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JOINVILLE 

Saúde monitora casos 
suspeitos de mutação
Autoridades sanitárias do município e do Estado acompanham evolução dos sintomas da Covid-19 
em casal residente na zona Sul da cidade. Eles tiveram contato com uma pessoa no interior do Paraná 
que se aproximou de outra diagnosticada com a variante Delta, proveniente da Índia. Página 3

Instituição do gênero mais antiga do Brasil prepara homenagens a apoiadores e voluntários amanhã à noite, em live. Página 8

Adelmo Alberti, de Bela 
Vista do Toldo, colocou 
envelope na calça. Página 11

Grupo ND resgata como foi 
a votação dos 11 integrantes 
atuais do STF. Páginas 4 a 7

FOTO CARLOS JUNIOR/DIVULGAÇÃO/ND

FOTO DIVULGAÇÃO/ND

129 ANOS 
 
  DE VOLUNTARIADO EM JOINVILLE
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Claro que para muitos, na hora, o Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Joinville já é a resposta. Tradicionalmente, desde 
a fundação, em 1892, a corporação comemora o seu aniversário 
com homenagens aos bombeiros. Mais uma vez, por causa da 
pandemia, a celebração será com uma live. 
 
Será um momento especial para destacar os bombeiros 
voluntários com mais horas de dedicação à comunidade nas 
escalas operacionais de 2020; e os bombeiros com mais anos 
de serviços prestados, entre outros. Quem assistir também 
vai conhecer a nova frota de veículos de emergência do 
CBVJ e apreciar a boa música da Banda dos Bombeiros. Será 
nesta quarta, 14, a partir das 19h30, com transmissão pelo 
Youtube (link da live: www.youtu.be/WFkO3N9jF_4).

Os 129 anos de uma  
das entidades mais 
tradicionais de Joinville

2a Semana acadêmica da Engenharia 
Mecânica do IFSC Joinville
Neste ano, um dos grandes focos será a inovação. Entre os 
nomes confirmados, o líder do GT Pessoas, Luiz Carlos Sima, 
para falar de indústria 4.0. Amanhã, dia 14, gratuito e aberto 
à comunidade e acadêmicos. O Instituto Federal de Santa 
Catarina - Câmpus Joinville desta vez trouxe como proposta o 
tema “Teoria x prática: conhecimentos adquiridos ao longo da 
graduação aplicados no mercado de trabalho com ênfase em 
ferramentas de engenharia.” 
 
Inscrição:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6ou96Z
9kP2g34NMk9uJRAYdZLv70yVqr7yEVXowmZVzkPCA/viewform

Junta Comercial 
retoma atendimentos 
presenciais
Ainda não é diário, mas já é 
um primeiro passo para ajudar 
quem precisar tirar dúvidas e 
saber mais sobre o andamento 
de processos na Junta Comercial 
de Santa Catarina (Jucesc). A 
partir de amanhã, dia 14 de julho, 
será retomado o atendimento 
presencial um dia por semana 
na sede, em Florianópolis. Mas 
é preciso agendamento prévio 
no site www.jucesc.sc.gov.br. No 
on-line já foram mais de 87 mil 
atendimentos em 11 meses. Mais 
informações podem ser obtidas 
mandando mensagem para 
atendimento@jucesc.sc.gov.br ou 
pelo  WhatsApp (48 99183-1591).

Importação de 20 
mil ton de aço chega 
por São Francisco 
O carregamento veio da Turquia 
e chegou ao Brasil pelo porto 
de São Francisco do Sul. O 
diferencial a ser destacado é que 
a compra foi uma iniciativa da 
Cooperativa da Construção Civil 
do Estado de Santa Catarina 
(CooperconSC), em parceria 
com a Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção (CBIC), 
o que possibilitou reunir pedidos 
de 137 empresas de oito estados 
brasileiros. Há meses o Brasil vem sofrendo impactos duros na economia por conta dos altos preços 
do insumo no mercado nacional. Com a importação, o custo para os construtores ficará cerca de 20% 
abaixo do mercado nacional. As entidades já fecharam um segundo lote de aço importado, com mais 
um navio de 20 mil toneladas, que deve chegar em setembro deste ano, e estima abrir a captação de 
volumes para um terceiro lote com data prevista de entrega do material em novembro.  

“Com o mercado imobiliário aquecido, é fundamental que o abastecimento de materiais esteja 
normalizado, com preços estabilizados e cumprimento nos prazos de entrega. A estratégia das 
empresas de se juntarem para fazer compras, por meio de cooperativas, aumenta o poder de 
negociação e possibilita a manutenção dos negócios e dos lançamentos, inclusive para as pequenas e 
médias empresas, garantindo também a manutenção de emprego e geração de renda.” 
Bruno Cauduro, presidente do Sinduscon Joinville

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR
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Joinville monitora 2 casos 
suspeitos de variante Delta 
Casal que viajou para o Paraná em abril e teve contato com uma pessoa que se aproximou de outra diagnosticada pela 
mutação, é acompanhado por autoridades sanitárias. Casal não apresentou sintomas ou agravamentos, diz a Prefeitura
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Secretaria de Estado da Saúde presta apoio
A Secretaria de Estado da Saúde de 

Santa Catarina (SES/SC) informou 
que foi notificada no dia 6 de julho 
pela Secretaria de Estado da Saúde do 
Paraná que dois moradores do mu-
nicípio de Joinville tiveram contato 
com um caso confirmado de Co-
vid-19 pela variante Delta - B.1.617.2 
- no início de abril, durante viagem 
ao município de Rolândia (PR).

O Centro de Informações Es-
tratégicas de Vigilância em Saúde 
(CIEVS) da Diretoria de Vigilância 
Epidemiológica de Santa Catarina 
(DIVE/SC) comunicou a Secretaria 
Municipal de Saúde de Joinville que 
iniciou imediatamente a investi-

gação epidemiológica dos casos.
A SES está prestando apoio ao mu-

nicípio de Joinville na investigação e 
informa que, até o momento, nenhum 
caso de infecção pela variante Delta 
foi confirmado no Estado. Do total de 
658 genomas completos do SARS-
-CoV-2 analisados, 153 foram amos-
tras coletadas em 2020 e 505 amostras 
coletadas em 2021, provenientes de 
pacientes que tiveram confirmação la-
boratorial por RT-PCR para Covid-19. 

Destes, foram identificadas 22 
linhagens diferentes do SARS-CoV-2 
no Estado ao longo do tempo, das 
quais a linhagem Gama (P.1) foi 
responsável por 54,2% de todas as 

identificadas. Os estudos divulga-
dos até o momento mostram que as 
vacinas disponíveis no Brasil oferecem 
alta proteção contra casos graves, 
hospitalização e óbitos por todas as 
variantes do coronavírus, incluindo a 
variante Delta, principalmente quando 
o esquema vacinal está completo 
(com duas doses ou dose única). 

No entanto, elas não impedem que 
a Covid-19 seja transmitida. Por isso, 
o uso de máscaras e o distanciamen-
to social são tão importantes, além 
de manter ambientes arejados com 
ventilação natural e praticar a higiene 
respiratória, utilizando água e sabão 
e álcool gel 70% para lavar as mãos.

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

Dois casos suspeitos de infecção 
pela variante Delta da Covid-19 
estão sendo investigados em 
Joinville. Se confirmados, esta 
será a primeira vez que a varian-
te indiana do novo coronavírus 
é diagnosticada no Estado.

A assessoria da Prefeitura de 
Joinville informou que duas pes-
soas, um homem de 54 anos e uma 
mulher de 48, são monitorados 
depois que tiveram contato com 
uma terceira pessoa no Paraná. 
Esta, por sua vez, teve contato 
com um indivíduo diagnostica-
do com a variante Delta. Ou seja, 
o casal joinvilense, morador da 
zona Sul, não teve contato direto 
com a pessoa que teve a infec-
ção pela variante confirmada. 

Apesar disso, o procedimento 
adotado é o de monitorar todas 
as pessoas ligadas, de alguma 
forma, ao caso. A viagem ocor-
reu em abril, mas apenas agora 
as autoridades sanitárias foram 
informadas sobre a possibilidade. 

Segundo a Prefeitura, o casal não 
apresentou sintomas ou agrava-
mentos no quadro de saúde. Agora, 
está sendo investigado se as duas 
pessoas tiveram contato com a va-
riante a partir de possíveis amos-
tras coletadas na época, já que 
atualmente, de acordo com o mu-
nicípio, não seria possível consta-
tar a infecção ocorrida em abril.

A variante Delta, como foi 
nomeada pela OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) surgiu 
na Índia, com primeiros casos 
detectados em outubro de 2020. 
No Brasil, duas pessoas infecta-
das pela variante morreram, uma 
no Paraná e outra no Maranhão.

Na semana passada, o Lacen 
(Laboratório Central de Saúde 
Pública) divulgou a identifica-
ção de duas novas variantes em 
junho e julho no Estado. Elas 
são derivadas da variante Gama, 
responsável pelo segundo surto 
de infecções em Manaus, e foram 
detectadas em Mafra, no Planal-
to Norte, e em Braço do Norte, 
no Sul. Segundo o laboratório, 
ainda não se sabe se elas são 
piores que a variante originária.

Higienização das mãos e distanciamento social 
ainda são as medidas preventivas mais eficazes no 
combate ao coranavírus e suas mutações genéticas 



Quem indicou

Luiz Inácio Lula 
da Silva

Ano de posse e 
aposentadoria

2006 2029

Hoje AposentadoriaPosse

 

Como foi  
a votação

55 a favor 1 contra

Como foi a sabatina

A sabatina de Cármen 
Lúcia durou duas 
horas, nas quais ela foi 
elogiada e teve tempo 
para discorrer sobre sua 
trajetória pessoal.

Quem eram os senadores 
catarinenses à época de 
cada indicação, e o que 
dizem os senadores

 Ideli Salvatti (PT): a 
favor. Apoiou a indicação 
do presidente Lula.

 Jorge Bornhausen: 
“Votei a favor. Cármem 
Lúcia tinha apoio da 

bancada mineira. Ela tinha sido 
procuradora do Estado de Minas. 
Eu achei que eles conheciam 
bem e por isso votei a favor”.

 Leonel Pavan (PSDB): 
“Existem as perguntas 
durante a CCJ, você pergunta, 

você questiona. Não fica a questão 
de provar nada. Entre votar contra e 
votar a favor, (os senadores) votam a 
favor. Não há porque ser diferente”.

Cármen Lúcia

Elogios e 
unanimidade

Indicada pelo ex-presidente Lula, 
Cármen Lúcia foi a segunda mulher 
a ocupar uma cadeira do STF. A juris-

ta mineira ocupou a vaga aberta pela 
aposentadoria do ministro Nelson Jobim.

A sabatina de Cármen Lúcia durou duas 
horas, nas quais ela foi elogiada e teve tempo 

para discorrer sobre sua trajetória pessoal, destacando-
-se sua atuação como professora de Direito Constitu-
cional da PUC de Minas Gerais, mesma universidade em 
que se graduou; e como procuradora-geral do Estado 
de Minas Gerais no governo Itamar Franco. Autora de 
vários livros, ela também já havia coordenado o Fórum 
pela Moralidade Eleitoral como integrante da Comissão 
de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB.

Na Comissão de Constituição e Justiça, ela foi 
aprovada por unanimidade e com tranquilidade. 
Diferentemente de outros candidatos, que tive-
ram que esclarecer supostos envolvimentos com 
partidos, por exemplo, Cármen Lúcia se viu livre 
de indagações do tipo. No plenário do Senado, re-
cebeu 55 votos a favor e apenas um contrário. 

Quem indicou

Michel Temer

Ano de posse e 
aposentadoria

2017 2043

Hoje AposentadoriaPosse

 

Como foi a votação

55 a favor 13 contra

Como foi a sabatina

Moraes foi questionado 
pelos senadores por quase 
12 horas. Entre os temas 
está a suspeita de plágio de 
livro e relações com clientes 
que teve no passado. 

Quem eram os senadores 
catarinenses à época de 
cada indicação, e o que 
dizem os senadores

 Dário Berger (MDB): 
“Eu votei a favor porque 
na época me pareceu 

que Alexandre de Moraes reunia 
as qualificações para assumir o 
posto. Eu era da base de Temer. 
Não tinha porque votar contra”.

 Dalírio Beber (PSDB): 
o ex-senador não 
atendeu a equipe para 

participar da reportagem.

 Paulo Bauer (PSDB): “O 
voto é secreto e não vou 
revelar os meus votos. Levei 

em consideração o conhecimento, a 
biografia e a competência jurídica dos 
candidatos. Nunca votei por razão 
política, ideológica ou partidária”.

  Alexandre de Moraes

O escolhido de Temer
Paulistano especializado em Direito Constitucional, Ale-

xandre de Moraes ocupou a cadeira vaga do STF deixada 
por Teori Zavascki, que faleceu em janeiro de 2017.  Ele foi 
o escolhido por Michel Temer, que assumiu a chefia do 
Executivo em maio de 2016, após o impeachment de Dilma 
Rousseff. Na sabatina, Moraes foi questionado pelos sena-

dores por quase 12 horas. Entre os temas esteve a suspeita de 
plágio de livro e relações com clientes que teve no passado.

Foi ministro da Justiça de Temer. À época, vazou informações da 
Polícia Federal de que ocorreria uma nova operação na Lava Jato. O epi-

sódio, gravado em vídeo, gerou polêmica e Moraes foi repreendido por Temer.
Oscilando entre a advocacia e cargos públicos, Moraes foi filiado ao PSDB, 

DEM e PMDB. Em São Paulo, recebeu quatro cargos na gestão municipal de 
Gilberto Kassab.  No âmbito estadual,  assumiu a Secretaria de Segurança 
Pública na gestão Geraldo Alckmin (PSDB). A Polícia sob a gestão de Moraes foi 
acusada de reprimir com extrema violência as  manifestações de rua em 2016.

A maior polêmica referente ao passado de Moraes é a acusação de ter sido 
“advogado do PCC”. Um dos escritórios a qual Moraes pertenceu defen-
deu uma cooperativa de vans acusada de formação de quadrilha e ligações 
com o crime organizado em mais de uma centena de processos. Moraes 
explicou que o escritório prestava serviços apenas à pessoa jurídica men-
cionada e não para pessoas acusadas de integrarem o crime organizado.

Na sabatina, que confirmou sua nomeação ao cargo, ele foi defendido pelos 
senadores Aloysio Nunes Ferreira e Aécio Neves, por exemplo, que alegaram 
a fragilidade dos argumentos para impedir sua ocupação da cadeira do STF.

O voto dos catarinenses 
na escolha dos ministros

Levantamento traz detalhes 
sobre o processo de seleção 
dos atuais integrantes 
do STF e a participação 
dos senadores de SC 
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Vanessa da Rocha
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O Grupo ND fez um resgate inédito 
sobre a escolha dos atuais 11 inte-
grantes do STF (Supremo Tribunal 
Federal), apresentando como vo-
taram cada um dos senadores ca-
tarinenses à época. O levantamento 
mostra ainda o passado de cada um 
dos ministros e as polêmicas durante 
as sabatinas, processo que enca-
minha a aprovação dos togados.

A tradição no Senado é de aprovar as 
indicações feitas pelos presidentes aos 
cargos de ministros do STF. As únicas 
rejeições de nomes indicados ao Su-
premo ocorreram no governo Mare-
chal Floriano Peixoto (1891-1894), 
que fez indicações sem respeitar o 
propósito da Suprema Corte. Num dos 
casos, Peixoto desejava indicar um 
médico para o cargo. O episódio gerou 
polêmica à época, pois o cirurgião não 
tinha conhecimento jurídico. O Senado 
rejeitou também a indicação de Barata 

Ribeiro, assim como rejeitou a indi-
cação de um general. Na ditadura, o 
marechal Castello Branco (1964-1967) 
tentou controlar o STF com o aumento 
do número de ministros de 11 para 16.

Os atuais 11 ministros (incluindo 
Marco Aurélio Mello que se aposentou 
ontem) foram indicados por seis ex-
-presidente: Fernando Collor de Mel-
lo, Fernando Henrique 
Cardoso, Luiz Inácio 
Lula da Silva, Dil-
ma Rousseff, Michel 

Temer e Jair Bolsonaro. A maior parte 
(sete dos 11) foi indicada pelo PT, sen-
do três por Lula e quatro por Dilma.

Marco Aurélio encerrou ontem sua 
carreira de 31 anos como ministro do 
STF. Indicado em 1990 por Fernando 
Collor de Mello, o ministro completou 
75 anos e, pelas regras do Supremo, 
obteve aposentadoria compulsória. 

Os próximos a se aposen-
tar são Ricardo Lewando-
wski (2023), Rosa Weber 
(2023) e Luiz Fux (2028).

EspecialND

Leia mais nas

páginas 6 e 7



Quem indicou

Luiz Inácio Lula 
da Silva

Ano de posse e 
aposentadoria

2009 2042

Hoje AposentadoriaPosse

 

Como foi a votação

58 a favor 9 contra

Como foi a sabatina

Acusado pelos adversários 
de não ter notório saber 
jurídico, Dias Tofooli teve que 
provar o conhecimento em 
diversas questões técnicas 
feitas na sabatina.

Quem indicou

Fernando Henrique 
Cardoso

Ano de posse e aposentadoria

2002 2030

Hoje AposentadoriaPosse

 

Como foi a votação

57 a favor 15 contra

Como foi a sabatina

Foi questionado por processos 
de improbidade administrativa e 
suas ligações com o governo de 
Fernando Henrique Cardoso.

Quem indicou

Dilma Rousseff

Ano de posse e aposentadoria

2015 2033

Hoje AposentadoriaPosse

 

Como foi a votação

52 a favor 27 contra

Como foi a sabatina

Esclareceu questões polêmicas 
que envolvem prática irregular da 
profissão e ligações com o PT e MST 
(Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra). Foram 20 votos 
favoráveis e 7 contrários na comissão, 
e quase 11 horas de sabatina.

Quem eram os senadores 
catarinenses à época de 
cada indicação, e o que 
dizem os senadores

 Dário Berger (MDB): 
“Votei a favor. Fachin é 
ligado a Santa Catarina. Há 

um fato a mais de convencimento 
de fator regional. É importante 
ter uma voz que conheça o Estado 
e que possa defender. Claro, 
dentro da Constituição”.

 Dalírio Beber (PSDB): 
O ex-senador não 
atendeu a equipe para 

participar da reportagem.

 Paulo Bauer (PSDB): 
Paulo Bauer não 
revelou o voto, mas deu 

indicativo de que votou a favor. 
“Lembro perfeitamente que 
quando o Fachin veio me visitar 
fiz uma pergunta pra ele”.

Quem eram os senadores 
catarinenses à época de 
cada indicação, e o que 
dizem os senadores

 Ideli Salvatti 
(PT): a favor. 
Apoiou a indicação 

do presidente Lula.

 Neuto de Conto 
(MDB): consta 
na ata de votação 

que estava ausente.

 Raimundo 
Colombo (PSD): 
votou a favor. 

“No caso do Toffoli, ele 
se saiu muito bem. Ele 
era conhecedor profundo 
da matéria, preenchia os 
requisitos e eu votei nele 
como a grande maioria”, 
disse Colombo.

Quem eram os senadores 
catarinenses à época de 
cada indicação, e o que 
dizem os senadores

 Casildo Maldaner 
(MDB): a favor. 
Manifestou 

apoio em plenário.

 Jorge Bornhausen: 
“Votei a favor. Eu 
o conheci quando 

fui ministro. Era o consultor 
jurídico da Casa Civil. Era um 
advogado com mestrado na 
Alemanha. Muito capaz”.

 Vilson Kleinübing: 
consta que não estava 
presente na votação.

Dias Toffoli

Jovem jurista
O jurista paulista José 

Antonio Dias Toffo-
li foi nomeado pelo 
ex-presidente Lula 
para assumir a vaga 
aberta pela morte do 

ministro Carlos Al-
berto Menezes Direito. 

Na sabatina, Dias Toffoli 
teve de responder perguntas 

sobre sua atuação como advogado-geral 
da União e suas ligações com o Partido 
dos Trabalhadores, do qual foi assessor 
jurídico na Câmara dos Deputados, na 
Casa Civil de José Dirceu e na gestão da 
prefeita  Marta Suplicy, em São Paulo.

A experiência e a capacidade profis-
sional de Toffoli também foram ques-
tionadas. Foi o mais jovem advogado a 
ser indicado a ministro do STF, tinha 
apenas 41 anos na época. A idade mínima 
para ser ministro do STF é de 35 anos. 

Em seu currículo, figurava apenas o 
bacharelado em Direito na Universida-
de de São Paulo como formação aca-
dêmica. Na carreira, apenas o histórico 
ligado à advocacia. Ele havia tentado 
se tornar juiz, mas não foi aprovado no 
concurso público nas duas tentativas. 

Na advocacia, o escritório de Toffoli foi 
alvo de dois processos por suposta licita-
ção ilegal. Iniciou no STF com polêmica. 
Sua posse teve um patrocínio de R$ 40 
mil bancado pela Caixa Econômica Fede-
ral. Em 2012, uma advogada declarou no 
processo do Mensalão que teve relações 
íntimas por troca de favores com Dias 
Toffoli, que negou o caso. Em 2019, Toffoli 
foi questionado por juristas do país ao 
quebrar procedimentos do STF e autorizar 
a abertura de um inquérito para apurar 
ofensas ao STF. A relatoria foi entregue 
ao ministro Alexandre de Moraes, sem 
sorteio, como prevê o regimento da Corte.

Edson Fachin

Aprovação 
apertada

Indicado por 
Dilma em 2015 para 
a vaga decorrente 
da aposentadoria 

do ministro Joaquim 
Barbosa, Fachin foi 

aprovado numa vota-
ção apertada no plenário. São 

necessários 41 votos favoráveis para 
a aprovação e Fachin teve 52. O mi-
nistro recebeu 27 votos contrários. 

Foram quase 11 horas de sabati-
na em que Fachin precisou esclarecer 
perguntas polêmicas que envolvem 
prática irregular da profissão e suas 
ligações com o PT e MST (Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra). 

“Fachin foi o que mais gerou polêmi-
ca porque tinha uma gravação contra 
ele em evento do PT com manifesta-
ções de cunho esquerdista, o que criou 
certa polêmica”, diz Paulo Bauer.

Nascido no Rio Grande do Sul, Fachin 
estudou Direito no Paraná, onde fez 
carreira na advocacia. A principal ligação 
do ministro com Santa Catarina é através 
da esposa nascida em Guaramirim. Dário 
Berger diz que a proximidade de Fachin 
com Santa Catarina foi fator de influência 
no voto dele para a aprovação do nome. 
“Há um fato a mais de convencimento, 
um fator regional. É importante ter uma 
voz que conheça o Estado e que possa 
defender. Claro, dentro da constituição”.

Após a posse, a polêmica envolvendo 
o nome de Fachin seguiu acesa. É que 
durante a peregrinação pelos gabinetes 
para convencer os senadores, ele rece-
beu apoio de Ricardo Saud, delator da 
JBS. Em 2017, no entanto, foi Fachin que 
ordenou a prisão de Saud, mesmo ano 
em que ele foi instado pelo Congresso 
a explicar a sua relação com o lobista.

terça-feira, 13 de julho de 2021 5

Gilmar Mendes

Ex-advogado da União
Antes advogado-geral da União, Gilmar 
Mendes foi indicado pelo ex-presidente 
Fernando Henrique Cardoso decorrente da 
aposentadoria do ministro Néri da Silva.

Antes mesmo que começasse sua sabatina, 
Mendes passou por um constrangimento ao 

tê-la adiada após o ex-presidente do Con-
selho Federal da OAB Reginaldo Castro, filiado 

ao PSB, questionar os motivos de FHC não ter 
informado na indicação do jurista de que ele respon-

dia na Justiça a processos por improbidade administrativa.
Gilmar Mendes se defendeu afirmando que eram pro-

cessos decorrentes da função de defender a União e que 
Reginaldo Castro era seu inimigo político de anos.

Somado a isso, a suposta ligação política de Mendes 
com o partido do presidente e sua pouca idade para o car-
go naquele momento (47 anos) pautaram a sabatina.

Mesmo assim, após seis horas de debate, a CCJ apro-
vou a indicação do então advogado-geral da União. No 
plenário, Gilmar Mendes voltou a ser questionado so-
bre suas relações com o Executivo, que poderiam tor-
ná-lo parcial em certas questões. O jurista encontrou 
apoio de senadores do PMDB e do PSDB. Ele acabou sen-
do aprovado com 57 votos favoráveis e 15 contrários.

EspecialND



Quem indicou

Dilma Rousseff

Ano de posse e 
aposentadoria

2013 2033

Hoje AposentadoriaPosse

 

Quem indicou

Dilma Rousseff

Ano de posse e aposentadoria

2011 2028

Hoje AposentadoriaPosse

 

Como foi a votação

68 a favor 2 contra

Como foi a sabatina

Apesar de receber 
elogios, Fux também 
foi questionado sobre 
temas como aplicação 
da lei de improbidade 
administrativa a 
políticos, cumprimento 
de tratados 
internacionais e lei de 
licitações. A sabatina 
durou 4 horas.

Quem eram os senadores catarinenses à época de 
cada indicação, e o que dizem os senadores

 Casildo Maldaner (MDB): 
consta na ata de votação que 
não estava presente.

 Luiz Henrique da Silveira (MDB): apesar da ata 
constar como secreta, a sabatina demonstrou que 
Luiz Henrique apoiou o ministro. Ele disse a Barroso 

que ouviu de um amigo que ele seria uma das pessoas mais 
inteligentes do país “e isso eu estou constatando pessoalmente”, 
disse Luiz Henrique em sua exposição na sabatina.

 Paulo Bauer (PSDB): não revelou o voto, mas em 
entrevista destacou qualidades do ministro: “Barroso 
apresentou conhecimento jurídico acentuado”.

Luís Roberto Barroso

Professor e procurador
Indicado para a vaga decorrente da aposen-
tadoria do ministro Carlos Ayres Britto, Luís 
Barroso foi aprovado sem dificuldade. Se-
nadores elogiaram a atuação de Barroso e 
a sabatina teve tom de descontração. 

Carioca, foi professor titular de Direi-
to Constitucional na Universidade do Es-

tado do Rio de Janeiro, procurador do Estado 
e sócio de escritórios de advocacia. Na condi-

ção de advogado, defendeu processos de grande 
repercussão no STF como a defesa de pesquisas com células-
-tronco embrionárias, uniões homoafetivas, interrupção da 
gestação de fetos anencefálicos e proibição do nepotismo. 

Barroso foi o advogado que garantiu a liberdade de Cesare Battisti, 
ex-integrante de grupos italianos de extrema esquerda nos anos 1970 
e que ficou preso durante 4 anos no Brasil ao ser extraditado pela 
Itália. Apesar do caso Battisti ser considerado polêmico no país, o fato 
de ter atuado na defesa do italiano não afetou a imagem do ministro.

Luiz Fux

O atual presidente
Luiz Fux foi 

indicado pela 
presidente 
Dilma Rous-
seff em 2011 
para ocupar 

a cadeira vaga 
em decorrên-

cia da aposen-
tadoria do ministro 

Eros Grau. Em sua sabatina, 
o ministro foi aprovado por 
unanimidade, após um inter-
rogatório de cerca de quatro 
horas, marcado por elogios. 

No plenário, só recebeu 
dois votos contrários. Vá-
rios senadores, como Pedro 
Taques, Vanessa Grazziotin 
e Randolfe Rodrigues, res-
saltaram o caráter huma-

nista da fala do jurista.
Especialista em Direito Civil, 

como advogado, defendeu 
a Shell do Brasil entre 1976 
a 1978. Depois foi promotor 
de Justiça no Rio de Janeiro, 
juiz e desembargador do TJRJ. 
Foi indicado por Fernan-
do Henrique Cardoso para o 
Superior Tribunal de Justiça 
e permaneceu na função por 
10 anos, até ser indicado ao 
Supremo Tribunal Federal.

Fux entrou no STF com a 
missão de desempatar o julga-
mento da Lei da Ficha Limpa, 
que acabou sendo aprovada 
com a chegada do novo mi-
nistro. Em 2020, assumiu a 
presidência do STF, cargo que 
ocupará até o ano de 2022.

Quem indicou

Jair Bolsonaro

Ano de posse e aposentadoria

2020 2047

Hoje AposentadoriaPosse

 

Como foi a votação

57 a favor 10 contra

Como foi a sabatina

A sabatina durou 10 horas. Kassio 
Nunes precisou esclarecer a 
denúncia de que teria adulterado 
a sua formação acadêmica e 
que teria plagiado trechos de 
sua dissertação de mestrado.

Quem eram os senadores 
catarinenses à época de 
cada indicação, e o que 
dizem os senadores

 Dário Berger 
(MDB): consta 
na ata de 

votação que Dário Berger 
não estava presente na 
votação em plenário.

 Esperidião Amin 
(PP): votou a favor. 
“Não tinha porque 

eu requerer uma objeção”.

 Jorginho Mello 
(PL): “Votei 
a favor. Eu 

não conheço nenhuma 
reprovação de indicado a 
ministro no Senado”.

Piauiense de 48 anos, 
Kassio Nunes Marques 
foi indicado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro 
para ocupar a vaga dei-
xada pelo ex-ministro 

Celso de Mello. Antes de 
assumir o cargo de desem-

bargador do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região (TRF-1), 

em 2011, ele advogou durante 15 anos. 
A sabatina durou 10 horas. Por 22 votos 

favoráveis e cinco contrários, ele foi apro-
vado pela CCJ (Comissão de Constituição 
e Justiça). Os senadores Esperidião Amin 
e Jorginho Mello integram a CCJ. Ambos 
demonstraram apoio a Kassio Nunes. 

Na sabatina, Kassio Nunes precisou 
esclarecer a denúncia de que teria adul-
terado a sua formação acadêmica e que 
teria plagiado trechos da dissertação do 

mestrado, alegando erros na tradução de 
seu currículo e “coincidências” nos textos.

O ministro também foi alvo de descon-
fiança devido ao envolvimento de seu 
antigo escritório de advocacia em pro-
cessos do Tribunal de Contas da União e 
da Justiça. O TCU apontou problemas em 
contratos emergenciais, por dispensa 
de licitação, entre o escritório e a Com-
panhia Energética do Piauí. Kassio Nu-
nes teve de provar que, na época, já não 
integrava mais a sociedade, pois já havia 
ingressado na magistratura, apesar de 
seu nome ainda configurar como sócio.

Além disso, a indicação de Kassio Nunes 
desagradou a base do atual presiden-
te Jair Bolsonaro, que havia prometido 
a indicação de alguém “terrivelmente 
evangélico”, por suas posturas mais 
progressistas, principalmente em relação 
aos direitos reprodutivos das mulheres.

Kassio Nunes Marques

Indicado de Bolsonaro

Como foi a votação

59 a favor 6 contra

Como foi a sabatina

A sabatina levou 7 horas e teve 
tom de descontração. Senadores 
elogiaram a atuação de Barroso e 
ele foi aprovado sem dificuldades

Quem eram os senadores catarinenses à época de 
cada indicação, e o que dizem os senadores

 Casildo Maldaner (MDB):  voto não revelado.

 Luiz Henrique da Silveira (MDB):  voto não revelado.

 Paulo Bauer (PSDB): contatado,  Bauer optou por manter o sigilo.
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Quem indicou

Luiz Inácio Lula 
da Silva

Ano de posse e 
aposentadoria

2006 2023

Hoje AposentadoriaPosse

 

Como foi a votação

63 a favor 4 contra

Como foi a sabatina

Lewandowski enfrentou 
pouco mais de duas horas 
de sabatina antes de ser 
aprovado ao cargo. Teve de 
reforçar que não possuiu 
nem possuía nenhuma 
filiação partidária.

Quem indicou

Dilma Rousseff

Ano de posse e 
aposentadoria

2011 2023

HojePosse Aposentadoria

 

Como foi a votação

Como foi a sabatina

Diversos temas 
polêmicos sobre união 
estável entre pessoas 
do mesmo sexo, 
nepotismo, mensalão 
e demarcação de 
terras de quilombolas 
marcaram a sabatina 
da ministra.

Quem indicou

Fernando Collor 
de Mello

Ano de posse e 
aposentadoria

1990 2021

Hoje AposentadoriaPosse

 

Como foi a sabatina

A indicação foi questionada já 
que Marco Aurélio Mello é primo 
de Fernando Collor de Mello.

Quem eram os senadores catarinenses à época 
de cada indicação, e o que dizem os senadores

 Ideli Salvatti (PT): a favor.  
Apoiou a indicação do  
presidente Lula.

 Jorge Bornhausen: votou a favor. “O 
Lewandowski, quem me procurou foi o governador 
de São Paulo. A avaliação é técnica. Normalmente 

quem fazia a apresentação é alguém que conhecia”.

 Leonel Pavan (PSDB): “Participei 
a favor. Não existe um lobby 
contra”, disse o ex-senador.

Quem eram os senadores 
catarinenses à época de 
cada indicação, e o que 
dizem os senadores

 Casildo Maldaner (MDB): 
voto não revelado.

 Luiz Henrique (MDB): 
voto não revelado.

 Paulo Bauer (PSDB): contatado, 
Bauer optou por manter o sigilo.

Marco Aurélio Mello

Ex-ministro do STF
O decano do STF, Marco Aurélio Mello, completou mais 
de 30 anos como ministro e encerrou ontem sua carrei-
ra no Supremo, ao completar 75 anos. Agora o presi-
dente Jair Bolsonaro terá de indicar um novo membro 
para ocupar a cadeira de Mello no Supremo.

Ele foi indicado ao cargo em 1990 pelo então presi-
dente Fernando Collor, que também é seu primo, para a 

vaga decorrente da aposentadoria de Carlos Madeira. 
Proveniente da Justiça do Trabalho, tendo formado par-

te do INSS do Rio de Janeiro, ao longo de sua carreira como mi-
nistro do STF ele foi questionado e teve de provar continuamente que o 
fato de ser primo de Collor não afetava seu julgamento. Em várias ocasiões 
reiterou que “já possuía uma carreira antes de Collor ser presidente”.

Ricardo Lewandowski

Desembargador e professor
Rosa Weber

Ministra e juíza

Quem eram os senadores catarinenses 
à época de cada indicação, e 
o que dizem os senadores

 Dirceu  
Carneiro

 Ivan  
Bonato

 Jorge  
Bornhausen

 Márcio  
Berezoski

 Nelson  
Wedekin

OS DADOS SOBRE A 
VOTAÇÃO NÃO ESTÃO 
DISPONÍVEIS NO ARQUIVO 
HISTÓRICO DO SENADO

A ex-presidente Dilma Rousseff as-
sinou a nomeação da gaúcha Rosa Ma-
ria Weber para o cargo de ministra do 
STF em substituição à Ellen Gracie. 

Especializada em direito trabalhista, 
antes de ingressar na magistratura ocupou 
cargos técnicos. Em 1976, foi aprovada 
em concurso público para juíza do tra-
balho substituta. Tomou posse como 
ministra do Trabalho em 2006, cargo que 
ocupou até tornar-se membro do STF.

Foram seis horas e meia de sabatina que 
culminaram com a aprovação de Weber, 
mesmo após uma pequena discussão entre 
ela e o senador Demóstenes Torres (DEM-
-GO), em que ela se esquivou de responder 
perguntas. Aliás, durante sua sabatina, 
foi uma prática recorrente da ministra 
evitar falar sobre questões controversas 
em julgamento naquele momento no 
STF, postura pela qual recebeu críticas.

Indicado pelo ex-presidente Lula para ocupar a vaga 
aberta decorrente da aposentadoria de Carlos Velloso, 
o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo 
Enrique Ricardo Lewandowski enfrentou pouco mais de 
duas horas de sabatina antes de ser aprovado ao cargo.

Professor titular do Departamento de Direito do 
Estado da Universidade de São Paulo, ingressou na 
magistratura em 1990, como juiz do Tribunal de 
Alçada Criminal de São Paulo, cargo no qual per-
maneceu até ser promovido a desembargador.

Por ser originário de São Bernardo do Campo e tendo 
sido secretário de governo de Assuntos Jurídicos da 
prefeitura da cidade, conhecida por seu forte movi-
mento sindical, liderado por grupos aliados ao PT, 
Lewandowski teve de reforçar que não possuía nenhu-
ma filiação partidária. Questionado sobre sua opinião 
a respeito de juízes aposentados com filiação parti-
dária (para se candidatar a cargos públicos), o então 
desembargador defendeu um período de quarentena, 
mas, em seu caso disse ter “casado” com a magistra-
tura e prometeu jamais se filiar a nenhum partido. 

7Fim de 
semana, 10 
e 11 de julho
O custo e como 
funciona a 
estrutura do STF.

Segunda-feira, 
12 de julho
Elementos técnicos e 
políticos influenciam 
a eleição para 
ministros do STF

Terça-feira, 13 de julho
O passado e as polêmicas 
dos atuais 11 ministros do 
STF. Confira como votaram 
os senadores catarinenses 
em cada eleição.

Quarta-feira, 
14 de julho 
Caminhos para 
mudar o modelo 
de escolha dos 
ministros no Brasil.

Quinta-feira, 
15 de julho 
Entrevista 
exclusiva com 
o ex-ministro 
Marco Aurélio

Confira o cronograma 
da série de reportagens

terça-feira, 13 de 
julho de 2021

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA VALE POR UM ABRAÇO.
Um abraço conforta, aquece, incentiva. Por isso, se ainda não dá pra distribuir abraços, 
distribua peças de roupa. Vale doar peças como  calças, jaquetas, moletons e também 
cobertores. Não deixe de participar.

ndmais.com.br/campanhadoagasalho
acesse e confira o ponto de coleta mais próximo.

CAMPANHA dO 
Patrocínio:

57 a favor 14 contra
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Bombeiros comemoram 
129 anos de voluntariado
Instituição do gênero mais antiga do Brasil, CBVJ vai homenagear amanhã, por meio de uma ‘live’, as pessoas que 
contribuíram financeiramente por 40 anos, bem como aos que têm mais tempo de serviços prestados à comunidade

Corporação joinvilense abriga um contingente de 1.700 pessoas entre bombeiros, banda, brigadistas, atendentes, socorristas e técnicos administrativos
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Live com a banda
Para atender os protocolos sanitários, somen-

te 17 instrumentistas da Banda dos Bombei-
ros vão se apresentar sob a batuta do maestro 
Jonas Costa e do regente Geraldo Garcia da 
Rosa. No repertório, composições como Wel-
come To the Jungle (Guns N’ Roses), Aqua-
rela do Brasil (Ary Barroso), Have You Ever 
Seen The Rain (John Fogerty), entre outras.

Nos intervalos entre as homenagens, se-
rão apresentados vídeos de demonstração 
dos novos veículos de emergência do CBVJ. Os 
destaques são as unidades de resgate (UR) e de 
combate a incêndio e resgate (UCIR) e a tanque 
(UT) com capacidade para 16 mil litros de água.

Sobre o CBVJ
A Sociedade dos Bombeiros Voluntários de 
Joinville foi criada em 13 de julho de 1892. A 
corporação abriga um contingente de 1.700 
pessoas entre bombeiros, bombeiros mirins, 
banda, brigadistas, atendentes, socorristas 
e técnicos administrativos (destes, 90% são 
voluntários). Conta com nove unidades ope-
racionais instaladas em pontos estratégicos 
do município, uma Central de Emergência 193, 
seção de combate a incêndio no Aeroporto Lauro 
Carneiro de Loyola e uma frota de 53 veículos.  

 
Voluntários 

com mais horas  
em escalas 
em 2020

LEONARDO  
PEREIRA

3.222 
HORAS

JOSÉ LUIS  
DE OLIVEIRA 

2.287 
HORAS

JAILSON DE  
JESUS NERY 

2.275 
HORAS

SERVIÇO

O QUÊ 
Live em comemoração 
aos 129 anos do CBVJ

QUANDO
Amanhã, dia 14

HORÁRIO 
19h30

CANAIS
YOUTUBE  
http://www.youtube.com/c/
CorpodeBombeirosVo-
luntáriosdeJoinville

FACEBOOK  
https://www.facebook.
com/bvsc.joinville/

SÓCIOS REMIDOS 
HOMENAGEADOS
u  Dorival Steuernagele
u  Herberto Nass
u  Ingo Carlos Mueller 
u  Irineu Fernandes da Rosa
u  Miltom Mendes Guimelli
u  Rolf Karnopp

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

O Corpo de Bombeiros Vo-
luntários de Joinville (CBVJ), 
instituição do gênero mais 
antiga do Brasil,  celebra 
nesta terça-feira 129 anos 
de fundação. E, pelo segundo 
ano consecutivo, por causa 
da pandemia, não será rea-
lizada uma cerimônia pre-
sencial em homenagem a 
bombeiros e contribuintes. 

A comemoração será fei-
ta por meio de uma “live” 
um dia depois do aniver-
sário, amanhã, a partir das 
19h30, no canal do CBVJ no 
YouTube e no Facebook.

Haverá apresentações da 
Banda dos Bombeiros, ho-
menagens aos bombeiros por 
tempo de serviços na cor-
poração e horas em escalas 
operacionais em 2020. Tam-
bém durante o evento serão 
homenageados os sócios que 
contribuem há 40 anos.

“Vamos seguir os protoco-
los de distanciamento, uso de 
proteção e cuidados sanitários 
para que seja possível come-
morar o aniversário de funda-
ção da corporação. No cenário 
do ‘novo normal’, vamos levar 
nossa mensagem de agra-
decimento aos bombeiros, à 
comunidade e aos apoiadores 
da corporação”, diz o presi-
dente da Associação Corpo 
de Bombeiros Voluntários de 
Joinville, Moacir Thomazi.

O evento vai manter ainda 
outra tradição da entidade: 
a entrega da Machadinha e o 
título de Sócio Remido a quem 
contribui financeiramen-
te há mais de 40 anos para a 
manutenção da corporação. 
Este ano, seis contribuin-
tes atingiram esta marca.

O comandante do CBVJ, Car-
los Kelm, lembra que, mesmo 
diante das adversidades, há 
muito que agradecer aos bom-
beiros. Em 2020, os voluntá-
rios prestaram 188,4 mil horas 
de serviços à comunidade. O 
bombeiro Leonardo Pereira foi 
o que mais se destacou no ano 
passado, completando 3.222 
horas de trabalho voluntário 
em escalas operacionais. 
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Nosso homem no espaço
Resumo das principais notícias para você não ficar desinformado:
- Lula sobe nas pesquisas;
- Lula sobe mais nas pesquisas e fura camada de ozônio;
- Lula dispara e se as eleições fossem hoje talvez nem 

houvesse eleitores suficientes para tanto voto que ele teria;
- Renan Calheiros denuncia mais um;
- Renan Calheiros declara guerra à corrupção;
- Renan Calheiros dá show de ética, empatia e vida;
- CPI é prorrogada e, se ninguém segurar, Renan Calheiros 

acaba com a corrupção no Brasil ainda em 2021;
- Lula sobe um pouco mais nas pesquisas e 

já ganharia antes do primeiro turno;
- Barroso diz que o voto auditável não é legal;
- Barroso diz que o voto auditável não é uma boa;
- Barroso diz que quem falar em voto 

auditável não é mais amigo dele;
- Barroso e Alexandre vão aos líderes partidários avisar 

que se eles aprovarem o voto auditável o bicho vai pegar;
- O bicho confirma que vai pegar, mas só se 

arquivarem o inquérito contra ele no STF;
- Resistência democrática diz que é melhor não auditar 

mais nada – nem voto, nem verba de saúde, nem estudo 
de vacina, nem ditadura chinesa porque isso tudo dá 
muito trabalho, nunca se sabe o que será encontrado e 
portanto toda auditagem gera insegurança jurídica;

- Lula sobe mais ainda nas pesquisas e já não cabe na primeira 
página da Folha;

- Depois de reabilitar 
Lula jogando uma 
mão de barro nas 
decisões do próprio 
judiciário brasileiro o 
STF envida todos os 
seus melhores esforços 
contra o voto auditável, 
medida fascista que 
ameaça desmentir as 
pesquisas exuberantes 
e apoteóticas nas quais 
Lula já está eleito (e seria um crime embargar esse final feliz);

- O STF é inocente;
- Exausto da subida interminável nas pesquisas, Lula 

encomenda a Léo Pinheiro um elevador igual ao do triplex;
- Léo Pinheiro pergunta se o elevador é por dentro ou por 

fora e Lula responde que é por dentro. “Por fora só se tiver 
blindagem contra ovos e tomates”, explicou o grande líder;

- Léo replica que não estava falando de elevador panorâmico, 
mas da contabilidade. Lula então confirma que é tudo por 
fora: “Os números não mentem, não pegam sol e chuva e 
são imunes aos ovos”, filosofou o mago dos pixulecos;

- Democracia cubana sofre ataques dos inconformados 
com a felicidade na Disneylândia de Fidel Castro mas promete 
resistir e lutar até o fim pela liberdade de escravizar os cidadãos, 
sugar democraticamente o sangue do povo e manter os padrões 
chineses de saudável asfixia dos direitos individuais;

- Se as eleições fossem hoje, Lula estaria 
empossado, governando e já roubando normalmente, 
informa o Instituto Data Vênia.

FiuzaGUILHERME

 Se as eleições 
fossem hoje, Lula 
estaria empossado, 
governando e 
já roubando 
normalmente, 
informa o Instituto 
Data Vênia.”

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

A Polícia Federal abriu inqué-
rito para investigar se o presi-
dente Jair Bolsonaro cometeu 
crime de prevaricação por 
supostamente não ter comu-
nicado aos órgãos de inves-
tigação indícios de corrupção 
nas negociações para compra 
da vacina indiana Covaxin 
pelo Ministério da Saúde. A 
corporação ainda prepara as 
primeiras diligências a serem 
cumpridas na investigação.

O procedimento foi oficial-
mente instaurado após decisão 
dada pela ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Federal, 
no último dia 2. Na ocasião, 
a ministra atendeu um pedi-
do da Procuradoria-Geral da 
República - apesar de esta ter 
defendido, em um primeiro 
momento, aguardar o fim da 
CPI da Covid antes iniciar as 
apurações. Após Rosa negar tal 
pedido, a Procuradoria solici-
tou a instauração do inquérito.

A investigação tem origem 
em uma notícia-crime ofe-
recida pelos senadores Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), 
Fabiano Contarato (Rede-ES) 
e Jorge Kajuru (Podemos-GO) 
a partir das suspeitas torna-
das públicas na CPI da Covid. 
No sistema do STF, a petição 
assinada pelos parlamentares já 
foi reautuada como inquérito.

O caso foi levado ao STF 
depois que o deputado fede-
ral Luis Miranda (DEM-DF) e 
o irmão do parlamentar, Luis 
Ricardo Miranda, que é chefe de 
importação do Departamento 
de Logística do Ministério da 
Saúde, disseram em depoimen-
to à comissão parlamentar que 
o presidente ignorou alertas a 
respeito de suspeitas de cor-
rupção no processo de aquisição 
do imunizante fabricado pelo 
laboratório Bharat Biotech.

Em 24 de junho, quase três 
meses após ter sido informado 
pelo deputado Luis Miranda 
sobre as possíveis irregularida-
des no processo de aquisição da 
vacina, Bolsonaro ainda não ha-
via acionado a PF para investigar 
o caso. O inquérito para apurar 
as denúncias apresentadas por 
Luis Miranda a Bolsonaro só foi 
instaurado no dia 30 de junho 
a mando de Anderson Torres, 
ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública. (Pepita Ortega e 
Weslley Galzo/ Agência Estado)

PF abre 
inquérito para 
investigar 
Bolsonaro 

Covaxin

Atraso na tecnologia 5G
A falta de perspectivas para a implantação da tec-

nologia 5G em Santa Catarina causa grande preocu-
pação no setor produtivo, principalmente nos em-
presários da tecnologia. Rodrigo Rossoni, presidente 
da Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF), 
considera que esta revolução global na transmissão 
de dados é essencial à competitividade das empresas. 
“Falta um projeto e coordenação para que tenhamos 
infraestrutura para receber o 5G e não perdermos 
competitividade em nível nacional e mundial. Corre-
mos o risco de evasão de empresas não só para outros 
estados, mas para outros países. Além da disrupção 
de modelos de negócios, que pode tornar empresas 
inovadoras em obsoletas sem as possibilidades que 
a nova tecnologia oferece”, alerta. E completa: “O 
governo estadual precisa de um plano, incluindo a 
concessão à iniciativa privada para implantação da 
infraestrutura e respectiva gestão”.

Estudo para recuperar a 
Lagoa da Conceição

A urbanização dos últimos 30 anos, somada ao des-
caso da Casan na região, culminou na necessidade de 
ações urgentes para a recuperação ambiental deste 
ecossistema da Ilha de Santa Catarina. Principalmente 
depois do alerta com a tragédia ocorrida em 25 de ja-
neiro, com o rompimento da lagoa artificial que recebe 
efluente da Estação de Tratamento. Diante disso, um 
estudo doado pela ACIF ao município prevê medidas 
para reparos e para tornar o maior cartão postal da ci-
dade de acordo com sua beleza.

A entrega ocorreu durante reunião Diretoria Execu-
tiva da entidade, com a presença de Topazio Silveira 
Neto, vice-prefeito, e de secretários municipais. “Te-
mos um documento contendo ações de curto, médio e 
longo prazos que podem ser tomadas pelo poder pú-
blico, em parceria com a iniciativa privada”, afirmou 
Rodrigo Rossoni, presidente da entidade. 

ACIF reforça apoio à reforma da 
Previdência em SC

A ACIF louva os esforços do governo estadual e da 
Assembleia Legislativa na evolução da reforma da Pre-
vidência estadual. Porém, propõe uma reformulação 
capaz de promover a isonomia entre os trabalhadores 
do serviço público e do setor privado, eliminando pri-
vilégios e benesses, além de contribuir decisivamente 
para o controle dos gastos públicos. A entidade alerta 
que, em pouco mais de 10 anos, o déficit da Previdência 
em Santa Catarina cresceu quase 400%, chegando a R$ 
4 bilhões em 2019. Portanto, defende sua aprovação e 
com célere tramitação, pautada pelo debate técnico 
e alheia às pressões corporativistas e hostilidades de 
grupos políticos que dissimulam interesses.



Sem recesso
A Assembleia Legislativa não terá este ano 
recesso no mês de julho, conforme decisão 
da Mesa Diretora com líderes de bancadas. 
De acordo com o regimento, as atividades 
seriam suspensas no dia 17 de julho, com 
retorno somente em agosto. A decisão 
permitirá o cumprimento do calendário de 
discussão e votação dos dois projetos que 
tratam da reforma da Previdência. Assim, 
o Legislativo está afinado com as metas 
da nova gestão do governo Moisés.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O bem fundamentado artigo 
publicado no jornal ND pelo presidente 
executivo do Grupo ND, Marcello Corrêa 
Petrelli, constitui um sinal de alerta 
sobre a imperiosa necessidade de maior 
conscientização das autoridades, da 
representação política e da sociedade 
sobre este cenário de violência e 
impunidade que reina no Brasil.

Oportuno editorial quando valeu-se 
dos exemplos de barbáries praticadas 
por Lázaro Barbosa, em suas últimas 

investidas irracionais contra famílias 
desprotegidas. Flagrado em crimes 
de estupro, roubos, assassinatos, 
com características de crueldade, foi 
preso e solto várias vezes. E, livre 
voltou para prosseguir praticando 
novas barbaridades contra cidadãos 
inocentes e indefesos. O artigo alerta e 
culpa “o Judiciário, os governadores, 
os ministros, os políticos e todos os 
que assistem passivamente a estes 
atentados contra a cidadania”.

Quem quiser saber porque 
tantos criminosos - comuns e de 
colarinho branco - matam, roubam 
estupram impunemente, que falem 
com delegados e policiais civis e 
militares. São centenas e milhares 
de casos de bandidos flagrados 
cometendo delitos e que, dias ou 
semanas depois estão em liberdade. 
Com críticas às decisões da Justiça.

Quem ouvir magistrados vai 
registrar que eles se consideram 

escravos de uma lei penal branda 
e leniente, que não lhes faculta, 
muitas vezes, o rigor necessário 
para manter malfeitores na prisão. 
Assim, impõe-se mudança na lei 
federal, naqueles pontos vulneráveis 
que impedem a aplicação da Justiça 
e incentivo à impunidade.

Mudanças pontuais, urgentes, 
ajudariam a amenizar esta trágica 
realidade. Reforma profunda neste 
Congresso viciado, sem esperanças.

Importação
A Cooperativa da Construção Civil do Estado de 
Santa Catarina (Coopercon-SC) comemora a 
importação de um lote de 20 mil toneladas de 
aço da Turquia. A ação é considerada um marco 
para o setor da construção civil catarinense. 
A matéria-prima vai abastecer 137 empresas 
de oito Estados, entre eles Santa Catarina. 
O aço está escasso e com preços elevados 
no mercado nacional. Com a importação, 
as empresas garantem o insumo para as 
obras e conseguem o produto a preços mais 
competitivos. O segundo lote já foi fechado e 
tem previsão de chegar no Estado em setembro.

Leis que protegem criminosos

Fake news - O deputado Laércio Schuster (PSB) 
divulgou “comunicado oficial” em que contesta com 
veemência informações nas redes sociais sobre a prática 
de rachadinha em Brasília. Diz que se trata de fake news 
e atribui a iniciativa “ao governo do Estado comandado 
pelo chefe Moisés”. Anuncia que os que propagarem 
as notícias falsas serão responsabilizados na Justiça. Já 
contratou um escritório de advocacia da Capital para 
tratar da matéria. A íntegra da nota está no ND+.

Abandonado - Antiga e produtiva sede do 
extinto Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER), este prédio de dois andares junto à praça 
7 de Setembro, no centro histórico de Tubarão, 
está abandonado há mais de três anos. Ocupado 
por traficantes, craqueiros e marginais, depende 
da burocracia do governo em Florianópolis. Há 
anos que o prefeito Joares Ponticelli luta pela 
transferência para dar ao imóvel uso adequado.
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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+

Vinhos de SC
A Associação 
Catarinense de 
Supermercados (Acats) 
está fazendo uma 
mobilização junto 
aos deputados da 
Assembleia Legislativa 
e ao governo do 
Estado para aplicação 
de alíquota zero no 
ICMS sobre vinhos e 
espumantes produzidos 
em Santa Catarina. 
No Rio Grande do Sul, 
a alíquota do ICMS é 
de 17,5% e o Paraná 
reduziu para 16%. 
Também por isso, 
59,28% dos vinhos 
consumidos no Estado 
são importados, 32,68% 
nacionais e somente 
4,22% são catarinenses.

Vacinação
O Banco UBS, da Suíça, 
publicou relatório 
destacando os avanços 
no plano de vacinação 
contra a Covid-19 no 
Brasil, classificando-o de 
“impressionante”. Prevê 
a volta à normalidade 
no mês de setembro.  
Mencionou as mais de 
101 milhões de doses 
aplicadas até junho. O 
UBS projeta imunidade 
de rebanho de 85% da 
população com mais de 30 
anos como previsão para 
a normalidade. E informa 
que 92% dos brasileiros 
com mais de 60 anos já 
tomaram a primeira dose 
e 60% a segunda. Notícias 
esperançosas como esta a 
velha mídia não divulga.

Saudades
Negado pela quarta vez requerimento de declaração 
de insanidade mental de Fabiano Kipper Mai, o 
assassino de três bebês e duas professores da Escola 
Pró-Infância Aquarela, de Saudades. Decisão 
de rejeição do juiz Caio Lemgruber Taborda, da 
Vara Única de Pinhalzinho. No dia 4 de maio, 
Fabiano ingressou na creche com uma espada 
e golpeou mortalmente cinco pessoas. Barbárie 
noticiada em todo o Brasil e em vários países. 
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Flagrado com dinheiro na 
cueca, prefeito é investigado
Segundo o Ministério Público, Adelmo Alberti foi preso em flagrante por receptação dolosa de um automóvel. Mas 
o prefeito continua detido por outras acusações no contexto da operação Et Pater Filium em Bela Vista do Toldo

Adelmo Alberti foi preso na 

operação Et Pater Filium. Uma 

filmagem flagrou ele aceitando 

o dinheiro e colocando o 

envelope com as cédulas dentro 

da cueca (imagem acima)
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Vídeo mostra Alberti colocando dinheiro na cueca
Depois que um servidor de Major 

Vieira prestou depoimento, o MP 
chegou a um dos acusados de ser 
laranja do prefeito de Bela Vista 
do Toldo e um empresário acei-
tou fazer a delação premiada.

Ele arrumou um pacote com R$ 10 
mil e encontrou Alberti para entre-
gar a quantia, deixando evidente 
que se tratava de propina, já que do 
contrato de R$ 19 mil com a prefei-
tura, R$ 10 mil iriam para o prefeito. 
Um vídeo flagrou Alberti aceitando 
o dinheiro e colocando o envelope 
com as cédulas dentro da cueca.

Além de Alberti, o vereador Vil-

son Stelzner foi preso porque tem 
uma empresa que prestava servi-
ços à prefeitura, o que é proibido, 
uma vez que agentes políticos não 
podem participar de processos 
licitatórios com entes públicos.

Já Joziel Dembinski foi preso 
porque estava com a posse de uma 
caminhonete clonada e com registro 
de furto ou roubo. Além disso, na 
propriedade dele foram encontrados 
um revólver e várias munições. 
Alberti e Stelzner estão presos em 
Caçador, enquanto Dembinski e um 
quarto acusado estão na Unidade 
Prisional Avançada de Canoinhas. 

A defesa dos envolvidos
A reportagem do ND tentou contato com a defesa dos envolvidos.
Segundo o advogado do prefeito Alberti, o processo corre em segredo de 

justiça e, por isso, não quis se manifestar sobre as acusações no momento.
“Estamos fazendo um estudo do que contém nos autos e nos manifestaremos 

no processo. Quando o sigilo do processo for quebrado, poderemos nos manifes-
tar de forma mais detalhada”, respondeu. 

Geral

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

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

A prisão do prefeito de Bela 
Vista do Toldo, Adelmo Alber-
ti (PSL), vem ganhando novos 
contornos desde que ele foi detido 
na terça-feira passada (6), du-
rante uma operação na cidade do 
Planalto Norte de Santa Catarina.

O Ministério Público infor-
mou que ele havia sido preso em 
flagrante por receptação do-
losa, depois que um carro com 
chassi de outro automóvel com 
registro de roubo foi encontra-
do na garagem da casa dele.

Porém, mesmo que uma fiança 
já tenha sido estipulada para esse 
crime, Alberti continua detido 
por outras acusações no contexto 
da operação Et Pater Filium, que 
investiga crimes contra a ad-
ministração pública e já pren-
deu, inclusive, o ex-prefeito de 
Major Vieira, Orildo Antônio 
Severgnini, e o filho dele, Mar-
cus Vinicius Brasil Severgnini.

A denúncia feita pelo Mi-
nistério Público envolve, além 
de Alberti, o vereador Vilson 
Stelzner (PSL), o empresário 
Joziel Dembinski e um alia-
do político do prefeito. Todos 
estão presos preventivamente.

A acusação trata do uso de 12 
empresas suspeitas de serem 
do próprio Alberti, mas coman-
dadas por laranjas para vencer 
processos licitatórios em Bela 
Vista do Toldo e em outras cida-
des da região, com valores que 
chegam aos R$ 6,5 milhões.

Durante o cumprimento de 
mandados de busca e apreen-
são ainda relacionados ao pre-
feito de Major Vieira, foram 
encontrados indícios de que 
tanto ele quanto o filho usa-
vam uma empresa para prestar 
serviços a outros municípios, 
entre eles Bela Vista do Toldo.

Um contrato de credencia-
mento de uma empresa para 
fornecimento de horas-máquina 
ao município estava na casa de 
Severgnini. Já na casa do filho 
dele, havia uma procuração para 
que uma pessoa administrasse 
a empresa como quisesse. Es-
ses achados foram o estopim 
da denúncia contra Alberti.

*Com a colaboração 
       do portal JMais



O ECA (Estatuto da Criança e do Adoles-
cente) completa 31 anos em 13 de julho, 
data que propicia reflexão sobre os avan-
ços e os desafios da proteção e da pro-
moção dos direitos dessa população.

Publicado dois anos após a Constituição 
Federal de 1988, o Estatuto revolucionou 
o atendimento à criança e ao adolescente, 
pois, pela primeira vez, não buscou tutelá-
-los ou controlá-los, mas sim garantir-lhes 
a dignidade humana e os direitos funda-
mentais dela decorrentes, elevando-os ao 
status de “sujeitos de direitos”: na expressão 
de Hannah Arendt, o “direito a ter direitos”.

Nessas três décadas, o Estatuto foi modi-
ficado diversas vezes, passando a incluir 
as demandas reconhecidas pelo avanço da 
sociedade: ao identificar um grande nú-
mero de crianças esquecidas nos abrigos, a 
Lei 12.010/2009 impôs prazo para a ma-
nutenção do acolhimento; ao reconhe-
cer que castigos físicos são uma forma de 
violência, a Lei 13.010/2014 foi aprovada 
para proibi-los; ao verificar que a primei-
ra infância demanda especial atenção, a 
Lei 13.257/2016 passou a incluir políticas 
específicas para esse período de vida; re-
conhecendo que o Conselho Tutelar exer-
ce uma função relevante, a Lei 12.696/2012 

estendeu aos seus membros direitos so-
ciais; entre outras importantes mudanças.

Contudo, os dois grandes desafios do Esta-
tuto parecem ser os mesmos desde a déca-
da de 90. Primeiro, é necessária uma ampla 
conscientização da sociedade, de forma 
que todos passemos a assumir a parcela de 
responsabilidade, incumbida pela Cons-
tituição, de proteger a criança e o adoles-
cente, colocando-os a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, explora-
ção, violência, crueldade e opressão.

O segundo desafio, tão complexo quan-
to o primeiro, passa pela concretiza-
ção dos direitos da criança e adolescente 
por meio de políticas públicas e do forta-
lecimento do sistema e garantia dos di-
reitos. Apesar do princípio da priorida-
de absoluta, os orçamentos destinados às 
políticas de proteção à infância e à ado-
lescência ainda estão longe de garan-
tir a realidade idealizada pelo Estatuto. 

Na verdade, o grande desafio não é exa-
tamente do Estatuto, mas nosso. É preciso 
que o Estado e a sociedade, juntos, ratifi-
quem as disposições protetivas da lei, assu-
mindo o compromisso de proteção integral 
dos direitos da criança e do adolescente.

31 anos de ECA: um 
compromisso de todos

Novas regras do
Imposto de Renda

João Luiz de Carvalho Botega
Promotor de Justiça e coordenador do CIJ (Centro de Apoio Operacional 
da Infância e Juventude) do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina)

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

A alteração das regras do Imposto de Renda, pre-
vista pelo Ministério da Economia dentro da 
reforma Tributária enviada ao Congresso Nacio-
nal, é um tema controverso. Por mexer no bolso 

dos brasileiros, pode desagradar a maioria, como sempre 
acontece nas mudanças para acabar com privilégios e tor-
nar o processo mais justo. A previsão do governo fede-
ral é ter um ganho de arrecadação de R$ 6,15 bilhões com 
o impacto acumulado das mudanças de 2022 a 2024.

Para analistas da FGV (Fundação Getúlio Vargas), o principal 
ponto de controvérsia é a limitação de uso da declaração simpli-
ficada do Imposto de Renda, o que teria potencial para aumentar 
o imposto a ser pago por 6,8 milhões de contribuintes. Pela regra 
atual, qualquer contribuinte pode optar por fazer a declaração 
simplificada. Não há necessidade de incluir gastos que viabili-
zam deduções, porque 
há um desconto padrão 
automático de 20% so-
bre a renda tributável. O 
limite atual desse des-
conto é de R$ 16.754,34. 
Pela proposta da equipe 
econômica, a declara-
ção simplificada só será 
liberada para con-
tribuintes com renda 
anual de até R$ 40 mil.

Com essa altera-
ção, a estimativa dos 
analistas é que haverá 
uma elevação de R$ 
103 bilhões na base tributária, o que levaria a um aumento de 
R$ 11,6 bilhões no imposto devido por essas pessoas. A justifi-
cativa do governo é manter a simplificação para pessoas com 
menor renda, além de estimular o contribuinte que tem renda 
acima desse valor a pedir nota fiscal para solicitar deduções. 

Para as empresas, que pressionam o governo para evi-
tar uma possível elevação tributária, o governo acena 
com redução. O risco de elevação da carga tributária tem 
sido a maior crítica do setor empresarial e financeiro des-
de que o projeto foi lançado. Ontem, a Receita Federal en-
trou na discussão ao afirmar que é necessário adotar o 
“princípio de prudência” nas mudanças tributárias. 

Pode até ser um assunto burocrático, mas como afe-
ta diretamente a maioria dos brasileiros, é fundamen-
tal todos ficarem atentos aos movimentos da reforma 
Tributária e, se possível, questionar governantes e par-
lamentares, ou seja, exercer o papel de cidadão.

Ministério da 
Economia propõe 
mudanças; Receita 
Federal sugere 
prudência; e 
contribuinte precisa 
ficar atento”.
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A BR-101 nunca deixou de ser notícia, mas, 
recentemente, está ocupando um destaque ver-
gonhoso para Santa Catarina. Dos dez trechos 
por quilômetro com mais acidentes nas rodovias 
federais, sete estão na 101. Um deles é o km 208, 
em São José. Só em 2020, esse trecho teve 65 
acidentes, tornando-se o mais perigoso de todos, 
entre as estradas federais brasileiras. Os números 
estão na reportagem de Luan Vosnhak, que fecha 
a série Raio-X das Rodovias, exibida ontem no ND 
Notícias, sobre as vias da Grande Florianópolis.

Os trechos da 101 que aparecem nas primeiras 
posições da lista têm, em comum, a receita fatal: 
trânsito urbano rodoviário sem infraestrutura. Com 
o crescimento desordenado nas cidades do entor-
no, a 101, entre Biguaçu e Palhoça, virou uma gran-
de avenida, que recebe tanto o movimento local 
quanto o tráfego de quem viaja nos dois sentidos.

A companhia que administra o trecho tem 
pressa para concluir o tão sonhado Contorno 
Viário e, com isso, desviar o tráfego dessa região 
crítica. A conclusão da obra estava prevista para 
2012, mas o atraso vai completar uma década ano 
que vem. A nova previsão é dezembro de 2023.

Sob pena de multa, a concessionária iniciou 
a construção da terceira faixa da BR-101 até 
Biguaçu. Um estudo aponta que os frequen-
tes congestionamentos têm provocado prejuí-
zos milionários para o transporte de cargas.

“Na maior parte do percurso, nossos cami-
nhões andam a uma média de 39 km/h e isso, 
logicamente, traz um prejuízo enorme, porque 
poderíamos andar a média de 80 km/h. Te-
mos um custo hora fixo de R$ 100. Ou seja, é um 
pedágio não oficial que pesa para a sociedade”, 
avalia o presidente da Fetrancesc (Federação 
das Empresas de Transporte de Carga e Logísti-
ca no Estado de Santa Catarina), Ari Rabaiolli.

A conclusão do contorno, entretanto, não deve 
acabar com os problemas na 101. “Deve haver uma 
diminuição de 25% aproximadamente do trân-
sito aqui nessa região. O bom é que os veículos de 
grande porte vão se deslocar para o anel. Temos 
que começar a pensar em uma mudança no nosso 
modal de transporte, tanto de carga quanto de 

passageiros”, 
disse o chefe de 
comunicação da 
PRF (Polícia Ro-
doviária Federal), 
Luiz Graziano.

Sete dos dez 
trechos com mais 
acidentes no país
BR-101 ostenta trágica marca entre as rodovias federais brasileiras e, 
somente em 2020, o quilômetro 208, em São José, registrou 65 acidentes

LEO MUNHOZ/ND

Leia mais amanhã

Fiesc fez estudos 
que retratam a 
situação atual 
das estradas

Os alagamentos da SC-405
De uma manutenção simples a uma obra 

necessária para evitar os frequentes ala-
gamentos que afetam motoristas e mora-
dores. Há menos de um mês, a população 
do Rio Tavares, no Sul da Ilha, realizou um 
protesto bloqueando a SC-405. A reivin-
dicação: um sistema de dragagem na via, 
que sempre fica alagada quando chove.

O município alega que, embora não seja de 
sua competência realizar o trabalho - a SC-
405 é uma rodovia estadual -, tem interesse 
na melhoria. E essa intenção se estende às 
oito rodovias estaduais em Florianópolis. 
Desde 2017, a prefeitura tenta a municipaliza-
ção dos trechos, mas quer uma contrapartida.

“Primeiramente, que o governo do Estado 
nos repasse o valor da manutenção que estão 
fazendo. Em segundo lugar, que a Polícia 
Rodoviária Estadual continue fazendo a fis-
calização normal, como se fosse uma rodovia 
estadual, porque quem não pode sofrer é a 
população”, defende o secretário de Infraes-
trutura de Florianópolis, Valter Gallina.

Com histórico de 
congestionamentos 
e acidentes na BR-
101, esperança é 
pela conclusão do 
Contorno Viário 
para desafogar o 
trânsito na região

Pedestres em risco na BR-282

Um estudo conduzido pela Fiesc (Federação das Indús-
trias do Estado de Santa Catarina) sugere a criação de 69 
km de terceiras faixas entre Lages e Palhoça na BR-282.

“Pequenos investimentos podem melhorar a con-
dição de trafegabilidade e segurança dessa importante 
rodovia. Se não houver recurso suficiente do governo 
federal, existem outras possibilidades, como parce-
rias público-privadas ou a própria concessão”, pro-
põe o presidente da Fiesc, Mario Cezar de Aguiar.

A prioridade é o trecho de Santo Amaro da Imperatriz a 
Alfredo Wagner, onde o tráfego pesado passa no meio da 
cidade. O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes) não informou previsão de recursos para 
que isso saia do papel. O investimento é de R$ 46 milhões.

Para o prefeito de Santo Amaro da Impera-
triz, Ricardo Costa (MDB), este é o grande gar-
galo da 282 em relação à comunicação da Grande 
Florianópolis com o Oeste. “Hoje, estamos usando 
as estradas secundárias para poder fugir da 101. A 
promessa de desviar o tráfego de dentro da cida-
de ficou lá atrás, há 30 anos”, lembra o prefeito.

Enquanto isso, sem nenhuma sinalização, pedestres 
se arriscam entre os veículos na BR-282. “Aqui, tem dia 
que quase somos atropeladas, por causa das motoci-
cletas que, às vezes, passam. É bem complicado aqui”, 
relata a doméstica Roselane Nilza da Silva Souza.

Uma rodovia que  
ainda é estrada de chão 

A rodovia SC-108 apresenta condições bem 
precárias. O trajeto, que começa em Rancho Quei-
mado, é asfaltado até Anitápolis. Mas de Anitá-
polis até Santa Rosa de Lima, a estrada é de terra, 
ou seja, 30 km de lama e muitos transtornos. 

A prefeita de Anitápolis, Solange Back (MDB), 
disse que cobra a pavimentação da via, desde 
dezembro, do governo do Estado. “É uma ques-
tão de segurança para as crianças, os mais jo-
vens e até para a população em geral, que usa 
essa rodovia para escoar sua produção”.

O prefeito de Santa Rosa de Lima, Salésio Wimes 
(PT), disse que o governo tem sinalizado com a pa-
vimentação para 2022. “Enquanto isso, é necessário 
fazer manutenção constante, semanal ou mensal, 
para dar condições aos caminhões e automóveis”.

Mesmo sem infraestrutura, a rodovia é respon-
sável pelo escoamento de 10% das aves abatidas 
por um grande frigorífico de São José, mas sair 
dali é um tremendo obstáculo. “Todos os outros 
avicultores rezam para que não chova para po-
der conseguir tirar a produção, porque é com-
plicado”, lamenta o agricultor Marcos Back.
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O uso de usinas termelétricas por conta da escassez nos 
reservatórios das principais hidrelétricas deve custar R$ 
13,1 bilhões até novembro deste ano aos consumidores. 
Devido à crise hídrica, o governo autorizou o uso de todas 
essas usinas, até mesmo as mais caras, para garantir o 
abastecimento de energia no país. A despesa bilionária 
será embutida nas tarifas de energia no próximo ano.
A estimativa atual representa um aumento de 45% 
no valor previsto em junho pelo Ministério de Minas e 
Energia, de R$ 8,99 bilhões. O montante resultaria em 
um aumento adicional de 5% no custo da energia, a 
ser repassado para as tarifas no próximo ano. A pasta 
não informou nova estimativa de impacto do custo das 
térmicas nas tarifas, que deve ser ainda mais alto. 
O custo da geração de energia também é repassado 
aos consumidores por meio das bandeiras tarifárias. 
Com o agravamento da crise hídrica e a falta de 
perspectiva de chuvas, a Agência Nacional de 
Energia Elétrica reajustou em 52% a taxa embutida 
atualmente nas contas de luz. A chamada bandeira 
vermelha patamar 2 passou de R$ 6,24 para R$ 
9,49 cada 100 quilowatts-hora consumidos.

Uso de usinas térmicas 
custará R$ 13 bilhões

Mulher empreendedora
O programa Sebrae Delas Mulher de Negócios 
promove o “Circuito Encontro Entre Elas”, 
voltado ao desenvolvimento de competências 
empreendedoras. Ao todo, serão 12 encontros, 
que serão realizados ao longo do 2º semestre 
deste ano. Totalmente on-line e gratuito, o 
primeiro evento será realizado hoje, a partir 
das 17h.  As inscrições podem ser feitas no 
site sebrae.sc/circuitosebraedelas onde 
também está disponível a programação 
completa. A primeira convidada é a educadora 
e consultora financeira, fundadora e sócia 
da plataforma de educação financeira É 
da sua conta, Ana Oliveira, que irá discutir 
sobre a felicidade e como colocar o dinheiro 
a favor dos seus sonhos para realizá-los.

Negócios educacionais
Donos de instituições de ensino particulares 
sentiram com pesar o encerramento de 
matrículas causado pelos impactos da pandemia 
de Covid-19.  Ricardo Althoff (foto), CEO da 
Prospecta Educação, especializado em prestar 
suporte para instituições de ensino que buscam 
manter seus negócios, aponta que especializações 
voltadas para a formação de profissionais 
da educação relacionadas à retenção de 
matrículas, rematrículas e inadimplências, 
são essenciais para que os gestores 
compreendam as complexidades econômicas geradas no setor. No site 
prospectaeducacao.com.br há uma cartilha elaborada pelo especialista 
que apresenta dicas que podem ajudar os gestores da área de educação.

Pix da Havan
Fazer pagamentos utilizando o Pix caiu 
nas graças dos brasileiros. O serviço de 
pagamentos instantâneos já supera outros 
meios de pagamentos, conforme o Banco 
Central. A facilidade faz parte das opções 
de pagamento da Havan nas lojas físicas e 
agora também está disponível para compras 
feitas no site ou no aplicativo Havan. De 
acordo com gerente de Desenvolvimento 
e Digital da Havan, Eder Varela, o 
pagamento com Pix nos canais digitais foi 
implantado no início do mês de julho e já 
representam 10% das operações digitais.

Mercadoredacao@ndmais.com.br
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Caminhão 
de prêmios
Terezinha da Luz da Silva, 
moradora de Antônio Carlos, 
foi a primeira contemplada 
da Grande Florianópolis pela 
promoção Caminhão de Prêmios 
Berlanda. A entrega aconteceu 
na última sexta-feira quando 
a cliente recebeu R$ 30 mil 
em móveis, eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos em sua casa. 
A ação faz parte dos 30 anos 
da Rede Berlanda em Santa 
Catarina, com 30 caminhões 
sorteados até dezembro e 
distribuição total de R$ 900 mil.

20 mil toneladas - A Cooperativa 
da Construção Civil do Estado de 
Santa Catarina importou um lote de 
20 mil toneladas de aço da Turquia. 
O navio chegou ao Porto de São 
Francisco do Sul no dia 30 de junho. 
A matéria-prima vai abastecer 137 
empresas de oito Estados, entre eles 
Santa Catarina. O aço está escasso 
e com preços elevados no mercado 
nacional. Com a importação, as 
empresas garantem o insumo para 
as obras e conseguem o produto a 
preços mais competitivos. O segundo 
lote já foi fechado e tem previsão 
de chegar ao Estado em setembro. 

TESC/DIVULGAÇÃO/ND
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O Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) criou um novo serviço de atendi-
mento especializado que possibilita agen-
damentos para atendimento presencial em 
casos de “demandas que não podem ser 
resolvidas pelos canais remotos”. A portaria 
nº 908, que prevê o serviço, foi publicada 
no Diário Oficial da União de ontem (12).

De acordo com o instituto, o agendamento 
será liberado a partir de quinta-feira (15), 
de forma a permitir que “muitas pessoas, 
que não estavam conseguindo atendi-
mento presencial por conta da pandemia, 
sejam atendidas numa agência do INSS, 
com horário marcado e toda a segurança”.

O agendamento do serviço deve ser feito 
via telefone 135. Por meio da ligação, o 
atendente analisará a solicitação e fará o 
andamento se a situação se enquadrar nos 
casos listados na portaria. O agendamento 
pode ser feito também nas agências. 

Lista de demandas
O agendamento para os atendimentos 

abrange serviços como os de contestação 
de Nexo Técnico Epidemiológico Previ-
denciário (NTEP) – metodologia pela qual 
se identifica quais doenças e acidentes 
estão relacionados com a prática de uma 
determinada atividade profissional. 

Também se enquadram nos casos pre-
vistos pela portaria os atendimentos 
solicitados por portadores de necessidades 
especiais (maiores de 80 anos de idade, 
deficiência auditiva ou visual); de órgãos 
mantenedores inválidos que, por isso, 
impossibilitam a solicitação de serviços; 
consultas à consignação administrativa; 
pensão especial vitalícia da pessoa porta-
dora da Síndrome da Talidomida; pensão 
mensal vitalícia do seringueiro e de seus 
dependentes; e pensão especial das ví-
timas de hemodiálise de Caruaru (PE).

A lista contempla beneficiários cujos 
requerimentos foram concluídos “sem 
atendimento ao solicitado, relaciona-
do a falha operacional não vinculada à 
análise do direito”; casos de solicita-
ção de retificação da Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT); em casos de 
parcelamento ou impugnação à cobrança 
administrativa do monitoramento ope-
racional de benefícios presencial (MOB 
Presencial); nos casos em que seja neces-
sária a ciência do cidadão sobre a neces-
sidade de inscrição no CadÚnico (registro 
do governo federal sobre as famílias de 
baixa renda, por meio do qual o cidadão 
pode participar de programas sociais); 
e demais casos em que haja “impossi-
bilidade de informação ou de conclusão 
da solicitação pelos canais remotos”.

INSS cria novo serviço 
para os beneficiários

Serviço 

Agendamento do atendimento presencial junto  
ao INSS precisa ser feito pelo telefone 135

A partir desta quinta-feira, dia 15, quem não conseguir resolver suas 
demandas por canais remotos poderá marcar atendimento presencial
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Áries 21/3 a 20/4 
Sem importar o cenário nem tampou-
co a profundidade das limitações existen-
tes, neste momento a alma quer se lan-
çar ao futuro com atrevimento e, com 
certeza, valerá a pena experimentar um 
pouco de aventura. Só para variar.

Touro 21/4 a 20/5
De alguma maneira, tudo vai melho-
rar, mas é conveniente não deixar nada 
na mão do misterioso destino. Assu-
ma uma postura ativa nas melhoras que 
deseja implantar em sua vida, faça tudo 
que estiver ao seu alcance. É por aí.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Coisas interessantes acontecem camufla-
das no meio de todas essas coisinhas do dia 
a dia, que a alma faz tão automaticamente, 
que perde de vista as percepções importan-
tes. Faça o exercício de atenção consciente.

Câncer   21/6 a 22/7 
De vez em quando acontece que, justo no mo-
mento em que você deixa de perseguir com 
frenesi aquilo que busca, isso surge através de 
alguma estranha e misteriosa coincidência. 
Aquilo que você busca, busca você também.

Leão 23/7 a 22/8  
Algumas atitudes eficientes é possível tomar, 
mas tudo precisa ser feito com cuidado, se an-
tecipando aos resultados, para que sua alma 
não seja pega de surpresa com desdobra-
mentos que não foram tidos em conta. Ação.

Virgem  23/8 a 22/9 
As melhores coisas se multiplicariam se hou-
vesse com quem as compartilhar. Porém, nem 
sempre há disponível essa companhia que 
esteja aberta para vivenciar boas experiências 
em comunhão. A busca continua, isso sim.

Libra  23/9 a 22/10
Importante mesmo é que haja entendi-
mento, não importa o quanto isso cus-
tar nem tampouco tudo que demorar. O 
entendimento é o princípio fundamen-
tal de tudo o mais que você deseja de-
senvolver. Foque sua energia nele.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Fazer muito mais em muito menos tempo, 
isso acontece de vez em quando, e hoje pode 
ser um desses dias. Valerá a pena, então, 
você tomar a iniciativa de colocar em mar-
cha suas pretensões e agir sem descanso.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Aquilo que você acha ter descoberto, precisa 
passar pelo crivo crítico de outras pessoas, 
porque senão a sua alma corre o risco de se 
convencer de coisas que podem não exis-
tir. É fácil confundir fantasias e percepções.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Há dias, como este, em que dá para arriscar 
um pouco mais, nem que seja para sentir um 
tanto mais de emoção no meio de uma se-
quência de dias semelhantes. A alma precisa 
sentir o frenesi da aventura de vez em quando.

Aquário 21/1 a 19/2
É raro acontecer, mas sempre é possível ha-
ver entendimento e concórdia, com todas as 
pessoas envolvidas fazendo mais conces-
sões do que exigências. Agora é um desses 
raros momentos, aproveite e faça bom uso.

Peixes  20/2 a 20/3
Faça com carinho tudo que precisar fazer, 
invista seu coração nas tarefas, mesmo que 
pareçam banais demais para merecer esse 
gesto. Você é capaz de engrandecer o peque-
no com atitudes carinhosas. Experimente.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Desde o Campeonato Ca-
tarinense, o atacante Caio 
Monteiro vivia momentos de 
angústia, dor, recuperação e 
a incerteza sobre o momento 
que voltaria a campo para uma 
partida oficial. Foram quase 
dois meses entregue ao De-
partamento Médico do JEC até 
entrar no segundo tempo do 
jogo contra o Caxias, no último 
sábado (10), na Arena Joinville.

Não poderia ter existido mo-
mento melhor para a volta. Uma 
volta com gol e gol histórico. Foi 
dos pés de Caio Monteiro que 
saiu o segundo gol tricolor, gol 
que sacramentou uma vitória 
importante, que manteve o time 
na vice-liderança, colado no 
líder Cascavel, além de colocar o 
JEC a quatro pontos do próprio 
adversário gaúcho, a cinco do 
quinto colocado, encaminhando 
as boas chances de classificação.

Não bastasse o momento 
ideal para o resultado e para o 
time, Caio entrou para a histó-
ria do Tricolor. O gol dele deu a 
vitória, os três pontos, a ma-
nutenção da vice-liderança, do 
100% de aproveitamento em 

casa e foi dos pés do atacante 
que saiu o milésimo gol tricolor 
em competições nacionais.

Depois de quase dois meses 
fora dos jogos, foi a primeira 
vez que ele esteve à disposição 
de Leandro Zago, que ainda não 
tinha conseguido ter o jogador 
saudável desde que o coman-
dante chegou a Joinville. E para 
o atacante de 24 anos, foi um 
momento “especial”. “Muito 
importante esse gol para mim 
e para o grupo todo. Especial 
pela minha volta, pelo tempo 
que fiquei parado. Estou muito 
feliz de estar de volta e po-
der ajudar a equipe”, falou.

E ele não precisou de muito 
tempo para mostrar que estava 
com sede de bola. Caio Mon-
teiro entrou aos 34 minutos do 
segundo tempo e só precisou 
de 180 segundos para balançar 
a rede. A substituição de Lean-
dro Zago surtiu efeito em dose 
dupla. Além de Caio Monteiro, 
Douglas Packer também entrou 
no segundo tempo e marcou o 
primeiro gol. A força do elen-
co, ressalta o jovem atacante, 
mostra que o time tem valor.

“Mostra o valor que o nosso 
grupo tem, que é muito qua-
lificado e mostra também a 
concentração de quem está 
fora, que está sempre con-
centrado para entrar e fa-
zer o melhor”, salienta.

A baixa taxa de finaliza-
ção, conta Caio Monteiro, era 
uma das teclas mais batidas 
por Leandro Zago duran-
te a preparação do time, mas 
a busca pelo gol, garante, é 
incessante. “O nosso obje-
tivo sempre é o gol”, diz.

A vitória contra o Caxias deu 
tranquilidade ao Tricolor, que 
se distanciou do bloco fora 
do G-4 e os atletas sabiam a 
importância do bom resultado 
dentro de casa. “Sabemos que 
o Caxias é um dos favoritos 
para classificar, sabíamos que 
era crucial para nos distanciar-
mos deles e conseguimos uma 
vitória enorme”, finaliza Caio.

Agora, o JEC viaja ao Rio Gran-
de do Sul para a última parti-
da do turno. O time entra em 
campo no próximo sábado (17), 
quando enfrenta o Esportivo, 
às 19h, em Bento Gonçalves.
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Primeiro ponto 
na conta 

Um gol para entrar 
na história do JEC
“É um gol especial pela minha volta”, afirmou Caio Monteiro que marcou 
o milésimo gol Tricolor em competições nacionais na vitória contra o Caxias

Esporte

E o primeiro ponto veio para o Fluminense nesta Série 
B do Campeonato Catarinense. Jogando no Estádio 
Orlando Scarpelli e enfrentando o atual campeão da 
Série C, o Tricolor do Itaum voltou para Joinville com 
um ponto na bagagem. Com gols de Carlos Fucks e 
Herbert, de pênalti, o Fluminense conquistou o empate 
em 2 a 2 contra o Atlético Catarinense em Florianópolis. 
O resultado tirou o time da lanterna da competição. O 
próximo desafio do Fluminense será na quinta-feira (15), 
quando recebe o Nação, às 15h, na Arena Joinville.

Goleada 
A torcida do Jaraguá Futsal teve uma noite para esquecer. 
Jogando em Sorocaba, o Aurinegro foi goleado pelo time 
da casa por 8 a 1. Apesar de abrir o placar com o fixo Leco, 
o Jaraguá foi completamente dominado pelo Sorocaba, que 
é líder do grupo e só tem uma derrota na competição. Os 
donos da casa e atuais campeões não tiveram dificuldade 
para virar a partida e construir um placar doloroso 
para o torcedor jaraguaense. Mas o time catarinense 
sequer tem tempo para lamentar. Amanhã, às 20h, o 
Jaraguá encara a Intelli, também no interior paulista.

Invicto 
O JEC está prestes a terminar o turno desta série D, 
contra o Esportivo, em Bento Gonçalves e, até aqui, a 
campanha do time comandado por Leandro Zago colocou 
o Tricolor na vice-liderança do grupo 8. O saldo do 
treinador, que comanda uma equipe profissional pela 
primeira vez é positivo – e muito. Zago segue invicto à 
frente do Tricolor, com um aproveitamento de 66,7%. 
São três vitórias e três empates na conta do treinador. 

Tuca Guimarães no Moleque Travesso 
Depois de demitir Pingo no fim de semana após a derrota 
para o Cascavel, o Juventus anunciou ontem a contratação 
de Tuca Guimarães para comandar a equipe nesta Série 
D. O treinador, que estava no Treze, tem passagens por 
Figueirense, Nacional e Boa Esporte. A apresentação 
oficial acontece hoje, no Estádio João Marcatto. Além 
de Tuca, chega a Jaraguá do Sul o auxiliar técnico 
Itálo Diego. Os dois profissionais iniciam os trabalhos 
com o grupo hoje. O Juventus enfrenta o Aimoré no 
próximo domingo (18), às 15h, no João Marcatto.

JEC também no Basquete Feminino 
A marca JEC estará também nas quadras com a bola 
laranja nos campeonatos femininos. Na reunião de hoje do 
Conselho Deliberativo, o JEC deve confirmar a autorização 
para o uso da imagem pela equipe de basquete feminino 
da Sociedade Ginástica de Joinville. A parceria já havia 
sido anunciada e deve ser confirmada hoje. A parceria 
já acontece com o futebol 7, com o JEC/Bola na Rede.

FOTO VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Após quase dois meses no DM, Caio Monteiro voltou 

a jogar e ajudou o JEC a vencer o Caxias no sábado

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

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 3 R$ 418.535,38
14 acertos 374 R$ 1.005,62
13 acertos 12617 R$ 25,00
12 acertos 164302 R$ 10,00
11 acertos 722444 R$ 5,00

1 acertos 047913 R$ 500 mil
2 acertos 093065 R$ 27 mil
3 acertos 016991 R$ 24 mil
4 acertos 025979 R$ 19 mil
5 acertos 069673 R$ 18.329,00

Quina 1 R$ 1.666.111,03
Quadra 77 R$ 6.113,48
Terno 6562 R$ 107,87

28 33 44 60 61

Sena Acumulado R$ 65 milhões
Quina 57 R$ 69.283,28
Quadra 3887 R$ 1.451,41

16 30 37 39 40 51

20 acertos Acumulado R$ 3.400 mil
19 acertos 7 R$ 39.899,62
18 acertos 91 R$ 1.918,25
17 acertos 758 R$ 230,29
16 acertos 4921 R$ 35,47
15 acertos 18249 R$ 9,56
0 acertos 1 R$ 139.648,69

07 10 14 24 28
32 33 36 40 53
56 60 68 73 79
80 81 93 95 98

Sena Acumulado R$ 12.200 mil
Quina 60 R$ 3.218,44
Quadra 2858 R$ 77,21

Sena 1 R$ 212.417,21
Quina 28 R$ 6.207,00
Quadra 2362 R$ 93,43

7 acertos Acumulado R$ 9.500 mil
6 acertos 1 R$ 113.181,44
5 acertos 101 R$ 1.600,86
4 acertos 2413 R$ 9,00

CRUZEIRO        MG 16512 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 600 mil
6 acertos 32 R$ 2.782,41
5 acertos 1260 R$ 20,00
4 acertos 18283 R$ 4,00
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SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  11ª RODADA 
 10/7, 16h30 Botafogo 3 x 3 Cruzeiro
12/7, 20h Náutico 1 x 1 Ponte Preta
13/7, 16h Vila Nova  x  Bras. Pelotas
13/7, 19h Avaí  x  Confi	ança
13/7, 19h Guarani  x  CRB
13/7, 21h30 Vitória  x  Samp. Corrêa
13/7, 21h30 Coritiba  x  Vasco
13/7, 21h30 Londrina  x  Operário-PR
14/7, 19h CSA  x  Goiás
14/7, 21h30 Remo  x  Brusque  

  12ª RODADA 
 16/7, 19h Confi	ança	  x  Guarani
16/7, 21h30 Samp. Corrêa  x  Coritiba
17/7, 11h Bras. Pelotas  x  Vitória
17/7, 16h Goiás  x  Londrina
17/7, 16h30 Cruzeiro  x  Avaí
17/7, 18h30 Ponte Preta  x  Remo
17/7, 19h Brusque  x  Botafogo
17/7, 21h Operário-PR  x  CSA
18/7, 16h Vasco  x  Náutico
18/7, 20h30 CRB  x  Vila Nova 
 

Náutico 25 11 7 4 0 19 5 14 75.8
Coritiba 20 9 6 2 1 10 4 6 74.1
Samp. Corrêa 18 10 5 3 2 9 3 6 60
CRB 17 10 5 2 3 15 15 0 56.7
Vasco 16 10 5 1 4 11 10 1 53.3
Goiás 16 10 4 4 2 10 5 5 53.3
Guarani 16 10 4 4 2 17 13 4 53.3
Operário-PR 15 10 4 3 3 10 14 -4 50
Brusque 13 9 4 1 4 11 14 -3 48.1
Botafogo 13 10 3 4 3 15 14 1 43.3
Vila Nova 13 10 3 4 3 6 7 -1 43.3
Avaí 12 9 3 3 3 9 10 -1 44.4
CSA 11 9 3 2 4 8 9 -1 40.7
Cruzeiro 11 11 2 5 4 16 19 -3 33.3
Confi ança 9 10 2 3 5 9 13 -4 30
Ponte Preta 9 11 1 6 4 6 9 -3 27.3
Vitória 8 10 1 5 4 7 9 -2 26.7
Bras. Pelotas 7 10 1 4 5 7 11 -4 23.3
Londrina 7 10 1 4 5 6 11 -5 23.3
Remo 7 9 1 4 4 5 11 -6 25.9

SÉRIE C
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  8ª RODADA 
 17/7, 15h Jacuipense  x  Botafogo-PB
17/7, 17h Santa Cruz  x  Tombense
17/7, 19h Paysandu  x  Altos
18/7, 11h V. Redonda  x  Floresta
18/7, 18h Ferroviário  x  Manaus  

   9ª RODADA 
 24/7, 11h Tombense  x  V. Redonda
24/7, 17h Floresta  x  Ferroviário
24/7, 19h Botafogo-PB  x  Santa Cruz
25/7, 16h Altos  x  Jacuipense
25/7, 17h Manaus  x  Paysandu  

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

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

  7ª RODADA 
 9/7, 20h Ypiranga-RS 3 x 2 Novorizontino
10/7, 15h Mirassol 0 x 3 Paraná
10/7, 17h Oeste 0 x 1 Ituano
11/7, 11h Figueirense 2 x 0 São José-RS
12/7, 20h Botafogo-SP 3 x 1 Criciúma 

   8ª RODADA 
 16/7, 20h São José-RS  x  Oeste
17/7, 11h Mirassol  x  Criciúma
17/7, 17h Figueirense  x  Botafogo-SP
18/7, 16h Ituano  x  Ypiranga-RS
19/7, 20h Paraná  x  Novorizontino   

Botafogo-PB 11 7 3 2 2 9 5 4 52.4
Paysandu 11 7 3 2 2 7 6 1 52.4
Ferroviário 11 7 3 2 2 5 5 0 52.4
Altos 10 7 3 1 3 9 8 1 47.6
Manaus 10 7 3 1 3 10 15 -5 47.6
Tombense 10 7 2 4 1 11 7 4 47.6
V. Redonda 10 7 2 4 1 8 5 3 47.6
Floresta 9 7 2 3 2 5 5 0 42.9
Jacuipense 7 7 1 4 2 5 8 -3 33.3
Santa Cruz 3 7 0 3 4 3 8 -5 14.3

Ypiranga-RS 16 7 5 1 1 15 7 8 76.2
Criciúma 14 7 4 2 1 7 4 3 66.7
Novorizontino 13 7 4 1 2 9 5 4 61.9
Ituano 13 7 4 1 2 7 7 0 61.9
Botafogo-SP 12 7 4 0 3 7 8 -1 57.1
Figueirense 9 7 2 3 2 5 4 1 42.9
Paraná 7 7 2 1 4 8 9 -1 33.3
Mirassol 7 7 2 1 4 8 11 -3 33.3
São José-RS 5 7 1 2 4 3 8 -5 23.8
Oeste 2 7 0 2 5 2 8 -6 9.5LIBERTADORES

OITAVAS DE FINAL

  JOGOS DE IDA 
 13/7, 19h15 Cerro Porteño  x  Fluminense
13/7, 19h15 Boca Juniors  x  Atlético-MG
13/7, 21h30 São Paulo  x  Racing
14/7, 19h15 V.	Sarsfi	eld	  x  Barc.-EQU
14/7, 19h15 Uni. Católica  x  Palmeiras
14/7, 21h30 Def. y Jus.  x  Flamengo
14/7, 21h30 River Plate  x  Argentinos Jrs
15/7, 21h30 Olimpia  x  Internacional 

   JOGOS DE VOLTA 
 20/7, 19h15 Fluminense  x  Cerro Porteño
20/7, 19h15 Atlético-MG  x  Boca Juniors
20/7, 21h30 Racing  x  São Paulo
21/7, 19h15 Barc.-EQU  x  V.	Sarsfi	eld
21/7, 19h15 Palmeiras  x  Uni. Católica
21/7, 21h30 Flamengo  x  Def. y Jus.
21/7, 21h30 Argentinos Jrs  x  River Plate
22/7, 21h30 Internacional  x  Olimpia  

SÉRIE B DO 
CATARINENSE

 TERCEIRA RODADA
10/07, 19h Camboriú 2x1 Internacional
11/07, 11h Tubarão 0x0 Caçador
11/07, 15h Nação	 0x1  Carlos Renaux
12/07, 15h Atlético 2x2 Fluminense
22/07, 15h Guarani x Biguaçu

SÉRIE C
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  8ª RODADA 
 17/7, 15h Jacuipense  x  Botafogo-PB
17/7, 17h Santa Cruz  x  Tombense
17/7, 19h Paysandu  x  Altos
18/7, 11h V. Redonda  x  Floresta
18/7, 18h Ferroviário  x  Manaus  

   9ª RODADA 
 24/7, 11h Tombense  x  V. Redonda
24/7, 17h Floresta  x  Ferroviário
24/7, 19h Botafogo-PB  x  Santa Cruz
25/7, 16h Altos  x  Jacuipense
25/7, 17h Manaus  x  Paysandu  

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

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

  7ª RODADA 
 9/7, 20h Ypiranga-RS 3 x 2 Novorizontino
10/7, 15h Mirassol 0 x 3 Paraná
10/7, 17h Oeste 0 x 1 Ituano
11/7, 11h Figueirense 2 x 0 São José-RS
12/7, 20h Botafogo-SP 3 x 1 Criciúma 

   8ª RODADA 
 16/7, 20h São José-RS  x  Oeste
17/7, 11h Mirassol  x  Criciúma
17/7, 17h Figueirense  x  Botafogo-SP
18/7, 16h Ituano  x  Ypiranga-RS
19/7, 20h Paraná  x  Novorizontino   

Botafogo-PB 11 7 3 2 2 9 5 4 52.4
Paysandu 11 7 3 2 2 7 6 1 52.4
Ferroviário 11 7 3 2 2 5 5 0 52.4
Altos 10 7 3 1 3 9 8 1 47.6
Manaus 10 7 3 1 3 10 15 -5 47.6
Tombense 10 7 2 4 1 11 7 4 47.6
V. Redonda 10 7 2 4 1 8 5 3 47.6
Floresta 9 7 2 3 2 5 5 0 42.9
Jacuipense 7 7 1 4 2 5 8 -3 33.3
Santa Cruz 3 7 0 3 4 3 8 -5 14.3

Ypiranga-RS 16 7 5 1 1 15 7 8 76.2
Criciúma 14 7 4 2 1 7 4 3 66.7
Novorizontino 13 7 4 1 2 9 5 4 61.9
Ituano 13 7 4 1 2 7 7 0 61.9
Botafogo-SP 12 7 4 0 3 7 8 -1 57.1
Figueirense 9 7 2 3 2 5 4 1 42.9
Paraná 7 7 2 1 4 8 9 -1 33.3
Mirassol 7 7 2 1 4 8 11 -3 33.3
São José-RS 5 7 1 2 4 3 8 -5 23.8
Oeste 2 7 0 2 5 2 8 -6 9.5

Técnico Renato Gaúcho e diretores na apresentação de ontem
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FLAMENGO

Na apresentação, Gaúcho 
diz que investimento não é 
garantia de títulos

O Flamengo apresentou, 
de maneira oficial, o técnico 
Renato Gaúcho nesta segunda-
-feira (12). A entrevista coletiva 
de apresentação foi recheada 
de temas relativos ao futuro 
trabalho do treinador e aos 
investimentos do clube. Criti-
cado anteriormente, quando 
estava no Grêmio, sobre “es-
quivas” com relação às cifras, 
ele apontou a importância 
deste dinheiro e citou o exem-
plo do Paris Saint-Germain.

“Se você gasta R$ 100 por 
mês, vai ser cobrado por título. 
Se você gastar R$ 200 milhões, 
vai ser cobrado por título. Se 
você gastar R$ 1 bilhão, vai 
ser cobrado por título. É ló-
gico que você tem uma van-
tagem quando qualifica o 
grupo, as chances de vencer 
são maiores”, disse Renato 
Gaúcho, antes de completar:

“Mas não quer dizer que você 
vai ganhar. O PSG é um exem-
plo. Gastou e não foi campeão. É 
lógico que com jogadores qua-
lificados tem chances de con-
quistar. A cobrança existe em 
todos os clubes, independente 
do que você gastar”, finalizou.

Antes de comandar o seu 
primeiro treino no CT Ni-
nho do Urubu, às vésperas da 
viagem para Argentina, onde 
vai encarar o Defensa y Jus-
ticia, pela rodada de ida das 
oitavas de final da Copa Liber-
tadores, Renato Gaúcho falou 
sobre a realização de um sonho 
e comparou o peso do clube 
com o da seleção brasileira.

“É um prazer estar aqui com 
a oportunidade para treinar 
este grande clube. Um treinador 
tem que pensar alto e, na minha 
opinião, treinar o Flamengo é 
treinar a seleção”, afirmou.

Fluminense quer 
aproveitar boa fase 
para avançar na 
Libertadores 
O Fluminense enfrenta nesta 
terça-feira, às 19h15, o Cerro 
Porteño, no estádio Nueva Olla, 
em Assunção, no Paraguai, pela 
rodada de ida das oitavas de final 
da Libertadores. O clube tricolor 
quer manter a boa fase das 
últimas rodadas do Campeonato 
Brasileiro para iniciar bem o 
mata-mata da competição 
continental. Outros brasileiros 
entram em campo hoje pela 
Libertadores: o Atlético-MG 
enfrenta o Boca Juniors na 
Bombonera, às 19h15, e o São 
Paulo joga em casa, no Morumbi, 
contra o Racing, às 21h30.

Federação inglesa condena racismo 
contra jogadores após derrota
A Associação de Futebol da Inglaterra divulgou ontem (12) 
um comunicado oficial condenando os ataques racistas nas 
redes sociais contra jogadores da seleção (Rashford, Sancho 
e Saka, todos negros) após a derrota na disputa de pênaltis 
para a Itália na final da Eurocopa, no domingo. "Faremos 
tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar os jogadores 
afetados, ao mesmo tempo em que pedimos punições mais duras 
possíveis para os responsáveis", disse o comunicado oficial.

Estrangeiros trouxeram variante 
da covid na Copa América
Ao menos uma nova variante do coronavírus que não circulava 
no Brasil foi introduzida no país por causa da Copa América. 
Amostras colhidas do Mato Grosso com duas pessoas diferentes, 
que estavam com a doença, foram analisadas pelo Instituto 
Adolfo Lutz, de São Paulo, que identificou a variante de 
interesse B 1.216, até então inédita em território brasileiro. Os 
testes positivos foram de um colombiano e um equatoriano.

 SUL-AMERICANA 
OITAVAS DE FINAL

  JOGOS DE IDA 
 13/7, 19h15 LDU  x  Grêmio
13/7, 21h30 América Cali  x  Athletico-PR
14/7, 19h15  Sport. Cristal  x   Ars. Sarandí
14/7, 21h30 Ind.del Valle  x  Bragantino
14/7, 21h30 Junior B.  x  Libertad
15/7, 19h15 Santos  x  Independ.
15/7, 21h30 Nacional-URU  x  Peñarol
15/7, 21h30 Dep. Táchira  x  Rosario Central 

   JOGOS DE VOLTA 
 20/7, 19h15 Grêmio  x  LDU
20/7, 21h30 Athletico-PR  x  América Cali
21/7, 19h15  Ars.  Sarandí  x   Sport. Cristal
21/7, 21h30 Bragantino  x  Ind.del Valle
21/7, 21h30 Libertad  x  Junior B.
22/7, 19h15 Independ.  x  Santos
22/7, 21h30 Peñarol  x  Nacional-URU
22/7, 21h30 Rosario Central  x  Dep. Táchira *

 

Grêmio enfrenta 
a LDU em Quito
Com Luiz Felipe Scolari, 
especialista em mata-mata, 
no comando, o Grêmio terá 
um grande desafio hoje na 
Copa Sul-Americana. O duelo 
é contra a LDU, às 19h15, 
no estádio Casa Blanca, 
em Quito, pelas oitavas de 
final. Felipão não poderá 
contar com o zagueiro 
Pedro Geromel, o lateral 
Rafinha, o meia Bobsin, 
além de Ferreira e Pinares.
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SC ultrapassa marca de 1 milhão de 
pessoas com duas doses da vacina 
Santa Catarina ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas 
totalmente imunizadas contra a Covid-19. Ou seja, que 
tomaram as duas doses do imunizante, ou dose única, no caso 
da Janssen. Segundo atualização do Vacinômetro do governo 
do Estado, até às 20h19 desta segunda-feira (12), 1.009.120 
pessoas estavam totalmente imunizadas contra a doença. O 
número corresponde a 13,91% da população total de Santa 
Catarina. Segundo a enfermeira coordenadora do Plano 
Municipal de Vacinação de Florianópolis, Sandra Regina da 
Costa, após a pessoa tomar a segunda dose, leva de 28 a 30 
dias para formar a imunidade. “Após a segunda dose, passados 
28 dias, você está no máximo da sua proteção”, disse ao ND. 

Tarde com altas 
temperaturas
Ainda conforme Piter Scheuer, 
a presença de uma massa de ar 
seco causa uma tarde com altas 
temperaturas, ficando próximas de 
30°C, principalmente nas regiões 
do Extremo-Oeste e Sul de Santa 
Catarina. A tendência é que os dias 
permaneçam assim até amanhã 
(14). Em seguida, o Estado contará 
com a chegada de uma frente fria, 
ocasionando o aumento de nuvens 
e pancadas de chuva por conta da 
estabilidade causada pelo fenômeno e 
o fluxo de ar quente e úmido vindo da 
floresta Amazônica. A previsão indica 
que quinta-feira (14) será de chuva 
em todo o Estado e o fim de semana 
com possibilidade de temperaturas 
próximas de 0°C e formação de geada, 
principalmente no próximo domingo 
(18) e início de segunda-feira (19).

+notícias

Melhora da situação da pandemia no Estado - Os 
números começam a refletir na melhora da situação da 
pandemia no Estado. Segundo o último boletim divulgado 
pela SES (Secretaria de Estado da Saúde), no sábado (10), 
após quatro meses dramáticos, o número de regiões em 
alerta máximo para a Covid-19 teve uma queda expressiva.
das 16, são oito regiões em nível gravíssimo para o novo 
coronavírus e as demais aparecem em situação grave.

Semana de ‘choque 
térmico’ com 
mudanças no tempo
Santa Catarina tem previsão de 
“choque térmico” por conta da 
reviravolta a partir desta segunda-feira 
(12), entre calor, com temperaturas 
próximas de 30°C, e possibilidade de 
geada no fim de semana. Segundo 
o meteorologista Piter Scheuer, 
uma massa de ar seco predomina 
no Estado, proporcionando uma 
amplitude térmica entre as 
temperaturas máximas e mínimas. 
“O amanhecer do dia é sempre 
mais frio, com mínimas entre 7°C 
e 10°C, e possibilidade de geadas, 
por exemplo, em Bom Jardim 
da Serra e Urupema, onde ainda 
existe a chance até terça-feira 
(13)”, explica o meteorologista. 
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Filhotes de cachorro são resgatados 
de tubulação em Araquari

Joinville tem novo 
decreto contra 
Covid-19
A Prefeitura de Joinville publicou 
ontem (12) um no decreto 
contra Covid-19. O documento 
mantém, por mais sete dias, as 
medidas restritivas para evitar 
a disseminação da pandemia. 
Como a cidade permanece no nível 
gravíssimo da matriz de risco do 
Governo de Santa Catarina, regras 
específicas devem ser seguidas por 
cada um dos serviços, comércios 
ou atividades. Os ônibus do 
transporte coletivo, por exemplo, 
precisam circular com no máximo 
50% da capacidade total e as 
igrejas e templos religiosos devem 
ter até 30% de ocupação. 

REDAÇÃO
(47) 3419-8020

PUBLICIDADE 
(47) 3419-8010

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

 
 

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) de Araquari foi acionado na manhã 
de ontem (12) para fazer o resgate de animais presos em tubulação de esgoto. Ao chegar na 
rua Maria de Nazareth, bairro Porto Grande, em Araquari, os bombeiros foram levados ao 
local onde estava a tubulação de esgoto. Começaram a ouvir os ruídos dos dois filhotinhos. 
Foi preciso abrir acesso para visualizar cãezinhos, que estavam a uma profundidade de 
aproximadamente 1,2m. Os bombeiros resgataram os filhotes e entregaram ao dono.


