy Vargas. Páginas 4 e 5



Anunciamos 
que iríamos 
devolver as 
condições de 
mobilidade 
para esta 
região em 
15 dias e 
honramos 
com este 
compromisso.”

Adriano Silva, 
prefeito de Joinville

Cidade2     terça-feira, 4 de maio de 2021

 
Foi neste fim de semana a conclusão da etapa de 
pavimentação e sinalização da Via Gastronômica 
formada pelas ruas Visconde de Taunay e trecho 
da Jacob Eisenhut. Desde a decisão na justiça 
permitindo a intervenção foram algumas 
semanas para concluir a recuperação. O bom 
tempo, principalmente no domingo, 2 de maio, 
fez com que o acesso já fosse visto de perto por 
pedestres ou ciclistas, e claro,usado por muitos 
veículos. Aliás, a flexibilização do protocolo 
contra Covid-19 trouxe muito movimento e 
confirmou o que a cidade já precisa há anos: 
áreas abertas de lazer. O Parque das Águas e o 
letreiro que essa coluna registrou na edição do 
fim de semana reuniram muita gente, como 
ocorreu também no Mirante. 
 
Respeitando os protocolos, as áreas são 
alternativas boas para quem quer respeitar o 
distanciamento, mas permitir, por exemplo, as 
brincadeiras das crianças, ainda mais com toque 
de recolher ainda valendo. São novos hábitos 
enquanto a pandemia ainda se faz presente.

Via Gastronômica pronta!

Deputado 
coronel 
Armando com 
Covid-19 

Ontem (3), o deputado 
federal emitiu nota 
confirmando que está 
com a Covid-19. Ele disse 
que ainda na noite de 
sábado sentiu os primeiros 
sintomas e fez o teste, 
no domingo, no Centro 
de Triagem de Joinville. 
Ele está seguindo o 
tratamento precoce e já 
tinha inclusive tomado a 
primeira dose da vacina. 
Coronel Armando está 
com sintomas leves e 
em casa, de onde tem 
atendido as pessoas pelo 
celular. O representante 
joinvilense na Câmara 
Federal participou sábado, 
dia 1o, da carreata no 
Dia do Trabalhador. Ele 
alertou também a todos 
os que se aproximaram 
dele para tomarem os 
devidos cuidados.

Carreta 
castramóvel
A primeira campanha de 
castração é para famílias com 
renda familiar de até R$ 2 mil e 
que moram nos bairros Jardim 
Paraíso, Vila Cubatão, Jardim 
Sofia, Espinheiros e Morro do 
Meio. Além disso, protetores 
independentes também 
ganharão as castrações 
gratuitamente. Mas essas 
vagas são limitadas. Serão 

castrados gatos e cães, machos e fêmeas.  A iniciativa é do Grupo 
de Apoio e Auxílio à Causa Animal de Joinville, Aapjlle. A previsão 
é de que a carreta será estacionada no estacionamento da Arena 
Joinville nos dias 5 e 6 de junho. É uma forma de tornar mais acessível 
o serviço porque existe a disponibilidade também de atendimento 
social. Quem quiser mais informações pode ligar no (47) 99681-1454.

Jaraguá também com saldo de empregos
Não foi só Joinville. Aqui na região, outra cidade com destaque para 
nosso desenvolvimento econômico é Jaraguá do Sul. O Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que em março foram 
registrados 2.798 admissões contra 1.241 desligamentos. Os setores que 
mais contribuíram foram: industrial, comercial e de serviços. Entre as 
ofertas estão vagas para a área têxtil, como costureira; construção civil, 
metalúrgica e vendedor externo de produtos. Atualmente, o município 
ocupa a 5ª posição no ranking do Caged, atrás somente de Joinville.

Mantida prisão de ex-
prefeito de Major Vieira 
O relato está no próprio site do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina. O pavor 
é de quatro testemunhas de acusação, 
com medo de sofrer represálias durante 
o processo que tramita na comarca do 
Planalto Norte do Estado. 
 
O ex-prefeito de Major Vieira Orildo 
Antônio Severgnini e seu filho, Marcus 
Vinicius Brasil Severgnini são investigados 
por improbidade administrativa e foram 
presos preventivamente em novembro 
de 2020. Eles são acusados de causar 
prejuízos ao erário por desviar cerca de R$ 
5,7 milhões dos cofres públicos. O esquema 
foi desvendado pelo Ministério Público em 
conjunto com a Polícia Civil na operação 
“Et Pater Filium”. A decisão que manteve 
a preventiva de pai e filho, já em 1º grau, 
apontou a necessidade da medida extrema 
por risco à ordem pública e conveniência da 
instrução criminal. 
 
Todas as testemunhas se referem aos réus 
como “coronéis”, que vivem acompanhados 
por pessoas com armas na cintura e que 
resolvem suas desavenças de forma pouco 
ortodoxa. Num depoimento extrajudicial, 
uma das testemunhas disse que todos 
sabem se tratar de pessoa perigosa. A 
decisão de manter a prisão foi unânime.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

 F
O

TO
S 

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D



terça-feira, 4 de maio de 2021     3

Uma visita 
repleta de 
anúncios
Em Joinville, governadora Daniela Reinehr garante 
autorização de convênio para construção de 
ponte sobre o rio Cachoeira; promete habilitação 
de 49 leitos de UTI Covid pelo governo federal; e 
determina início da tramitação para liberar compra 
de imóvel de apoio à Maternidade Darcy Vargas

Governadora teve uma agenda concorrida em Joinville, e aproveitou para visitar obras, conhecer projetos e a central de vacinação
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Elogios à estrutura da Central de Imunização
O primeiro local visitado pela 

governadora Daniela Reinehr em 
Joinville foi a Central de Imuniza-
ção do Centreventos Cau Hansen. 
Lá, ele disse ter ficado com uma 
ótima impressão da estrutura e 
elogiou a organização do atendi-
mento dos profissionais da saúde. 

“Fiquei muito surpresa aqui 
em Joinville com o incentivo 
(painel onde as pessoas fazem 
fotos). As fotos vão parar nas 
redes (sociais) e acaba divul-
gando e atraindo mais pessoas 
para a vacinação”, comentou.

Com relação às doses da vacina, a 
governadora informou que a meta 
da sua gestão é ser o primeiro Estado 
a terminar de vacinar a população. 
Recebemos, recentemente, um total 
de 500 mil doses. Por isso, tenho 
como missão fazer com que a vacina 
chegue logo no braço da popula-
ção”, afirmou a governadora. 

Sobre a vacina da Pfizer que o Es-
tado receberá, a governadora garan-
tiu que todas as vacinas que chegam 

serão distribuídas por todas as re-
giões. “Temos conseguido fazer com 
que essa distribuição chegue na pon-
ta em até quatro horas”, destacou.

Sobre o armazenamento espe-
cial da vacina da Pfizer, a gover-
nadora garantiu que a Secretaria 
Estadual de Saúde está observan-
do tudo isso e respeitando as 
regras de armazenamento.

Questionada sobre a imunização 
dos professores, Daniela explicou 
que segue o plano nacional de imu-
nização, mas que conseguiu junto 
às secretarias de Educação e Saúde 
a vacinação para os educadores. 
“Muitos setores estão pleiteando 
preferência e já estamos conseguin-
do a vacina para os professores.”

Ela lembrou que a grande novi-
dade desta semana é a vacinação 
para pessoas com deficiência e 
comorbidades. O Estado já definiu 
as diretrizes e Joinville agora está 
verificando as questões técnicas 
envolvidas para definir como será 
a imunização para este grupo.

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

A governadora Daniela Reinehr 
esteve em Joinville, ontem à tarde, 
e anunciou investimentos para as 
áreas da infraestrutura e da saú-
de. Em reunião de trabalho na Acij 
(Associação Empresarial de Join-
ville), ela garantiu autorização de 
convênio de R$ 9 milhões para a 
construção da ponte sobre o rio 

Cachoeira, ligando os bairros Boa Vista e Bu-
carein pelas ruas Plácido Olímpio de Oliveira e 
Aubé - a ponte terá 113 metros de comprimento 
e 13 metros de largura e é uma reivindicação 
do município desde o início dos anos 2000. 

Além disso, a governadora determinou o início 
da tramitação do processo para liberar R$ 900 
mil para a compra de um imóvel de apoio à Ma-
ternidade Darcy Vargas, e afirmou que o Estado 
habilitará 49 leitos de UTI Covid em Joinville pelo 
governo federal. Vale destacar que esses leitos 
já estão ativos e atualmente são custeados pelo 
governo do Estado. Com a mudança, o governo 
federal assume o repasse de verbas desses leitos.

“É sempre bom acompanhar o an-
damento dos projetos em execução e 
trazer novos investimentos para Join-
ville”, destacou a governadora.

Daniela também conferiu o andamento das 
obras de duplicação e revitalização do Eixo In-
dustrial Norte, que passa pelas ruas Hans Dieter 
Schmidt e Edgard Meister (veja os detalhes 
na matéria da página 4) e recebe recursos do 
governo do Estado. Antes, porém, ela visitou 
a Central de Imunização do Centreventos Cau 
Hansen; a unidade básica de saúde do bairro 
Bucarein; e conheceu a área onde a Prefeitura 
planeja construir uma ponte para ligar as ruas 
Anêmonas e Esteves Júnior no bairro Fátima, 
na zona Sul da cidade. O projeto para a cons-
trução da ponte está orçado em R$ 13 milhões.

Nesta terça-feira, a governadora visita-
rá a cidade de Guaramirim para assinar a 
ordem de serviço para os trabalhos de exe-
cução das obras de arte especiais no trecho 
estadualizado da BR-280. A solenidade está 
marcada para ocorrer a partir das 10h30, em 
frente ao Ginásio de Esportes Rodolfo Jahn.  

GOVERNADORA 
EM JOINVILLE

É sempre bom 
acompanhar o 
andamento dos projetos 
em execução e trazer 
novos investimentos 
para Joinville.”

Fiquei muito surpresa 
aqui em Joinville com 
o incentivo (painel 
onde as pessoas fazem 
fotos). As fotos vão 
parar nas redes (sociais) 
e acaba divulgando e 
atraindo mais pessoas 
para a vacinação.”

Daniela Reinehr,
governadora de Santa Catarina
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Eixo Industrial Norte tem  
40% das obras concluídas
Comitiva liderada pela 
governadora visitou 
as obras no trecho de 
5,7 quilômetros que 
liga a BR-101 à rua 
Tenente Antônio João

O investimento do 

Governo do Estado na 

duplicação e revitalização 

do Eixo Industrial é 

de R$ 38,7 milhões e 

a previsão é que fique 

pronto até o fim do ano

Vice-presidente da Acij entregou à governadora um ofício 

em agradecimento pela atenção às demandas de Joinville
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Novo imóvel para a Maternidade Darcy Vargas
Durante a reunião na Acij 

(Associação Empresarial 
de Joinville), a governadora 
interina também anunciou 
a compra de um imóvel que 
serve como Casa de Apoio 
para a Maternidade Darcy 
Vargas. O local recebe mães 
que aguardam os filhos em 
tratamento na instituição. O 
imóvel pertence à Infraero, 
havia sido cedido por tempo 
determinado e passaria por 
processo de leilão. Agora, o 
governo do Estado pretende 
comprá-lo por R$ 900 mil. 

“Vai ser um diferencial na 
vida das mães, das famílias 
e dos bebês”, disse Daniela.

O vice-presidente da Acij, 
Moacir Tomazi, entregou à 
governadora um ofício em 
agradecimento pela presença 
e atenção com as demandas 
de Joinville. “Os anúncios que 
estão feitos nesta segunda-
-feira pela governadora são 
de fundamental importância 
para o fomento da ativida-
de empresarial. São pautas 
de pelo menos 20 anos que 
agora recebem atenção.”

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

 A obra de reabilitação e 
duplicação do acesso esta-
dual Norte de Joinville ao 
Distrito Industrial também 
foi vistoriada ontem à tarde 
pela governadora Daniela 
Reinehr. O trecho de 5,7 
quilômetros no entronca-
mento da BR-101 com a Rua 
Tenente Antônio João conta 
com 40% dos serviços executados. A 
previsão de entrega das melhorias que 
prometem fomentar o desenvolvimento 
da região é para dezembro deste ano.

“Temos aqui 4% do PIB catarinense. 
Estou muito satisfeita. Em novembro 
do último ano, assinei o projeto para o 
andamento da obra e hoje presencia-
mos o excelente serviço que está sendo 
feito. Precisamos ter uma infraes-
trutura condizente com a capacidade 
produtiva do nosso Estado. Essa é uma 
das pautas que sempre vou defender 
e batalhar”, disse a governadora.

O investimento do Governo do Estado 
na obra é de R$ 38,7 milhões e faz parte 
do Programa Novos Rumos. “Este é um 
pleito importante trazido pela Acij(As-
sociação Empresarial de Joinville) e 
tratado como prioridade pela Secretaria 
da Infraestrutura, assim como as demais 
obras em andamento nessa região”, 
destacou o secretário adjunto de Infraes-
trutura e Mobilidade, André Espezin.

No momento, estão sendo executados 
os serviços de reabilitação do pavimen-
to. Após concluída essa etapa da obra, 
são iniciadas as construções de sarjetas, 
boca de lobo, caixas de passagem, aber-
tura de vala e meio fio e pavimentação.

 Além do acesso Norte, a governadora 
esteve no Bairro Fátima, na zona Sul, 
onde o prefeito Adriano Silva apresentou 
o projeto arquitetônico para a constru-
ção de uma ponte que fará a ligação entre 
as ruas Anêmonas com a Esteves Júnior.

Conforme o prefeito, o objetivo é criar 
um binário para colaborar com a mo-
bilidade dos moradores da região. “A 
Prefeitura trabalha na elaboração do 
projeto executivo para dar andamento na 
parceria com o governo do Estado. Com a 
visita da governadora, estamos discutin-
do as muitas obras de infraestrutura que 
trarão ainda mais desenvolvimento para 
a nossa cidade”, explicou o prefeito.

GOVERNADORA 
EM JOINVILLE
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

A compra de 200 respiradores por R$ 
33 milhões apontado como um dos maio-
res escândalos de desvio de verba pública 
de Santa Catarina tem um longo trajeto 
na Justiça para se chegar aos verdadeiros 
culpados pelo esquema. Ao longo desse um 
ano de investigações por parte da força-
-tarefa formada pelo Ministério Público 
Estadual, Polícia Civil e Tribunal de Contas 
do Estado houve batalhas judiciais, pri-
sões de suspeitos e dezenas de liminares. 
Dos cinco presos em junho na operação 
Oxigênio todos ainda cumprem medidas 
cautelares por determinação judicial que 
vão desde o uso de tornozeleira eletrôni-
ca a recolhimento domiciliar noturno.

Nesse mais de um ano da apuração do 
escândalo, além das prisões, as investi-
gações levaram até a busca e apreensão 
nos endereços pessoais e profissionais do 
governador afastado Carlos Moisés da Silva 
(PSL) durante a Operação Pleumon, no dia 
30 de setembro do ano passado. Segun-
do o MPF (Ministério Público Federal), 
inicialmente havia indícios da prática de 
crime de corrupção passiva por parte de 
agentes públicos catarinense, entre eles 
Carlos Moisés. Mensagens de WhatsApp 
trocadas entre os investigados citavam 
o então governador de Santa Catarina.

ATUAÇÃO DO GOVERNADOR
No mês passado, o ministro Benedito Gon-

çalves, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), 
arquivou o inquérito que apurava a partici-
pação de Carlos Moisés, na compra irregular 
dos 200 respiradores durante a pandemia 
por R$ 33 milhões. Ele afirmou que, como a 
subprocuradora-geral da República, Lindôra 
Araújo, não encontrou "indicativos claros" 
de que Moisés tivesse conhecimento sobre 
as irregularidades, ele não poderia deci-
dir pela continuidade das investigações.

Porém há muitas perguntas a serem res-
pondidas e descobrir o caminho do dinheiro 
desses supostos ilícitos na aquisição emer-
gencial dos respiradores, com suspeição de 
sobrepreço e desrespeito às regras para dis-
pensa de licitação, além de possível desvio de 
valores em proveito próprio ou de terceiros.

Em junho do ano passado, por determi-
nação da Justiça catarinense, ocorreram as 
primeiras prisões dos supostos envolvidos. O 
ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba; 
o médico e empresário Fábio Deambrósio 
Guasti; os advogados Leandro Adriano de 
Barros e César Augustus Martinez Thomas 
Braga; e o presidente da Câmara de Ve-
readores de São João de Meriti (RJ), Davi 
Perini Vermelho (DEM). O empresário Pedro 
Nascimento de Araújo – dono da Veiga-
med – acabou escapando do flagrante.

Investigados por compra de respiradores 
ainda cumprem medidas cautelares 
Cinco pessoas que participaram da aquisição dos 200 equipamentos por R$ 33 milhões usam tornozeleiras 
eletrônicas; caso polêmico é o mote do processo de impeachment de Carlos Moisés que será finalizado nesta sexta

Soltos, mas com restrições
Cerca de um mês depois das prisões por decisões 

proferidas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
e pelo STJ, Borba, Guasti, Leandro, Perini e Thomaz 
Braga foram soltos. Na época, a Justiça ainda re-
vogou o mandado de prisão contra Pedro Araújo.

Apesar da liberdade, todos foram obrigados a cum-
prirem medidas cautelares: monitoramento através de 
tornozeleira eletrônica, com área de inclusão no perí-
metro de cinco quilômetros de sua residência; compa-
recimento periódico em juízo, entre outras medidas.

A reportagem do ND apurou que todos os suspei-
tos presos em junho do ano passado ainda estão no 
cumprimento das medidas cautelares. As defesas dos 
acusados já tentaram buscar o afrouxamento das me-
didas, mas sem sucesso. O último foi feito pela defesa 
do ex-secretário da Casa Civil que argumentou já ter 
transcorrido mais de 200 duzentos dias da imposi-
ção das medidas cautelares pelo TJSC, em especial do 
monitoramento eletrônico, e o requerimento para 
reavaliação das medidas diversas da prisão, realiza-
da perante o STJ, estava quase 90 dias aguardando 
análise. Os argumentos não convenceram o ministro 
do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Men-
des, que negou o pedido no último dia 21 de março.

O que dizem os envolvidos

A reportagem procurou a defesa dos seis in-
vestigados pela força-tarefa. Segundo Leandro 
Barros, os autos estão sob sigilo de justiça, o que 
inviabiliza maiores explanações. No entanto, ele 
disse que tem absoluta certeza de que o Minis-
tério Público fará o seu trabalho identificando 
e responsabilizando os verdadeiros culpados.

“Agora, com o retorno dos autos à primei-
ra instância, o advogado não tem dúvidas que 
o órgão ministerial constatará que jamais par-
ticipou de qualquer ato delituoso”, afirmou.

No que se refere à medida cautelar apli-
cada, segundo a defesa, trata-se de decisão 
tomada há quase um ano, de modo que Lean-
dro Barros já postulou sua revogação, no en-
tanto, não houve análise até o momento pelo 
fato de que o processo estava voltado à aná-
lise da participação ou não do governador.

O advogado Giancarlo Castelan, que defen-
de Douglas Barbosa, informou que o inquérito 
está avançando. Contudo o inquérito permanece 
em segredo de justiça, motivo pelo qual ele não 
pode se manifestar sobre o mesmo. “Reafirmo 
que Douglas Borba não exerceu qualquer inge-
rência ou influência nas decisões tomadas na 
Secretaria de Estado da Saúde, por seus dirigentes 
e servidores, muito menos teve conhecimento, 
manteve qualquer contato, fez indicação, direcio-
namento ou avalizou empresas, empresários ou 
profissionais que tenham participado do pro-
cesso de compra dos respiradores”, declarou.

Tentamos contato com as defesas de Fábio Guas-
ti, Pedro Nascimento e César Augustus, mas até o 
fechamento desta edição não tivemos retorno. 

QUEM AINDA DEVE OBEDECER  
ÀS REGRAS RESTRITIVAS

Douglas Borba, 
ex-secretário 
de Estado da 

Casa Civil

 Segundo as investigações 
da primeira etapa da 
força-tarefa, Borba 
valendo-se do prestígio 
do cargo de chefe da Casa 
Civil que à época ocupava, 
indicou à servidora Márcia 
Regina Geremias Pauli - 
encarregada da compra de 
equipamentos e materiais 
para o enfrentamento à 
epidemia da Covid-19 no 
território catarinense – o 
empresário Fábio Guasti, 
apresentado como sendo 
a pessoa que teria efetivas 
condições de fornecer os 
ventiladores pulmonares 
em curtíssimo prazo. 
Além disso, Borba indicou 
a Márcia o investigado 
Leandro Adriano de 
Barros, dando a entender 
que era a pessoa que, em 
nome do ex-secretário, 
acompanharia o negócio.

 A força-tarefa apontou 
Leandro de Barros como 
relevante papel no sentido 
de impedir a adoção de 
providências imediatas 
visando resguardar os 
interesses do Estado, 
consistente em assegurar, 

posteriormente ao 
pagamento, a entrega 
do produto. Já César 
Augustus exercia a 
função de articulador do 
grupo, desempenhando 
papel fundamental na 
aproximação do Fábio 
com o investigado Pedro 
Nascimento Araújo – dono 
da Veigamed, empresa 
usada no negócio.

 Pedro, de acordo com 
as investigações, utilizou 
a Veigamed para a 
contratação e, deste modo, 
viabilizou a obtenção do 
dinheiro almejado pelo 
suposto grupo criminoso. 

 De acordo com a força-
tarefa da Oxigênio, o 
vereador Davi Perini atuou 
em nome da Veigamed 
como comprador de 100 
mil kits para teste de Covid 
da empresa Oltramed 
Comércio de Produtos 
Médicos Ltda – EPP, 
localizada em Joinville 
“no valor de mais de R$ 11 
milhões, valores esses de 
procedência absolutamente 
duvidosa”, segundo 
denúncia da força-tarefa.

Fábio Deambrósio 
Guasti,  

médico e 
empresário

Leandro 
Adriano 

de Barros, 
advogado

Davi Perini Vermelho 
(DEM), presidente da 

Câmara de Vereadores 
de São João de Meriti

César Augustus 
Martinez Thomas 
Braga, advogado*

*Imagem não localizada.

>> Leia amanhã
Onde foram parar os únicos 50 respiradores que a 
Veigamed entregou ao governo de Santa Catarina
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O governador Carlos Moisés 
(PSL), afastado para responder 
ao processo de impeachment, 
recebeu ontem carta de apoio 
com 47 assinaturas de prefei-
tos e vice-prefeitos do MDB de 
Santa Catarina O documento foi 
entregue pelo deputado Jerry 
Comper (MDB) ao governa-
dor na Casa d´Agronômica.

O prefeito de Ilhota, Dida 
Oliveira (MDB), e o vice-pre-
feito de Ibirama Jucélio de 

Andrade (MDB), acompa-
nharam o deputado Jerry na 
entrega representando todos 
os prefeitos e vice-prefei-
tos que assinaram a carta.

“Estamos reiterando nosso 
posicionamento pela Justiça. 
Acreditamos que o governador 
Carlos Moisés deve retornar com 
urgência ao governo do Estado 
já que não foi constatada sua 
participação no caso dos respira-
dores. Os catarinenses precisam 

de uma gestão eficiente perante à 
pandemia e as ações do governo 
do Estado são essenciais nesse 
cenário” destacou Jerry Comper.

A votação do impeachment do 
governador Carlos Moisés será 
nesta sexta-feira, quando o Tri-
bunal Especial de Julgamento se 
reunirá na sessão virtual trans-
mitida pela Assembleia Legis-
lativa. No total foram colhidas 
assinaturas de 29 prefeitos e 18 
vice-prefeitos de 32 municípios. 

Carlos Moisés recebe 
carta de apoio de 
prefeitos do MDB 
Políticos de várias cidades se manifestaram em defesa do governador, 
que será julgamento no processo de impeachment nesta sexta

QUEM ASSINOU O DOCUMENTO

Águas Mornas: 
prefeito 
Omero Prim e 
vice-prefeito 
Fernando Salm;

Alto Bela Vista: 
prefeito Elton 
Mattes e vice-
prefeito Edson 
Steckling;

Antônio 
Carlos: prefeito 
Geraldo Pauli;

Atalanta: 
prefeito Juarez 
Miguel Rodermel 
e vice-prefeito 
Cláudio Volnei 
Sens (Sapo);

Aurora: prefeito 
Alexsandro Khol;

Benedito 
Novo: prefeita 
Arrabel Murara 
e vice-prefeito 
Laurino Dalke;

Biguaçu: prefeito 
Salmir da Silva;

Botuverá: 
prefeito Alcir 
Merizio e 
vice-prefeito 
Valmor Costa;

Braço do 
Trombudo: 
prefeito Nildo 
Melmestet e 
vice-prefeita 
Márcia V. Felipe;

Brusque: prefeito 
Ari Vequi;

Dona Emma: 
prefeito Nerci 
Barp;

Ibirama: 
prefeito Adriano 
Poffo e vice-
prefeito Jucélio 
de Andrade;

Ilhota: prefeito 
Érico de Oliveira 
(Dida).

Imbuia: prefeito 
Deny Scheidt

Joaçaba: 
vice-prefeito 
José Otávio 
Calliari Filho

Laurentino: 
prefeito 
Marcelo Rocha 
e vice-prefeito 
Agenor Avi

Leoberto Leal: 
prefeito Vitor 
Norberto Alves 
e vice-prefeito 
Arno Lohn

Lontras: prefeito 
Marcionei 
Hillesheim e 
vice-prefeito 
Rubens Roberto 
dos Santos

Nova Trento: 
prefeito Tiago 
Dalsasso

Major Gercino: 
vice-prefeita 
Viviane Booz

Otacílio Costa: 
prefeito Fabiano 
Baldessar

Petrolândia: 
prefeita Angela 
Adriana da 
Mota (Hiti)

Presidente 
Getúlio: prefeito 
Nelson Virtuoso e 
vice-prefeito José 
Adalcio Krieger

Presidente 
Nereu: 
prefeito Celso 
Augusto Vieira 
e vice-prefeito 
Claudinei Back

Rio do Oeste: 
prefeito Diogo 
Ferrari e vice-
prefeito Clóvis 
Marco Rossa

Rio do Sul: 
vice-prefeita 
Karla Fernanda 
Bastos Miguel

Santa Cecília: 
prefeita 
Alessandra Garcia

Santa 
Terezinha: 
prefeito Genir 
Junckes e vice-
prefeito Israel 
Olegário Moreira

São João 
Batista: prefeito 
Pedro Alfredo 
Ramos (Pedroca)

Santo Amaro 
da Imperatriz: 
prefeito Ricardo 
Costa

Taió: prefeito 
Alexandre Horst 
Purnhagen e o 
vice-prefeito 
Emerson 
Grunfeldt

Trombudo 
Central: prefeita 
Geovana Gessner

DIVULGAÇÃO/ND

Governador recebeu ontem o documento na Casa D’Agronômica pelas mãos do deputado Jerry Comper 

O secretário de Estado da 
Infraestrutura e Mobilidade, 
Leodegar Tiscoski, participou 
ontem da reunião promovida 
pela Comissão de Transpor-
tes e Desenvolvimento Urbano 
da Assembleia Legislativa que 
tratou sobre os impactos dos 
cortes no orçamento federal nas 
obras em rodovias federais em 
Santa Catarina. Tiscoski levou 
ao parlamento a proposta do 
governo do Estado de condicio-
nar o aporte de R$ 350 milhões, 
autorizados pela assembleia 
para investimentos nas obras 

das BRs 470, 163 e 280, à con-
trapartida “pari passu” (nos 
mesmos valores) pela União. 

O encontro também contou 
com a participação do Secre-
tário de Estado da Fazenda, 
Rogério Macanhão, do Pro-
curador-Geral do Estado, 
Luiz Dagoberto Brião, além 
de parlamentares estaduais, 
federais, do presidente da 
Fiesc, Mario Cezar de Aguiar, 
e representantes de entida-
des como a Fecam (Federação 
Catarinense dos Municípios). 

O anúncio do governo federal 

em relação ao corte no orça-
mento da União dos recursos 
para investimentos em rodovias 
em Santa Catarina vem causan-
do apreensão. A supressão chega 
a R$ 136 milhões, o que pratica-
mente inviabiliza a realização de 
uma série de obras consideradas 
inevitáveis pelo secretário Leo-
degar Tiscoski. “É um prejuízo 
inquestionável para Santa Ca-
tarina e é fundamental a mobi-
lização do Fórum Parlamentar 
Catarinense na busca pela devo-
lução desses recursos”, declarou 
o secretário durante a audiência.

Rodovias

Governo propõe contrapartida da União
Retomada

Deputado deve ler relatório 
da reforma tributária hoje
O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), deve ler seu parecer sobre as mudanças no sistema 
tributário do país hoje. Em uma reunião da comissão mista 
que debate as propostas de emenda à Constituição 45 e 110, 
além de um projeto de lei do governo, ficou agendada a 
sessão para a terça, às 15 horas, para a leitura do relatório.
Ele deve apresentar um relatório completo da reforma, 
apesar de Arthur Lira indicar que deve fatiar a reforma 
para avançar com sua aprovação. A reforma tributária é 
apontada por economistas como uma medida fundamental 
para retomada da economia do país e para atração de 
investimento, principalmente, no pós-pandemia.



Passada a eleição do co-
mando e a definição do plano 
de trabalho, a CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) 
criada para apurar as ações e 
omissões do governo federal no 
enfrentamento da pandemia da 
Covid-19 começa a ouvir hoje os 
depoimentos de ex-ministros 
da Saúde na gestão do presi-
dente Jair Bolsonaro. Os dois 
primeiros a falar aos senadores 
serão Luiz Henique Mandetta, 
às 10h, e Nelson Teich, às 14h. 

A convocação dos ministros 
atende uma série de requeri-
mentos aprovados na semana 
passada. O relator, Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), o vice-pre-
sidente do colegiado, Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) e o sena-
dor Alessandro Vieira (Cidada-

nia-SE) são autores dos pedidos. 
Segundo eles, os depoimentos 
dos ex-ministros devem ajudar 
a esclarecer se o Brasil pode-
ria ter tomado outro rumo no 
enfrentamento a pandemia e 
freado o número de mortes. 

Mandetta foi demitido do 
cargo no dia 16 de abril de 2020, 
no início da crise da pande-
mia no Brasil. Naquela data o 
Brasil registrava 1.924 mor-
tes. Hoje, o país tem mais de 
400 mil óbitos por Covid-19. 

OITIVAS
Ainda nesta semana, são 

aguardadas as oitivas do 
general Eduardo Pazuello, 
que esteve por mais tempo no 
comando do ministério des-
de que a pandemia começou, 

e do atual ministro, Marcelo 
Queiroga. O primeiro fala-
rá na quarta-feira, enquanto 
que o segundo deverá prestar 
esclarecimentos na quinta-
-feira, mesmo dia em que está 
agendada a oitiva do diretor-
-presidente da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária), Antonio Barra Torres.

Povo? Que povo?
Aquele negócio de democracia de povo saiu de moda. Estava 

ficando muito trabalhoso mesmo. O negócio agora é democracia 
de gabinete. Ou home democracy. Em vez de ter que ver o que 
milhões e milhões de pessoas estão desejando, meia dúzia de 
iluminados no zoom decidem o que é bom para todos. E nem 
adianta ficar fazendo passeata, que isso não tem mais efeito. 

Os senhores da verdade dirão tranquilamente que 
a sua passeata foi inexpressiva, ou que você e seu filho 
de colo são parte de uma milícia que não tolera a 
democracia. Aí bastam umas três manchetes repetindo 
a mesma coisa e a história oficial está prontinha para o 
delivery. E você aí crente que estava se manifestando por 
liberdade e respeito aos seus direitos constitucionais. 

Que direitos, bobo? A Constituição é um estado de espírito. 
Vale o que der na telha do seu intérprete ocasional – e aí 
vai depender se ele está de bom humor ou se acordou com 
vontade de dar uma sacudida no tédio das leis. Antigamente 
era uma trabalheira para fazer justiça levando em conta uma 
série de princípios que passaram séculos sendo transformados 
em regras para o funcionamento das sociedades dentro do 
que se convencionou chamar de civilização. Chega disso. 

Por que tanto cuidado e perda de tempo, se uma única 
excelência pode alegar segurança sanitária e decidir que 
está valendo para você o que ela resolver que vale?

É uma revolução 
moderna. Quanto 
tempo foi jogado fora 
pela humanidade 
com essa mania de 
institucionalizar 
tudo? Se um prefeito 
acordava com vontade 
de bater em alguém 
acabava tendo que 
chutar o cachorro, 
ou mesmo jogar a 
televisão na parede 
– porque até para cachorro já tinha coisa escrita 
inibindo o sublime direito à bordoada. Isso acabou. 

Hoje um prefeito que acorde com vontade de bater em alguém 
simplesmente manda bater – não precisa nem se descabelar para 
dar vazão ao seu instinto puro. Logo virá uma manchete ou notícia 
na TV explicando que aquela mulher sozinha numa praça ou de 
biquíni num vasto litoral estava botando vidas em risco – e fim de 
papo. Bordoada sancionada. É ou não é muito mais prático? Ah, 
você quer saber onde estão os humanistas de plantão? Deixa de 
ser distraído. Eles estão felizes no zoom discutindo a ditadura do 
século passado. Mas se precisar eles aplaudem o prefeito batedor.

Ficou então combinado assim. Governadores decidem 
quem pode trabalhar com base na ciência que eles não 
contam para ninguém, e não é você que vai ficar fazendo 
pergunta sobre assunto de foro íntimo. Deixa de ser 
abelhudo. Se insistir, vem uma dessas eminências do novo 
direito e te enquadra na velha Lei de Segurança Nacional. 
O novo & o velho unidos pela home democracy. 

Não gostou? Então presta atenção nesse segredinho: 
a democracia de gabinete morre de medo de você.

FiuzaGUILHERME

Ficou então 
combinado assim. 
Governadores decidem 
quem pode trabalhar 
com base na ciência 
que eles não contam 
para ninguém”.

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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CPI começa hoje a 
ouvir ex-ministros
Senadores vão questionar Nelson Teich e Luiz Henrique Mandetta 
sobre as ações do governo federal no combate à pandemia 
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Teich e Mandetta serão os 
primeiros a depor na comissão
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Um enxoval 
super “dino”
Mãe deixa a Maternidade Darcy Vargas com bebê vestida com 
roupinha de dinossauro e desperta olhares curiosos. Escolha 
foi motivada por ela ser fã do game Super Mario Bros

Kerline e a filha 

Kristal deixaram 

a maternidade 

devidamente vestidas 

com as roupas 

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

Luana Amorim*
luana.amorim@ndmais.com.br

O nascimento de um filho sempre gera expectativa 
nas mamães. Meses antes de dar à luz, a família da 
gestante inicia os preparativos para a compra do en-
xoval, decoração do quarto e, claro, escolha da roupa 
que será usada pela criança na saída da maternidade.

E por que não inovar na escolha do ‘look’ na hora 
de deixar o hospital? Foi o que fez a terapeuta Kerline 
Sgrott. Fã do game Super Mario Bros, ela resolveu 
vestir a filha de ‘dinossauro’ ao deixar a Maternida-
de Darcy Vargas, em Joinville, no último domingo.

A ideia surgiu após uma conversa entre amigos 
que, assim como ela, amam os jogos do encanador 
mais famoso do mundo. “É uma brincadeira saudá-
vel, entre amigos que adoram jogar o Super Mario. 
Como eu sou muito fã do Yoshi, um dos persona-
gens do game, quis fazer algo diferente”, conta.

E foi assim que a pequena Kristal, que nasceu 
com apenas três quilos e 46 centímetros de altura, 
saiu da maternidade com uma roupinha de dinos-
sauro, assim como a mãe. A vestimenta, é claro, 
chamou a atenção das pessoas que estavam no 
local. “Achei muito legal. Quando vi, fiquei curiosa 
para saber o motivo da escolha”, diz Aurea Deniz 
Quintino, uma das pessoas que presenciou a cena.

A responsável por criar a fantasia foi a mãe 
de Kerline, Cleia Lopes Sgrott, que é costurei-
ra. A inspiração para o modelo surgiu após um 
passeio no shopping, quando as duas viram 
uma roupa parecida na vitrine de uma loja.

“Ela entrou e olhou as fantasias, mas só tinha mo-
delos grandes. Aí eu falei: “Acho que consigo fazer”. 
Depois de meses, arrisquei e deu certo”, afirma Cleia.

Agora, mãe e filha estão em casa, curtindo a nova 
fase da vida. Kerline ainda brinca com a situação e 
diz nada impede de a terra do jacaré Fritz se tornar 
agora a terra dos dinossauros. “Olha, não sei. Acho 
que o baby Yoshi logo vem por aí. Os dinossauros 
voltaram das cinzas, se prepararem”. 
 
*Colaborou Dani Lando

É uma brincadeira 
saudável, entre 

amigos que 
adoram jogar o 

Super Mario. Como 
eu sou muito fã 

do Yoshi, um dos 
personagens do 

game, quis fazer 
algo diferente”

Kerline Sgrott,
mãe de Kristal
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Apoio
Prefeitos e vice-prefeitos de 30 
municípios do Vale do Itajaí e da 
Grande Florianópolis, todos filiados 
ao MDB, assinaram uma carta 
de apoio ao governador afastado 
Carlos Moisés, que estará sendo 
julgado sexta-feira pelo Tribunal 
Especial Misto. O documento 
foi coordenado pelo deputado 
Jerry Comper, do MDB, que fez 
a entrega pessoalmente na Casa 
d’Agronômica, acompanhado 
de vários subscritores.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Durante a proveitosa reunião da 
comissão de transporte da Assembleia 
Legislativa, uma unanimidade: Santa 
Catarina está sendo discriminada pelo 
governo federal nos cortes de 50% 
das verbas do orçamento da União 
para obras rodoviárias inadiáveis.

Para todos os oradores, de 
secretários ao presidente da 
Fiesc, Mário Cezar de Aguiar, aos 
parlamentares e outras lideranças, 
a facada federal é inaceitável. E 

há necessidade de ação forte do 
Fórum Parlamentar, com a união 
de todas as forças do Estado para 
tentar reverter este cenário danoso.

O superintendente do DNIT, 
Ronaldo Carioni, revelou que no 
ano passado foram transferidos R$ 
302 milhões somente para obras 
rodoviárias. Isto significa que os R$ 
136 milhões que sobraram da facada 
federal resultarão em paralisações 
e atrasos de consequências graves 

em estradas estratégicas para o 
desenvolvimento catarinense.

O secretário de Infraestrutura, 
Leodegar Tiscoski, quer condicionar 
a liberação dos R$ 350 milhões 
autorizados pela Assembleia 
Legislativa à efetiva liberação dos 
recursos federais. Disse que para 
cada R$ 50 milhões transferidos pelo 
DNIT, Santa Catarina entraria com 
a mesma quantia. Faz sentido!

A liberação dos R$ 350 milhões 

representa um péssimo negócio 
para os catarinenses. Há dezenas 
de estradas estaduais em situação 
precária e até caótica, como denunciou 
a deputada federal Norma Pereira, 
ao falar sobre o quadro no Planalto 
Norte. Há municípios carentes de 
recursos para obras rodoviárias.

O senador Esperidião Amin fez uma 
sugestão pertinente: jogar pesado com 
o governo federal. Dinheiro daqui, 
só depois que vier o dinheiro de lá.

Nova perda
Médicos, desportistas, 
professores, familiares 
e amigos do alergista 
Paulo Ferreira Lima 
manifestaram-se com 
mensagens de pesar por 
seu falecimento. Filho do 
saudoso reitor João David 
Ferreira Lima, deixou 
um grande legado como 
desportista, campeão de tênis 
e incentivador do esporte 
durante toda vida. Destacou-
se na equipe de basquetebol 
do Lira Tênis Clube. E 
projetou-se como qualificado 
médico alergista, conceituado 
no Brasil e convidado para 
eventos internacionais. Era, 
sobretudo, um profissional 
dedicado e ser humano 
cordial, íntegro e generoso.

As negociações e os cortes federais

Indicação - O engenheiro 
Marcelo Werner Salles está 
sendo indicado oficialmente 
para ser o novo presidente da 
SC-Participações, empresa 
estatal responsável pelos 
portos de São Francisco do 
Sul e Imbituba. Salles é uma 
das maiores autoridades 
em portos no Estado. Foi 
superintendente do Porto de 
Itajaí e atualmente integra o 
Conselho de Administração 
da SC-Par. A indicação é 
para suceder Ricardo Moritz, 
no cargo há 3 meses.

Tapeçarias - As magníficas tapeçarias criadas 
e confeccionadas pelo artista Tirelli foram 
higienizadas e já estão montadas no Museu 
Histórico Cruz e Sousa. Informação da professora 
Sandra Makowiecky, que executou a restauração, 
depois de realizar uma ampla pesquisa sobre o 
artista. Vai divulgar um banner de apresentação da 
exposição. E cogita publicar um livro sobre Almir 
Tirelli, preenchendo um vazio sobre o grande artista. 
Falta agora o museu abrir para visitação pública.
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Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de 
segunda a sexta, a partir 
das 12h, e mais notícias 
no blog do portal nd+

Julgamento
Tribunal de Contas do 
Estado, que impetrou agravos 
no STF sobre a equiparação 
dos procuradores do 
Estado e teve negado o 
recurso por unanimidade, 
divulgou nota esclarecendo 
uma questão processual. 
Informou que o Supremo 
não entrou no mérito da lei 
de equiparação, citando a 
decisão do ministro Luiz Fux 
e que “o mérito deverá ser 
oportunamente apreciado 
pelo Tribunal competente 
na via recursal própria”.

Impeachment
Recurso no Supremo Tribunal 
Federal contra decisão do 
presidente do Tribunal Especial 
de Julgamento do impeachment 
contra o governador Carlos 
Moisés da Silva foi impetrado pelo 
deputado Laércio Schuster, do PSB, 
que votou pela admissibilidade 
do pedido. O parlamentar alega 
que o rito do processo não foi 
respeitado e pretende saneá-
lo para evitar que seja anulado 
futuramente pelo próprio 
judiciário em instância superior.

Livro sigiloso
A advogada Saíle Barreto, autora do livro “Causos 
de São Barnabé”, vai recorrer no STJ de decisão 
da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, 
que manteve segredo de Justiça em ação sobre o 
conteúdo da obra. O livro está à venda na Amazon 
e disponível nas redes sociais da autora (Faebook 
e Instagram). A autora afirma tratar-se de obra 
de ficção e que “a OAB-SC já se manifestou, 
dizendo que não cometi crime nenhum”. 



Estudo do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) indicou que o desper-
dício de recursos públicos no Brasil foi de 
4% do PIB (US$ 68 bilhões) em 2019. É o 
que nos falta para os investimentos que 
fariam toda a diferença para o cresci-
mento do país, sem gerar risco fiscal. O 
economista Márcio Garcia aponta que, ao 
longo do tempo, várias medidas procura-
ram conter o contínuo avanço do gasto pú-
blico, com destaque para a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e o Teto dos Gastos, e que 
agora “tais controles estão fazendo o siste-
ma ranger, sob a fortíssima pressão política 
por mais gastos”.  
 
O ano de 2020 foi absolutamente atípico 
e exigiu gastos inéditos para fazer frente 
a uma pandemia que praticamente para-
lisou o planeta. O Brasil foi um dos países 
que mais gastou com a proteção aos mais 
vulneráveis e à preservação de empregos, 
em linha com os países desenvolvidos, e por 
isso também teve uma retração do PIB me-
nor do que o esperado. E esse nível maior 
de gastos também permitiu uma forte 
recuperação da economia no segundo se-

mestre, especialmente de setores ligados à 
produção de bens duráveis, intermediários 
e farmacêuticos, e serviços ligados à saúde. 
 
Esse aumento de gastos do governo, toda-
via, levou ao forte crescimento da dívida 
pública, que chegou a 89,3% do PIB, e a um 
déficit primário de R$ 743 bilhões. E essa 
conta que foi criada precisa ser paga, ou por 
aumento de carga tributária, que a socie-
dade não aceita mais, ou por uma trajetória 
explosiva da dívida pública, que certamente 
comprometeria o crescimento e nos levaria 
a um passado de má lembrança, ou por um 
caminho saudável, que permitiria manter 
baixas taxas de juros, aumento de investi-
mentos e do emprego, que é o das reformas, 
somado ao controle dos gastos correntes e 
obrigatórios do Estado, e dos gastos tribu-
tários. E há espaço para esse enxugamento, 
considerando que a máquina pública custa 
hoje 20% do PIB, num momento em que o 
governo não tem recursos para investir, e 
presta serviços de terceiro mundo à socie-
dade. A velocidade do programa de vacina-
ção potencializa o processo de recuperação.

O caminho saudável  
para fugir da crise fiscal 

As boas estatísticas 
que nos cercam

Carlos Rodolfo Schneider
é empresário, um dos idealizadores do Movimento Brasil Eficiente (MBE), membro do 
Conselho Superior de Economia da Fiesp e do Conselho Empresarial da América Latina (Ceal)

Artigos ou cartas, envie para opiniao@ndmais.com.br ou
redacao@ndmais.com.br. Artigos devem ter 2.300 caracteres
e ser acompanhados do nome do autor, e-mail e foto.

OpiniãoND
E D I T O R I A L

H á mais de um ano o mundo inteiro vive do-
minado por uma verdadeira avalanche de 
estatísticas. Os números, neste momento quase 
sempre assustadores, nos cercam de todas 

as formas. Quantos estão contaminados pela Covid-19, 
quando se recuperaram, quantos morreram, quantos 
viverão com sequelas, quantos se vacinaram com a 1ª 
dose, quantos receberam a 2ª dose, quantos ainda devem 
receber, quantos na fila por leitos, quantos furando filas, 
quantos estudando, quantos trabalhando, quantos sem 
emprego, quantos passando fome, quantos protestan-
do, quantos não protestando, quantos respiradores ... 

E o que dirá então da avalanche de informações a res-
peito das vacinas? São tantos mil e milhões para lá e para 
cá que fica até difícil dimensionar e se tem a impressão de 
que já há doses suficientes para todos, mas ainda não há, 
embora elas estejam chegando com certa regularidade 
e aquela carga de esperança extra. O fato é que o Brasil 
tem pouco mais de 8% de sua população imunizada com 
as duas doses de alguma das vacinas contra a Covid-19.

Então, neste contexto de números crescentes, há bons 
motivos para se comemorar uma outra estatística. É a 
que se refere à criminalidade. E os números nos mos-
tram que o Estado de Santa Catarina fechou o mês de 
abril com o menor número de assassinatos referente a 
este mês dos últimos 12 anos, segundo dados divulga-
dos ontem pela Secretaria de Segurança Pública. Ain-
da de acordo com o levantamento, os crimes de roubo 
e furto também apresentaram quedas significativas. 

Ainda no início de abril, o governo havia divulga-
do boletim estatístico referente ao primeiro trimes-
tre de 2021 reforçando queda em todos os índices 
de criminalidade do Estado. O boletim apresentava 
queda em todos os indicadores: roubo, furto, homi-
cídio, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida 
de morte e confronto policial. E observava que mes-
mo diante do quadro de pandemia, os números se-
guiam caindo. E agora sabemos que continuam. 

Segundo o coronel Ricardo José Steil, presidente do 
Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Ofi-
cial de SC em exercício, os números refletem a atuação 
das forças de segurança e a integração entre as institui-
ções, que foi fortalecida pela formação do colegiado.

Então, a chegada ontem de mais 250 mil doses de vaci-
nas e a divulgação das estatísticas em queda da crimina-
lidade são, sem dúvida alguma, informações prazerosas 
para compartilharmos na semana decisiva que se inicia.
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Joinville flexibiliza regras 
de controle da pandemia
Município segue na mesma direção anunciada 
pelo governo do Estado e autoriza, entre 
outros itens, a realização de eventos sociais 

Na faixa etária de 80 anos ou mais, a vacinação fez o número de vítimas cair de 25% a 30% para 13%
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Vacinação reduz mortes de idosos com mais de 80 anos

A proporção de mortes de idosos com 
80 anos ou mais caiu pela metade no 
Brasil após o início da vacinação contra 
a covid-19. Os dados fazem parte de 
um estudo liderado pela Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel). O percen-
tual médio de vítimas dessa faixa etária 
era de 25% a 30% em 2020 e passou 
para 13% no final de abril.  Quando 
teve início a imunização, em janeiro 
de 2021, o percentual era de 28%.

De acordo com o Cesar Victora, epi-
demiologista e líder da pesquisa, outros 
estudos já demonstraram a associação 
entre a vacinação e a queda nas in-
ternações e nas mortes, por exemplo, 
a partir dos dados da população de 
Israel. A novidade desta análise é que 

o mesmo se confirma em um cená-
rio com predominância da variante 
P1. Em Israel, a imunização alcança 
mais de 55% da população, segun-
do dados da plataforma Our World in 
Data, da Universidade de Oxford.

A pesquisa liderada pela UFPel 
indica que pelo menos 13,8 mil mor-
tes de brasileiros com 80 anos ou 
mais em um intervalo de oito sema-
nas foram evitadas. O país registra 
408.622 mortes por covid-19, con-
forme atualização do Ministério da 
Saúde divulgada ontem (3). Em 24 
horas, foram 938 novas mortes. A 
aplicação da primeira dose alcan-
ça cerca de 14% dos brasileiros; e 
6,5% receberam as duas doses.

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

A Prefeitura de Joinville pu-
blicou ontem (3) o Decreto nº 
42.336, que determina as re-
gras para conter a dissemina-
ção da pandemia de Covid-19, 
com validade até o dia 10 de 
maio. O documento tem como 
objetivo alinhar as medidas 
adotadas por Joinville àquelas 
estabelecidas pelo Governo do 
Estado. Está autorizada, por-
tanto, a realização de eventos 
sociais como casamentos e 
aniversários, até às 23h. Com 
esta medida, boates, pubs e 
casas noturnas podem abrir 
utilizando apenas o espaço do 
salão para a realização des-
te tipo de confraternização. 
A Portaria Estadual nº 455 
versa sobre regramentos para 
a realização de eventos sociais, 
além de congressos, palestras e 
reuniões de qualquer natureza. 

É importante ressaltar que 
em Joinville permanece em 
vigor a restrição de circu-
lação entre 23h e 6h, sen-
do liberado o deslocamento 
apenas para serviços essen-
ciais ou atividades laborais.

O funcionamento de co-
mércios e demais estabe-
lecimentos deve seguir o 
escalonamento de horários 
conforme portarias publica-
das pelo governo estadual. 
Os locais que comercializam 
produtos de caráter essen-
cial (alimentos, bebidas, 
autopeças e demais previs-
tos no Decreto Estadual nº 
562/2020) poderão realizar 
delivery, sem restrições de 
horário. Permanece em vigor 
ainda, a proibição da venda 
de bebidas alcoólicas para 
consumo no local após às 23h.

BALANÇO DE CASOS

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
O Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS, leva ao conhecimento dos interessados, que 
revoga o processo licitatório levado a efeito através da Pregão Eletrônico nº 004/2021, destinado a 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fiscalização automática de trânsito 
e monitoramento estatístico, contemplando: a disponibilização dos equipamentos, a implantação, a 
operação, a manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, incluindo licenças de softwares e suporte 
técnico, conforme especificações do edital e seus anexos. O DETRANS, considerando os princípios 
norteadores da Administração Pública e podendo rever a oportunidade e a conveniência dos seus 
próprios atos, decide revogar a licitação Pregão Eletrônico nº 004/2021 determinando seu encerramento 
para análise, revisão e (re)lançamento em data oportuna. Demais informações encontram-se à 
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br.

Joinville, 30 de abril de 2021
Paulo Rogério Rigo - Diretor-Presidente

  Em novo boletim divulgado ontem (3), a Secretaria da Saúde 
de Joinville confirmou 83.026 no total de casos de Covid-19 
desde o início da pandemia. Os recuperados agora somam 80.216 
e, dos confirmados, 281 estão internados, 1.231 em isolamento 
domiciliar e 1.298 perderam a vida.  
 

  Foram confirmadas as mortes de mais cinco pessoas: quatro 
homens, de 45, 54, 71 e 74 anos, e uma mulher de 68 anos.  
A Secretaria da Saúde também informou que já foram aplicadas 
o total de 81.279 primeiras doses e 42.680 segundas doses. As 
informações completas podem ser conferidas no Vacinômetro. 
 
 
Horários de atendimento 
 

  Lojas de departamento, galerias, comércio de rua e atividades 
varejistas não essenciais poderão funcionar das 6h às 22h.  

  Supermercados podem funcionar entre 6h e 23h. 
  Shoppings têm permissão de funcionamento das 6h às 22h.  
  Estabelecimentos comerciais destinados à venda 

exclusiva de insumos para a indústria têm permissão para 
funcionar das 6h às 22h.  

  Demais atividades e serviços não essenciais podem funcionar 
das 6h às 22h.  

  Restaurantes, bares, pizzarias, sorveterias, lanchonetes e 
similares podem funcionar das 6h às 23h.  

  Serviços de saúde, como farmácias, hospitais e clínicas médicas, 
têm permissão de funcionamento sem restrições de horário.  
vAcademias e estabelecimentos congêneres 
podem funcionar das 6h às 22h.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO 
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Joinville já soma mais de 
2.700 casos de dengue
O município já contabilizou  também 5.859 focos do Aedes aegypti nos primeiros quatro meses deste ano

Além da dengue, o Aedes aegypti transmite também o zika vírus, chikungunya e a febre amarela
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Cidade Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Além de lidar com a pandemia 
da Covid-19,Joinville também 
vem enfrentando outro proble-
ma de saúde pública: a dengue. Só 
nos primeiros quatro meses do 
ano, a cidade já registrou mais de 
2.700 casos da doença e 5.859 fo-
cos do mosquito Aedes aegypti.

A pior situação está no bairro Pe-
trópolis, na zona Sul da cidade, com 
622 casos confirmados. Em seguida 
vem o Itaum (490) e o Floresta (260). 
Já em relação aos focos, o Aventu-
reiro, que fica na zona Leste, é quem 
lidera com 494, seguido do Costa 
e Silva (291) e o Boa Vista (258).

No ano passado, Joinville re-
gistrou 8.729 casos de dengue. Os 
bairros com maior número de casos 
foram o Comasa, Jardim Iririú e 
Fátima. Além disso, foram regis-
trados 7.783 focos do mosquito 
transmissor no mesmo período.

Além da dengue, o mosqui-
to também transmite o zika vírus, 
chikungunya e febre amarela. O 
crescente número de focos positivos 
ainda gera outro alerta a população 
de Joinville: a existência de duas 
variantes do vírus, que atualmen-
te circulam no município, além de 
uma terceira encontrada em ou-
tras regiões de Santa Catarina.

Em casos suspeitos de dengue, a 
orientação é procurar atendimen-
to médico em uma Unidade Básica 

de Saúde da Família (UBSF), espe-
cialmente diante da presença de 
sinais de alarme em que, no pe-
ríodo de efervescência da febre ou 
durante a palpação do abdômen, 
haja dor abdominal intensa e con-
tínua, além de vômitos persisten-
tes e sangramento da mucosa.

PREVENÇÃO À DOENÇA
A Vigilância Ambiental de Join-

ville realiza medidas de combate 
ao mosquito, como manutenção 
de armadilhas e estações disse-
minadoras de larvicida, visitas a 
600 pontos estratégicos e retira-
da de lixo e entulho de terrenos.

Além disso, a população também 
deve contribuir com atitudes simples, 
como eliminar água armazenada em 
locais que podem se tornar cria-
douros, tais como vasos de plantas, 
galões de água, garrafas, piscinas 
sem uso e sem manutenção e, até 
mesmo, pequenos recipientes.

Outra dica para prevenir a doen-
ça é usar roupas que minimizem 
a exposição da pele durante o dia, 
período em que os mosquitos são 
mais ativos, utilizar repelen-
tes e inseticidas de acordo com 
as instruções do rótulo, e mos-
quiteiros para proteger pessoas 
que dormem durante o dia, como 
bebês e pacientes acamados.

 DEZ BAIRROS COM MAIOR NÚMERO DE CASOS FOCOS DO MOSQUITO 
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Plural

Com apresentação de Adriane Galisteu, estreia 
no domingo (9), a nova temporada do Power 
Couple Brasil. O programa de confinamento, um 
dos grandes sucessos da emissora, promove uma 
competição divertida, agitada e emocionante en-
tre casais, que passam por uma série de desafios 
de afinidade, valendo dinheiro, com o objetivo 
de testar o quanto eles se conhecem de verdade. 

O reality show terá 13 casais de diferentes 
perfis, personalidades e áreas de atuação na 
disputa por um grande prêmio. Para se darem 
bem no jogo, os maridos e esposas precisarão 
confiar um no outro e realizar apostas de até R$ 
40 mil. Caso cumpram a tarefa proposta, ficam 
com esse dinheiro, que será acumulado até a 
grande final. Será justamente este valor obtido 
ao longo de toda a temporada por cada casal 
que virará o prêmio final da dupla vencedora. 

A prova dos casais é decisiva para definir 
quem vai para a DR da semana. Quem ven-
cer o desafio fica imune e se livra da elimi-
nação. Três casais vão para a temida DR, que 
significa correr o risco de sair da competi-
ção: quem acumular o pior saldo financei-
ro do ciclo semanal e também quem perder 
a prova dos casais daquela etapa do jogo. 

Os próprios casais confinados definem a 
terceira dupla a ir para a berlinda por meio 
de votação. A partir desse momento, entra a 
participação do telespectador. Após a definição 
da DR ao vivo no programa de quarta-feira, 
o suspense vai se estender até o dia seguin-
te. O público de casa votará para tentar salvar 
seu casal preferido da eliminação, que acon-
tecerá sempre às quintas-feiras, ao vivo.

Power Couple Brasil é produzido pela Telei-
mage, com direção-geral de Fernando Viudez e 
direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. 

13 casais aceitam desafio 
de encarar o Power Couple 
Reality de Record TV estreia no domingo com divertidas competições que colocam 
em xeque a cumplicidade e o relacionamento de famosos e outros, nem tanto

DINÂMICA DO PROGRAMA  
EM CADA DIA DE EXIBIÇÃO  
(SEGUNDA A SÁBADO)

 Segunda-feira: prova dos homens (na 
semana seguinte, ocorre a prova das mulheres)

 Terça-feira: prova das mulheres (na 
semana seguinte, ocorre a prova dos homens)

 Quarta-feira: exibição da prova 
dos casais + formação da DR ao vivo

 Quinta-feira: eliminação ao 
vivo (votação do público)

 Sexta-feira: pós-DR (repercussão)

 Sábado: atividades e eventos

Deborah 
Albuquerque

 Apresentadora 
e atriz, 36 anos

Bruno  
Salomão

 Médico,  
45 anos

Li Martins

 Atriz e cantora, 
36 anos

JP Mantovani

 Apresentador e 
digital influencer, 
41 anos

Márcia Fellipe

 Cantora,  
42 anos

Rod Bala

 Produtor musical 
e baterista, 35 anos

Matheus Yurley

 Digital influencer 
e empresário, 
22 anos

Mari Matarazzo

 Digital 
influencer, 22 anos

DJ Claytão

 DJ,  
43 anos

Medrado

 Cantora e 
compositora,  
27 anos

Mirella

 Cantora,   
22 anos

Dynho Alves

 Cantor,   
25 anos

Renata 
Domínguez

 Atriz e 
apresentadora, 
40 anos

Leandro  
Gléria

 Relações 
públicas,  
32 anos

Adriana Bombom

 47 anos, 
apresentadora e 
digital influencer

Adrien Cunha

 47 anos, 
advogado e 
empresário

Mirela Janis

 Dançarina e 
digital influencer,   
23 anos

Yugnir

 Empresário,  
34 anos 

Thiago  
Bertoldo

 Cantor,  
31 anos

Geórgia  
Fröhlich

 Atriz,  
23 anos

Pimpolho

 Artista,  
52 anos

Bibi Paolillo

 Professora e 
compositora, 
50 anos

Filipe Duarte

 Cantor e 
compositor,  
39 anos

Nina Cachoeira

 Modelo e digital 
influencer,  
38 anos

Jonathan (JonJon)

 DJ e 
comunicador,  
27 anos

Carolina Santos

 Empresária,  
31 anos

FOTOS EDU MORAES/RECORD TV/DIVULGAÇÃO/ND
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DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Após o sucesso do casal “Penanda” em 
Amor Sem Igual, a atriz Barbara Fran-
ça e o ator Guilherme Dellorto repe-
tem a parceria como Isaque e Rebeca, 
na sexta fase da novela Gênesis, que 
conta a trajetória de Jacó. Isaque, o filho 
de Abrão (Zécarlos Machado) e Sarai 
(Adriana Garambone), busca seguir os 
passos do pai. Já Rebeca é uma mulher 
forte e justa, que vai passar por diver-
sos conflitos durante a trama. Os atores 
vão interpretar os personagens na fase 
jovem e não escondem a felicidade ao 
renovar a parceria na tela da Record TV:

“Foi uma surpresa muito bacana! A 
gente nunca imaginou que faria essa ‘dobradinha’. Conse-
guimos construir uma parceria [em Amor Sem Igual] e ter 
uma troca legal. Então, ficamos felizes com essa nova opor-
tunidade, porque é um feedback muito positivo sobre o casal 
que a fizemos e sobre o nosso trabalho”, disse Barbara.

E o ator completou:  “Trabalhar com a Bárbara é sem-
pre um prazer. Temos uma afinidade muito legal dentro e 
fora de cena. Então, traz a vantagem de já nos conhecer-
mos, mas também o desafio de mostrar outros persona-
gens diferenciando do casal que fizemos anteriormente 

em Amor Sem Igual”,  afirmou Guilherme.
Guilherme adiantou que o público pode espe-

rar um casal com cumplicidade e parceria: “Dois 
artistas se empenhando para entregar um novo 
casal, juntos eles terão muita devoção e grandes 
conflitos sobre a criação dos filhos, mas, prin-
cipalmente, muito amor e respeito”, disse.

Barbara ressaltou: “As pessoas podem esperar 
uma história superbonita e sensível, na qual o Gui 
e eu estamos nos doando 100%. É uma histó-
ria linda de amor, superação e parceria entre o 
casal. Então, tem tudo para dar certo. A gente está 
fazendo de todo o nosso coração e toda a alma”, 
encerrou. Para acompanhar a história de Isaque 
e Rebeca em Gênesis, assista a novela de segunda 

a sexta às 21h, na tela da Record TV. Aos sábados, assista no 
mesmo horário aos melhores momentos da trama.  
  
Capítulo de hoje

O rei Quedorlaomer desabafa com Maresca. Adália descobre 
o verdadeiro destino de Massá. Abrão segue com os 318 ho-
mens para o resgate de Ló. Eles invadem o acampamento do 
rei Quedorlaomer. Maresca se apavora com o pedido de Jaluzi. 
Abrão e Eliézer se arriscam na batalha. Tauro tem um novo 
impasse com Massá. Abrão pede a seus homens para recuarem.

Barbara e Guilherme 
fazem nova parceria 

BELAVENTURA 

Enrico tenta  
saber os planos  
de Severo

Enrico está agitado e diz à Pietra que sua 
vontade é invadir Valedo imediatamen-
te. Jacques e Fergau carregam Otoniel, 
gravemente ferido, numa carroça rumo 
a Belaventura. Jacques ouve barulho e vê 
os soldados de Valedo com armas, mas 
consegue fugir na direção contrária. Enrico 
pede a Marion que conte os planos de Se-
vero. Falstaff revela que as grávidas eram 
entregues à Ordem Pura e que algumas 
aceitavam dar os bebês e outras negavam e 
acabavam presas e punidas. Merlino revela 
a Severo que Enrico se casou com uma 
plebeia e que por isso não poderia assu-
mir o trono. Selena pega a mão de Enrico. 
Pietra disfarça o incômodo. Jacques vê um 
Cavaleiro com o estandarte da Ordem Pura 
e põe a carroça em movimento. Os cavalos 
se assustam com uma trovoada e a carroça 
vira, rolando por um barranco. Lizabeta se 
apavora ao ver Marion enforcada. Enrico 
pressiona Selena para saber se ela é uma 
infiltrada da Ordem Pura no castelo. 
“Belaventura” vai ao de segunda à 
sexta-feira, às 15h, na Record TV. 
Em Santa Catarina, pela NDTV.

Novelas  / Serviço 

Atores, que vão interpretar Isaque e Rebeca jovens na sexta fase da trama, 
ressaltaram cumplicidade e relação construída no último trabalho

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

 20°C 30°C
 21°C 26°C

 20°C 27°C

 17°C 33°C

 15°C 28°C

 20°C 31°C

Pôr do sol: 06:41

  Sexta 
 Min. 23°C

Máx. 28°C    

Nascer do sol: 17:40

  Quarta 
Min. 21°C
Máx. 30°C 

  Quinta 
Min. 20°C
Máx.  30°C

SANTA CATARINA

Joinville

19°C 23°C 21°C

Áries 21/3 a 20/4 
A leveza que circula na malha de re-
lacionamentos com que você preci-
sa lidar agora é um sinal de que há coi-
sas muito boas em andamento. Apesar 
dos pesares e de todas as penas, as coi-
sas se resolvem e prosperam. É assim.

Touro 21/4 a 20/5
Ainda que o mundo pareça estar no 
fim e isso provoque angústias indefi-
nidas na alma, mesmo assim você en-
contra progresso e alento em coisas 
que vão acontecendo. Agarre-se a es-
sas situações, são reais e promissoras.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Pensar bem é um exercício muito importante, 
porque denota a vontade de assumir o co-
mando de sua própria mente que, além de ser 
um órgão subjetivo de percepção, também é 
o instrumento de intervenção na realidade.

Câncer   21/6 a 22/7 
Quando os sonhos mais lindos se mos-
trarem nítidos à sua percepção, cuide 
para não os contaminar com suas má-
goas e ressentimentos, porque dessa 
forma você perderia a chance de absor-
ver deles o bem-estar que transmitem.

Leão 23/7 a 22/8  
O bem-estar alheio há de se converter no seu 
próprio bem-estar, por você participar da 
vida dessas pessoas e, também, por você con-
tribuir para esse bem-estar acontecer. Está 
tudo bem nesse mundo louco da atualidade.

Virgem  23/8 a 22/9 
Os pequenos prazeres cotidianos estão 
disponíveis para você se regozijar neles. 
Isso não é pouca coisa, pelo contrário, se 
você valorizar esses pequenos detalhes e 
os aproveitar, grandes coisas resultarão.

Libra  23/9 a 22/10
Entre um apocalipse e outro, a alma descobre 
prazeres e belezas que devem ser desfrutadas, 
principalmente porque a percepção da dure-
za da vida é muito clara. O que importa isso? 
Aqui não há de ser um lugar de sofrimento.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Encontre o regozijo, porque está perto de 
você e acenando para ser encontrado. Po-
rém, você o precisa buscar, e para isso terá 
de destruir seu apego às mágoas e ressen-
timentos, condições que só atrapalham.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Será através de conversas leves e agradáveis 
que haverá entendimento, porque qualquer 
sinal de discórdia que envolva sentimentos 
negativos, só fará com que sua alma fique 
estagnada numa situação contraproducente.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Procure resolver o mais rapidamente pos-
sível quaisquer pendências que houver, 
especialmente no campo financeiro, por-
que as empurrar para o futuro incerto faria 
com que se tornassem mais complicadas.

Aquário 21/1 a 19/2
A prática da generosidade, quando bro-
ta do coração espontaneamente, não há 
de ser misturada a nenhum interesse, você 
precisa apenas a colocar em prática, porque 
benefícios interessantes decorrerão dela.

Peixes  20/2 a 20/3
Não importam as agruras nem tampou-
co os problemas que se alastram sem 
solução, o que importa, de imediato, é 
você obter mínimo regozijo para con-
tinuar achando que a vida vale a pena. 
Há penas, mas há regozijo também.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Um mês para a Série D. Um 
mês para o JEC se preparar 
para uma verdadeira guerra 
e, a partir de agora, às terças 
e quintas-feiras, o ND Digital 
traz uma matéria apresentando 
a competição e os adversários 
do tricolor na luta pelo acesso. 

São 64 clubes e, destes, apenas 
quatro conquistam o acesso. É 
nesse mar de times de todos os 
cantos do Brasil que o JEC precisa 
nadar e superar, a cada braça-
da, equipes com pouca técnica, 
muita força, campos em más 
condições, arbitragens duvidosas 
e superar o próprio desempenho 
para conquistar o acesso que 
deixou de ser um sonho para se 
tornar uma obrigação. A Série D 
é difícil, dura e não apenas por 
força de expressão. São oito gru-
pos com oito times, com quatro 
classificados para o mata-mata 
que, aí sim, vira uma guerra. 
O pontapé inicial da competição 
será no dia 26 de maio, com os 
jogos da fase preliminar. Oito 
times disputam as quatro vagas 
que “restam” para entrar no 
rol dos 64 times que brigam por 
apenas quatro lugares no ônibus 
da série C. São eles: Santana (AP), 
GAS (RR), Tocantinópolis (TO), 
Picos (PI), Real Ariquemes (RO), 

Brasiliense (DF), Aquidaua-
nense (MS) e Rio Branco (ES).

No dia 5 de junho começa o 
desafio. O JEC está, novamente, 
no grupo A8. Regionalizadas, 
as equipes foram agrupadas 
para evitar deslocamentos 
longos e, por isso, novamente 
o Tricolor tem a companhia de 
equipes paranaenses, cata-
rinenses e gaúchas. Além do 
JEC, estão no grupo os gaúchos 
Aimoré, Esportivo e Caxias, 
os paranaenses Rio Branco 
e Cascavel e os catarinenses 
Marcílio Dias e Juventus.

MATA-MATA
Na primeira fase, disputada 

entre os dias 5 de junho e 5 de 
setembro, os times se enfren-
tam em turno e returno e após 
os 14 jogos, os quatro melhores 
avançam para a segunda fase. 
Em mata-mata, a segunda 
fase tem jogos de ida e volta, 
entre os dias 11 e 19 de setem-
bro. Quem vencer, disputa as 
oitavas de final nos dias 25 de 
setembro a 3 de outubro. As 
quartas de final estão progra-
madas para 9 a 17 de outubro, 
as semifinais entre 23 e 31 de 
outubro e, nos dias 7 e 14 de 

novembro, a grande final.
Esse é o caminho do JEC para 

conquistar o acesso. Se o Trico-
lor estiver em campo nos dias 
23 e 31 de outubro, significa que 
o torcedor respirou aliviado, o 
time tem calendário e voltou 
à terceira divisão do futebol 
nacional, mas até lá, o Joinville 
terá uma batalha atrás da outra.

Em 2020, o Coelho foi elimi-
nado ainda na primeira fase, 
com um aproveitamento de 
apenas 47% e uma campanha 
de cinco vitórias, cinco em-
pates e quatro derrotas. Em 
2019, também foi eliminado na 
primeira fase com campanha 
ainda pior: aproveitamen-
to de 38%, último colocado 
do grupo (que era formado 
por quatro times com dois se 
classificando) e duas vitórias, 
um empate e três derrotas.

Leandro Zago chega para 
mudar a história do JEC que 
vem de quedas constantes e 
eliminações precoces. Para 
isso, tem um mês. O Trico-
lor estreia no dia 5 ou 6 de 
junho (a tabela ainda não foi 
desmembrada), fora de casa, 
enfrentando o Cascavel. A 
estreia em casa acontece no 
dia 12 ou 13, contra o Aimoré.
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Primeira reunião 

EvariniDrika

adrieli.evarini@ndmais.com.br

O caminho do JEC  
para chegar à Série C
Tricolor tem estrada longa e difícil e precisa ser um dos quatro 
melhores times da competição ou ficará sem série em 2022

Esporte

O técnico Leandro Zago realizou ontem a primeira reunião com 
toda a comissão técnica. Além de Zago e do auxiliar, Miguel, 
participaram da conversa todo o staff tricolor, como o auxiliar 
do clube, Elizeu, e o analista de desempenho Fabio Bandeira.

Última temporada de Machado  
O fixo Lucas Machado deve se despedir do JEC/Krona nesta 
temporada. Jogador formado nas categorias de base do clube, 
o fixo era considerado uma das “joias” tricolores e deixou de 
ser promessa para virar realidade há muito tempo. Aos 24 
anos, Machado tem contrato até o fim da temporada com o 
JEC/Krona e, depois disso, se transfere para o futsal espanhol. 
De acordo com a imprensa espanhola, o destino do fixo é o 
Inter Movistar, um dos melhores times espanhóis e para onde 
também se transferiu o ex-companheiro Bruno Iacovino.

Jaraguá Futsal estreia na Copa do Brasil 
É hoje que a bola pesada rola para o Jaraguá Futsal na Copa 
do Brasil. O Aurinegro inicia a caminhada na competição 
nacional jogando fora de casa, contra o Pato. A bola rola 
às 18h, no ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco. O 
jogo de volta será no dia 18 de maio, na Arena Jaraguá.

Basquete Joinville e Blackstar na repescagem 
Com o fim do returno do Campeonato Brasileiro da CBB, 
as duas equipes joinvilenses precisam vencer o jogo 
da repescagem para sonhar com o acesso ao NBB. São 
oito times em busca de quatro vagas para o Final Four. 
Os jogos acontecem em Brusque, no dia 15 de maio. O 
Basquete Joinville enfrenta o Vila Nova e o Blackstar 
encara o Londrina. Em jogo único, quem vencer disputa 
as “quartas de final” com União Corinthians, Osasco, 
Flamengo Blumenau e Ponta Grossa, já classificados.

Reapresentação e primeiro trabalho 
Os jogadores retornam ao CT do Morro do Meio hoje 
para reapresentação e início dos trabalhos com o técnico 
Leandro Zago. O JEC tem um mês até a estreia na série 
D e Zago deve avaliar o elenco para cravar possíveis 
mudanças e chegadas de reforços para o Brasileirão. 

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

 Na primeira fase, o JEC fará 14 jogos e os quatro 

melhores do grupo avançarão para o mata-mata

 Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2220

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5558

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5554

   

2367Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2174

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2217
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

VITORIA         BA
TIME DO CORAÇÃO

1632

04 05 08 20 23 24 51

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 3 R$ 1.695.274,10
14 acertos 351 R$ 1.422,80
13 acertos 13902 R$ 25,00
12 acertos 186447 R$ 10,00
11 acertos 1063874 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$ 11.500 mil
Quadra 142 R$ 6.074,39
Terno 8829 R$ 146,91

09 13 66 72 74

Sena Acumulado R$ 38 milhões
Quina 63 R$ 40.222,88
Quadra 4551 R$ 795,44

05 23 29 34 53 60

20 acertos Acumulado R$ 7.700 mil
19 acertos 8 R$ 46.374,99
18 acertos 127 R$ 1.825,79
17 acertos 1129 R$ 205,38
16 acertos 7148 R$ 32,43
15 acertos 30355 R$ 7,63
0 acertos 0 R$ 0,00

10 28 32 36 43
44 45 46 54 59
64 66 71 73 74
80 82 86 94 95

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

LIGA DOS CAMPEÕES
  JOGOS DE IDA 
 27/4, 16h Real Madrid 1 x 1 Chelsea
28/4, 16h PSG 1 x 2 Manch. City 

   JOGOS DE VOLTA 
 4/5, 16h Manch. City  x  PSG
5/5, 16h Chelsea  x  Real Madrid 

 

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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Hoje o Campeonato Catari-
nense pode ser modificado nos 
tribunais. Isso porque nesta 
noite ocorre o julgamento do la-
teral Alisson, do Hercílio Luz. O 
processo se baseia em denúncia 
contra o clube do Sul do Estado 
que escalou o defensor Alisson 
Machado Moreira que “não ti-
nha condições legais para atuar 
na partida entre Brusque e Her-
cílio Luz”, segundo a FCF (Fede-
ração Catarinense de Futebol).

Caso o Hercílio Luz seja 
punido com a perda de três 
pontos, o Figueirense pode-
rá ser promovido às quartas 
de final do Catarinense. E, 
sobre isso, o Alvinegro se 
manifestou em nota oficial. 

“O Figueirense Futebol 
Clube, por meio de seu Conse-
lho Administrativo, informa 
ao torcedor alvinegro que se 
fará presente no julgamen-
to do processo nº 42/2021, 
que se realizará na próxima 
terça-feira (hoje), junto a 4ª 
Câmara Disciplinar do Tribu-
nal de Justiça Desportiva de 
Santa Catarina, que analisará 
a suposta infração (escalação 
irregular de atleta) cometida 
pelo Hercílio Luz Futebol Clube 
na partida contra a equipe 
do Brusque, na condição de 
terceiro interessado”. Agora é 
aguardar os desdobramentos 
no TJD-SC (Tribunal de Justiça 
Desportiva de Santa Catarina). 

Figueira monitora julgamento
Alvinegro pode herdar vaga do 
Hercílio Luz nas quartas de final do 
Catarinense; sessão começa às 19h

Flamengo encara 
a LDU na altitude
Embalado e invicto na Copa 
Libertadores, o Flamengo 
vai ao Equador enfrentar 
a LDU com o pensamento 
de vencer para manter os 
100% de aproveitamento 
na competição, seguir na 
liderança de seu grupo 
e provar que é possível 
ganhar na altitude de 
Quito. Disputado no estádio 
Casablanca, o duelo está 
marcado para as 21h30 
e é válido pela terceira 
rodada da fase de grupos.

Palmeiras enfrenta 
algoz argentino
O Defensa Y Justicia, adversário 
do Palmeiras nesta noite, na 
terceira rodada da fase de 
grupos da Libertadores, traz 
pelo menos uma lembrança ao 
torcedor palmeirense. A derrota 
na disputa da Recopa Sul-
Americana. Com esse histórico, o 
Palmeiras reencontra seu algoz 
fora de casa. A partida das 21h30 
não chega a ser uma revanche, 
ainda é a fase de classificação, 
mas não pode ser tirada deste 
contexto. Os argentinos não 
trazem boas recordações.

Duas semanas atrás, 
Neymar afirmou que o prin-
cipal objetivo de sua carrei-
ra é conquistar a Liga dos 
Campeões. Isso seria, em 
suas palavras, mais impor-
tante até do que ser o melhor 
do mundo. Hoje, diante do 
Manchester City de Pep Guar-
diola, às 16h, na Inglaterra, 
o atacante brasileiro encara 
vários obstáculos para sua 
obsessão. O atacante precisa 
levar o Paris Saint-Germain 

a uma virada fora de casa, 
diante do virtual campeão 
inglês, em uma temporada 
em que sua média de gols é 
a menor dos últimos anos. 

A difícil missão de Neymar

PSG



A Polícia Civil indiciou Monique Medeiros e Jairo Souza, o vereador Dr. Jairinho, ao finalizar o 
inquérito sobre a morte de Henry Borel. Também foi pedida a prisão preventiva (sem prazo) do 
casal. A conclusão do caso ocorreu no dia em que o menino completaria cinco anos. Monique 
Medeiros tinha a expectativa de ser ouvida novamente pela polícia, após divulgar novas cartas 
em que detalhava a relação com Dr. Jairinho. A mãe do menino mudou a versão apresentada 
na delegacia após a morte do filho, em 8 de março, desde que trocou de advogado. Monique 
e Jairo foram presos temporariamente em 8 de abril por atrapalhar as investigações do caso.  
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Ator Paulo Gustavo volta a piorar
Internado desde 13 de março por complicações causadas pela Covid-19, 
Paulo Gustavo apresentava melhora nos últimos dias, conforme os 
boletins médicos e informações de familiares e amigos. Nesta segunda-
feira (3), no entanto, o humorista teve uma piora significativa. A 
equipe médica detectou uma fístula broncovenosa, que é uma abertura 
entre os pulmões e as veias. Por causa disso, bolhas de ar entraram na 
corrente sanguínea, causando uma embolia, insuficiência cardíaca e 
lesões cerebrais. Conforme os médicos, ainda é avaliada a possibilidade 
de uma nova cirurgia, de risco altíssimo, para fechar a fistícula.

+notícias

Brasil garante mais três vagas para Olimpíada - A semana 
começou ótima para os atletas Isaac Souza, Kawan Pereira e Luana 
Lira que asseguraram presença nos Jogos de Tóquio. O trio se 
classificou ontem na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, evento 
Pré-Olímpico, que ocorre na capital japonesa desde a última sexta 
(30). Agora o país já soma 212 vagas confirmadas para os Jogos.

EUA vão reunir 
famílias imigrante 
separadas pelo 
governo Trump
Os Estados Unidos 
vão começar a reunir 
esta semana algumas 
famílias de migrantes 
separadas durante o 
governo do ex-presidente 
republicano Donald Trump 
- anunciou o o secretário 
do Departamento de 
Segurança Interna (DHS), 
Alejandro Mayorkas. 
Mayorkas informou que 
quatro mães que fugiram de 
"situações extremamente 
perigosas em seus países 
de origem" serão reunidas 
com seus filhos depois 
de serem separados na 
fronteira entre os Estados 
Unidos e o México. 
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Tripulação segue presa 
no navio Ever Given
Depois de ter ficado encalhado em 
março, durante uma semana, e de ter 
sido posteriormente liberado, o navio 
Ever Given, de bandeira panamenha, 
continua proibido de deixar o Canal 
de Suez até que os proprietários 
paguem às autoridades a multa pelos 
danos causados. Mas não é apenas 
o navio que continua parado em 
uma das principais rotas marítimas 
comerciais do mundo: a tripulação 
ainda está presa a bordo do cargueiro 
e sem previsão para ser liberada.
O navio encalhou no Canal de Suez 
em 23 de março e foi retirado em 29 
de março, tendo bloqueado durante 
a semana uma das principais rotas 
marítimas comerciais do mundo. 
Entretanto, a Autoridade do Canal 
de Suez calculou perdas entre US$ 12 
milhões e US$ 15 milhões por cada dia 
que o cargueiro bloqueou a passagem, 
gerando grande engarrafamento.

Polícia pede prisão de 
Monique e Dr. Jairinho 

 Mais de 440 quilos de cocaína são apreendidos em Itapoá 
A Receita Federal apreendeu, ontem pela manhã, 443 quilos de cocaína dentro de um contêiner 
que transportava móveis de madeira, no Porto de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina. 
A droga tinha como destino a cidade de Valência, na Espanha. A suspeita é de que o método 
utilizado pelos traficantes foi o “rip on /rip off”, que é quando a droga fica inserida no contêiner 
após a chegada dele no porto e o exportador não tem envolvimento com o crime. A apreensão 
ocorreu quando alguns contêineres foram selecionados para passarem pelo equipamento de 
raio-x do porto. Pouco antes da apreensão, um caminhão chegou a bater no scanner, que sofreu 
manutenção emergencial para continuar operando. Segundo a Receita Federal, tanto a apreensão 
quanto o acidente deverão ser investigados de forma conjunta pela Polícia, uma vez que há a 
suspeita de que a colisão tenha sido proposital para prejudicar a fiscalização.  Esta é a segunda 
apreensão da Receita Federal no Porto de Itapoá neste ano. Em fevereiro, 45 quilos de cocaína 
foram encontrados perto do motor de refrigeração de um contêiner. A descoberta também 
ocorreu após inspeção pelo scanner. Em um dos tabletes de cocaína foi encontrado um dispositivo 
rastreador, que possibilita aos criminosos acompanhar à distância a localização da carga.
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