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QUEDA DE 39% 
EM JOINVILLE

Levantamento da Secretaria de Segurança Pública mostra redução de 
46 para 33 assassinatos, no primeiro semestre, na cidade. PÁGINA 3
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SKATISTA KELVIN 
HOEFLER CONQUISTA 
PRIMEIRA MEDALHA 
DO BRASIL NAS 
OLIMPÍADAS  
E veio do skate, modalidade estreante nesta 
edição dos jogos, a primeira medalha brasileira.
No street masculino, Kelvin Hoefler ficou com 
a prata somando 36,15 pontos. PÁGINA 12 

JEC FUTSAL GOLEIA  
Em busca do tricampeonato da Taça Brasil, 
o Tricolor das quadras goleou o Unidos 
do Cruzeiro (DF), por 7 a 2. PÁGINA 13 

JOINVILLE SÓ EMPATA  
Tricolor não saiu do 0 a 0 com o Esportivo. 
Com o resultado, o JEC segue no 2o lugar, mas, 
agora, a 4 pontos do líder Cascavel. PÁGINA 14 

DRIKA

O tropeço veio  
na hora certa   
PÁGINA 14

SABRINA

Como ajudar os 
moradores de rua    
PÁGINA 2 
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 A semana promete um frio histórico que chega a assustar. Em 
Joinville, os preparativos são para garantir abrigo aos moradores 
de rua. População cujo crescimento é visível. Pensando no tema, 
o Conselho das Entidades Empresariais de Joinville quer uma 
campanha para informar qual a melhor maneira de ajudar. 

Por exemplo, o centro POP, refeições nos restaurantes populares, doação de 
roupas e até encaminhamento para o mercado de trabalho.  
Será distribuído em material impresso aos comerciantes e ainda serão 
feitas postagens nas redes sociais informando a população sobre a melhor 
forma de ajudar quem vive nas ruas de Joinville. Todas as informações 
estão disponíveis no site da Prefeitura de Joinville (https://www.joinville.
sc.gov.br/servicos/como-ajudar-pessoas-em-situacao-de-rua/).

O Conselho das Entidades Empresariais de Joinville é formado pela Associação 
Empresarial de Joinville (Acij), Associação dos Comerciantes de Material de 
Construção (Acomac), Associação de Joinville e Região da Pequena, Micro e 
Média Empresa (Ajorpeme) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Joinville. 

Entidades se unem para 
mostrar como ajudar os 
moradores de rua 

Ponte vai beneficiar 
comunidade de SFS
A construção terá a participação do município com os kits 
de transposição da Defesa Civil de Santa Catarina. Hoje há 
tubulações instaladas na comunidade Laranjeiras, que não dão 
conta da vazão da água, provocando alagamentos quando há 
chuvas mais intensas. A ponte pré-fabricada em concreto será 
instalada na via e deve ficar pronta em 180 dias. O investimento 
é de cerca de R$ 70 mil. 

Bairro-Cidade na Acij
Muita gente já sabe, mas ainda 
questiona: afinal como será o primeiro 
bairro-cidade de Joinville? Respostas 
que virão na reunião do Conselho da 
Acij de hoje. Os executivos Alencar 
Lehmkuhl e Danilo Conti vão falar 
sobre o empreendimento que tem na 
essência a intenção de promover saúde 
e bem-estar e conectar pessoas, unindo 
moradias e negócios com espaços 
públicos projetados para valorizar 
o convívio humano. Aberta para 
associados, parceiros e comunidade, 
presencial, mas respeitando todos 
os protocolos contra a Covid-19.

Luto no Judiciário 
joinvilense
As homenagens foram de despedida e 
com nota de pesar do Tribunal de Justiça 
de Santa Catarina a Ruy Falk, pai do juiz-
corregedor Ruy Fernando Falk. Foi no 
fim de semana, com velório realizado na 
Capela Mortuária Borba Gato. Natural de 
Joinville, o juiz Ruy Fernando Falk possui 
mais de uma década de contribuições 
ao Judiciário catarinense com passagem 
por todas as regiões do Estado: Tubarão, 
Joinville, São Francisco do Sul, São 
Domingos, Rio Negrinho, Campos Novos, 
Timbó, Biguaçu e Florianópolis. Nossas 
condolências aos parentes e amigos.  

Criação de comitê para avaliar 
contratos avança na Câmara

O autor é o vereador Neto 
Petters (Novo) e tem a 
intenção de evitar sérios 
problemas, como, por exemplo, 
os verificados na obra do Rio 
Mathias. Se aprovado, deverá 
criar comitês de prevenção 
e solução de disputas em 
contratos administrativos 
celebrados pelo Executivo e 
o Legislativo Municipal. Isso 
pode melhorar a qualidade 

dos trabalhos e até diminuir o volume de 
processos administrativos. 
 
Na prática, serão três tipos de comitês com no 
mínimo três membros que tenham conhecimento 
técnico na área do contrato, e que serão 
regulamentados pela prefeitura e Câmara no 
prazo de dois anos para implantação. É o mesmo 
tempo que tem para colocar em prática a nova lei 
de licitações aprovada em abril.  
Tem tudo para ser aprovado no Legislativo, 
já que que teve forte adesão na co-autoria: 
Adilson Girardi (MDB), Ana Lucia Martins (PT), 
Érico Vinícius (Novo), Diego Machado (PSDB), 
Tania Larson (PSL), Kiko do Restaurante 
(PSD), Henrique Deckmann (MDB), Lucas 
Souza (PDT), Brandel Junior (Podemos), 
Pastor Ascendino Batista (PSD), Sales 
(PTB), Maurício Peixer (PL), Wilian Tonezi 
(Patriota) e Cassiano Ucker (Cidadania).
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É o segundo ano consecutivo que a Udesc aparece no Latin American 
University Ranking, um levantamento das melhores instituições de ensino 
superior da América Latina. Ele é feito pela organização internacional Times 
Higher Education (THE). No ano passado, a instituição estadual apareceu na 
92ª colocação e, desta vez, no 63º lugar. Das quatro instituições catarinenses 
listadas, a Udesc é a segunda melhor no ranking. 
 
A Udesc também é destacada pela THE entre as melhores instituições 
do mundo em três outros levantamentos: no World University Ranking, 
de abrangência global; no Golden Age University Rankings, com 
instituições entre 50 e 75 anos de existência; e no THE Emerging 
Economies, com universidades de países de economias emergentes.

Udesc é destaque na América Latina 

Joinville espera por 
mutirão de cirurgias
O assunto foi abordado na comissão de saúde da 
Câmara de Vereadores. O secretário de Saúde, Jean 
Rodrigues, apresentou números e o foco, agora, é 
“promover saúde e bem-estar para as pessoas”. A 
regulação é pelo Estado, mas os números hoje na 
cidade pedem por ação mesmo. Só na oftalmologia 
são quase 9 mil pessoas na fila de espera.
 
Para resolver a situação, a ideia é acertar a ampliação 
de oferta de serviços especializados por meio de 
parcerias com a iniciativa privada. Agora, no segundo 
semestre, mutirões de cirurgias eletivas serão 
realizados para reduzir a demanda reprimida. A meta é 
atender 25% da demanda cirúrgica atual nesse período. 
 
No mês passado já foram realizadas 331 cirurgias eletivas, 
o que corresponde a 7% da demanda reprimida.

 Foram 60 só na área da urologia, 204 consideradas 
pequenas, 27 ginecológicas, nove gerais, 30 
ortopédicas e uma vascular. Para este mês estão 
previstos mais 340 desses procedimentos, número 
que pode ser alterado por conta da pandemia 
Covid-19. Trata-se de um esforço mais que 
necessário, já que outros problemas de saúde existem 
e necessitam de urgência, além do Coronavírus.

São Francisco do Sul vai focar 
nos pequenos procedimentos
Uma das consequências mais preocupantes em relação 
à pandemia é o represamento das cirurgias eletivas. As 
UTI’s lotadas, sem condições para que fosse feito este 
tipo de atendimento, acabaram por deixar milhares de 
pessoas em uma longa espera, como já comentado aqui.
 
Desde maio, os procedimentos foram autorizados a 
voltar. Em São Francisco do Sul, uma ação conjunta da 
Secretaria Municipal de Saúde e Hospital e Maternidade 
Municipal Nossa Senhora da Graça está tentando 
regularizar os pequenos procedimentos que estavam 
paralisados. Pacientes que possuem procedimentos 
em espera estão sendo contatados pelas equipes. 

O mutirão iniciou em maio e realizou cerca de 220 
pequenos procedimentos médicos como biópsias, 
extração de cistos, pequenos tumores e vasectomias. A 
expectativa é realizar mais de 300 procedimentos, até o 
final de julho para os que não requerem internamento 
e depois começar os procedimentos mais complexos.

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Celebrações 
do aniversário 
de Jaraguá 
do Sul
Está chegando o dia 25 
de julho, aniversário da 
bela e pujante Jaraguá 
do Sul. Para celebrar 
a data, algumas 
programações para 
a comunidade. Uma 
delas com dança. O 
espetáculo será amanhã 
(17), no Grande Teatro 
da Scar e reunirá 
sete coreografias de 
nove instituições. Por 
causa da pandemia 
de Covid-19, não 
haverá a presença 
de público, mas as 
apresentações poderão 
ser prestigiadas 
pelos canais oficiais 
de comunicação da 
prefeitura e da Secel 
e também aqui.
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Joinville tem queda de 
39% nos homicídios
Índice é referente ao primeiro semestre 
deste ano, quando foram registrados 
33 crimes violentos na cidade. No ano 
passado, no mesmo período, foram 46

Segundo o delegado Dirceu Silveira Jr, 60% dos homicídios registrados este ano já 

foram eslcarecidos e os suspeitos aguardam o julgamento atrás das grades
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EspecialND Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Ricardo Moreira 
Repórter da NDTV Record Joinville

Depois de registrar o menor número de homicídios em 
cinco anos no final de 2020, com 65 mortes violentas, 
Joinville voltou a registrar queda no primeiro semestre 
deste ano. Entre 1º de janeiro e 30 de junho, a Secretaria de 
Segurança Pública contabilizou 33 homicídios em Join-
ville, 13 a menos quando comparado ao mesmo período 
do ano passado, o que representa uma queda de 39%. 

“Essa vertiginosa queda dos crimes contra a vida se deu 
por algumas razões. Tem a ver com a qualidade de investi-
gação da Delegacia de Homicídios, dos agentes, escrivães 
e delegados aqui lotados; a  instalação e criação da Vara 
do Tribunal do Júri, que foi um fator decisivo; e, obvia-
mente, aos trabalhos preventivos e ações desenvolvidas 
pelas delegacias da Comarca de Joinville”, explica Dirceu 
Silveira Jr., titular da Delegacia de Homicídios de Joinville.

Segundo ele, a atuação da Polícia Militar nas zonas 
mais críticas e que oferecem algum tipo de risco, re-
tirando pessoas de circulação e evitando que elas se 
envolvam em crimes contra a vida, também tem sido 
fundamental para diminuir os índices e números.

Outro dado das estatísticas mostra que em Joinvil-
le 80% dos homicídios ocorrem por causa de rivali-
dade entre facções criminosas na disputa territorial 
pelo tráfico de drogas. A maioria das vítimas é de 
jovens de até 25 anos de idade e que já tinham pas-
sagens pela Polícia por algum tipo de crime.

Conforme Dirceu Silveira Jr., mais de 60% dos homicídios 
ocorridos em Joinville neste ano já foram esclarecidos, ou 
seja, os suspeitos aguardam o julgamento atrás das grades. 

“Quando eles são levados ao Tribunal do Júri, essas penas 
são relativamente altas e isso faz com que aqueles indi-
víduos fiquem distantes  do convívio social e não possam 
mais arquitetar novos crimes. Até que eles consigam se 
organizar novamente, ocorre esse lapso temporal e a Polícia 
Civil, através da Delegacia de Homicídios, está atenta a 
essas organizações criminosas”, conclui o delegado. 

É importante destacar que a queda do número de mortes 
violentas não é algo exclusivo de Joinville. As estatísticas do 
Estado também apontam para uma importante redução. 

De acordo com o Boletim Mensal de Indicadores da 
Segurança Pública de Santa Catarina, o qual engloba 
informações de todas as cidades catarinenses, foram 
registrados, no primeiro semestre deste ano, 312 homi-
cídios, 83 a menos na comparação com igual período do 
ano passado, o que representa uma queda de 26,6%.

Houve também redução de mortes por feminicídios em 
Santa Catarina (de 24, em 2020; caiu para 20, em 2021); 
lesão corporal seguida de morte (de 9, em 2020; caiu para 8, 
em 2021); e confronto com a Polícia Militar (de 60, em 2020; 
caiu para 38, em 2021). Apenas o número de mortes em 
confronto com a Polícia Civil se manteve igual (2, em 2020; 
e 2, em 2021); e o de latrocínios, que aumentou de 7 para 11.

HOMICÍDIOS EM JOINVILLE 
150
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2016 2017 2018 2019 2020
122 128 84 72 65

Fonte: Delegacia de Homicídios de Joinville e Secretaria de Segurança Pública de SC
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Bolshoi lança clipe com a 
orquestra de Câmera Inhotim 
Produção foi gravada em Minas Gerais, no espaço que é um dos maiores museus a céu aberto do mundo, unindo a arte 
da dança com a música. No clipe, os bailarinos dançam em meio a orquestra tendo palco a beleza da natureza do local

Clipe foi gravado no Inhotim, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. A produção foi lançada na noite de quinta-feira no YouTube  
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Cidade  Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

A Escola do Teatro Bolshoi no 
Brasil lançou um clipe inédito gra-
vado no Inhotim, um dos maiores 
museus a céu aberto do mundo, 
que fica em Brumadinho, em Minas 
Gerais. A produção teve partici-
pação dos bailarinos da escola de 
Joinville,com coreografia de Willian 
de Almeida e música da Orquestra 
de Câmara Inhotim, sob regência do 
maestro César Timóteo, e foi lan-
çada na noite de quinta-feira (22).

O convite surgiu por meio do 
maestro Timóteo, que conheceu 
o trabalho da Escola Bolshoi no 
aniversário de 20 anos da insti-
tuição. “Essa parceria é a intensa 
expressão de que a arte segue viva. 
Sua voz encontra espaço nessas 
oportunidades sublimes para se 
sobressair e alcançar milhões de 
corações sensíveis”, destaca.

O desafio foi aceito pela escola 
e celebrado por Pavel Kazarian, 
diretor geral da instituição. “Para 
a Escola Bolshoi, participar desse 
momento, junto a Orquestra de 
Câmara Inhotim, unir a arte da 
dança com música, num cenário 
contemporâneo, natural e total-
mente brasileiro, vem ao encontro 
com o nosso objetivo de contribuir 
com o fortalecimento da imagem 
do Brasil para o mundo e enalte-
cer a cultura brasileira”, ressalta.

As imagens do clipe impres-
sionam pela beleza da dança, da 
música e do lugar, uma área de 
140 hectares onde 560 obras de 
diversos artistas estão expostas 
em galerias e jardins. Os bailarinos 
dançam em meio à orquestra que 
toca a música Bachianas Brasileiras 
Número 4 de Heitor Villa-Lobos.

Segundo o maestro César Ti-
móteo, “receber o Bolshoi Brasil 
no Inhotim e gravar aos pés do 
Tamboril, uma árvore centenária, 
foi um presente. Beleza natural 
e beleza artística harmonizadas 
em suas diversas formas: natu-
reza, dança e música”, disse.

“Foi emocionante para nos-
sos músicos interagir com jovens 
bailarinos de uma das melhores 
escolas de balé do mundo. Ao som 
do prelúdio de Villa-Lobos, ante-
cipamos a esperança do reencon-
tro e da aproximação plena, por 
meio da valorização da cultura, 
em uma instituição de fomento à 
produção artística”, salientou.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 146/2021, 
destinado a aquisição de placas de sinalização de emergência e materiais diversos, visando atender 
o Projeto Preventivo de Incêndio do Centreventos Cau Hansen, na Data/Horário: 05/08/2021 às 
08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site  
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. 

Joinville, 22 de Julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público que, 

conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP nº. 

149/2021, destinado a Aquisição de eletrodos para Desfibrilador Externo Automático para a Secretaria 

Municipal da Saúde e Hospital São José  na Data/Horário: 05/08/2021 às 9h, para abertura das propostas. 

O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e  

www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 22 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, torna público 

que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o Pregão Eletrônico SRP 

nº. 155/2021, destinado a Aquisição de insumos para uso em trabalhos de campo pela vigilância 

epidemiológica de Joinville na Data/Horário: 06/08/2021 às 9h, para abertura das propostas. O 

edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e  

www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 23 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 181/2021, 
visando a futura e eventual aquisição de ensiladeira para a Escola Agrícola Municipal Carlos Heins 
Funke, na Data/Horário: 06/08/2021 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à 
disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230.

Joinville, 22 de Julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 184/2021, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de gaveteiros para as unidades 
escolares administradas pela Secretaria da Educação e Sede, na Data/Horário: 06/08/2021 às 08:30 
horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site  
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. 

Joinville, 22 de Julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 210/2021, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de máquinas de lavar roupas 
para as unidades administradas pela Secretaria de Educação Municipal, na Data/Horário: 05/08/2021 
às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site 
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. 

Joinville, 22 de julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva
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Jovem encontrada morta em 
apartamento é enterrada 
Corpo de Vanessa de Lima, de 25 anos, foi achado no sábado (24), um dia depois de o filho dela, de cerca de dois anos, 
ser encontrado andando sozinho por ruas do bairro Paranaguamirim. Família está chocada com a violência da agressão

Vanessa de Lima foi encontrada morta em seu apartamento no sábado (24). Polícia Civil vai instaurar inquérito para dar sequência às investigações
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Cidade Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

A DH (Delegacia de Homicí-
dios) de Joinville está inves-
tigando a morte de Vanessa 
de Lima, de 25 anos, que foi 
encontrada morta no sábado 
(24) em seu apartamento, no 
bairro Paranaguamirim, um dia 
depois, de o filho dela, de cerca 
de dois anos, ser encontrado 
sozinho pelas ruas da cidade.

Vanessa de Lima foi achada 
embaixo da cama, envolvida 
por um lençol no corpo e em 
seu pescoço. De acordo com 
o delegado da DH, Elieser 
Bertinotti, as diligências e as 
perícias necessárias foram rea-
lizadas ainda no sábado. Agora 
será instaurado um inquérito 
policial para dar seguimento às 
investigações. Não há informa-
ções preliminares do que pode 
ter motivado o assassinato.

O enterro aconteceu na tarde 
de domingo (25) em Campo 
Alegre. Por causa das con-
dições do corpo, segundo a 
família, não houve velório.

“Não teve nem como abrir 
o caixão. Vimos ela através 
de um vidro no caixão. Ela foi 
muito machucada”, comen-
tou a irmã de Vanessa, Marle-
ne Corrêa. A família aguarda 
os laudos do IML (Instituto 
Médico Legal) para iden-
tificar a causa da morte.

 
MENINO FOI ACHADO 
SOZINHO NA RUA

O filho de Vanessa, de 
aproximadamente dois anos, 
foi encontrado sozinho por 
volta das 6h de sexta-fei-
ra (23), no bairro Parana-
guamirim, em Joinville.

Ele foi achado próximo à co-
zinha comunitária do bairro, 
vestindo bermuda e rega-
ta. Uma moradora abrigou a 
criança e acionou o Conselho 
Tutelar, que fez o resgate e 
segue acompanhando o caso.

A partir do encontro do 
menino, foi iniciado um mu-
tirão, pelas redes sociais, para 
achar a mãe da criança. Va-
nessa estava desaparecida e 
foi achada morta no sábado. 

Incêndio em Jaraguá do Sul
Um incêndio de grandes proporções destruiu 
uma malharia em Jaraguá do Sul na noite de 
sexta-feira (23).  De acordo com informações 
dos Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, 
foram necessárias nove horas de trabalho 
para extinguir as chamas. O incêndio atingiu 
o prédio da empresa Malhas Cachoeira, na 
rua Gerhardt Müller, no bairro Rio da Luz. 
Os bombeiros foram acionados por volta das 
21h20 e quando chegaram ao local as chamas 
já haviam se espalhado pela maior parte da 
edificação. Cerca de mil metros quadrados 
do prédio foram atingidos pelo fogo. Para 
combater as chamas foram necessários 40 
bombeiros de corporações de seis cidades: 
Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim, Joinville, 
Pomerode Schroeder. Após nove horas de 
trabalho, os bombeiros conseguiram extinguir 
as chamas. Para controlar o incêndio, foram 
necessários 220 mil litros de água, além do 
apoio da Defesa Civil de Jaraguá do Sul, de 
maquinários da Prefeitura de Jaraguá do Sul, 
da empresa Malwee e da Polícia Militar.



   Doses aplicadas   

   4.681.782   
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SC registra menor número 
de casos ativos no ano
Secretaria de Estado da Saúde atribui o resultado ao avanço da vacinação, que também se refletiu na Matriz de Risco 
Potencial para a Covid-19. Mas também faz o alerta de que é preciso continuar seguindo os protocolos contra a Covid

Segundo a SES, Santa 

Catarina é atualmente 

o quinto estado do 

Brasil com maior 

percentual da população 

totalmente imunizada
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Saúde  Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Santa Catarina registrou no sábado (24) 14.821 casos 
ativos, o menor número deste ano, abaixo dos 14.899 
do dia 17 de fevereiro, que era o mais baixo até en-
tão. O governador Carlos Moisés atribui a diminui-
ção no número de casos ao avanço da vacinação. Até 
ontem, o Estado já havia aplicado 4.681.782  entre 
primeiras doses, segundas doses ou doses úncias. “O 
nosso principal foco no enfrentamento à pandemia 
tem sido levar a vacina ao maior número possível de 
catarinenses, avançando tanto nos grupos prioritá-
rios quanto nas faixas etárias. À medida que as doses 
chegam ao nosso Estado, elas são rapidamente dis-
tribuídas aos municípios”, afirma o governador.

Atualmente, Santa Catarina é o quinto estado do 
Brasil com o maior percentual da população total-
mente imunizada, com a segunda dose ou dose única. 
O número de 14.821 casos ativos também é o menor 
desde 28 de novembro de 2020, quando havia 14.275. 

Mesmo com o rápido avanço da vacinação, a Secre-
taria de Estado da Saúde salienta que é preciso manter 
os cuidados como uso de máscaras, distanciamento, 
higienização das mãos e ventilação dos ambientes.

Evolução também  
na Matriz de Risco

E o avanço da imunização se refletiu também na 
Matriz de Risco Potencial para a Covid-19. Divulga-
da pela SES também no sábado (24), ela apontou que 
uma região, a do Meio Oeste, foi classificada como de 
alto risco (amarelo) para a Covid 19. O mapa mostrou 
que três regiões estavam em estado gravíssimo (cor 
vermelha) e outras 12 com risco grave (cor laranja).

Os dados seguem apontando uma melhora consis-
tente nos índices. Nos dados divulgados no levanta-
mento anterior, eram sete regiões em nível gravíssimo 
(cor vermelha). Agora, apenas as regiões da Foz do Rio 
Itajaí, Médio Vale do Itajaí e Nordeste permaneceram 
classificadas com o nível máximo de atenção. Xanxerê, 
Laguna, Alto Vale do Rio do Peixe e Carbonífera, que na 
pesquisa anterior estavam em nível gravíssimo, conse-
guiram melhorar os índices nesta semana. 
Única região a estar classificada no risco alto, o Meio 
Oeste apresentou nota positiva na questão de ca-
pacidade de atenção, ou seja, ocupação de leitos de 
UTI. Desde a criação da Matriz de Risco, em julho 
de 2020, esta é a primeira vez que três regiões são 
classificadas com risco moderado (cor azul) para a 
ocupação de leitos de terapia intensiva. O Alto Uru-
guai e o Extremo Sul Catarinense também foram 
classificados com risco moderado neste quesito.

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribei-
ro, destacou que a união entre Governo, municípios, 
profissionais de saúde e população em geral pro-
porcionou a melhora nos índices. “Temos avançado 
cada vez mais e conquistamos números expressivos 
na vacinação. Mas ainda temos três regiões em es-
tado gravíssimo e 12 em estado grave. Precisamos 
continuar atentos com os cuidados pessoais e os 
regramentos para vencermos essa batalha”, disse.

D1+
D2+ 

ÚNICA 
CASOS ATIVOS EM 
SANTA CATARINA



Publicidade

CAMPANHA dO 

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.

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Patrocínio:

segunda-feira, 26 de julho de 2021      7



GuzzoJ.R.

8 segunda-feira, 26 de julho de 2021 Política

Instituições
O cidadão brasileiro é lembrado dia e noite pelos órgãos de comunicação, 

pelas classes ilustradas e pelo resto da elite que faz o grande favor de pensar 
por todos nós nessa vida de que precisa cumprir diariamente um “dever 
político” acima de qualquer outro: tem de ajoelhar-se diante da cama, a 
cada noite, para agradecer aos céus a felicidade única ter um Congresso 
Nacional completo, com Senado e Câmara de Deputados, um Supremo 
Tribunal Federal onde os magistrados usam capa preta e acreditam que 
são ingleses, e mais todos aqueles sobrados de demolição que acabam 
fazendo, juntos, as chamadas “instituições democráticas” da “República”. 
Em que inferno estaríamos todos nós, se não fossem essas maravilhas?

Não basta aceitar, quietinhos, que essas instituições sejam uma colossal 
palhaçada de circo, como se constata pelo simples exame do que os seus 
membros fazem na vida real. Agora, no que vai ficando com jeito de ideia fixa, 
exige-se que o público pagante desenvolva também uma paixão tórrida por 
senadores, deputados, ministros superiores e todo o resto desse bonde. Não 
são uns amores, todos eles? Tudo o que fazem, segundo esta lavagem cerebral 
que saiu do trilho, é uma obra-prima na defesa e no avanço da democracia. 
Impedem a chegada do fascismo. Combatem os atos “antidemocráticos” - 
até prendem gente por conta disso. Estão há três meses fazendo um esforço 
sem precedentes para descobrir quem é o responsável pelas mais de 500 mil 
mortes da Covid (no resto do mundo é o vírus que veio da China) e investigar 
safadeza na compra de vacinas - mas safadeza, na sua imaginação, que só 
existe na esfera federal, já que as compras estaduais, mesmo obscurecidas por 
contratos secretos, foram colocadas por eles fora das investigações. Heroísmo 
é isso aí - com a vantagem que não é preciso correr risco absolutamente 
algum para ser herói.

Socou-se em cima do público, por 
conta disso tudo, uma aberração 
primitiva: a de que a população deve 
estar profundamente agradecida 
aos senadores, deputados, etc. 
A maior sorte do cidadão, por 
esta maneira de ver a vida, não é 
acordar de manhã e ser informado 
de que ganhou sozinho a Mega-
Sena - é olhar em volta e ver que 
“as instituições estão funcionando 
normalmente”. Que alívio, não? 
Mais um dia na companhia do 
senador Renan e seus nove processos 
penais, daquele outro cuja mulher foi presa durante três dias por ladroagem 
e dos 30% - ou mais - de parlamentares enrolados com a Justiça criminal.

Os heróis das instituições e do seu bom funcionamento, esses cuja 
segurança tanto preocupa os comunicadores brasileiros, riem de tudo isso 
- vêm rindo desde a Constituição de 1988, que dividiu o país entre as castas 
que mandam na máquina do Estado e as multidões de escravos que não 
mandam em nada, apenas trabalham e pagam os impostos que mantêm 
vivas “as instituições”. Vão continuar a rir, diante do tratamento de fidalgos 
que acabam de receber no escândalo mais grosseiro que o Brasil vê há muito 
tempo, e que daria trabalho para umas dez CPIs como esta que está aí.

A politicalha, como se sabe - e sem a mais remota objeção dos caçadores de 
“atos antidemocráticos” -, acaba de aumentar para doentios R$ 5,7 bilhões 
o dinheiro que você vai ter de dar a ela para gastar na campanha eleitoral de 
2022. Deveria ser problema deles. Querem ser eleitos? Então que gastem o 
raio do seu próprio dinheiro. Mas, não: querem pegar os reais que você paga 
de imposto todas as vezes que liga o celular, acende a luz ou enche o tanque de 
combustível, para comprarem os cargos nos quais vão continuar lhe roubando.

São as “instituições democráticas” em pleno funcionamento.

A politicalha acaba 
de aumentar para 
doentios R$ 5,7 bilhões 
o dinheiro que você vai 
ter de dar a ela para 
gastar na campanha 
eleitoral de 2022.”

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

Em 
Florianópolis, 
ato reuniu 
manifestantes 
no Largo da 
Alfândega 

Manifestação

Cidades têm novos protestos  
e pedidos de vacinas para todos

Manifestantes foram às ruas no 
sábado em diversas cidades brasileiras 
para protestar contra o governo federal. 
Partidos políticos opostos, movimen-
tos sociais e centrais sindicais saíram 
juntos em passeata pedindo a saída do 
presidente Jair Bolsonaro e mais vacinas 
contra a Covid-19. Em Santa Catarina, 
atos aconteceram em cerca de 20 mu-
nicípios, entre eles Criciúma, Floria-
nópolis, Joinville, Tubarão e Chapecó. 

Na Capital, os manifestantes se 
concentram no Largo da Alfândega 
e na Beira-Mar Norte. Passeatas pe-
las ruas da cidade foram feitas por 
entidades estudantis e políticas.

No Rio de Janeiro (RJ), manifestantes 
se reuniram em frente ao monumento 
de Zumbi dos Palmares, no centro da 
cidade. Em Salvador (BA), os partici-
pantes se reuniram na praça do Campo 
Grande e, em seguida, saíram no sentido 
da Praça Principal. Na cidade de Belo 

Horizonte (MG), os manifestantes se 
reuniram na Praça da Liberdade, onde 
exibiram um boneco inflável gigan-
te que fazia alusão ao presidente. Em 
Brasília, a concentração aconteceu 
em frente ao Museu da República. 

Na capital paulista, o ato ocupou 
parte da avenida Paulista e foi me-
nor e mais disperso que os anterio-
res. À noite, alguns manifestantes 
entraram em confronto com a Polí-
cia Militar. A Tropa de Choque usou 
bombas de gás lacrimogêneo. 

APOIO AO PRESIDENTE
Também no sábado, apoiadores do 

presidente Jair Bolsonaro organizaram 
uma “motociata” em Curitiba. Os ma-
nifestantes fizeram a concentração em 
frente ao Palácio Iguaçu, no Centro Cívi-
co, e na sequência seguiram pela BR-277 
até a cidade de Campo Largo. Não houve 
registro de ocorrências durante o ato. 
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Em São Paulo, público percorreu a avenida Paulista

Sem pistas

O neurocirurgião Daniel França, mari-
do da deputada federal Joice Hasselmann 
(PSL-SP), negou qualquer possibilidade 
de ter agredido a mulher. A parlamentar 
está com fraturas e hematomas pelo cor-
po desde a madrugada do dia 18 e não se 
lembra como os ferimentos aconteceram. 

“Primeira coisa, eu nunca agredi nin-
guém, nunca dei um tapa em ninguém, 
nem um murro em ninguém. Segunda 
coisa, eu não tenho nenhum motivo 

para fazer isso, eu jamais faria isso”, 
afirmou França ontem para jornalistas 
no apartamento funcional da deputa-
da. Foi ele quem socorreu a mulher. 

Questionados sobre a demora para 
registrar uma ocorrência sobre o caso, 
o que só foi feito na quinta, e também 
para procurar apenas o hospital, o que 
se deu na terça-feira, o casal afirmou 
que imaginou no começo se tratar de um 
acidente doméstico. (Agência Estado)

Marido de Joice Hasselmann 
nega ter agredido a mulher



Substitutivo
O governador Carlos Moisés vai encaminhar um substitutivo 
global à Assembleia Legislativa amenizando os pontos mais 
polêmicos da reforma da Previdência dos servidores públicos. 
Deverá reduzir o pedágio da transição para aposentadoria, 
elevar o valor das pensões e cancelar a contribuição 
previdenciária extra, entre outros. A questão polêmica da 
redução da isenção de contribuição de R$ 6.440,00 para 
um salário mínimo mantém-se como “inegociável”.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A tese de privatização da Celesc 
para atender as urgentes necessidades 
do setor produtivo catarinense voltou 
a ser debatida no fim de semana, 
repercutindo fora e dentro da estatal. 

Antes do lançamento da campanha 
“BR-101: SC não pode parar”, na 
sede da Fiesc, o presidente da EDP 
do Brasil, João Marques da Cruz, fez 
uma exposição sobre o sistema de 
geração e distribuição de energia 
elétrica no Brasil e em Santa Catarina. 

Disse que a crise hídrica no Brasil 

é muito maior do que no resto do 
mundo e enfatizou a necessidade 
de novos investimentos para 
assegurar o desenvolvimento.

A EDF é acionista da Celesc 
Distribuição, com 33% das ações 
ordinárias, contra 51,08% do governo 
estadual. Mas na composição mista 
detém 29% das ações ordinárias e 
preferenciais, contra 20% do Estado.   

Marques da Cruz falou sobre os 
benefícios da privatização, destacou 
que sua empresa detém 20 bilhões 

de euros na bolsa e que está pronta 
para investir em Santa Catarina, 
com compromissos firmados. E 
defendeu claramente a privatização 
da Celesc, alegando que a estatal não 
dispõe neste momento de recursos 
para os investimentos emergentes 
para melhorar a qualidade dos 
serviços de energia elétrica.

A EDP já está presente hoje em São 
Paulo e no Espírito Santo com serviços 
de distribuição de energia, tendo 
investido o dobro do que foi aplicado 

efetivamente nos últimos cinco anos. 
O CEO da EDF visitou o Senai 

e falou na Fiesc em companhia 
do vice-presidente de Geração e 
Transmissão, Luiz Otávio Henriques, 
e do diretor da EDP Transmissão 
Aliança, Ênio Andrade Branco.

O conselheiro Leandro Nunes 
da Silva divulgou vídeo entre os 
empregados, cobrando uma posição 
do governador Carlos Moisés sobre os 
planos da EDP para Santa Catarina 
com a privatização da Celesc.            

470: impasse
Os senadores Dário Berger (MDB) 
e Jorginho Mello (PL) têm posições 
divergentes sobre a aplicação dos R$ 
200 milhões do Tesouro do Estado na 
duplicação da BR-470. Berger fecha com 
o governador em destinar tudo nos lotes 1 
e 2, entre Navegantes e Gaspar. Jorginho 
diz que aqueles trechos já têm garantidos 
R$ 116 milhões, necessários à conclusão, 
e quer investimentos em Blumenau e 
até Indaial, também nos lotes 3 e 4.           

Celesc: a privatização em debate

Podemos define - O 
prefeito de Balneário 
Camboriú, Fabrício 
Oliveira, foi indicado 
pré-candidato do 
Podemos ao governo do 
Estado nas eleições de 
2022. Já o ex-deputado 
Paulinho Bornhausen 
vai disputar a única 
vaga ao Senado. 
Decisões tomadas no 
fim de semana pela 
executiva estadual em 
Balneário Camboriú. O 
presidente estadual da 
sigla, Camilo Martins, 
vai percorrer o Estado 
com os dois candidatos 
para incentivar o 
lançamento de nomes 
para a Assembleia 
e Câmara Federal.

Portonave 10 - Fundada em 2007, a Portonave, com 
sede em Navegantes, registrou outro recorde histórico. 
No primeiro semestre teve um crescimento de 40% na 
movimentação de cargas. Informação do diretor Osmari 
de Castilhos Ribas ao participar do lançamento da 
campanha “SC não pode parar”.  Primeiro porto privado 
de transporte de contêineres do Brasil, a Portonave opera 
em três berços e conta hoje com 1,1 mil colaboradores. 
E já tem projetos de expansão na Foz do rio Itajaí-açu.
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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+

Justiça- Prevista para 
esta semana a decisão 
do governador Carlos 
Moisés sobre a nomeação 
do novo desembargador 
do Tribunal de Justiça do 
Estado. Pressões políticas e 
pedidos envolvem líderes 
ligados aos três candidatos: 
o primeiro da lista, Diogo 
Pitsica, considerado o 
favorito, pela excepcional 
votação dos advogados, 
do Conselho da OAB e 
do tribunal, o segundo, 
Wilson Pereira Junior, 
vem com a força de 
Joinville e do presidente do 
tribunal, desembargador 
Ricardo Roesler; e o 
terceiro, Carlos Werner 
Salvalaggio, com a união 
do Sul por sua escolha.  

Previdência
Projeto de lei que trata do Plano de 
Incentivo à Migração para a Previdência 
Complementar dos servidores públicos 
deverá ser protocolado hoje na Assembleia 
Legislativa. Estava previsto para ser 
regulamentado somente depois da 
aprovação da reforma, mas o governo 
decidiu antecipar o debate para reduzir 
as resistências. Esta semana todas as 
atenções voltam-se para os três relatores 
nas comissões de Constituição e Justiça 
(Milton Hobus), Finanças e Tributação 
(Marcos Vieira) e Trabalho (Volnei Weber). 

Tragédia
Dados contundentes da Fiesc sobre a situação 
trágica da BR-101 em Santa Catarina, divulgados na 
campanha “SC não pode parar”:  1. Entre os 11 Estados 
do Brasil cortados pela BR-101, Santa Catarina possui 
o trecho com maior número de acidentes; 2. O Estado 
representa 32% de todos os acidentes registrados em 
toda a extensão da rodovia no Brasil; 3. O segmento 
de Santa Catarina é o segundo maior em número 
de mortos do país; 4. Santa Catarina é o terceiro 
Estado em quantidade de acidentes por 100 km.



A integração de técnicos das áreas da Agricul-
tura que envolvem os municípios da região da 
Amunesc é de grande relevância para que sejam 
articuladas ações de parceria entre as cida-
des, principalmente, às voltadas para a pro-
porcionar ampliação do mercado ao produtor.

Conhecer a importância das funções dos serviços 
de inspeção realizados pelas equipes técnicas 
das secretarias ou departamentos de Agricultura 
dos municípios integrados é uma das obrigações 
dos gestores para que saibam usar essas ações 
para o desenvolvimento da economia local.

O Colegiado de Agricultura da Amunesc está 
envolvido em promover essa integração cada 
vez mais necessária entre essas estruturas 
para que seja facilitado o trabalho regional, de 
forma padronizada, com normas espelhadas 
que facilitem as ações compartilhadas, a cons-
tante qualificação e os aprimoramentos neces-
sários para que o produtor e pescador possam 
ter o direcionamento assertivo na realização 
dos seus trabalhos, dentro das regras estabe-
lecidas; e o consumidor tenha mais segurança 
na qualidade dos produtos que ele leva para 
casa ou para seu estabelecimento comercial.

Estamos alinhados em fazer um mapeamen-
to das estruturas existentes atualmente nos 
municípios e mobilizamos os veterinários dos 

nove municípios associados à Amunesc que 
participem ativamente com ideias e propos-
tas que visem melhorar ainda mais a atua-
ção dos serviços de inspeção para estabe-
lecer medidas de equivalência das ações, 
exigir o cumprimento das normas sanitárias 
e tributárias e oferecer as orientações téc-
nicas para que a produção e comercializa-
ção cresça ainda mais no mercado regional.

Para isso, precisamos contar com o entendi-
mento desses trabalhos por meio dos gestores e 
também das Câmaras de Vereadores, porque a 
tendência é usarmos leis cada vez mais claras 
e adequadas à nossa realidade para proporcio-
nar uma ação mais harmonizada e proveitosa.

Buscamos inspiração em trabalhos já desen-
volvidos na região de Jaraguá do Sul, coorde-
nados pela Amvali, que estão sendo direcio-
nados para uma integração que proporciona 
maior fluidez nos trabalhos de inspeção e 
controle de produtos de origem animal. 

Vamos contar com esse apoio já encaminha-
do para que sirva de base para a região da 
Amunesc desenvolver as suas diretrizes des-
tes serviços de inspeção.  Agora é hora de 
nos mobilizarmos para um planejamen-
to cada vez mais qualificado, que vai re-
sultar em benefícios para os municípios.

Inspeção regional integrada 
James Schroeder
coordenador do Colegiado de Agricultura da 
Amunesc e secretário de Agricultura de Araquari

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

Balanço positivo na 
área da segurança 

M aior cidade do Estado, com cerca de 
600 mil habitantes, Joinville fechou o 
primeiro semestre com números dignos de 
comemoração no setor da segurança pública. 

Levantamento realizado pela reportagem da NDTV junto 
à Secretaria de Segurança Pública mostra que entre 1º 
de janeiro e 30 de junho deste ano foram registrados 33 
crimes violentos na cidade, total 39% menor que os 46 
casos do mesmo período do ano passado.  
       O titular da Delegacia de Homicídios de Joinville, 
Dirceu Silveira Jr., atribui o resultado a alguns fatores. 
Entre eles, a qualidade do trabalho de investigação 
feito por toda a equipe da Delegacia de Homicídios; 
à instalação e criação da Vara do Tribunal do Júri e 
aos trabalhos preventivos e ações desenvolvidas pelas 
delegacias da comarca de Joinville. 
       O delegado ressalta também a importância da atuação 
da Polícia Militar nas zonas mais perigosas da cidade, 
retirando pessoas de circulação e evitando que elas se 
envolvam em crimes contra a vida. Trabalho dos mais 
importantes, já que segundo as estatísticas, em Joinville 
80% dos homicídios ocorrem por causa de rivalidade entre 
facções criminosas na disputa territorial pelo tráfico de 
drogas e envolve, em sua maior parte, jovens de até 25 
anos de idade e que já tinham passagens pela Polícia por 
algum tipo de crime. 
       A eficiência das investigações também têm ajudado 
a reduzir os índices de criminalidade. Segundo Dirceu 
Silveira Jr., mais de 60% dos homicídios ocorridos em 
Joinville este ano já foram esclarecidos. E, com isso, os 
suspeitos foram retirados de circulação e aguardam o 
julgamento atrás das grades. 
       O delegado lembra ainda que ao serem levados 
ao Tribunal do Júri, os criminosos têm pegado penas 
relativamente altas, impedindo estes indivíduos de 
arquitetar novos crimes, o que ajuda, por sua vez, a reduzir 
ainda mais a espiral da violência. 
       Os números de Joinville não são os únicos a merecer 
elogios este ano. O Boletim Mensal de Indicadores da 
Segurança Pública de Santa Catarina, que engloba 
informações de todas as cidades catarinenses, registrou 
no primeiro semestre deste ano, 312 homicídios, 83 
a menos na comparação com igual período do ano 
passado, o que representa uma queda de 26,6%. O 
que se espera, portanto, é que as forças de segurança 
consigam manter a eficiência e continuem derrubando, 
ainda mais, as estatísticas criminais em todo o Estado.
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Com objetivo de avaliar estudantes 
que estão ingressando ou concluindo 
cursos de graduação, o Exame Nacio-
nal de Desempenho dos Estudantes 
(Enade) 2021 está marcado para o dia 
14 de novembro. Até o dia 8 de agosto, 
os coordenadores dos cursos avalia-
dos deverão inscrever os estudantes 
no Sistema Enade (http://enade.inep.
gov.br/enade/#!/index).De 9 a 29 de 
agosto, os coordenadores de curso 
poderão corrigir a inscrição dos estu-
dantes habilitados para o Enade 2021.

Em 2021 serão avaliados os estu-
dantes, ingressantes e concluintes, 
dos cursos de bacharelado perten-
centes às áreas de ciência da compu-
tação, ciências biológicas, ciências 
sociais, design e educação. Entre as 
licenciaturas, os alvos serão os cursos 
de artes visuais, ciência da compu-
tação, ciências biológicas, ciências 
sociais, educação física, filosofia, 
física, geografia, história, letras – 
português, letras – inglês, matemá-
tica, música, pedagogia e química.

Também estão incluídos os estu-
dantes de cursos superiores de tecno-
logia em análise e desenvolvimento 
de sistemas, tecnologia em gestão da 
tecnologia da informação e tecno-
logia em redes de computadores. O 
estudante que não realizar a prova ou 
preencher o Questionário do Estu-
dante fica impedido de colar grau.

Provas terão 
40 questões

Realizado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), o Enade 2021 
será composto por uma prova com 40 
perguntas. O conteúdo é dividido entre 
10 questões de formação geral, com 
temas comuns a todos os cursos, e 30 
questões de componente específico, 
com perguntas próprias de cada área. 

Quanto ao formato das ques-
tões, são, no total, cinco questões 
discursivas e 35 de múltipla es-
colha. Os estudantes terão qua-
tro horas para realizar a prova. 

Inscrições para o Enade 
vão até o dia 8 de agosto

Serviço 

As provas do Enade estão marcadas para novembro e terão 40 questões. 
Dez delas de conteúdos gerais e 30 específicas da área de cada curso

As provas têm o 
objetivo de avaliar 
estudantes que 
estão ingressando 
ou concluindo cursos 
de graduação e estão 
marcadas para 14 
de novembro
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Áries 21/3 a 20/4 
Aos poucos, talvez com menos veloci-
dade da que sua alma prefere, as coi-
sas se movimentam a um destino con-
creto, e isso muda completamente o jogo, 
porque são superadas as conversas e se 
ingressa no mundo da concretude.

Touro 21/4 a 20/5
Preserve o dinamismo de tudo, porque, 
mesmo que lhe dê a impressão de nada 
sair do lugar, a preservação de um mo-
vimento dinâmico fará com que, a qual-
quer momento, tudo convirja e se tor-
ne do tamanho que sua alma gosta.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
De algum lugar terão de vir os recursos ne-
cessários para dar andamentos aos seus 
planos. É hora de prestar atenção nisso sem, 
no entanto, fazer disso objeto de ansieda-
de. Mantenha tudo em movimento, isso sim.

Câncer   21/6 a 22/7 
Organize seus projetos de vida para se-
rem realizados em pequenas etapas. 
Assim você superará a fantasia de que 
somente com enormes recursos po-
deria dar seguimento aos seus pla-
nos. Faça tudo de pouco em pouco.

Leão 23/7 a 22/8  
Sua alma quer dizer muita coisa que está 
entalada na garganta, porém, é importante 
saber se conter, e aguardar pela oportunida-
de certa para isso, porque, se você se preci-
pitar, a emenda seria pior do que o soneto.

Virgem  23/8 a 22/9 
Há coisas que podem ser conversadas aber-
tamente, mas há outras que sua alma precisa 
continuar mantendo sob o manto da discri-
ção, não porque sejam grande segredo, mas 
porque as pessoas criticariam indevidamente.

Libra  23/9 a 22/10
Tudo é melhor e mais fácil quando há cola-
boração, mas isso é algo que não pode ser 
forçado, pois, ou surge espontaneamente das 
pessoas envolvidas, ou simplesmente não se 
pode contar com elas. E isso é imprevisível.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Como sempre, você fará o que você deseja, 
nada além e nada aquém. Dessa vez, porém, 
está aberta a possibilidade de cumprir esse 
movimento com um pouco mais de organiza-
ção que a habitual, com melhores resultados.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Os dramas são incômodos e nada resolvem, 
porque são desproporções emocionais que 
desgastam sem, no entanto, agregar nada 
positivo ao cenário. Você saberá se gos-
ta ou desgosta dos dramas, e escolherá.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Algumas coisas precisam ser ditas, mas não 
de forma leviana, sem pensar no impacto 
que causarão nas pessoas a que sejam en-
dereçadas. Considere com muita atenção as 
emoções alheias, se interesse pelas pessoas.

Aquário 21/1 a 19/2
Apesar do incômodo das decepções, con-
sidere ser muito valioso o fato de conhecer 
melhor as pessoas com que você se relacio-
na, porque isso lhe outorga a chance de fazer 
escolhas mais sábias no futuro. É assim.

Peixes  20/2 a 20/3
Das grandes ideias aos detalhes que devem 
se transformar na linha de montagem para 
que essas ideias se tornem concretas. Assim 
é o movimento da atualidade, tudo muito 
trabalhoso, mas com ótimas perspectivas.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



O Brasil estreou neste domingo 
(25) na ginástica artística feminina 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 
e há muito o que comemorar para as 
duas atletas representantes do país, 
com destaque para Rebeca Andrade, 
que garantiu três finais na modali-
dade, com boas chances de medalha.

No somatório geral de sua apre-
sentação, em quatro aparelhos, 
ela conseguiu a segunda melhor 
pontuação da classificação no in-

dividual geral, ficando atrás ape-
nas da americana Simone Biles, 
cinco vezes medalhista olímpica 
e grande nome da modalidade na 
Olimpíada de Tóquio. Rebeca ficou 
com 57,399 pontos, em segundo 
lugar, e Biles fez 57,731. A pau-
lista de 22 anos, além do grande 
feito, conseguiu avançar às finais 
em dois aparelhos: solo e salto.

Ao som do funk Baile de Fave-
la, de MC João, Rebeca conseguiu 

14,066 pontos, na avaliação dos 
jurados, sendo a quarta melhor nota 
no solo depois de uma apresenta-
ção firme e se mostrando bastan-
te solta no tatame. Desde Daiane 
dos Santos, em Pequim-2008, 
uma ginasta não chegava à final 
do solo. No salto também mos-
trou firmeza e, sem titubear na 
finalização, conseguiu a terceira 
melhor nota da prova, com 15,400, 
também se garantindo na final.

Esporte
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Brasil tem um expulso 
e fica no empate
Em seu segundo desafio nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, a seleção brasileira masculina de 
futebol apenas empatou sem gols com a Costa do 
Marfim. Neste domingo, em Yokohama, o Brasil 
foi prejudicado pela expulsão precoce do volante 
Douglas Luiz e não fez um bom primeiro tempo. Na 
etapa final, com o vermelho apresentado a Eboue 
Kouassi e as alterações promovidas pelo técnico 
André Jardine, a equipe cresceu, dominou as ações e 
pressionou em busca da vitória, que, porém, não veio.
Para encerrar a fase de grupos, a seleção 
brasileira encara nesta quarta-feira (28), às 
5h (de Brasília), a Arábia Saudita, rival mais 
frágil tecnicamente da chave. O jogo será na 
cidade de Saitama. No mesmo dia e hora, os 
marfinenses enfrentam a Alemanha, em Miyagi.

Kelvin Hoefler, do skate, 
garante medalha
Kelvin Hoefler, do skate, ganhou a primeira 
medalha do Brasil nos Jogos de Tóquio e reforçou a 
expectativa que existe em torno dessa modalidade. 
Nas previsões mais otimistas, a delegação 
nacional poderá subir algumas vezes ao pódio 
e ter grande contribuição do skate no quadro de 
medalhas. Neste domingo (25), o skatista ficou 
com a medalha de prata na prova de street.
Na final, ele obteve 36,15. Só ficou atrás do 
japonês Yuto Horigome, com 37,18. O americano 
Jagger Eaton, com 35,35, conquistou o bronze. 
Os outros brasileiros na disputa foram Felipe 
Gustavo e Giovanni Vianna, que não avançaram 
para a final. Hexacampeão mundial, Hoefler 
vive em Los Angeles, na Califórnia, mas cresceu 
na periferia de Guarujá, no litoral paulista.

Vôlei feminino passa fácil 
pela Coreia do Sul
A seleção brasileira feminina de vôlei estreou 
com uma tranquila vitória nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020. Neste domingo, o time comandado 
pelo técnico José Roberto Guimarães derrotou 
a Coreia do Sul por 3 sets a 0 – com parciais de 
25/10, 25/22 e 25/19 –, na Ariake Arena, no jogo 
que fechou a primeira rodada do Grupo A.
O Brasil, em busca de seu terceiro ouro olímpico, 
volta à quadra nesta terça-feira contra a República 
Dominicana. A seleção encara as rivais caribenhas às 
7h40 (de Brasília). Neste domingo, as dominicanas 
perderam na estreia para a Sérvia por 3 sets a 0. No 
outro duelo da chave, o Japão ganhou do Quênia 
também por 3 a 0. No Grupo B, vitórias de Estados 
Unidos (sobre a Argentina), Turquia (na atual 
campeã olímpica China) e Itália (contra as russas).

SEGUNDA-FEIRA 
6h: Ginástica artística masculino:  

finais por equipe

7h: Natação: preliminares

7h15: Tae kwon do: finais

8h: Vôlei de praia feminino: 
fase de grupos

9h30: Vôlei masculino:  
 Brasil x Argentina

10h: Vôlei de praia masculino: 
fase de grupos

18h30: Triatlo: prova feminina

19h: Surfe: segunda rodada

20h30: Vôlei de praia 
feminino: fase de grupos

21h: Vôlei feminino: Rússia x Argentina

22h: Natação: finais

23h: Judô: eliminatórias

23h: Handebol feminino: 
 Brasil x Hungria

23h: Vôlei de praia feminino: 
fase de grupos

TERÇA-FEIRA 
0h: Vôlei de praia masculino: 

 Alison/Álvaro Filho (BRA) 
x Lucena/Dalhausser (EUA)

0h30: Boxe: preliminares

0h40: Surfe: segunda rodada

1h: Tae kwon do: oitavas de finais

2h: Canoagem slalom: semifinal e final

2h30: Vôlei de praia masculino:  
 Evandro/Bruno Schimdt (BRA) 

x Abicha/Elgraqui (MAR)

2h30: Vôlei feminino: Japão x Sérvia

3h: Ciclismo mountain bike:  
final feminina

4h: Vôlei de praia feminino: 
fase de grupos

4h30: Vôlei feminino: Itália x Turquia

5h: Judô: finais

5h: Boxe: preliminares

5h: Futebol feminino:  
Estados Unidos x Austrália

AGENDA OLÍMPICA
Horários 
de Brasília

Rebeca está 
garantida em três 
finais da ginástica 
artística, com boas 
chances de medalha

Rebeca Andrade dá 
show ao som do funk
Atleta paulista de 22 anos fez bonito na ginástica artística no Japão e 
ficou atrás apenas da americana Simone Biles na classificação geral
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JEC Futsal goleia o Unidos 
do Cruzeiro por 7 a 2
Na estreia da Taça Brasil, o 
Tricolor venceu com facilidade 
o time de Brasília. Campeão em 
2011 e 2017, JEC Futsal corre 
atrás do tricampeonato 

O JEC Futsal confirmou o favoritismo e goleou o Unidos do Cruzeiro com facilidade. Com marcação 

eficiente, o Tricolor sufocou o time de Brasíla e construiu a goleada de 7 a 2 com autoridade
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Tricolor mantém o ritmo e consolida goleada na segunda etapa

 Quando a bola rolou para a 
segunda etapa, não precisou 
de mais do que um minuto 
para o Tricolor ampliar o pla-
car. No primeiro minuto do 
segundo tempo, Caio avan-
çou pela direita até a linha 
de fundo e praticamente sem 
ângulo, chutou para marcar 
o terceiro gol joinvilense.

Dois minutos depois foi a 
vez de Machado marcar o seu. 
Após cobrança de escanteio, 
Xuxa recebeu e chutou fraco 
de fora da área, o goleiro 
defendeu, mas deixou a bola 
viva na área. Bem posicio-
nado, Machado só tocou 
para ampliar a vantagem.

O placar não fez o time 

afrouxar a marcação e a 
pressão na saída de bola deu 
origem ao quinto gol joinvi-
lense. Aos oito minutos, em 
marcação pressão na qua-
dra de ataque, o JEC Futsal 
provocou o erro na saída do 
Unidos do Cruzeiro, Evandro 
interceptou o passe e, pelo 
meio, avançou para tocar 
no canto esquerdo alto do 
goleiro Renê e comemorar 
seu primeiro gol na partida, 
e o nono da temporada.

Mas, o time de Brasília 
não desistiu e chegou ao 
segundo gol em cobrança de 
falta ensaiada aos 10 minu-
tos. A bola foi rolada para 
Manoel pela esquerda, que 

chutou forte para vencer 
Willian e diminuir o placar.

Dominando a partida, o 
JEC Futsal ainda teve tempo 
para marcar dois no minuto 
final. Em boa tabela, Caio 
avançou e recebeu na entrada 
da área, chutou firme para 
marcar o seu segundo na 
partida, o sexto gol tricolor. 
Poucos segundos depois, foi 
a vez de Genaro deixar o seu. 
Renatinho lançou ainda da 
quadra de defesa, Genaro 
recebeu na entrada da área e, 
de voleio, o artilheiro sacra-
mentou a vitória tricolor.

O JEC Futsal volta à quadra 
amanhã (27), às 16h, quan-
do enfrenta o Cascavel.

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

Sem dificuldade e comprovando o favori-
tismo, o JEC Futsal goleou na estreia da Taça 
Brasil na tarde de ontem (25), em Dourados, 
no Mato Grosso do Sul. Enfrentando a Asso-
ciação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro 
(Aruc), de Brasília, o Tricolor venceu por 7 a 
2 e garantiu a primeira vitória na competição 
que dá vaga para a Libertadores. O JEC Futsal 
busca o tricampeonato da Taça Brasil, que já 
conquistou em 2011 e 2017. Os gols tricolores 
foram marcados por Xuxa, Andrei, Caio (2), 
Machado, Evandro e Genaro. Ronielson e Ma-
noel descontaram para o time brasiliense.

Com um calor de 33 °C, o JEC Futsal entrou 
em quadra com Willian, Machado, Xuxa, Caio 
e Genaro no quinteto inicial. Assim que a bola 
rolou, o favoritismo tricolor ficou evidente. 
Pressionando o Unidos do Cruzeiro ainda na 
quadra de ataque, o JEC Futsal forçava o erro do 
time brasiliense em seu campo de defesa e, com 
isso, o Tricolor se manteve no setor ofensivo.

O gol não demorou a sair e, aos três minutos, 
Xuxa, o capitão da vez, abriu o placar em Dou-
rados após uma falha inusitada do goleiro Renê, 
que saiu na linha lateral e, ao tentar tocar de 
cabeça, teve o passe interceptado por Macha-
do, que tocou para Xuxa na ala direita. O capitão 
chutou firme para o primeiro gol joinvilense.

UNIDOS NÃO PASSAVA 
DO MEIO DA QUADRA

Sem conseguir se organizar em quadra, o Uni-
dos do Cruzeiro não passava do meio da quadra 
e não exigia trabalho do goleiro Willian. Aos 
seis minutos, novo gol tricolor. Após cobrança 
de lateral de Renatinho, Andrei recebeu, chu-
tou fraco, mas contou com o desvio da marca-
ção e a falha do goleiro para ampliar o placar.

Muito superior na partida, o JEC Futsal do-
minava a quadra de ataque, mas pecava no 
toque final. A equipe de Brasília tinha muita 
dificuldade para trabalhar a bola e encontrar 
espaços na marcação tricolor e conseguia avan-
çar apenas em erros de passe do Joinville.

Apostando nos contra-ataques, o time ten-
tava balançar a rede do goleiro Willian e con-
seguiu aos 14 minutos após falha de marcação 
tricolor. Em cobrança de escanteio, Paulo 
Vitor recebeu de frente para o gol, chutou e 
Ronielson, sozinho, desviou na frente de Wil-
lian para marcar o gol do Unidos do Cruzeiro. 
Apesar de sofrer o gol, o JEC Futsal continuou 
muito superior e com posse de bola na qua-
dra de ataque até o final do primeiro tempo.



O pior jogo do JEC nesta edição 
da Série D, até agora, terminou 
em 0 a 0 na tarde de sábado (24), 
na Arena Joinville. O Tricolor 
recebeu o Esportivo - penúltimo 
colocado do grupo A8, e, pela 
primeira vez na competição, não 
venceu jogando em seus domí-
nios. Com o resultado, o Joinville 
foi a 16 pontos, se mantém na 
vice-liderança, mas viu a dis-
tância para o líder Cascavel, que 
chegou aos 20 pontos, aumentar.

Com desempenho irreconhecí-
vel no  primeiro tempo, o Tricolor 
não conseguiu fazer o que vinha 
fazendo até aqui: rodar a bola 
com qualidade para chegar à meta 
adversária. Tudo que o time fez 
no primeiro turno, não aconteceu 
no primeiro tempo de sábado.

Com o mesmo time titular da 
partida em Bento Gonçalves, o JEC 
manteve Douglas Packer posi-
cionado para garantir qualidade 
da saída de bola já do seu setor 
defensivo. Apesar de começar 
melhor e pressionando a saída de 
bola do Esportivo, o Tricolor não 
teve efetividade e, aos poucos, viu 
os visitantes equilibrar a partida.

Embora tenha jogado mais no 
campo de ataque, o JEC se-

quer levou muito perigo ao gol 
de Otavio Passos, que preci-
sou trabalhar apenas em al-
guns chutes de fora da área.

O Esportivo veio a Joinville 
imprimindo uma marcação forte e 
com a defesa bem fechada e o JEC 
não encontrou alternativas para 
quebrar as linhas de marcação 
em um primeiro tempo de pouca 
qualidade técnica. Ainda assim, 
tinha em Douglas Packer e Paulo 
Victor boas referências no meio 
e no ataque. O jovem atacante, 
no entanto, sentiu e foi substi-
tuído por Caio Monteiro ainda 
na primeira etapa, que termi-
nou quente, com confusão entre 
jogadores e comissão técnica.

Com cartão amarelo, o capitão 
Edson Ratinho foi substituído no 
intervalo, assim como o atacante 
Uelber, para as entradas de Chrys-
tian e Alison. 
 
JEC MELHORA NO 
2O TEMPO, MAS 
NÃO MARCA

O JEC começou trabalhando 
a bola pela esquerda e, em bom 
passe de Renan Castro para Chrys-
tian, o atacante tricolor carregou, 
mas a zaga afastou para a linha de 

fundo, na cobrança de escanteio, 
nova jogada de Renan Castro, 
dessa vez com Davi Lopes, que 
chutou por cima do gol gaúcho.

As mudanças surtiram efeito 
imediato e o JEC conseguiu domi-
nar o meio de campo e passou a 
trabalhar entre as linhas pelo meio 
com Douglas Packer e Chrystian 
e, ainda, pelas laterais, com boa 
atuação de Davi Lopes, caído 
pela esquerda. Em boa jogada de 
Chrystian, Yann Rolim ficou cara 
a cara com Otavio Passos, mas 
ele parou no goleiro gaúcho.

O JEC passou a dominar o jogo e 
distribuir os ataques por todos os 
lados de campo enquanto o Espor-
tivo não conseguia avançar e levar 
perigo ao gol de Rafael Pascoal. 
Mas em cobrança de escan-
teio, o Esportivo obrigou Rafael 
Pascoal a se esticar todo para 
salvar o chute que seria o pri-
meiro gol na Arena Joinville.

Mas, sem conseguir capi-
talizar as chances que criou, 
o JEC não saiu do 0 a 0 e, pela 
primeira vez nesta série D, não 
venceu em casa. O Tricolor volta 
a campo no próximo domingo 
(1º), quando encara o Caxias, 
às 15h, no Rio Grande do Sul.
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Empate para colocar 
os pés no chão 

JEC só empata  
com o Esportivo
Com o resultado, o Tricolor perdeu os 100% em casa e ainda viu o líder 
Cascavel aumentar sua vantagem para 4 pontos no grupo A8 da Série D

Esporte

Um turno inteiro invicto, só vitórias dentro de casa e uma das 
melhores defesas do campeonato. O primeiro turno animou a 
torcida tricolor e o empate do último sábado (24), na Arena 
Joinville, contra um adversário tecnicamente muito inferior foi 
como uma derrota para o torcedor que contava com uma boa 
vitória. Na tabela de classificação, pouca coisa mudou. O JEC 
continua na vice-liderança, segue invicto, sem ser vazado em 
casa, mas viu o Cascavel abrir quatro pontos de vantagem. No 
entanto, o empate pode ser encarado de forma positiva no que 
diz respeito à postura do time. É importante que os jogadores 
saibam, conscientemente, que o objetivo ainda está muito longe 
e todas, absolutamente todas as partidas precisam ser encaradas 
com seriedade e foco, como uma decisão, como sempre frisa o 
técnico Leandro Zago. Um empate contra um adversário inferior 
coloca todos com os pés no chão e, importante agora, uma vez 
que, no mata-mata, não há margem para erros e tropeços.

Leco garante vitória do Jaraguá Futsal 
Tentando se recuperar na Liga Nacional e brigar pela 
classificação para não repetir a ausência nos playoffs como 
na temporada passada, o Jaraguá Futsal venceu o São José, 
na Arena Jaraguá, no sábado (24). Depois de perder no 
interior paulista, o Aurinegro contou com ótima atuação do 
fixo Leco para garantir a vitória por 3 a 1. Leco marcou duas 
vezes e Pesk também deixou o seu gol. O time jaraguaense é 
o sexto colocado do grupo A, à frente apenas do Umuarama. 
São nove pontos em nove jogos disputados. 
 
 
Nação vence na Série B 
A campanha do Nação continua regular na Série B do 
Campeonato Catarinense. Jogando no Ditão, em Canoinhas, 
a equipe venceu o Caçador por 2 a 0 e se manteve próximo 
do líder Camboriú. Com 13 pontos em seis jogos, o Nação 
é o terceiro colocado, atrás do Barra, que tem a mesma 
pontuação, mas vence nos critérios de desempate e tem um 
jogo a menos; e do Camboriú. O time volta a campo na quarta-
feira (28), para enfrentar o Tubarão, às 15h, em Canoinhas.

Juventus se mantém no G-4 
E deu Moleque Travesso mais uma vez. Jogando em São 
Leopoldo, o Juventus venceu o Aimoré novamente e manteve 
a quarta posição do grupo 8 da Série D. O time jaraguaense 
repetiu o placar do jogo em casa e com gol de Maurício, aos 10 
minutos do segundo tempo, garantiu a segunda vitória contra 
o time gaúcho. Na próxima rodada, no sábado (31), o Juventus 
enfrenta o líder Cascavel, no Estádio João Marcatto, às 15h.

Jogo-treino hoje 
E hoje o JEC faz um jogo-treino no CT do Morro do Meio. O 
Tricolor recebe, às 14h30, o Fluminense do Itaum, que segura 
a lanterna da Série B do Campeonato Catarinense. Como de 
costume na programação tricolor, a atividade será aberta à 
imprensa. O time viaja para o Rio Grande do Sul na sexta-feira 
à tarde. O jogo contra o Caxias acontece no domingo (1º), às 15h.

FOTOS VITOR FORCELLINI/DIVULGAÇÃO/ND

Em partida pouco inspirada, o JEC não conseguiu criar muitas 

chances de gols contra o Esportivo, o penúltimo colocado do grupo
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Lotofácil Concurso
Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado

2290

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5582

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5614

   

2393Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio
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Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 
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Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

BRASILIENSE     DF
TIME DO CORAÇÃO

1667

06 16 21 23 26 39 44

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

485

04 20 21 22 23 26 28

Premiação Ganhadores Prêmio

NOVEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 3 R$ 1.174.072,92
14 acertos 375 R$ 1.092,20
13 acertos 14450 R$ 25,00
12 acertos 181192 R$ 10,00
11 acertos 922645 R$ 5,00

1 acertos 015989 R$ 500 mil
2 acertos 051258 R$ 27 mil
3 acertos 066188 R$ 24 mil
4 acertos 080860 R$ 19 mil
5 acertos 045732 R$ 18.329,00

Quina 1 R$ 5.420.758,34
Quadra 53 R$ 11.653,87
Terno 5100 R$ 182,11

06 42 73 75 80

Sena Acumulado R$ 12 milhões
Quina 28 R$ 80.268,42
Quadra 2368 R$ 1.355,88

26 27 28 32 38 51

20 acertos Acumulado R$ 2.200 mil
19 acertos 1 R$ 247.165,73
18 acertos 86 R$ 1.796,26
17 acertos 741 R$ 208,47
16 acertos 4821 R$ 32,04
15 acertos 22421 R$ 6,88
0 acertos 0 R$ 0,00

07 16 17 22 24
26 31 35 38 41
46 48 55 57 62
71 77 90 97 98

Sena Acumulado R$ 900 mil
Quina 20 R$ 2.801,51
Quadra 857 R$ 74,71

Sena 0 R$ 0,00
Quina 11 R$ 4.584,28
Quadra 570 R$ 112,34

7 acertos Acumulado R$ 12.200 mil
6 acertos 5 R$ 33.711,82
5 acertos 209 R$ 1.152,14
4 acertos 3905 R$ 9,00

BRASILIENSE     DF 8061 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 2.600 mil
6 acertos 92 R$ 1.929,46
5 acertos 3398 R$ 20,00
4 acertos 39175 R$ 4,00
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O Avaí desperdiçou a chance 
de fechar a 14ª rodada dentro 
do G-4 – a zona de acesso – da 
Série B do Campeonato Brasi-
leiro. Jogando na Ressacada, 
empatou por 1 a 1 com o Brasil 
de Pelotas na noite de ontem. 
O atenuante foi que desde 
os 20 minutos do primei-
ro tempo o time atuou com 
um jogador a menos devido 
à expulsão de Lourenço.

Com 22 pontos, o Avaí ocupa 
a sétima posição. Se vencesse, 
iria para o quarto lugar, com 
24, e tiraria o Goiás (23) do 
G-4. Mas se manteve invicto, 
agora em oito jogos. O ponto 
conquistado fora de casa foi 
valioso ao time gaúcho, que es-
tava em penúltimo lugar e ago-
ra está em 16º, fora da zona de 
rebaixamento com 12 pontos.

Mais organizado, o Brasil 

foi mortal aos 18 minutos, 
quando a defesa do Leão saiu 
jogando errado, Jarro Pedroso 
roubou a bola e deu passe para 
Netto, que avançou sozinho 
e perto da grande área soltou 
um chute forte que entrou no 
canto direito de Gledson.

JOGO MAIS ABERTO
O Avaí ainda teve o jogador 

Lourenço expulso, mas tentou 
reequilibrar as ações. Isso só 
aconteceu no segundo tempo, 
depois de outros sustos dados 
pelo time gaúcho. Júnior Dutra 
recebeu do lado esquerdo, ajei-
tou e bateu forte encobrindo o 
goleiro Matheus Teixeira, aos 
23 minutos. Jarro, do Bra-
sil, foi expulso, o que abriu o 
jogo de um vez por todas, mas 
ninguém mais conseguiu ser 
eficiente para alterar o placar.

Um empate 
para lamentar
Avaí sai atrás, tem jogador expulso e 
reage, mas perde a chance de entrar no G4

AVAÍ F. C./ND

Atacante Jonathan foi bem acionado, mas não conseguiu marcar

SÉRIE A
 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

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  13ª RODADA 
 24/7, 17h Grêmio 1 x 1 América-MG
24/7, 19h Palmeiras 1 x 0 Fluminense
25/7, 11h Atlético-MG 3 x 0 Bahia
25/7, 16h Fortaleza 1 x 0 Bragantino
25/7, 16h Flamengo 5 x 1 São Paulo
25/7, 18h15 Santos 0 x 1 Atlético-GO
25/7, 18h15 Athletico-PR 2 x 1 Internacional
25/7, 20h30 Sport 0 x 0 Ceará
26/7, 18h Juventude  x  Chapecoense
26/7, 20h Cuiabá  x  Corinthians  

  14ª RODADA 
 31/7, 19h São Paulo  x  Palmeiras
31/7, 20h Internacional  x  Cuiabá
31/7, 21h Bragantino  x  Grêmio
1/8, 16h Corinthians  x  Flamengo
1/8, 16h Atlético-MG  x  Athletico-PR
1/8, 18h15 Bahia  x  Sport
1/8, 18h15 Chapecoense  x  Santos
1/8, 20h30 Ceará  x  Fortaleza
1/8, 20h30 Atlético-GO  x  América-MG
A defi nir Fluminense  x  Juventude 
 

Palmeiras 31 13 10 1 2 25 12 13 79.5
Atlético-MG 28 13 9 1 3 19 10 9 71.8
Fortaleza 27 13 8 3 2 21 9 12 69.2
Bragantino 24 13 6 6 1 24 16 8 61.5
Athletico-PR 23 12 7 2 3 21 13 8 63.9
Flamengo 21 11 7 0 4 22 10 12 63.6
Ceará 19 13 4 7 2 14 12 2 48.7
Atlético-GO 18 13 5 3 5 11 14 -3 46.2
Bahia 17 13 5 2 6 18 22 -4 43.6
Fluminense 17 13 4 5 4 10 12 -2 43.6
Santos 16 13 4 4 5 15 16 -1 41
Corinthians 14 12 3 5 4 9 10 -1 38.9
Internacional 14 13 3 5 5 12 18 -6 35.9
Juventude 13 12 3 4 5 8 14 -6 36.1
Cuiabá 12 11 2 6 3 12 14 -2 36.4
Sport 11 13 2 5 6 7 11 -4 28.2
São Paulo 11 13 2 5 6 9 17 -8 28.2
América-MG 10 13 2 4 7 10 18 -8 25.6
Grêmio 7 11 1 4 6 6 13 -7 21.2
Chapecoense 4 12 0 4 8 11 23 -12 11.1

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

  14ª RODADA 
 23/7, 16h Londrina 1 x 0 Remo
23/7, 20h Ponte Preta 2 x 1 Goiás
24/7, 16h30 Vila Nova 0 x 0 Cruzeiro
24/7, 16h30 Confi ança 0 x 1 Botafogo
24/7, 19h30 Náutico 1 x 1 Brusque
24/7, 21h CSA 2 x 1 Vitória
24/7, 21h Vasco 4 x 1 Guarani
25/7, 18h15 Operário-PR 1 x 0 Coritiba
25/7, 20h30 Samp. Corrêa 2 x 3 CRB
25/7, 20h30 Avaí 1 x 1 Bras. Pelotas  

  15ª RODADA 
 30/7, 19h Goiás  x  Operário-PR
30/7, 20h Coritiba  x  Náutico
30/7, 21h30 Cruzeiro  x  Londrina
31/7, 11h Guarani  x  Vila Nova
31/7, 16h30 Vitória  x  Avaí
31/7, 19h Bras. Pelotas  x  Samp. Corrêa
31/7, 21h Brusque  x  Confi ança
31/7, 21h Botafogo  x  Vasco
1/8, 18h15 Remo  x  CSA
2/8, 20h CRB  x  Ponte Preta 
 

Náutico 30 14 8 6 0 23 8 15 71.4
Coritiba 25 13 7 4 2 15 9 6 64.1
CRB 24 14 7 3 4 21 20 1 57.1
Goiás 23 14 6 5 3 14 7 7 54.8
Guarani 23 14 6 5 3 23 18 5 54.8
Vasco 22 14 6 4 4 19 15 4 52.4
Avaí 22 13 6 4 3 16 12 4 56.4
Operário-PR 21 14 6 3 5 13 18 -5 50
Brusque 20 13 6 2 5 16 18 -2 51.3
Samp. Corrêa 20 14 5 5 4 15 11 4 47.6
CSA 18 13 5 3 5 14 13 1 46.2
Botafogo 16 13 4 4 5 17 18 -1 41
Remo 16 13 4 4 5 10 14 -4 41
Vila Nova 15 14 3 6 5 7 10 -3 35.7
Vitória 12 14 2 6 6 11 14 -3 28.6
Bras. Pelotas 12 14 2 6 6 10 14 -4 28.6
Ponte Preta 12 14 2 6 6 9 13 -4 28.6
Londrina 12 14 2 6 6 8 13 -5 28.6
Cruzeiro 12 14 2 6 6 16 23 -7 28.6
Confi ança 10 14 2 4 8 11 20 -9 23.8

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 

  9ª RODADA 
 24/7, 11h Tombense 1 x 1 V. Redonda
24/7, 17h Floresta 1 x 1 Ferroviário
24/7, 19h Botafogo-PB 1 x 0 Santa Cruz
25/7, 16h Altos 2 x 2 Jacuipense
25/7, 17h Manaus 1 x 1 Paysandu  

   10ª RODADA 
 30/7, 20h V. Redonda  x  Altos
31/7, 15h Jacuipense  x  Floresta
31/7, 17h Paysandu  x  Tombense
31/7, 19h Ferroviário  x  Botafogo-PB
1/8, 18h Santa Cruz  x  Manaus  

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

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

  9ª RODADA 
 23/7, 16h Criciúma 1 x 0 Figueirense
23/7, 20h Oeste 1 x 1 Paraná
24/7, 15h Ypiranga-RS 2 x 1 São José-RS
24/7, 17h Novorizontino 1 x 0 Mirassol
25/7, 11h Botafogo-SP 2 x 1 Ituano 

   10ª RODADA 
 31/7, 11h Mirassol  x  Oeste
1/8, 11h Figueirense  x  Novorizontino
1/8, 16h São José-RS  x  Botafogo-SP
2/8, 20h Paraná  x  Ypiranga-RS
4/8, 17h Ituano  x  Criciúma   

Botafogo-PB 15 9 4 3 2 10 5 5 55.6
Ferroviário 15 9 4 3 2 7 6 1 55.6
Tombense 14 9 3 5 1 13 8 5 51.9
V. Redonda 14 9 3 5 1 10 6 4 51.9
Paysandu 13 9 3 4 2 9 8 1 48.1
Altos 12 9 3 3 3 12 11 1 44.4
Manaus 11 9 3 2 4 11 17 -6 40.7
Floresta 10 9 2 4 3 6 7 -1 37
Jacuipense 9 9 1 6 2 7 10 -3 33.3
Santa Cruz 3 9 0 3 6 3 10 -7 11.1

Ypiranga-RS 19 9 6 1 2 18 10 8 70.4
Novorizontino 19 9 6 1 2 12 5 7 70.4
Criciúma 17 9 5 2 2 8 6 2 63
Ituano 16 9 5 1 3 10 10 0 59.3
Botafogo-SP 16 9 5 1 3 9 9 0 59.3
Mirassol 10 9 3 1 5 10 12 -2 37
Figueirense 10 9 2 4 3 5 5 0 37
Paraná 8 9 2 2 5 9 12 -3 29.6
São José-RS 8 9 2 2 5 5 10 -5 29.6
Oeste 3 9 0 3 6 3 10 -7 11.1

SÉRIE D
  GRUPO 8 

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

CLASSIFICADOS  

  8ª RODADA 
 24/7, 15h Joinville 0 x 0 Esportivo
24/7, 15h Marcílio Dias 0 x 0 Caxias
24/7, 16h FC Cascavel 3 x 1 Rio Branco-PR
25/7, 15h Aimoré 0 x 1 Juventus-SC  
  

FC Cascavel 20 8 6 2 0 18 8 10 83.3
Joinville 16 8 4 4 0 9 4 5 66.7
Caxias 12 8 3 3 2 11 7 4 50
Juventus-SC 11 8 3 2 3 6 5 1 45.8
Marcílio Dias 9 8 2 3 3 6 11 -5 37.5
Aimoré 7 8 2 1 5 8 10 -2 29.2
Esportivo 7 8 1 4 3 6 8 -2 29.2
Rio Branco-PR 3 8 0 3 5 3 14 -11 12.5

Chape tenta vencer 
a primeira no Sul
A Chapecoense tenta a primeira 
vitória na Série A do Brasileirão 
nesta segunda-feira (26), às 18h, 
contra o Juventude no estádio 
Alfredo Jaconi, em Caxias do 
Sul (RS). O time é o lanterna da 
competição, com quatro pontos.

Timão joga para 
retomar vitórias
O Corinthians enfrenta o 
Cuiabá nesta segunda-
feira (26), às 20h, na Arena 
Pantanal, pela 13ª rodada 
do Brasileirão. Sob pressão, 
o Timão tem apenas três 
vitórias, um aproveitamento 
de 39,8% e só nove gols 
marcados na competição.

Santos massacra, 
mas é derrotado
Mesmo com quase 30 
finalizações, duas bolas 
na trave e seis atacantes 
em campo nos minutos 
finais, o Santos perdeu 
para o Atlético-GO na Vila 
Belmiro por 1 a 0. O único 
gol do jogo foi feito por 
Zé Roberto, de pênalti.
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76.329
Este é o número de novas armas 
de fogo que passaram a circular no 
Brasil no primeiro semestre deste 
ano em relação ao mesmo período 
de 2020. De janeiro a junho, a Polícia 
Federal liberou a civis o equivalente 
a 419 armas por dia no país. A 
quantidade representa crescimento 
de 67% ante os primeiros seis meses 
do ano passado. O crescimento 
desse tipo de registro mais que 
dobrou em nove Estados. Em 
números absolutos, Minas Gerais 
(10.916), Rio Grande do Sul (8.499) 
e Santa Catarina (6.460) lideram 
as licenças no primeiro semestre.

Mega Sena acumula
O concurso de número 2.393 da Mega Sena não 
teve nenhum acertador das seis dezenas, sorteadas 
na noite deste sábado (24) em São Paulo. Assim, o 
prêmio acumulou e a estimativa é que o próximo 
sorteio pague prêmio de R$ 12 milhões. As 
dezenas sorteadas foram 26 - 27 - 28 - 32 - 38 
– 51. Vinte e oito apostas acertaram a quina e vão 
receber prêmio de R$ 80.268,42 cada uma. Já a 
quadra – quando o apostador acerta quatro das 
seis dezenas sorteadas – teve 2.368 ganhadores, 
que receberão prêmio de R$ 1.355,88 cada um. 
O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira 
(28). O evento terá transmissão ao vivo pelo 
YouTube, às 20h, e pode ser acessado no canal 
da Caixa. As informações são da Agência Brasil.

Policiais ajudam em parto feito 
em rua no centro da Capital
88Agentes da PMRv (Polícia 
Militar Rodoviária) ajudaram 
uma mulher em situação de rua 
que estava em trabalho de parto 
na manhã deste domingo (25) no 
Centro de Florianópolis. Por volta 
das 9h30, um motociclista avisou 
as autoridades que populares 
tentavam parar outros veículos 

que seguiam pela avenida 
Gustavo Richard, no sentido 
Continente. Chegando no local, 
o sargento João Eduardo Pereira 
Cavallazzi e um soldado se 
depararam com uma mulher que 
estava em trabalho de parto. Os 
agentes repassaram a informação 
para o Copom, mas tiveram 

que auxiliar no trabalho antes 
mesmo da chegada da ASU (Auto 
Socorro de Urgência) do Corpo 
de Bombeiros Militar de Santa 
Catarina. Segundo a Secretaria 
de Segurança Pública de Santa 
Catarina, a mãe o recém-
nascido foram levados para a 
maternidade Carmela Dutra.

Rochas ornamentais
As exportações brasileiras de rochas ornamentais registraram, no 
primeiro semestre de 2021, um faturamento de US$ 572 milhões. 
Trata-se de um aumento de 43,83% na comparação com os 
primeiros seis meses do ano passado, quando os negócios foram 
impactados pela pandemia de Covid-19. É também o melhor 
desempenho dos últimos cinco anos, superando o faturamento de 
US$ 566 milhões entre janeiro e junho de 2017. Os dados foram 
divulgados pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas 
Ornamentais, entidade que reúne 101 empresas do 
setor. O Brasil é atualmente o quinto 
maior exportador mundial 
do produto.

Jovens “nem-nem” 
chegam a 16% durante a 
pandemia
Dados captados pela segunda edição do Atlas da Juventude, 
lançado em junho deste ano, apontam que os efeitos 
da pandemia, que agravou ainda mais o quadro social 
brasileiro, alcançaram especialmente os mais jovens. Houve 
crescimento considerável dos chamados jovens “nem-nem”, 
ou seja, aqueles que não estudam nem trabalham. De 10% 
dessa população, em 2020, o percentual saltou, em 2021, 
para 16%. Para a presidente-executiva da Brasil Júnior 
(Confederação Brasileira de Empresas Juniores), Fernanda 
Amorim, o levantamento pode ajudar a embasar políticas 
voltadas à inclusão e a uma educação de melhor qualidade.
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