
ACIDENTE EM JOINVILLE  

Estrutura de trapiche 
cai e mata uma pessoa  
 
Acidente ocorreu no Morro do Amaral, zona Sul da cidade, no sábado, enquanto 
um casal pescava. Lupércio Luiz Costa, de 63 anos, morreu no local. PÁGINA 4

SÉRIE D 

Tricolor passa 
por mais um 
No encerramento do turno, JEC 
vence o Esportivo fora e mantém 
a invencibilidade. Página 14

LIGA NACIONAL 

Show de gols  
no Centreventos 
JEC/Krona empata com o Carlos 
Barbosa por 4 a 4 e segue em 
terceiro no Grupo B. Página 13

SABRINA AGUIAR

Prefeitura dá abrigo 
a moradores de rua 

PÁGINA 2

DRIKA

O bom momento do 
atacante Paulo Victor 
PÁGINA 14

PROTESTO POR JAMES
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Menino de seis anos morreu na sexta-feira, em hospital de São Francisco do Sul, depois de ter sido levado, segundo familiares, quatro 
vezes à unidade para dignosticar um problema. A não realização de exames mais aprofundados causou revolta na população. PÁGINA 3
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Que friaca!   
 

Mínima em Joinville nesta segunda-feira deve 
ficar em 5ºC, mas a sensação térmica, em razão do 
vento, pode baixar para incríveis -6ºC. PÁGINA 6
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Válida a iniciativa de Jaraguá do Sul que passa a 
integrar dois programas nacionais de combate à 
corrupção. O primeiro é o Time Brasil, desenvolvido 
pela Controladoria Geral da União (CGU) que 
tem como objetivo melhorar a gestão pública 
na luta contra crimes de aliciamento. O outro é 
o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção 
desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU) em conjunto com a própria CGU.

A participação permite melhorar diagnósticos e 
criar sistemas de prevenção à corrupção. Aliados 
a instituições que ajudam a combater esse mal do 
Brasil, Jaraguá serve de modelo para que outras 
cidades também possam fazer parte de ações com 
essa por mais moralidade na gestão pública.

Exemplo de combate
à corrupção 

Projeções de esperança
Não há de se negar que estamos a caminho. 
O número de doses que o Ministério da Saúde 
está repassando para Santa Catarina (e 
outros estados), a agilidade na distribuição e 
a verdadeira força-tarefa que profissionais 
da saúde executam na aplicação já 
transforma o mapa do risco do Estado.

Aqui na região Nordeste, ainda estamos no 
nível gravíssimo, mas o Planalto Norte há 
duas semanas está no grave e, na última 
atualização, neste fim de semana, nove 
regiões estão na cor laranja (grave) e outras 
sete no vermelho (gravíssimo). O principal 
fator é a redução na taxa de ocupação de 
leitos de UTI. O país também está há 20 
dias apresentando queda no número de 
infectados e mortos. A vacina não impede 
a contaminação, mas evita o risco grave da 
doença e possíveis mortes por Covid-19.

Música, interação, inclusão
O primeiro fim de semana da Oficina Musicarium 
foi surpreendente. Primeiro pela qualidade que os 
alunos, em poucos anos de aulas, já apresentaram. 
Também pelas apresentações e integração com 
o renomado professor Fabio Soren Presgrave, 
Bacharel e Mestre pela Juilliard School of Music, 
de Nova Iorque. O foco foram os instrumentos 
de corda, mas, nas próximas oficinas, outras 
surpresas aos alunos e quem puder assistir.

As oficinas possuem como grande objetivo criar 
um intercâmbio de conhecimento musical, de 
forma mais acelerada para estruturação da futura 
Orquestra Filarmônica Profissional do Musicarium 
e de Joinville para o mundo. Pelas redes sociais, 
é possível acompanhar as apresentações com 
transmissões ao vivo no perfil @musicariumoficial. 
Lembrando, que a grande maioria dos alunos 
talvez nem teria acesso, por condições sociais. 
As oficinas seguem até o dia 31 de julho.

Semana de frio 
e ações sociais
Confirmando a previsão, o 
frio chegou forte na região 
e a Prefeitura realizou 
ações com os moradores 
de rua já no fim de 
semana. Sempre que na 
madrugada a temperatura 
baixar de 10 graus, o 
Centro Pop encaminhará 
as pessoas em condição de 
rua para o abrigo. O local 
fica ao lado da rodoviária 
e o horário para acessar 
vai até as 16h30.

Ainda nessa corrente solidária, a ação do Grupo ND em relação à Campanha do Agasalho 
também está em ritmo acelerado. São famílias que, mesmo nas suas casas, estão sem condições 
de comprar uma peça mais quente. Falta dinheiro para se aquecer, já que para muitas dessas 
pessoas, o pouco recurso que tem é para comprar a comida. Existem dezenas de postos de 
coleta e, para ajudar, basta encontrar uma das caixas de coleta de donativos. A lista completa 
dos pontos de coleta está divulgada no portal ndmais.com.br/campanhadoagasalho.  

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA 
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Morte de criança em 
hospital gera protesto 
James Antônio Fucks, de seis anos, sofreu um acidente na escola e família diz ter buscado atendimento quatro vezes

Munidos de cartazes, moradores e familiares de James (no detalhe) pediram 

respostas do município para o caso que consideram ter sido de negligência
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Revolta e pedidos de justiça
 Munidos de cartazes e faixas, 

os amigos e familiares que par-
ticiparam do protesto em frente 
ao Hospital Nossa Senhora da 
Graça conclamavam por justiça. 
“Não fizeram nenhum exa-
me. Quatro vezes e não fizeram 
nada”, desabafou a avó materna 
de James, Ivanilda Palhano.

Chorando muito, ela repetia: 
“Isso não pode acontecer. Quero 
justiça pelo meu neto. Justiça!”

Simone Paiva, tia do menino, 
também estava inconformada 
pelo que aconteceu. “Foi com 
o meu sobrinho, mas poderia 
ter sido com qualquer família. 
Queremos justiça!”, declarou.

Moradora de São Francisco 
do Sul, Helciane Rocha também 
participou da manifestação pela 
morte da criança. “O objetivo 

é pedir justiça, uma explicação 
das autoridades do que aconte-
ceu com o James. Cada vez que 
a gente precisa do hospital em 
São Francisco, é isso. A famí-
lia veio quatro vezes e man-
daram para casa. É impossível 
uma criança vir para o hospital 
após bater a cabeça, o médi-
co ver que ela não está bem e 
mandar embora”, afirmou.

Segundo Helciane, não é 
a primeira vez que falhas 
desse tipo são verificadas 
no atendimento do hospi-
tal. James foi velado sábado 
à tarde na Capela Municipal 
do Acaraí e sepultado ontem 
pela manhã, no Cemitério 
do Acaraí, sob forte como-
ção. Os pais da criança não 
compareceram no protesto.

Isso não pode acontecer. Quero 
justiça pelo meu neto. Justiça!”.

Ivanilda Palhano, avó de James

EspecialND

A morte de uma criança de seis anos, 
na última sexta-feira, causou dor e re-
volta entre os moradores de São Fran-
cisco do Sul, no Litoral Norte do Estado. 
Dezenas de pessoas protestaram, ontem 
à tarde, em frente ao Hospital e Mater-
nidade Municipal Nossa Senhora da Gra-
ça para pedir justiça em nome de James 
Antônio Fucks, que morreu no local após 
quatro tentativas de atendimento.

A família do garoto acusa a instituição 
de negligência, uma vez que a criança foi 
levada ao hospital para receber atendi-
mento por quatro vezes em dias alter-
nados e, em nenhuma delas, recebeu um 
tratamento adequado. Segundo a famí-
lia, James sofreu um acidente na escola 
na terça-feira (13). Ele estava com três 
amiguinhos em uma quadra de futebol 
correndo, quando bateu com o peito em 
uma trave de futebol e a cabeça no chão. 

O menino foi para casa e começou a re-
clamar de dores no peito. A família, então, 
procurou o Pronto Socorro do hospital, que 
realiza atendimento pediátrico no muni-
cípio, por quatro vezes. O pai, inclusive, 
teria pedido para fazer uma ultrassom, 
mas o médico teria dito que nada poderia 
fazer naquele momento e que receitaria 
ibuprofeno (um tipo de medicamento).

Por meio de nota, o hospital lamentou 
a morte da criança e disse que o caso está 
sendo investigado. “A cadeia de eventos 
que levou a esse lamentável desfecho será 
acompanhada e analisada até que se tenha 
pleno conhecimento de todos os fatos”. 

APURANDO O CASO
A Prefeitura de São Francisco do Sul 

também se manifestou pelas redes sociais 
no sábado e destacou que está prestando 
atendimento à família e apurando o caso. “A 
Prefeitura de São Francisco do Sul la-
menta, profundamente, o falecimento do 
pequeno James Antônio Fucks, na última 
sexta-feira (16), e solidariza-se com os 
familiares neste momento de consterna-
ção e luto. (...) O prefeito Godofredo Gomes 
Moreira Filho, assim que soube do ocorrido, 
pediu que as equipes atuassem prontamen-
te. A Secretaria Municipal de Assistência 
Social está dando suporte à família. Já a 
Secretaria de Saúde está apurando os fatos 
junto à equipe do Hospital e Maternidade 
Municipal Nossa Senhora da Graça e está 
atuando para verificar se houve negligência 
no atendimento e todas as medidas cabíveis 
serão adotadas. Mais uma vez, a Prefeitura 
manifesta as suas condolências à família 
neste momento de dor”, destacou a nota. 

Escola emite 
nota de pesar

A Escola Professora Claurini-
ce Vieira Caldeira, onde James 
estudava, também se mani-
festou sobre a morte do aluno. 
“A equipe gestora, professores 
e demais funcionários da EEB 
Professora Claurinice Vieira 
Caldeira manifestam seu mais 
profundo pesar pelo faleci-
mento do nosso aluninho do 1° 
aninho, James Antônio Fucks. 
Hoje, nos unimos em oração 
para pedir que o doce meni-
no James descanse em Paz.

Neste momento de per-
da e dor, os nossos mais 
sinceros sentimentos aos 
familiares”, diz a nota. 
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Trapiche desaba no Morro 
do Amaral e provoca morte
Acidente ocorreu no sábado e, segundo relatos de testemunha, um casal estava pescando sobre a estrutura quando 
ela cedeu. Vítima fatal é Lupércio Luiz Costa, de 63 anos. A esposa dela, Darci, 64, sobreviveu e já recebeu alta médica

Bombeiros e peritos da Polícia Civil estiveram no local para prestar socorro às vítimas e recolher provas do acidente

Darci e Lupércio costumavam pescar no 

local com frequência, disse testemunha
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Homem é preso por agredir ex-
namorada em Jaraguá do Sul

Um homem de 36 anos foi 
preso por agredir a ex-namorada 
com socos na noite de sábado, 
em Jaraguá do Sul. A própria 
vítima, uma mulher de 39 anos, 
que se encontrava hospitalizada, 
foi quem acionou os policiais.

Ela contou aos agentes que 
foi conversar com o ex-namo-
rado, com quem se relacionou 
por cerca de um mês. No mo-
mento em que ele a deixava em 
casa, teriam começado uma 
discussão por causa de ciúmes.

O homem começou a desferir 
socos em seu rosto, causando 
hematomas e quebrando al-
guns dentes. A mulher também 
informou aos policiais que o 

agressor estaria escondido no 
estacionamento do hospital.

Após buscas, o homem foi 
localizado e preso em flagran-
te. Ele confirmou aos agentes 
que discutiu com a mulher, mas 
negou as agressões. Segun-
do ele, a mulher teria tirado o 
sapato e tentado riscar o painel 
de seu carro. O homem teria 
segurado a  ex-companheira e 
se deslocado para o outro lado 
carro, momento em que ela 
teria batido contra o veículo.

O homem foi encaminhado à 
Delegacia de Polícia Civil e vai 
responder pelo crime de lesão 
corporal. Ele está preso no Presí-
dio Regional de Jaraguá do Sul.

Mulher é assassinada no bairro Jardim Paraíso
Uma mulher foi assassinada 

com cinco tiros, sábado à noite, 
no bairro Jardim Paraíso, zona 
Norte de Joinville. Trata-se 
de Janine Melin, de 34 anos, 
nascida em Joinville. O crime 
ocorreu na rua Crate e equi-
pes das polícias Civil e Militar 

e do Instituto Geral de Perícias 
(IGP) estiveram no local para 
iniciar as investigações. Ainda 
não se sabe quem foi o autor 
dos disparos nem as motivações 
para o assassinato. A Delegacia 
de Homicídios ficará respon-
sável pela apuração do caso.

Ele (iate) passou rápido 
e veio aquela onda 
forte. Quando a onda 
bateu no trapiche, a 
estrutura desabou”.

Testemunha, dono de bar 

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

Juliane Guerreiro* 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

A queda de um trapiche no Morro do Ama-
ral, zona Sul de Joinville, provocou a morte 
de uma pessoa no final da tarde de sábado. 
Uma segunda vítima foi resgatada com vida 
do local. Ela estava consciente e foi levada ao 
Hospital São José pelo helicóptero Águia.

A prefeitura de Joinville informou que a 
estrutura não era mantida pela administra-
ção municipal. O que chama a atenção é que 
esta não é a primeira vez que uma queda de 
um trapiche deixa pessoas feridas na cida-
de. Em fevereiro do ano passado, uma família 
ficou ferida depois que a estrutura do trapi-
che da Praia do Vigorelli também cedeu.

O dono de um bar próximo ao trapiche que 
desabou no Morro do Amaral contou como 
foi o acidente que tirou a vida de Lupércio 
Luiz Costa, de 63 anos. “Poucas horas an-
tes, sentei com eles na mesa”, afirmou.

O proprietário do estabelecimento, que 
preferiu não se identificar, disse que alugou o 
espaço há cerca de 40 dias e que, desde então, 
as vítimas do desabamento já haviam visi-
tado o local duas vezes e contado, inclusive, 
que costumavam pescar ali com frequência.

“Eles desceram, eu servi uma porção de peixe 
lá e ficaram pescando até umas 17h”, lembrou. 
Foi quando, segundo ele, um iate passou em 
alta velocidade perto da estrutura. “Ele passou 
rápido e veio aquela onda forte. Quando a onda 
bateu no trapiche, a estrutura desabou”, contou.

O dono do bar correu até o local e conseguiu 
conversar com as vítimas, inclusive com o 
homem que morreu minutos depois. “Come-
cei a falar com ele, que respondeu baixinho 
que estava bem. Já a esposa estava embaixo 
dos escombros, presa e com dor de cabeça”.

Com a ajuda do filho, o comerciante re-
tirou os escombros de cima do homem e o 
deixou deitado. Porém, logo percebeu que 
ele não respondia aos estímulos e não ti-
nha pulsação. “Tentei reanimar, mas ele 
já não respondeu mais”, informou.

Já a esposa de Lupércio, Darci Mill-
nitz Costa, de 64 anos, foi socorrida pe-
los bombeiros e levada ao Hospital São José 
pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. 
Ela recebeu alta médica na manhã de on-
tem. “Tiraram ela com vida, mas ele mor-
reu comigo na hora”, disse o dono do bar.

Abalado, ele afirmou não ter mais forças 
para continuar trabalhando no local. “Alu-
guei há 40 dias e acontece uma tragédia 
dessas. Acabou, não tem mais como traba-
lhar”. A Defesa Civil interditou o local.

*Colaborou Ricardo Moreira, repórter 
da NDTV Record Joinville
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Semana sem previsão de 
chegada de novas vacinas
Última entrega de doses ocorreu na tarde de quinta-feira, quando 125 mil doses da AstraZeneca desembarcaram em 
Florianópolis. No entanto, o quantitativo está reservado para a segunda dose e ainda não foi distribuído aos municípios 

Enquanto novas doses não chegam, a Secretaria de Estado da Saúde decidiu remanejar 125 mil doses da vacina AstraZeneca que estavam guardadas
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Cidade Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Após um indicativo de chega-
da de vacinas da Pfizer que não 
se concretizou no sábado, Santa 
Catarina inicia a semana sem uma 
previsão de quando novas remes-
sas de imunizantes contra Co-
vid-19 serão entregues ao Estado.

A última entrega de doses ocorreu 
no final da tarde de quinta-feira, 
quando 125 mil doses da AstraZe-
neca desembarcaram em Floria-
nópolis. No entanto, o quantitativo 
está reservado para a segunda 
dose e ainda não foi distribuído.

Segundo a Dive/SC (Direto-
ria de Vigilância Epidemioló-
gica), as doses serão enviadas 
aos municípios quando se apro-
ximar a data de aplicação. O 
órgão, porém, não informou, 
até o fechamento desta edição, 
quando isso pode acontecer.

Enquanto novas doses não che-
gam, a SES (Secretaria de Estado 
da Saúde) decidiu remanejar 125 
mil doses da vacina AstraZene-
ca que estavam armazenadas na 
Rede de Frio Estadual para serem 
destinadas à primeira aplicação.

O remanejamento foi possível 
graças ao envio da mesma quan-
tidade de doses pelo Ministério 
da Saúde, na quinta-feira passa-
da. No mesmo dia, a distribuição 
para as 17 centrais regionais foi 
iniciada. Todos os municípios 
catarinenses foram contempla-
dos de forma proporcional.

De acordo com a Dive, os municí-
pios devem destinar 30% das doses 
para a vacinação dos trabalhadores 
industriais e 70% para a vacina-
ção da população em geral, de 35 
a 39 anos, de forma decrescente.

O diretor do órgão, João Augusto 
Brancher Fuck, ressaltou que essa 
iniciativa vai agilizar a vacinação 
no Estado. “Considerando que 
ainda não há um prazo, o Esta-
do tomou essa decisão pensando 
em manter o ritmo de vacinação 
acelerado em todo o estado, sen-
do que não haverá prejuízo para a 
população, já que essas doses serão 
repostas”, apontou o diretor.

A SES também distribuirá 
63.100 doses da vacina Corona-
Vac para aplicação da segunda 
dose, para garantir que os es-
quemas iniciados no dia 25 de 
junho sejam completados.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO 
CONTRA COVID-19 EM SC

CONFIRA O CRONOGRAMA:

   Mais de 40 anos – até 8 de julho de 2021

   35 a 39 anos – 9 a 22 de julho de 2021

   30 a 34 anos – 23 de julho a 5 de agosto de 2021

   25 a 29 anos – 6 a 19 de agosto de 2021

   18 a 24 anos – 20 a 31 de agosto de 2021

   Até ontem, foram aplicadas 3.196.698 vaci-
nas como primeira dose em SC, o que representa 
44,08% da população total. Dessas, 1.110.746  pes-
soas completaram o esquema vacinal, seja com a 
segunda aplicação ou com a vacina de dose única. O 
total da população imunizada em Santa Catarina é 
de 15,32%, segundo o painel do governo estadual.

   Em Joinville, até ontem, segundo dados do Vacinôme-
tro, 238.240 pessoas receberam a primeira dose da vacina 
contra a Covid e 87.338 segunda dose ou dose única, o que 
representa quase 15% da população total do município.

O governador Carlos Moisés antecipou o cronograma para vacinação 
de todos os adultos em Santa Catarina no dia 1º de julho.
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A semana vai começar gelada em Join-
ville e região Norte do Estado. Segundo 
a meteorologista Francine Sacco, da 
Defesa Civil de Santa Catarina,  a mínima 
prevista na cidade fica em torno de 5°C . 
Já no Planalto Norte, a previsão é de ter-
mômetros negativos, em torno de -3°C.

Nas primeiras horas da manhã, a 
sensação de frio deve ser ainda maior 
em função do vento forte. As tempe-
raturas máximas no Planalto Nor-
te devem ficar entre 7°C e 10°C e no 
Litoral Norte, entre 17°C e 20°C.

Com previsão de rajadas de ven-
to de pelo menos 30km/h (pode ser 
ainda maior) e temperatura de 5°C, a 
sensação de frio será de -6°C, afirma 
a Defesa Civil. Lembrando que a sen-
sação de frio se potencializa quando 
está ventando porque o vento inten-

sifica a evaporação da água, que pro-
voca queda na temperatura corporal.

No Planalto Norte, continua  a me-
teorologista, com rajadas de vento 
de 20km/h e temperatura de -3°C, a 
sensação de frio pode chegar a -14°C. 
A Defesa Civil alerta que é importante 
reforçar os cuidados para frio intenso, 
principalmente com população vulne-
rável, crianças e idosos. Os animais de 
estimação também merecem atenção.

O  frio mais intenso na região e no Esta-
do permanece até pelo menos quarta-fei-
ra.  O registro de vento moderado/forte 
em boa parte de Santa Catarina se deve à 
combinação de um sistema de alta pres-
são que está chegando ao Sul do Brasil e 
um ciclone extratropical que está neste 
momento (domingo à tarde) no mar 
entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai.

Meteorologia 
prevê muito frio 
em todas regiões 
Em Joinville, termômetros devem marcar 5ºC nesta 
2a-feira, mas sensação térmica pode ficar abaixo de 0ºC

CARLOS JUNIOR / DIVULGAÇÃO/ND

No início da noite de ontem, termômetro na 

região central da cidade já marcava 9ºC

Sempre Cuba 
Circula pela praça, desde que apareceu a necessidade de se criar 

um candidato capaz de salvar “a democracia” e impedir que o Brasil 
caia “no fascismo” a partir das eleições presidenciais de 2022, uma 
dessas mentiras fundamentais que fazem da vida política nacional 
a desgraça mal resolvida que ela é. O ex-presidente Lula, segundo o 
conto do vigário que está sendo formatado na elite de Terceiro Mundo 
que manda neste país, virou, de repente, um sujeito equilibrado, 
responsável, moderadíssimo e distante dos extremos esquerdistas 
que comandam as ideias e a ações do seu entorno. Ninguém mais 
qualificado, portanto, para fazer um governo de centro, etc., etc., etc.

Esse é o Lula que vão ficar lhe mostrando até o dia da eleição; 
o grande problema é que ele não existe. O que existe, na vida real, 
é o mesmo Lula piorado e que vem piorando desde que deixou 
a Presidência da República e presenteou o País com cinco anos 
e meio de Dilma Rousseff. Podem até estar fazendo força para 
ele ficar com uma cara de estadista sereno, tipo Dom Pedro II, 
mas não adianta - assim que aparece uma chance de se exibir 
como realmente é, o ex-presidente não resiste. Não há o que 
fazer. É coisa de temperamento, como na piada do escorpião.

Desta vez, e mais uma vez, foi Cuba - sempre Cuba, parece uma 
ideia fixa do homem - que fez Lula rodar a baiana e exibir o que 
está mesmo no seu atual coração. Como se sabe pelo noticiário, onde 
os fatos tiveram o direito de existir durante o tempo limitado que 
lhes foi concedido, milhares de cubanos foram à rua para protestar 
contra o excesso de calamidades que o governo comunista joga 
em cima deles neste momento. Não há comida. Não há remédios. 
Não há energia elétrica. Não há emprego. Não há internet. Não há 
eleição. A economia recuou 11% em 2020, quase quatro vezes mais 
que no Brasil. A única resposta do governo a tudo isso foi baixar a 
borracha, encher as prisões e prometer mais violência ainda.

De que lado fica Lula, esse Lula civilizado, engomado e limpinho 
que querem vender como o único brasileiro qualificado para nos livrar 
da extrema esquerda e também da extrema direita? Fica contra o povo 
cubano que está sendo espancado na rua e enfiado na cadeia - e a 
favor da repressão de um governo violento, corrupto e incompetente 
em estágio terminal. É a Cuba de sempre. É o Lula de sempre.

O argumento do ex-presidente em favor da mais antiga ditadura 
da América Latina, e uma das mais agressivas de hoje em qualquer 
parte do mundo, é uma demonstração perfeita de como funciona a 
sua cabeça. Cuba está em ruínas não por causa de um governo que 
manda em absolutamente tudo há 62 anos seguidos, diz Lula, mas por 
culpa dos Estados Unidos. Como assim? Os americanos aplicam um 
bloqueio econômico a Cuba, e toda a desgraça vem daí. Se fossem bons 
com o governo comunista da ilha, que há seis décadas faz questão de 
denunciar o “capitalismo” e ficar contra os Estados Unidos em tudo, 
os cubanos seriam um povo rico. Uma “Holanda”, segundo Lula.

O ex-presidente, como se vê por aí, continua pensando com a 
arrogância ignorante de que tanto se orgulha. Não lhe ocorre, nem 
por um minuto, que a Holanda é uma das sociedades que estiveram 
na origem do capitalismo, 400 anos atrás; para ser “uma Holanda”, 
Cuba teria de ser governada como a Holanda - e não como o regime 
comunista que tem sido desde 1959. Também não lhe interessa que 
há 199 outros países no mundo, além dos Estados Unidos, com quem 
os cubanos poderiam estar comerciando e se tornando ricos - ou 
será que toda a sua perfeição socialista depende do capitalismo 
americano? É essa a cabeça de Lula - para Cuba e para o Brasil.

GuzzoJ.R.

Escrevem neste espaço:  Segunda J.R. Guzzo  
Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia Sexta Luís Ernesto Lacombe  
Fim de semana Rodrigo Constantino
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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:
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O futuro da emenda constitucional que trata da reforma da Previdência 
dos servidores públicos estaduais terá hoje um dia decisivo com a 
realização de uma única audiência pública, na Assembleia Legislativa, 
a partir das 15h. Autoridades, representantes de poderes e dirigentes de 
corporações, sindicados e instituições de diversas atividades laborais terão 
a oportunidade de fazer uma avaliação sobre o conteúdo do projeto.

Pelo cronograma das três comissões técnicas fica claro que 
a Assembleia Legislativa está afinada com o Executivo e não 
pretende abrir muitos espaços para discussões. Por isso, apenas 
cinco minutos para cada instituição das 32 já liberadas.

O maior desafio do Legislativo será chegar num ponto de 
equilíbrio entre a necessidade de aprovar mudanças para o equilíbrio 
fiscal futuro, sem cancelar direitos mínimos dos funcionários. 
O conteúdo da audiência indicará o futuro da reforma.

O Dia “D” da 
Previdência

Juiz premiado  - 
O juiz Emanuel 
Schenkel do Amaral 
e Silva, da 2ª Vara 
da Fazenda Pública 
de Blumenau, foi 
homenageado 
pela Assembleia 
Legislativa por ter 
conquistado o 1º lugar 
no Prêmio Innovare, 
do Conselho Nacional 
de Justiça. Adotou 
no Estado de forma 
pioneira um sistema simplificado para pagamento de débitos fiscais de 
pequenos valores, desafogando os processos de execuções nas varas fiscais. 
Além de beneficiar diretamente os contribuintes, elevou a receita dos 
municípios. A homenagem foi proposta pelo deputado Ivan Naatz, na foto 
com o homenageado (centro), seu pai, o desembargador Antônio Fernando 
do Amaral e Silva, seu irmão, juiz federal Antônio Schenkel do Amaral e Silva 
(à dir.), e o deputado Nilson Berlanda (à esq.), que presidiu a solenidade.

8 segunda-feira, 19 de julho de 2021

Nomeação
O processo de indicação de nomes por deputados e lideranças do MDB 
para a nova fase do governo Carlos Moisés continua acelerado. A última 
nomeação está publicada no Diário Oficial. Giovana de Luca Garcia, 
filha da deputada Ada de Luca, foi nomeada como gerente de Energia 
e Sustentabilidade da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

Acusado de interferir nas deci-
sões do Ministério da Infraestru-
tura sobre a destinação dos R$ 200 
milhões do Tesouro Estadual para 
a duplicação da BR-470, o senador 
Jorginho Mello (PL) esclarece como 
está este novo impasse. E faz críti-
cas ao governador Carlos Moisés.

O governador Moisés quer aplicar os R$ 
200 milhões da BR-470 nos lotes 1 e 2. Por 
que o senhor defende uso nos quatro lotes?

Defendo primeiramente que o governo do 
Estado se certifique que as rodovias esta-
duais estejam em ótimo estado de conser-
vação, a ponto de poder abrir mão desses 
recursos. Assim, eu apoiaria totalmente 
que o governador investisse nas rodovias 
federais, mas de forma efetiva, e não só 
uma nova jogada marqueteira para tentar 
recuperar a imagem abalada com o escân-
dalo dos respiradores. Os lotes 1 e 2 já estão 
na fase final, quase prontos. Há recursos 
suficientes do governo federal até o seu 
término. E a entrega deverá acontecer, com 
toda a nossa cobrança (minha e do Fórum), 
em fevereiro ou março do ano que vem. Se o 
governo do Estado quiser ajudar de verdade 
que a obra chegue o mais rapidamente até 
Indaial, que coloque dinheiro nos lotes 3 e 
4. E mais: o maior índice de acidentes com 
mortes acontece justamente nos lotes 3 e 
4, que precisam de recursos para concluir 
as desapropriações, para fazer acessos 
e liberar o trânsito. Não se trata de uma 
questão qualquer, se trata de uma rodovia 
federal em que quase uma centena de vidas 
se perdem por ano, além do atraso para o 
Vale do Itajaí, o que prejudica a economia 
do nosso estado. Eu espero que a questão 
seja tratada com responsabilidade pelo 
governo do Estado, e que ele deixe de lado 
questões eleitoreiras e nos ajude de verda-
de a solucionar os problemas da BR-470, 
em especial para o trecho de Blumenau.

É verdade que o senhor convenceu o 
DNIT a aplicar a verba nos quatro lotes? 

Eu não convenci ninguém. O 
ministro Tarcísio Freitas é que 
tem analisado, junto ao órgão, 
esta questão. Foram aponta-
dos gargalos e dificuldades. Eu 
concordo em todos os aspectos. 
O governador precisa levar em 
consideração o posicionamento 
do Ministério e do DNIT. Eu, 

sinceramente, espero que ele seja razoável. 
O governo do Estado deu até entrevista, na 
quinta-feira (15), cheio de ilações sobre 
uma suposta pressão minha na escolha dos 
lotes, dizendo que o ministro Tarcísio Frei-
tas tinha mudado de opinião. O material até 
falta com a verdade, ao afirmar que o mi-
nistro foi recebido por mim em junho, aqui 
no Estado, e que fomos apenas ao Contorno 
Viário. A verdade é que eu nem estava aqui 
nesta visita, e quem tão bem recebeu o mi-
nistro nessa ocasião foi o Esperidião Amin 
e o Dário Berger. Então, se vê uma tentativa 
de criar uma narrativa descabida e justificar 
a preferência do governo do Estado pelos 
trechos mais adiantados. O próprio secre-
tário Thiago Vieira já havia dado entrevista 
falando que a escolha dos trechos tinha a ver 
“poder mostrar obra pronta”. Os catarinen-
ses não podem pagar a fatura das tentativas 
do governo do Estado em querer melhorar 
a imagem para a eleição no ano que vem. 
Melhorar a imagem é responder onde estão 
os R$ 33 milhões e quem foram os respon-
sáveis pelo escândalo dos respiradores. 

É possível o ministro deci-
dir por dois lotes apenas? 

Eu tenho conversado com o ministro 
Tarcísio Freitas. Ele sempre se mostrou 
um homem muito solícito, mas acima de 
tudo muito firme nas suas posições, Santa 
Catarina sabe disso. Ele está sensível aos 
pleitos da nossa bancada catarinense. Acho 
difícil ele decidir por dois lotes apenas, 
uma vez em que só irá ajudar efetivamen-
te se os recursos forem pulverizados nos 
quatro lotes. O projeto é de duplicação dos 
quatro lotes, não de dois lotes apenas.

Entrevista Senador Jorginho Mello

 “Governador quer apagar 
escândalo dos respiradores”

XXXXXXXXXX/ND
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Atividade econômica 
cresce 14,03% no Estado
De acordo com o IBGE, 
o resultado positivo foi 
puxado principalmente 
pelo comércio 
varejista, com forte 
expansão em vestuários 
e bens de uso pessoal
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PIB cresce 9,7% no trimestre encerrado em maio
O Produto Interno Bruto 

(PIB), a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no País, cresceu 9,7% no 
trimestre encerrado em 
maio deste ano, na compa-
ração com o mesmo período 
do ano anterior. O dado é do 
Monitor do PIB, divulgado 
na sexta-feira (16), no Rio 
de Janeiro, pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Na comparação com o 
trimestre finalizado em 
fevereiro a economia bra-
sileira teve perda de 0,9%. 
Considerando-se apenas 
maio, o PIB teve altas de 
1,8% em relação a abril des-
te ano e de 13,4% na com-
paração com maio de 2020.

“Em maio, com relação a 
maio de 2020, a economia 
seguiu no ritmo de inten-
so crescimento observado 
desde abril por conta da 
baixa base de comparação 
em 2020. Isso é reflexo do 
crescimento em todas as 
atividades econômicas e 
componentes da demanda. 
Apesar disso, a economia 
ainda se encontra 0,7% 
abaixo do nível que deti-
nha em fevereiro de 2020, 
período anterior ao início 
da pandemia no país. Isso 
mostra que ainda há um 
longo caminho para a reto-
mada mais robusta da eco-
nomia” disse o pesquisador 
da FGV Claudio Considera.

Inflação medida pelo IGP-10 cai para 0,18% em julho
O Índice Geral de Preços – 10 

(IGP-10), indicador nacional 
medido pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), registrou 
inflação de 0,18% em julho 
deste ano, taxa inferior ao 
2,32% de junho deste ano e ao 
1,91% de julho de 2020. Apesar 
disso, a inflação acumulada 

em 12 meses está em 34,61%.
A queda da taxa de junho para 

julho foi puxada principalmen-
te pelos preços no atacado.

O Índice de Preços ao Pro-
dutor Amplo, que mede o 
segmento, registrou deflação 
(queda de preços) de 0,07% em 
julho. Os outros dois subín-

dices que compõem o IGP-10 
também tiveram queda em suas 
taxas, apesar de continuarem 
registrando inflação. O Índi-
ce de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, caiu de 
0,72% em junho para 0,70% 
em julho. E o INCC recuou de 
2,81% para 1,37% no período.

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

O Índice de Atividade Econô-
mica (IBC) catarinense de maio 
de 2021 apresentou crescimento 
de 14,03% em relação ao mesmo 
mês do ano passado. Na com-
paração com abril deste ano, o 
crescimento foi de 0,91%, sendo 
a segunda variação positiva con-
secutiva. Os dados foram divul-
gados pelo Observatório Fiesc.

Segundo dados do IBGE, em 
Santa Catarina o resultado 
positivo de maio foi puxado 
tanto pelo comércio varejista, 
com forte expansão em ves-
tuário e bens de uso pessoal, 
como também pelo setor de 
serviços, com a recuperação 
positiva do turismo no Esta-
do. Enquanto isso, a indústria 
de transformação manteve o 
nível de produção estável.

Em âmbito nacional, o IBC 
de maio foi 14,2% superior ao 
do mesmo mês de 2020, mas 
registrou retração na compara-
ção com abril de 2021 de 0,43%.

Segundo avaliação da Fiesc, o 
patamar do índice do IBC no va-
lor máximo da série histórica em 
Santa Catarina, unido à forte ge-
ração de empregos no Estado em 
2021 apontam que os principais 
reflexos da pandemia vêm sendo 
superados, com exceção de 
alguns setores de serviços e co-
mércio. O desafio, segundo a fe-
deração, daqui em diante será de 
sustentar o nível de crescimento 
da economia e a continuação da 
geração de emprego e renda.

Em maio, a indústria de 
transformação manteve  
nível de produção estável 
em Santa Catarina

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

promovendo alterações no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 168/2021 destinado a Aquisição de 

móveis e equipamentos médicos hospitalares e de enfermagem, transferindo a data de abertura 

das propostas para o dia 29/07/2021 às 09:00 horas. A errata na íntegra 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, 16 de julho de 2021. 

Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Saúde. 

Fabrício da Rosa, Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO
O Hospital Municipal São José torna público que, conforme a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico SRP nº. 140/2021, destinado a Aquisição 
de implantes mamários para cirurgia de reconstrução em pacientes mastectomizadas em 
oncologia, em regime de consignação , na Data/Horário: 29/07/2021 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 927773.

Joinville/SC, 16 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Diretor Presidente.

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, Pregão Eletrônico SRP nº. 055/2021, 

destinado a Aquisição de Equipamentos e Instrumentais Cirúrgicos para o Núcleo de Atenção 
à Mulher da Policlínica Boa Vista, na Data/Horário: 30/07/2021 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, 16 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Diretor Presidente.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.



Há anos uma crise de representati-
vidade vem minando a confiança dos 
brasileiros em nossa ainda jovem de-
mocracia. Uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Ipsos em 2017 mostrou que 
94% dos brasileiros não se sentem re-
presentados pelos políticos. Em outra 
pesquisa, realizada pelo Datafolha em 
2019, 65% dos entrevistados afirmaram 
não ter um partido político com que se 
identifiquem. E aqui no Sul do Brasil é 
ainda mais grave: 71% declararam não 
ter partido de preferência. Em 2020, o 
Pew Research Center realizou estudos 
em 27 países sobre a satisfação dos ci-
dadãos com a democracia e, no Brasil, 
83% das pessoas se declararam insatis-
feitas. Esses são apenas alguns números 
alarmantes que revelam que a popu-
lação não se sente representada por 
quem elegeu e por quem está no poder.

A democracia brasileira precisa de uma 
reforma profunda. E acredito que essa 
reforma começa pelos partidos políti-
cos. Hoje os eleitores não têm chance de 
escolher quais serão os candidatos dos 
partidos. Nem mesmo os cidadãos que 
são filiados aos partidos podem esco-
lher os candidatos, porque os parti-
dos no Brasil têm donos. São aqueles 

poucos indivíduos que decidem toda a 
vida partidária em seus pequenos gru-
pos e em reuniões a portas fechadas.

Por isso defendemos uma boa política, 
verdadeiramente democrática, onde os 
partidos não tenham donos. O dono da 
democracia é o povo. Do mesmo modo, 
os donos dos partidos são todos os fi-
liados, não as “elites” políticas. Por-
que quem faz os partidos são as bases 
partidárias, que genuinamente repre-
sentam as diferentes visões que existem 
na sociedade. Aqui no MDB de Santa 
Catarina, estamos colocando em práti-
ca esta visão: pela primeira vez nossos 
187 mil filiados poderão participar da 
decisão de quem será o candidato do 
partido. Como presidente do partido, 
trabalhei muito para que isso se tor-
nasse uma realidade. E tenho orgulho 
que essa coragem do MDB SC seja um 
exemplo para todo o País. Defendemos 
as prévias porque queremos uma ver-
dadeira democracia partidária. Tenho 
certeza de que isso vai nos ajudar a tor-
nar a política melhor e mais represen-
tativa, capaz de trazer resultados que 
realmente atendam os anseios da po-
pulação e gerem mais desenvolvimen-
to para Santa Catarina e para o Brasil.

Por uma verdadeira 
democracia

Gestos de 
solidariedade

Celso Maldaner
Presidente do MDB Santa 
Catarina e deputado federal

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

O alerta de frio intenso nos próximos dias em 
Santa Catarina, com previsão de recorde de 
temperaturas negativas e fortes geadas, faz 
reacender o espírito de solidariedade dos 

catarinenses. Pelo 24º ano seguido, o Grupo ND sen-
sibiliza a sociedade para, por meio de um gesto ca-
rinhoso de doação de roupas, calçados e cobertores, 
ajudar a aquecer o inverno de pessoas em estado de 
vulnerabilidade social. Essa mobilização é de fun-
damental importância e tem como objetivo de pres-
tar serviço social à população que mais precisa.

Até quinta-feira (22), os dias serão gelados. Por 
isso, o calor humano é imprescindível para ameni-
zar o sofrimento de quem vive nas ruas ou que não 
tem condições de comprar roupas para o inverno ou 
cobertores. Praticar o 
bem traz benefícios 
como a oportuni-
dade de aprendiza-
do, a melhoria na 
qualidade de vida, 
o descobrimento de 
habilidades e o au-
mento na sensação 
de autorrealização.

A campanha do 
agasalho do Grupo 
ND está presente 
em todo o Esta-
do, com diversos 
pontos de cole-
ta nas regiões da Grande Florianópolis, Joinville, 
Blumenau, Itajaí, Chapecó e Criciúma. Todos esses 
locais para doação podem ser consultados no por-
tal ND+ (ndmais.com.br/campanhadoagasalho/).

Todas as peças arrecadadas são repassadas a ins-
tituições de caridade, que fazem o repasse às comu-
nidades. No ano passado, a campanha do agasalho, 
que conta com apoio de empresas e instituições em 
todo o Estado, arrecadou mais de 600 mil peças. 
Fruto de um trabalho intenso e prazeroso dos cola-
boradores do Grupo ND e dos apoiadores da campa-
nha, e da solidariedade dos catarinenses que sempre 
atendem ao chamado para ajudar o próximo. Com a 
ajuda do cidadão catarinense, muitas famílias po-
dem receber esse auxílio, basta uma iniciativa para 
aquecer o coração de milhares de pessoas vulnerá-
veis. Um trabalho social em que só há vencedores.

Pelo 24º ano seguido, a 
campanha do agasalho 
do Grupo ND sensibiliza 
a sociedade para ajudar 
a aquecer o inverno 
de pessoas em estado 
vulnerabilidade social”.
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vacinas e cPi

Bolsonaro procurou refu-
tar acusações de corrupção 
de seu governo na compra de 
vacinas. Ele voltou a atacar 
a CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) da Covid e 
defendeu o ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello, visto 
em vídeo com representantes 
de fabricantes de vacina que 
atuavam em negociação sob 
suspeita de superfaturamento, 
no gabinete do então segundo 
nome da Saúde, Elcio Franco.

“Se fosse algo superfatura-
do, ele (Pazuello) estaria dan-
do entrevista?”, questionou o 
presidente. “Brasília é o paraíso 
dos lobistas”, disse Bolsonaro, 
afirmando que, no entanto, ne-
nhum dos que tentou superfatu-
rar vacinas logrou êxito com seu 
governo. “É motivo de orgulho 
para mim saber que esses conta-
tos não deram mais um passo.”

Bolsonaro frisou que já na lar-
gada estabeleceu duas condições 
para a negociação de vacinas, 
“passar pela Anvisa e só pagar 
quando chegar”. Ele acusou a 
imprensa de “má fé” ao divul-
gar acusações por “aquilo que 
não compramos, pelo que não 
pagamos” e rechaçou a pecha 
de “genocida”, afirmando que 

procura salvar vidas. O presi-
dente defendeu a atuação de 
Eduardo Pazuello e do coronel 
Elcio Franco, destacando que 
não saiu um único centavo para 
lobistas sob a gestão dos dois.

“Querem derrubar o governo, 
mas só Deus me tira daquela 
cadeira”, afirmou o presiden-
te, que negou a existência de 
um gabinete paralelo em seu 
governo. Após meia hora de 
entrevista, Bolsonaro partiu 
para o aeroporto de Congonhas, 
de onde regressaria a Brasília.

urna eletrônica

O presidente voltou a criticar 
o presidente do TSE (Tribunal 

Superior Eleitoral), ministro 
Luís Roberto Barroso, pela de-
fesa da urna eletrônica, e negou 
que seja golpista. Nove dias 
após ter chamado Barroso de 
“imbecil”, Bolsonaro atacou o 
“empenho” do ministro contra 
o voto impresso. O presidente 
afirmou também que defen-
de a liberdade de expressão e 
o artigo 5º da Constituição.

Em declarações anteriores, 
Bolsonaro cogitou a possibi-
lidade de não haver eleições 
em 2022 caso a proposta 
de voto impresso não seja 
aprovada pelo Congresso. 
Ontem, Bolsonaro voltou a 
defender o voto auditável: 
“Queremos transparência e 
não fraude nas eleições”. 

Ao criticar Barroso, o pre-
sidente afirmou que é “com-
plicado trabalhar com alguém 
que pensa assim”. Bolsonaro 
disse que depois que Barroso 
visitou o Congresso, os líderes 
partidários trocaram os inte-
grantes da comissão especial 
da Câmara que discute a PEC 
(Proposta de Emenda à Cons-
tituição) do voto impresso 
para que votassem contra. 

“Por que essa vontade doida 
do Barroso de manter o siste-
ma como está?”, questionou 
o presidente da República.

Proxalutamida

Bolsonaro voltou a falar da 
“baixa efetividade da Coro-
navac”. Ele defendeu ainda 
o uso de medicamentos de 
eficácia ainda não comprova-
da para combate à Covid-19, 
como a proxalutamida.

“Minha mãe tem 94 anos. Se 
ficasse doente, eu autorizaria o 
tratamento dela com proxalu-
tamida”, disse o presidente, em 
referência a um medicamento 
geralmente usado no trata-
mento de cânceres, que têm 
relação com a testosterona, 
como o câncer de próstata.

Bolsonaro disse que vai 
chamar o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, para tratar 
dessa questão hoje. Para o pre-
sidente, é preciso testar alter-
nativas livremente. Ele ressaltou 
que as vacinas foram aprova-
das em caráter emergencial e 
voltou a falar, mais uma vez, 
sobre a baixa eficácia da Coro-
navac, produzida pelo Instituto 
Butantan, em parceria com o 
laboratório chinês Sinovac.

Ao citar, na sua avaliação, a 
baixa efetividade da Corona-
vac, Bolsonaro voltou a criticar 
o governador de São Paulo, 
João Doria, um dos maiores 
defensores desse imunizante. 

“O Doria, mesmo vacinado, 
pegou de novo o coronavírus.”

lula e cuba

Ao rejeitar as acusações de ser 
golpista ao cogitar a possibili-
dade de não haver eleições em 
2022 sem a aprovação do voto 
impresso, Bolsonaro sugeriu 
que se pergunte ao ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
se ele apoia o que ocorre em 
Cuba. “Me acusam de golpista, 
perguntem se Lula apoia o que 
ocorre em Cuba”, afirmou ele.

Na segunda-feira (13), Bol-
sonaro criticou o socialismo e 
cobrou direitos essenciais para 
a população cubana, ao comen-
tar os protestos que ocorrem 
naquele país. De acordo com 
ele, os manifestantes foram 
às ruas pedir liberdade, mas a 
resposta do país foi com “bor-
rachada, pancada e prisão”.

Já Lula, em entrevista à Rádio 
Bandeirantes no mesmo dia, 
minimizou as repercussões dos 
atos em Cuba. “O que está acon-
tecendo em Cuba de tão especial 
pra falarem tanto?”, questionou 
o petista, que atribui os pro-
blemas que acontecem no país 
às sanções econômicas que os 
Estados Unidos aplicaram à ilha.

Queremos 
transparência 
e não fraude 
nas eleições. 
Por que essa 
vontade doida 
do Barroso de 
manter o sistema 
como está?”

“Querem derrubar o 
governo? Já disse: só Deus 
me tira daquela cadeira. Se 
aparecer corrupção em meu 
governo, serei o primeiro a 
buscar maneiras de apurar 
e deixar na mão da Justiça 
para que esse possível 
responsável seja punido.”

Daniel Galvão,  
Marcelo Mota e Elizabeth Lopes
Agência Estado

Ao receber alta do Hospital 
Vila Nova Star, em São Paulo, 
onde ficou internado para tratar 
de uma obstrução intestinal, 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse na manhã de ontem que foi 
um milagre os médicos terem 
descartado uma cirurgia emer-
gencial e que volta a despachar 
normalmente hoje em Brasília.

Bolsonaro afirmou que foi 
internado com 90% de possibi-
lidade de ser submetido a uma 
operação. Ele reafirmou que foi 
internado porque começou a 
passar mal após uma cirurgia de 
implante dentário. “Alguns dias 
depois agravou a crise de soluço 
e parece que está pegando fogo 

no estômago”, relatou. “A causa 
disso: era uma obstrução intesti-
nal. Por que a aderência é comum 
para quem já sofreu cirurgias 
como eu sofri depois daquela 
facada do ex-psolista Adélio lá 
em Juiz de Fora”, declarou.

Ele destacou que voltará a 
despachar normalmente hoje, 
citando reunião com o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, para 
tratar do medicamento proxalu-
tamida como uma das alterna-
tivas no combate à Covid-19.

Ao sair do hospital, Bolsona-
ro conversou por cerca de meia 
hora com os jornalistas que o 
aguardavam. Ele falou sobre 
a CPI da Covid, criticou Lula 
(PT) e o ministro Luis Barroso, 
defendeu o ex-ministro Eduar-
do Pazuello e negou corrup-
ção na compra de vacinas.
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Bolsonaro deixa hospital, defende 
Pazuello e se reúne hoje com Queiroga 
Após cinco dias internado, presidente recebeu alta no domingo e falou de 
temas polêmicos como CPI da Covid, compra de vacinas e a eleição de 2022
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Daniel Galvão, Marcelo Mota 
e Elizabeth Lopes
Agência Estado

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que 
pode vetar o fundo eleitoral de R$ 5,7 bi-
lhões para as eleições 2022, aprovado na 
quinta-feira (15) pelo Congresso Nacional, 
no âmbito da LDO (Lei de Diretrizes Orça-
mentárias). Ao receber alta no domingo, 
Bolsonaro afirmou na saída do Hospital Vila 
Nova Star, em São Paulo, onde ficou inter-
nado para tratar uma obstrução intestinal, 
que o vice-presidente da Câmara, Marcelo 
Ramos (PL-AM), atropelou a votação da LDO.

“Eu sigo a minha consciência, sigo a 
economia e a gente vai buscar um bom 
sinal para isso tudo aí. Afinal de contas, 
eu já antecipo: R$ 6 bi pra fundo elei-
toral, para financiamento de campa-
nhas? Pelo amor de Deus”, afirmou.

De acordo com o presidente, Ramos, que 

presidia a sessão, “passou por cima” e não 
pôs em votação um destaque à redação da 
LDO que alteraria o texto para suprimir a 
previsão de reajuste do fundo eleitoral.

“Então, num projeto enorme, alguém 
botou lá dentro essa casca de banana, essa 
jabuticaba. O Parlamento descobriu, foi 
tentando destacar para que a votação fosse 
nominal. Essa questão, o presidente Marcelo 
Ramos, do Amazonas... Pelo amor de Deus, 
o Estado do Amazonas ter um parlamentar 
como esse, pelo amor de Deus”, afirmou.

O presidente disse também que os parla-
mentares são acusados injustamente de ter 
votado a favor do “fundão”. Para o presiden-
te, com o valor de R$ 6 bilhões, daria para 
recapear grande parte da malha rodoviária do 
país ou concluir as obras que levam água para 
o Nordeste. “Quem perde com isso tudo é a 
população, e um bom parlamentar não precisa 
de dinheiro para fazer campanha”, finalizou.

Presidente critica fundo 
eleitoral e sinaliza veto
Jair Bolsonaro reclamou da destinação de quase R$ 6 bilhões para pagamento 
de campanhas de políticos e disse que quem perde com isso é a população

Deputado Marcelo 
Ramos rebate acusações

O vice-presidente da Câmara, 
Marcelo Ramos (PL-AM), rebateu a 
acusação de Bolsonaro. Ramos pre-
sidiu a sessão que deu aval na LDO 
do próximo ano a um aumento de 
185% em relação aos R$ 2 bilhões 
destinados aos partidos nas dis-
putas municipais do ano passado. 

“Eu não tenho muito tempo para 
ficar batendo boca com o presi-
dente (Bolsonaro) por conta dessas 
palavras que ele joga ao vento. Mas 
quero lembrar com muita sere-
nidade ao presidente que quem 
encaminhou a LDO com previsão de 
fundo eleitoral para o Congresso foi 
o governo dele. E quem articulou a 
votação na CMO para definir o valor 
e quem articulou a votação em ple-
nário foram os líderes do governo 
dele”, respondeu Marcelo Ramos.

Uma tentativa de barrar o 
fundão eleitoral teve o apoio de 
apenas cinco partidos. Cidada-
nia, Psol, Podemos e PSL foram 
os únicos a apoiarem uma mo-
bilização feita pelo Novo, para 
rejeitar o fundo de R$ 5,7 bilhões. 
Como a votação deste destaque 
foi simbólica, não é possível 
saber exatamente como votou 
cada parlamentar em relação a 
esse tema, especificamente.

Eu sigo a minha 
consciência, sigo 

a economia e a 
gente vai buscar 

um bom sinal 
para isso tudo aí. 
Afinal de contas, 

R$ 6 bi pra fundo 
eleitoral, para 

financiamento de 
campanhas? Pelo 

amor de Deus.”

Jair Bolsonaro,
presidente da República

Brasil é o país que mais gasta 
com partidos, diz estudo

A aprovação da LDO jogou 
luz sobre o modo como é 
feita a distribuição de di-
nheiro público aos partidos 
no país. O volume dos re-
cursos que os parlamentares 
destinam às próprias siglas 
é, há tempos, sem prece-
dentes quando comparado 
com outras democracias.

Um estudo do Impa (Ins-
tituto de Matemática Pura e 
Aplicada), que reuniu dados 
de 35 nações entre 2012 e 
2020, aponta que o Brasil é o 
país que mais envia dinhei-
ro público para partidos e 

campanhas políticas. Juntas, 
as siglas brasileiras recebem, 
em média, US$ 446 milhões 
por ano (R$ 2,2 bilhões) dos 
fundos eleitoral e partidá-
rio. No ano que vem, quando 
serão realizadas as eleições 
estadual e federal, o mon-
tante será de R$ 5,7 bilhões.

No ranking dos que mais 
gastam com o sistema par-
tidário, o México vem em 
segundo lugar, com US$ 307 
milhões (R$ 1,5 bilhão) - 
quatro vezes menos do que o 
Brasil gastará no ano que vem 
somente com o fundo eleitoral.

Associação empresarial de SC repudia fundão
Entre as entidades que 

repudiaram a aprovação do 
aumento do fundo eleitoral, a 
Acijs (Associação Empresarial 
de Jaraguá do Sul) divulgou 
nota manifestando total re-
púdio à decisão do Congresso. 
“Entende a classe empresa-
rial que esse ato configura o 
total desrespeito de parte da 
classe política, representada 
pelos parlamentares favorá-
veis à decisão, aos verdadeiros 
anseios da sociedade brasi-

leira, de maneira totalmente 
dissociada da realidade do 
país”, afirma a entidade. 

Em plena pandemia de 
Covid-19, a Acijs destaca que 
a aplicação de recursos públi-
cos na campanha eleitoral soa 
como deboche e demonstração 
de completa insensatez daque-
les que deveriam primar pelo 
zelo do erário e a correta desti-
nação do que é gerado por uma 
elevada carga tributária im-
posta ao conjunto da sociedade.
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Empate em jogo de oito 
gols no Centreventos
JEC/Krona esteve à frente do placar três vezes ontem contra o Carlos Barbosa (RS), mas não conseguiu segurar a 
vantagem e permitiu a reação adversária no fim. Apesar do tropeço, time continua em terceiro lugar na Liga Nacional 
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Esporte Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Um jogo de muitos gols, movimenta-
do e de muita marcação. Essa é sempre 
a receita para o confronto entre JEC/
Krona e Carlos Barbosa (RS) e ontem 
não foi diferente. Jogando no Centre-
ventos Cau Hansen, o empate em 4 a 4 
encheu os olhos dos amantes do futsal. 

Com dois gols de Dieguinho, um 
de Machado e um de Caio, o Tricolor 
conquistou mais um ponto e se man-
teve na terceira colocação no Grupo 
B da Liga Nacional de Futsal, com 22 
pontos. Carlos Barbosa é o segun-
do colocado, com 25 pontos. Os gols 
do time gaúcho foram marcados por 
Richard, Jhow, Fernando e Pedro Rei.

Sem mudanças no quinteto inicial 
que entrou em quadra contra a As-
soeva, o JEC/Krona não demorou para 
abrir o placar no Centreventos. Com 23 
segundos de bola rolando, Dieguinho 
fez o primeiro da equipe da casa. Em 
cobrança de escanteio pela esquerda, 
Caio tocou para o pivô que, bem posi-
cionado na área, colocou a bola na rede.

Preocupado com a força do time gaú-
cho em lances de bola parada, Daniel Jr. 
chegou a deixar três fixos em quadra em 
cobrança de falta perigosa na entrada da 
área, mas o Carlos Barbosa não per-
deu tempo para empatar a partida. No 
segundo minuto de jogo, Richard recebeu 
após cobrança de lateral pela ala esquer-
da e tocou no canto direito de Willian.

Como era de se esperar, o jogo equi-
librado e movimentado não deixou o 
torcedor sem gol por muito tempo. 
Em dia inspirado, Dieguinho marcou o 
segundo dele aos três minutos em nova 
dobradinha com Caio. O ala estava na 
direita e tocou para Dieguinho fora da 
área pelo meio. O pivô encheu o pé, de 
primeira, para marcar um belo gol.

CONTRA-ATAQUE
Com forte marcação, o Carlos Barbosa 

pressionava na saída de bola e, no ataque, 
rodava bem para encontrar espaços além 
de apostar na velocidade do contra-ata-
que para levar perigo ao gol de Willian. 
Aos 11 minutos, um novo empate e com 
uma das principais armas do Carlos Bar-
bosa: a bola parada. Em cobrança de falta 
ensaiada, Jhow chutou firme, contou 
com o erro no corte de Machado na área e 
a bola ainda tocou no fixo antes de entrar.

A virada veio após falha joinvilen-
se e um contra-ataque fulminante da 
“Laranja Mecânica”. Com a quadra de 
defesa completamente aberta, o JEC/
Krona viu Pedro Rei puxar o contra-
-ataque pela ala esquerda e tocar para 

Fernando que, sozinho pelo meio, 
chutou firme para virar o placar: 3 a 2.

Assim como no primeiro tempo, a 
segunda etapa continuou muito mo-
vimentada, com agressividade das 
duas equipes no ataque. O Tricolor 
chegou a ter um gol anulado em boa 
jogada de movimentação e conseguiu 
encontrar espaço na forte marcação, 
mas o árbitro anotou um toque no 
braço de Igor Costa que empurrou a 
bola para o gol posicionado ao lado 
da trave direita de Pedro Bianchini.

Depois de passar praticamente o 

primeiro tempo inteiro zerado em 
faltas, o Carlos Barbosa chegou aos 
12 minutos do segundo tempo “es-
tourado” e, com isso, teve que di-
minuir a intensidade de marcação.

Aos 16 minutos, Renatinho atuou 
como goleiro linha para aumen-
tar a força ofensiva do Tricolor. 
Poucos segundos depois, em boa 
jogada, o JEC/Krona envolveu a 
marcação gaúcha e a bola sobrou 
para Machado empatar a partida.

No minuto seguinte, novamente em 
jogada com o goleiro linha, o Trico-

lor envolveu bem a marcação e a bola 
sobrou para Caio, que colocou o Jo-
inville com a vantagem no placar. 

Depois de ver o JEC/Krona reto-
mar a vantagem no placar, foi a vez 
do Carlos Barbosa colocar Pedro Rei 
como goleiro linha para tentar buscar 
novamente o gol. E conseguiu. Em boa 
jogada de movimentação, a bola sobrou 
na entrada da área e Pedro Rei chutou 
firme e rasteiro para empatar o jogo.

O JEC/Krona agora se prepara para a 
Taça Brasil. O time viaja na quarta-feira 
e estreia no domingo na competição.

JEC/Krona usou a estratégia do goleiro linha para equilibrar o 
confronto e até passar à frente no placar contra a equipe gaúcha



A primeira vitória fora de casa 
do Joinville finalmente veio na 
última rodada do primeiro turno 
da Série D. Jogando em Bento 
Gonçalves (RS), o JEC venceu o 
Esportivo por 1 a 0, gol de Paulo 
Victor, e manteve a invenci-
bilidade na competição. Com 
o resultado, terminou o turno 
invicto e na vice-liderança, 
com 15 pontos somados em 21 
disputados. À sua frente está o 
Cascavel (PR), que soma 17.

Com três alterações em relação 
ao time que venceu o Caxias-RS 
na rodada anterior na Arena, o JEC 
entrou em campo com Douglas 
Packer e Uelber entre os titulares, 
além da volta do titular absoluto 
do meio campo, Yann Rolim.

Jogando na Montanha dos 
Vinhedos, o JEC não parecia ser 
o visitante e dominou com-
pletamente a primeira etapa. O 
goleiro Rafael Pascoal sequer teve 
trabalho no primeiro tempo. Com 
o Tricolor propondo o jogo, domi-
nando o meio, fechado na defesa e 
pressionando o Esportivo na saída 
de bola, o time comandado por 
Leandro Zago não teve dificuldade 
durante os primeiros 45 minutos.

Com Douglas Packer jogan-
do recuado e sendo o homem a 

iniciar as jogadas, o JEC rodava 
muito bem a bola, com apro-
ximação entre os jogadores 
no meio e as laterais, espe-
cialmente do lado esquerdo, 
avançando em velocidade.

Não demorou para o Tricolor le-
var perigo ao gol de Otávio Passos 
nas jogadas rápidas de contra-a-
taque e em bons chutes de fora. E 
o gol saiu dos pés de quem já ha-
via dado sustos ao goleiro gaúcho.

TIME ADMINISTRA 
O RESULTADO 
NO 2 º TEMPO

Aos 19 minutos, em jogada 
construída por Davi Lopes, o 
atacante Paulo Victor recebeu a 
bola, limpou a marcação e chutou 
firme no canto direito de Otá-
vio Passos para abrir o placar.

Sem conseguir conectar as 
jogadas, o Esportivo tinha 
muitas dificuldades para criar 
ações ofensivas. Já o JEC, depois 
de marcar o gol, desacelerou o 
ritmo e jogou mais cadencia-
do, administrando a partida 
e, ainda assim, dominando o 
adversário no campo de ataque.

Precisando da vitória para 
continuar na briga por uma 
vaga à próxima fase, o Esportivo 

voltou mais agressivo no segun-
do tempo, ditando o ritmo do 
jogo, mas sem encontrar espaço 
entre as linhas de marcação do 
JEC, que administrava a partida.

Os donos da casa exploravam 
os contra-ataques e chegavam 
com boas chances, sufocando o 
Tricolor no campo de defesa e 
empilhando chances de empa-
tar a partida. Em razão disso, o 
técnico Leandro Zago mexeu no 
time, sacando Douglas Packer 
e Yann Rolim para as entradas 
de Xavier e Caio Monteiro.

As alterações mudaram o 
cenário do jogo e colocaram o JEC 
novamente como time domi-
nante. Zago ainda lançou Junior 
Fialho na partida para atuar na 
referência do ataque tricolor.

Depois de começar o segun-
do tempo buscando o ataque, o 
Esportivo viu o JEC administrar 
a partida e, com as mudanças, 
voltar a buscar o gol, dominar 
as ações ofensivas e se fechar 
na defesa para garantir a pri-
meira vitória fora de casa.

O Tricolor volta a cam-
po no próximo sábado (24), 
quando recebe o Esportivo na 
Arena Joinville, na primeira 
rodada do returno da Série D.
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A boa fase de 
Paulo Victor 

JEC vence e se 
mantém invicto 
Tricolor conquistou primeiro triunfo fora de casa 
diante do Esportivo, sábado, em Bento Gonçalves (RS)

Esporte

O jovem atacante tricolor vive ótima fase e a titularidade é 
reflexo disso, mas não só a titularidade. Em campo, Paulo 
Victor se destaca, é inteligente no posicionamento, na busca 
por espaço e no toque de bola. Além disso, tem aprimorado 
a finalização de média e longa distância, de onde saiu o 
gol da vitória tricolor. Antes, já tinha levado perigo ao gol 
gaúcho. O gol de sábado foi o segundo dele com a camisa 
tricolor e, se mantiver a boa fase, vai somar muitos mais.

Vitórias com a bola laranja 
Disputando a Copa SC Sub-16, o JEC/Ginástico/
Sesporte empilhou vitórias no fim de semana. 
As meninas do basquete joinvilense venceram 
Balneário Piçarras por 68 a 30, São Bento do Sul 
por 55 a 52 e Rio do Sul por 88 a 20. Agora, a 
equipe joinvilense disputa o triangular final.

Foco na Taça Brasil 
Depois do empate, o JEC/Krona dá uma pausa na Liga Nacional 
e se concentra na Taça Brasil. O time viaja na noite de quarta-
feira (21) pra Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde disputa 
a competição e busca o terceiro título. O Tricolor comemorou o 
título em 2011 e 2017. A estreia será no domingo (25), às 15h, 
contra a Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro.

Fluminense perde mais uma 
O Fluminense perdeu mais uma na Série B do Campeonato 
Catarinense. Jogando na Arena Joinville, o Tricolor do 
Itaum foi superado pelo Guarani da Palhoça por 1 a 0. Sem 
nenhuma vitória até agora, o Fluminense é o lanterna da 
competição com apenas um ponto em quatro jogos.

Goleiro linha 
O que ficou evidente no empate entre KEC/Krona e Carlos 
Barbosa é a importância do goleiro linha e a necessidade de 
utilizar mais o artifício para marcar gols e tentar vencer os 
jogos. O Tricolor perdia por 3 a 2 quando lançou Renatinho na 
função. O resultado foram dois gols importantes em jogadas 
bem trabalhadas pelo quinteto tricolor. O goleiro linha 
também pesou para o lado gaúcho. Foi Pedro Rei na função 
que empatou a partida restando pouco mais de um minuto 
de jogo. Renatinho fez muito bem o papel de potencializar 
o ataque e rodar a bola perto da área adversária. Machado 
e Caio marcaram em ações dele como goleiro linha.

ENIO BIANCHETTI/CEBG /DIVULGAÇÃO/ ND

Joinville acumula quatro vitórias e 

três empates até agora na Série D



01 03 04 08 09
10 11 14 15 17
19 20 21 23 24

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2284

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5580

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5608

   

2391Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2196

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2249

10 15 16 18 38 44

Premiação Ganhadores Prêmio 

01 02 09 11 23 30

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

RB BRAGANTINO   SP
TIME DO CORAÇÃO

1664

08 21 32 35 50 57 76

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

482

01 08 18 23 25 29 30

Premiação Ganhadores Prêmio

FEVEREIRO        

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 4 R$ 289.617,34
14 acertos 463 R$ 749,47
13 acertos 10475 R$ 25,00
12 acertos 111688 R$ 10,00
11 acertos 563462 R$ 5,00

1 acertos 038690 R$ 1.350 mil
2 acertos 000494 R$ 15.500,00
3 acertos 057903 R$ 14 mil
4 acertos 065748 R$ 13 mil
5 acertos 016757 R$ 12.227,00

Quina 1 R$ 740.882,07
Quadra 74 R$ 5.435,04
Terno 4854 R$ 124,59

06 11 15 55 79

Sena 1 R$ 76.237.205,10
Quina 192 R$ 32.288,63
Quadra 13379 R$ 661,95

05 08 13 27 36 50

20 acertos 1 R$ 4.478.544,24
19 acertos 6 R$ 54.520,74
18 acertos 79 R$ 2.588,01
17 acertos 671 R$ 304,69
16 acertos 4316 R$ 47,37
15 acertos 19503 R$ 10,48
0 acertos 1 R$ 163.562,25

09 13 16 22 23
31 37 38 42 51
57 60 62 63 67
70 85 90 92 93

Sena Acumulado R$ 15.500 mil
Quina 31 R$ 7.706,11
Quadra 2401 R$ 113,70

Sena 0 R$ 0,00
Quina 62 R$ 3.467,75
Quadra 2979 R$ 91,64

7 acertos Acumulado R$ 11 milhões
6 acertos 5 R$ 27.177,92
5 acertos 150 R$ 1.294,18
4 acertos 2694 R$ 9,00

RB BRAGANTINO   SP 7576 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 1.300 mil
6 acertos 50 R$ 2.471,29
5 acertos 2049 R$ 20,00
4 acertos 26779 R$ 4,00

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.

  12ª RODADA 
 17/7, 17h São Paulo 0 x 1 Fortaleza
17/7, 17h Ceará 1 x 0 Athletico-PR
17/7, 19h Corinthians 1 x 2 Atlético-MG
17/7, 21h Fluminense 0 x 1 Grêmio
18/7, 11h Chapecoense 2 x 3 Cuiabá
18/7, 16h Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras
18/7, 18h15 Bahia 0 x 5 Flamengo
18/7, 20h30 Internacional 1 x 0 Juventude
18/7, 20h30 Bragantino 2 x 2 Santos
19/7, 20h América-MG  x  Sport  

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

Palmeiras 28 12 9 1 2 24 12 12 77.8
Atlético-MG 25 12 8 1 3 16 10 6 69.4
Fortaleza 24 12 7 3 2 20 9 11 66.7
Bragantino 24 12 6 6 0 24 15 9 66.7
Athletico-PR 20 11 6 2 3 19 12 7 60.6
Flamengo 18 10 6 0 4 17 9 8 60
Ceará 18 12 4 6 2 14 12 2 50
Bahia 17 12 5 2 5 18 19 -1 47.2
Fluminense 17 12 4 5 3 10 11 -1 47.2
Santos 16 12 4 4 4 15 15 0 44.4
Atlético-GO 15 11 4 3 4 9 12 -3 45.5
Corinthians 14 12 3 5 4 9 10 -1 38.9
Internacional 14 12 3 5 4 11 16 -5 38.9
Juventude 13 12 3 4 5 8 14 -6 36.1
São Paulo 11 12 2 5 5 8 12 -4 30.6
América-MG 9 11 2 3 6 9 16 -7 27.3
Cuiabá 9 10 1 6 3 10 13 -3 30
Sport 7 11 1 4 6 6 11 -5 21.2
Grêmio 6 10 1 3 6 5 12 -7 20
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

  12ª RODADA 
 16/7, 19h Confi ança 1 x 4 Guarani
16/7, 21h30 Samp. Corrêa 2 x 3 Coritiba
17/7, 11h Bras. Pelotas 1 x 0 Vitória
17/7, 16h Goiás 0 x 0 Londrina
17/7, 16h30 Cruzeiro 0 x 3 Avaí
17/7, 18h30 Ponte Preta 1 x 2 Remo
17/7, 19h Operário-PR 0 x 2 CSA
17/7, 19h Brusque 2 x 1 Botafogo
18/7, 16h Vasco 1 x 1 Náutico
18/7, 20h30 CRB 2 x 1 Vila Nova  

  13ª RODADA 
 20/7, 19h Botafogo  x  Goiás
20/7, 19h Remo  x  Cruzeiro
20/7, 19h Londrina  x  Confi ança
20/7, 19h Guarani  x  Samp. Corrêa
20/7, 21h30 Vitória  x  Ponte Preta
21/7, 16h Vila Nova  x  Brusque
21/7, 21h30 CSA  x  Vasco
21/7, 21h30 Náutico  x  Bras. Pelotas
22/7, 19h Coritiba  x  CRB
22/7, 21h30 Avaí  x  Operário-PR 
 

Náutico 26 12 7 5 0 20 6 14 72.2
Coritiba 24 11 7 3 1 14 7 7 72.7
Guarani 22 12 6 4 2 22 14 8 61.1
CRB 20 12 6 2 4 17 17 0 55.6
Goiás 20 12 5 5 2 11 5 6 55.6
Samp. Corrêa 19 12 5 4 3 13 8 5 52.8
Avaí 18 11 5 3 3 14 11 3 54.5
Vasco 18 12 5 3 4 13 12 1 50
Operário-PR 18 12 5 3 4 12 17 -5 50
Brusque 16 11 5 1 5 14 17 -3 48.5
CSA 14 11 4 2 5 10 10 0 42.4
Vila Nova 14 12 3 5 4 7 9 -2 38.9
Botafogo 13 11 3 4 4 16 16 0 39.4
Remo 13 11 3 4 4 9 13 -4 39.4
Bras. Pelotas 11 12 2 5 5 8 11 -3 30.6
Cruzeiro 11 12 2 5 5 16 22 -6 30.6
Confi ança 9 12 2 3 7 11 19 -8 25
Vitória 9 12 1 6 5 9 12 -3 25
Ponte Preta 9 12 1 6 5 7 11 -4 25
Londrina 8 12 1 5 6 7 13 -6 22.2

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 0 x 0 Botafogo-PB
17/7, 17h Santa Cruz 0 x 1 Tombense
17/7, 19h Paysandu 1 x 1 Altos
18/7, 11h V. Redonda 1 x 0 Floresta
18/7, 18h Ferroviário 1 x 0 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

  8ª RODADA 
 16/7, 20h São José-RS 1 x 0 Oeste
17/7, 11h Mirassol 2 x 0 Criciúma
17/7, 17h Figueirense 0 x 0 Botafogo-SP
18/7, 16h Ituano 2 x 1 Ypiranga-RS
19/7, 20h Paraná  x  Novorizontino 

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

Ferroviário 14 8 4 2 2 6 5 1 58.3
Tombense 13 8 3 4 1 12 7 5 54.2
V. Redonda 13 8 3 4 1 9 5 4 54.2
Botafogo-PB 12 8 3 3 2 9 5 4 50
Paysandu 12 8 3 3 2 8 7 1 50
Altos 11 8 3 2 3 10 9 1 45.8
Manaus 10 8 3 1 4 10 16 -6 41.7
Floresta 9 8 2 3 3 5 6 -1 37.5
Jacuipense 8 8 1 5 2 5 8 -3 33.3
Santa Cruz 3 8 0 3 5 3 9 -6 12.5

Ypiranga-RS 16 8 5 1 2 16 9 7 66.7
Ituano 16 8 5 1 2 9 8 1 66.7
Criciúma 14 8 4 2 2 7 6 1 58.3
Novorizontino 13 7 4 1 2 9 5 4 61.9
Botafogo-SP 13 8 4 1 3 7 8 -1 54.2
Mirassol 10 8 3 1 4 10 11 -1 41.7
Figueirense 10 8 2 4 2 5 4 1 41.7
São José-RS 8 8 2 2 4 4 8 -4 33.3
Paraná 7 7 2 1 4 8 9 -1 33.3
Oeste 2 8 0 2 6 2 9 -7 8.3

SÉRIE D
  GRUPO 8 

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

CLASSIFICADOS  

  7ª RODADA 
 17/7, 19h Esportivo 0 x 1 Joinville
18/7, 15h Juventus-SC 1 x 0 Aimoré
18/7, 15h Rio Branco-PR 1 x 4 FC Cascavel
18/7, 15h Caxias 2 x 0 Marcílio Dias  
  

FC Cascavel 17 7 5 2 0 15 7 8 81
Joinville 15 7 4 3 0 9 4 5 71.4
Caxias 11 7 3 2 2 11 7 4 52.4
Juventus-SC 8 7 2 2 3 5 5 0 38.1
Marcílio Dias 8 7 2 2 3 6 11 -5 38.1
Aimoré 7 7 2 1 4 8 9 -1 33.3
Esportivo 6 7 1 3 3 6 8 -2 28.6
Rio Branco-PR 3 7 0 3 4 2 11 -9 14.3

SÉRIE A

Com três de Gabigol, 
Flamengo atropela o Bahia

Após esbanjar irregula-
ridade e atuações pouco 
convincentes, o Flamengo 
empolgou a torcida neste 
domingo ao aplicar 5 a 0 no 
Bahia, no estádio de Pituaçu, 
em Salvador, pelo Campeo-
nato Brasileiro. Gabriel Bar-
bosa foi o grande destaque 
do confronto, com três gols 
que ajudaram a equipe a su-
bir na tabela da competição.

A goleada empurrou o Fla-
mengo para mais perto dos 
primeiros colocados, agora 
com 18 pontos, porém com 
dois jogos e menos do que 
seus principais concorren-
tes. O técnico Renato Gaúcho 
escalou o time de forma 
agressiva, com Willian Arão 
no meio de campo. Os outros 
dois gols do jogo foram mar-
cados por Pedro e Vitinho.

Com Diego e Éverton Ribeiro, 
Gabriel comemora o segundo gol 

SAN JR/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO/ND

Galhardo dá 
vitória ao Inter
O Internacional venceu o 
Juventude por 1 a 0 ontem, 
no Beira-Rio, e subiu 
duas posições na tabela, 
terminando a rodada no 
décimo-quarto lugar. O único 
gol da partida foi anotado 
por Thiago Galhardo, aos 8 
minutos do segundo tempo.

Internacional

 1 X 0 

Juventude

Palmeiras se 
mantém na ponta
Firme na liderança do 
Brasileirão, o Palmeiras 
chegou à sexta vitória 
consecutiva na competição. 
Sempre com o controle da 
partida, a equipe venceu 
o Atlético-GO por 3 a 0, 
em Goiânia. Os gols foram 
marcados por Éder (contra), 
Scarpa e Breno Lopes.

Atlético-GO

 0 X 3 

Palmeiras

Timão volta a 
jogar mal em casa
O Corinthians perdeu de 
virada para o Atlético-MG 
por 2 a 1, com dois gols de 
Hulk, na Neo Química Arena, 
sábado. Com a derrota, o 
time continua estacionado 
no meio da tabela e adia 
os planos de reação do 
técnico Sylvinho. Gustavo 
Silva fez o gol do Timão.

Corinthians

 1 X 2 

Atlêtico-MG

No Rio, Grêmio 
vence a primeira
O Grêmio enfim conquistou 
sua primeira vitória neste 
Brasileiro. Jogando fora 
de casa, o time superou o 
Fluminense por 1 a 0, sábado, 
no Maracanã. O único gol 
do jogo saiu em cobrança de 
pênalti por Pinares, aos 44 
minutos do segundo tempo.

Fluminense

 0 X 1 

Grêmio
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SÉRIE B DO 
CATARINENSE

 5ª RODADA
18/07, 15h Fluminense-SC 0x1 Guar. Palhoça
18/07, 15h Caçador 2x1 Carlos Renaux
19/07, 15h Barra-SC x Atlético-SC
19/07, 15h30 Camboriú x Tubarão
20/07, 15h30 Inter de Lages x Nação

6ª RODADA
24/07, 15h Tubarão x Barra-SC
25/07, 15h Guar. Palhoça x Camboriú
25/07, 15h Atlético-SC x Inter de Lages
25/07, 15h Nação Esportes x Caçador
25/07, 15h Carlos Renaux x Fluminense-SC
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+notícias

Ararinhas-azuis 
nascem no Brasil 
após 20 anos 
de extinção
Três filhotes de ararinhas-azuis 
nasceram na região da Caatinga 
baiana 20 anos após espécie ser 
declarada extinta no país. Eles 
são fruto de um casal que veio 
entre 52 exemplares repatriados 
da Alemanha no ano passado. O 
primeiro filhote de ararinha-azul 
nasceu em 13 de abril, os irmãos 
nasceram em 6 e 9 de junho. De 
acordo com o ICMBio (Instituto 
Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade), a ararinha-
azul é considerada extinta no 
Brasil desde os anos 2000. 

Hamilton vence GP 
da Inglaterra 
Lewis Hamilton venceu o Grande 
Prêmio da Inglaterra pela oitava vez 
ontem, apesar de uma penalidade de 10 
segundos por uma colisão na primeira 
volta que fez o rival da Red Bull, Max 
Verstappen, sair da corrida. O piloto 
da Mercedes, que está agora apenas 
8 pontos atrás de Verstappen no 
campeonato após 10 corridas, 
tirou a liderança de Charles 
Leclerc da Ferrari a duas voltas 
do fim, enquanto uma multidão 
de 140.000 pessoas se erguia 
para aplaudi-lo. O companheiro 
de equipe de Hamilton, Valtteri 
Bottas, foi o terceiro, após obedecer 
uma ordem da equipe para deixar 
Hamilton passar e perseguir Leclerc 
em uma corrida interrompida após o 
acidente com Verstappen. A vitória foi 
a 99ª da carreira do heptacampeão 
mundial Hamilton e a quarta na atual 
temporada. Foi também o pior resultado 
possível para Verstappen, que iniciou 
na pole position com 33 pontos de 
vantagem e buscava a quarta vitória 
consecutiva, mas acabou de mãos vazias 
e foi hospitalizado para exames.

30
Pelo menos 30 pessoas 

morreram em três 
subúrbios de Mumbai 

após várias casas terem 
desabado devido a 

deslizamentos de terra 
causados por fortes 
chuvas, disseram 

autoridades ontem. 
Previsões de chuvas ainda 
mais fortes podem levar 
autoridades a realocar 

pessoas que vivem 
em áreas de risco. Os 
socorristas usaram as 

mãos para cavar o solo 
em uma tentativa de 

encontrar sobreviventes, 
mostrou a televisão 

local, com as autoridades 

Mais de 170 mortes após chuvas na Europa
Ao menos 170 pessoas morreram e milhares estão desaparecidas 
devido às chuvas dos últimos dias na Europa, que estão fazendo os 
rios transbordarem e levarem tudo pelo caminho principalmente na 
Alemanha [foto] e na Bélgica, segundo as autoridades locais. O país 
mais afetado é a Alemanha, onde 143 mortes foram confirmadas 
até ontem à noite e 1,3 mil pessoas estavam desaparecidas 
apenas em um distrito ao sul de Colônia, no oeste do país.

Expectativa para  
as baleias-franca 
Na última sexta-feira (16), em sobrevoo na costa catarinense, os pesquisadores 
do Projeto ProFranca avistaram mais baleias no litoral do que o máximo de 
ocorrências registradas até setembro do ano passado. “Isso já é um indicativo de 
que a gente deve ter uma temporada com número maior de baleias do que no 
ano passado”, estimou a bióloga Karina Groch, coordenadora do projeto. 
Em setembro de 2020, no pico da temporada, foram observadas 42 baleias-
franca na costa catarinense e gaúcha, sendo 33 em Santa Catarina. Este ano, nessa 
mesma área, já foram contabilizadas 36 baleias, com auxílio de drones. Segundo 
Karina Groch, essa espécie está crescendo a uma taxa de 4,8% ao ano.
A baleia-franca é uma espécie ameaçada de extinção. Foi caçada durante quatro séculos 
e começou recentemente a retornar à costa do Brasil no início da década de 1980. 
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