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Sob a supervisão da Prefeitura, ginásio vai abrigar necessitados nos próximos dias, 
com a disponibilização de colchões, cobertores e até alimentação. Páginas 3, 4 e 5

Pessoas em situação de rua 
são acolhidas no Abel Schulz
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A previsão de frio intenso provoca preocupação e ansiedade. O professor de 
climatologia da Univille, Paulo Ivo Koehntopp, respondeu a um questionamento 
comum: como saber com antecedência e confirmar a previsão meteorológica? 
A resposta, segundo o especialista, é uma só: a tecnologia. Para quem gosta de 
temperaturas mais amenas, o professor ainda alertou que é, sim, um inverno 
mais gelado, outras ondas de frio estão previstas, mas com tempo seco. Claro, 
ondas não tão intensas quanto a que presenciaremos nesses próximos dias.
 
Vale destacar a ação de abrigos pela região, destacado no portal NDMais e, inclusive, 
com permissão de acesso aos animais domésticos de famílias em vulnerabilidade 
ou pessoas em situação de rua. Em Joinville o “QG” é no ginásio Abel Schulz.

Frio e ventos fortes
Mais terceirizações
Ainda na apresentação, o secretário de Infraestrutura, Jorge Luiz Correia de 
Sá, apresentou o estudo que está sendo feito, com edital de licitação para 
contratação de empresas para realizarem diversos serviços de infraestrutura 
pela cidade. Por exemplo, o servidor da prefeitura não irá fazer trabalho 
de pavimentação comunitária. A intenção, agora, é resolver drenagens em 
diversas vias. Para isso, a secretaria entende que serão necessárias mais 
contratações terceirizadas para atender a demanda em Joinville, que não é 
pouca. Só em pontes são cerca de 500 exigindo manutenção. Tudo está sendo 
montado com equipe formada pelas gerências e os próprios subprefeitos. 

Os primeiros meses das subprefeituras
Limpeza de bocas de lobo e mais de 6 toneladas e meio de resíduos retirados de 
limpezas de rios. São três equipes no manual, sendo que o ideal seriam seis, mais 
o trabalho mecanizado. Esses foram os principais focos das subprefeituras neste 
início de ano. A informação chamou a atenção e acabou ganhando proporções 
maiores na Comissão de Urbanismo, que realizou reunião no plenário da Câmara 
de Vereadores, e não foi à toa. O secretário de Infraestrutura, Jorge Luiz Correia de 
Sá fez um balanço do primeiro semestre de atuação das subprefeituras. 

Lista sêxtupla
Com o pedido 
do presidente 
do Tribunal 
de Justiça de 
Santa Catarina, 
Ricardo Roesler 
para uma 
lista sêxtupla 
ao cargo de 
desembargador, 
o nome do 
advogado 
William Marcelo 
Borges Piva, de Joinville, volta à tona. 
Ele já se colocou como pré-candidato. 
O pedido para formar essa lista 
foi endereçado ao presidente da 
seccional catarinense da OAB-
SC, Rafael de Assis Horn. Piva, 
já esteve na lista para o quinto 
constitucional (ainda não anunciado 
pelo governador Carlos Moisés). A 
vaga, de número 93, abriu por conta 
da aposentadoria do desembargador 
João Batista Góes Ulysséa. 

Pré-candidatura
O deputado estadual Kennedy Nunes 
(PTB) saiu contente do encontro com o 
prefeito Adriano Silva (Novo). Ele e uma 
comitiva do partido apresentaram sua 
pré-candidatura ao Senado, em 2022, e 
disse que o prefeito elogiou as emendas, 
que o representante da Assembleia 
Legislativa já trouxe para Joinville. O fato 
de ser daqui da cidade deixou o prefeito 
aberto para um futuro apoio logo mais.

Leilão de veículos
Vai até sexta-feira, 30 de julho, o período de visitação aos 
lotes de veículos que entrarão em leilão na próxima segunda-
feira, dia 2 de agosto, em Jaraguá do Sul. A visita é agendada 
pelo número de telefone 47 - 3307-4685 e tem duração de 15 
minutos. Serão leiloados mais de 253 veículos e 31 motos, todos 
em bom estado de conservação e ainda outros 154 automóveis 
e 59 motocicletas em estado de sucata, somente para retirada 
de peças. O leilão é da Prefeitura de Jaraguá do Sul, por 
meio da Diretoria de Trânsito e Transportes da Secretaria de 
Planejamento e Urbanismo, pela Krobel Leilões. 
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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.

Manutenção de vala na rua dos Portugueses, bairro Vila Nova
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Pessoas em situação 
de rua são acolhidas
Ginásio Abel Schulz foi preparado com colchões e cobertores para receber necessitados ontem no início da noite

Por volta das 19h, algumas pessoas acolhidas no abrigo já descansavam nos colchões distribuídos 

na quadra do ginásio devidamente protegidos com roupas e cobertores para aguentar o frio 
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

A chuva que começou no início 
da tarde e persistiu até as pri-
meiras horas da noite confir-
mou a chegada de uma intensa 
onda de frio. As temperaturas 
baixas devem permanecer até 
o fim de semana e, por isso, 
a Prefeitura de Joinville in-
tensificou as ações realizadas 
desde o início do inverno. 

Logo ao anoitecer, o Ginásio 
Abel Schulz, no Centro de Joinvil-
le, recebeu as primeiras pessoas 
em situação de rua. No acolhi-
mento, o cidadão era orientado 
sobre as regras para pernoite 
no local e onde deixar o animal 
de estimação, caso tivessem, 
para ficarem protegidos do frio. 
O abrigo funciona entre as 18h 
e as 8h e vai receber as pessoas 
que necessitam de abrigo para 
pernoitar até o fim de semana, 
quando o frio deve diminuir. 

“Quando a pessoa chega, uma 
equipe da Secretaria de Assistên-
cia Social (SAS) faz a acolhida, 
entrega a alimentação, orienta 
que troquem de roupa porque 
muitos estão sem roupa de in-
verno ou estão com elas molha-
das por causa da chuva. Depois, 
eles recebem a alimentação”, 
informa a secretária de Assis-
tência Social Fabiana Cardozo. 

As secretarias de Esporte, da 
Saúde, da Proteção Civil e de Se-
gurança Pública (Seprot) também 
auxiliam na ação emergencial. 
Durante a semana, o Restaurante 
Popular vai fornecer o jantar e o 
café da manhã para os abrigados. 
No fim de semana, a alimentação 
será preparada por voluntários 
da Comunidade Eis-me Aqui 
e do Grupo Café com Amor. 

Os colchões e os cobertores fo-
ram viabilizados pela Defesa Civil 
e pelo 62º Batalhão de Infantaria 
de Joinville. Além disso, a comu-
nidade joinvilense se solidarizou e 
fez a doação de outros itens como 
travesseiros, lençóis e agasalhos, 
principalmente para homens. 

Também atendendo ao cha-
mado, voluntários da sociedade 
civil se dispuseram a colabo-
rar com esta ação emergencial. 
Outros parceiros da iniciativa são 
a Polícia Militar, que juntamen-
te com a Guarda Municipal vão 

auxiliar na segurança; os Bom-
beiros Voluntários de Joinville, 
o Grupo de Resgate em Monta-
nha, a Associação Diocesana de 
Promoção Social (Adipros), além 
do Samu, que pode ser acionado 
pelo telefone 192 caso alguma 
pessoa esteja em situação de 
emergência por causa do frio. 

“Além da segurança ofere-
cida pela Guarda e PM, nossos 
agentes de trânsito vão fazer 
rondas para identificar pessoas 
que ainda não estão no abri-
go”, explica o secretário Pau-
lo Rogério Rigo, da Seprot. 

A decisão de oferecer abrigo no 
Ginásio Abel Schulz foi tomada 
durante uma reunião do Grupo 
de Trabalho para este momen-
to de temperaturas baixas. 

“A gente só tem a agradecer a 
união dos servidores e de tantos 
voluntários que estão fazendo 
acontecer. O joinvilense tem essa 
preocupação com o próximo e 
percebemos isso por meio das 
doações que foram entregues aqui 
no ginásio”, disse a vice-prefeita 
Rejane Gambin, que esteve no 
local para acompanhar a ação. 

OUTRAS AÇÕES  
DE ACOLHIMENTO 
SÃO MANTIDAS 

 Vale destacar que outras ações 
de acolhimento são mantidas 
pela Prefeitura. Desde que as 
noites mais frias começaram 
a ser registradas neste ano, a 
Secretaria de Assistência So-
cial oferece dois abrigos para as 
pessoas em situação de rua. 

Quem necessita de apoio pode 
procurar o Centro POP (que 
fica ao lado da rodoviária) to-
dos os dias, até as 16h30, para 
ser cadastrado e encaminhado 
aos locais de acolhimento. 

Na Casa de Passagem Vó 
Joaquina é oferecido jantar, 
pernoite e café da manhã. Já 
os voluntários da Comunida-
de Eis-me Aqui disponibilizam 
o jantar, enquanto o pernoite 
é realizado na sede do antigo 
Seminário Diocesano, onde, 
pela manhã, os usuários re-
cebem alimentação. A ação é 
uma parceria com a Adipros.



Turistas estão na expectativa
Com a expectativa de temperatu-

ras congelantes e nova ocorrência 
de neve na Serra catarinense, a pro-
cura por hotéis e pousadas aumen-
tou ainda mais nos últimos dias.

O casal paulista Alessandra Santana 
Farias Marra e Walter Marra Júnior se 
programou há um mês para conhecer 
as paisagens serranas. A previsão de 
frio histórico foi apenas um “bônus”. 
“Queria sentir frio, mas não espera-
va neve. Veio com o pacote”, ressalta a 
engenheira. “Eu tenho casacos muito 
quentes que meu marido disse que jamais 
usaria no Brasil. Aqui eu vou usar”.

A carioca Marcela Pimenta veio com 
a família passar apenas um dia em 
Urubici para assistir os flocos caírem. 
Mesmo com a baixa chance de o fenô-
meno ser registrado ontem, ela ainda 
acreditava: “pelo menos há esperança”.

Nesta quarta, a família de Marcela 
vai a Florianópolis e eles estão ansiosos 
para aproveitar as baixas tempera-
turas. “O clima é do jeito que a gente 
gosta. Lareira, vinho e chocolate”.

Segundo Henrique Martins, proprie-
tário de uma pousada em Urubici, a 
procura por hospedagem nos últimos 

meses quadruplicou. “A expectativa 
criada com o frio intenso é até ruim, 
porque já estamos com a capacida-
de hoteleira em 100%”, conta.

Ele revela que, com a diminuição das 
restrições contra a Covid-19 causada 
pelo avanço da vacinação, as atividades 
se intensificaram. “A pandemia trou-
xe muitos problemas, claro, mas para 
Urubici foi um grande crescimento. As 
pessoas querem tranquilidade, segu-
rança, e vêm aqui porque não temos 
grandes hotéis com aglomerações”.

A secretária de Turismo do município, 
Marinês Walkowski, detalha que todas 
as pousadas estão lotadas. São cerca 
de 400 – entre hospedagens alterna-
tivas e regularizadas – com cinco mil 
leitos disponíveis. “Ontem [segunda] 
estávamos em 93%. Hoje a expectati-
va é que cheguemos em 100%”, disse 
ela. O município espera receber du-
rante esta semana 10 mil visitantes.

De acordo com Martins, o fatura-
mento do último ano já foi supera-
do há um mês. “Esse período do ano 
na Serra é como se fosse o Réveillon 
do Litoral. Todos os dias são cheios”, 
brinca ele (Maria Fernanda Salinet). 
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São Joaquim, na Serra, espera re-
ceber 80 mil turistas neste inverno. A 
estimativa é da Secretaria de Turismo 
Indústria e Comércio do município. 
Para uma cidade com cerca de 30 mil 
habitantes, o incremento econômi-
co é vital. Além dos turistas de outras 
cidades catarinenses, Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Minas Gerais, a “novidade” 
é a adesão dos turistas do Nordeste.

A chegada do frio a Santa Catarina, 
nesta semana, abarrotou a rede hotelei-
ra de São Joaquim e das cidades vizinhas 
- Urupema, Urubici e Bom Jardim da 
Serra. O cenário, segundo a secretá-
ria de Turismo, Adriana Cechinel, é o 
mesmo desde maio, praticamente.

“Em termos de hospedagem, quase 
não tem mais nada. Só quando al-
guém desiste de última hora. Estamos 
com lotação máxima também nos 
dias de semana. Nesse inverno, como 
tivemos duas frentes frias duran-
te a semana, a lotação foi maior do 
que o normal”, conta Cechinel.

As opções de lazer são inúmeras na 
cidade e vão muito além de uma via-
gem para ver neve. O público que mais 
aproveita São Joaquim é quem gosta de 
vinho. São visitantes que chegam em 
família ou em grupos para conhecer as 
vinícolas da cidade e degustar vinhos.

“Temos 16 vinícolas aqui e sete fazem 
recepção. Durante a vindima [perío-
do de colheita da uva], o pessoal pode 
participar e ver a vinificação [transfor-
mação da uva em vinho]. O nosso maior 
fluxo é o pessoal que gosta de vinho. 
É o ano inteiro”, ressalta Cechinel.

Jerusa Gonçalves, 41 anos, é dentista 

de Rosário do Sul, no Rio Grande do 
Sul. Ontem, ela esteve, com o mari-
do e as duas filhas, pela primeira vez 
em São Joaquim. A família estava no 
Litoral e, com as previsões de frio, 
esticou a viagem e subiu a Serra.

"Adoramos a cidade, muito acolhedo-
ra e nos surpreendemos com os vinhos e 
os atrativos. Não vamos ficar mais, por-
que não tínhamos reserva, mas voltare-
mos em outra oportunidade", registra 
a gaúcha, que volta hoje para casa.

ECONOMIA MOVIMENTADA
No inverno, os turistas são atraídos 

pelas árvores congeladas na praça - o 
sincelo - , as geadas. “Esse públi-
co é mais família, até com criança 
para conhecer neve”, diz a secretá-
ria. E a cidade está indo além para 
atrair também os jovens. A aposta é 
nos parques de aventuras, com tiro-
lesa, escalada, arvorismo e trilhas.

Na visão de Cechinel, o município 
inteiro ganha com o turismo do frio. 
“Todos querem receber bem o turista 
durante o inverno, quando temos esse 
boom”, relata a secretária. E o lado so-
cial, segundo ela, também se mobiliza, 
com a preparação de espaços para quem 
precisa de abrigo e campanhas para ar-
recadação e doação de cobertores e aga-
salhos. A área da saúde, por sua vez, fica 
em alerta para o risco de hipotermia.

“Nós, joaquinenses, estamos sem-
pre de braços abertos para receber o 
nosso turista com todo calor huma-
no, preparado para recebê-los com 
todo cuidado, mas a gente gostaria 
que eles realmente viessem de forma 
planejada, que tenham suas reservas, 
garantam o conforto e queiram sem-
pre voltar”, ressalva a secretária.

À espera da 
neve e do frio 
Com temperaturas negativas previstas para esta 
noite, cidades da Serra estão lotadas de turistas 
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Urubici é um dos municípios que está com 100% da rede hoteleira ocupada

A carioca 
Marcela 
Pimenta, com 
a filha Júlia, de 
1 ano, viajou 
para Urubici 
para ver a neve

Casal paulista 
Alessandra 
Marra e 
Walter Marra 
Júnior se 
programou 
há um 
mês para 
aproveitar o 
frio da Serra



Preocupação com 
agricultores e pessoas 
em situação de rua

Em muitas cidades de Santa Catarina, o 
frio é sinônimo de turismo e arrecadação, 
mas em alguns casos, ele acende o alerta. 
O engenheiro agrônomo Ronaldo Coutinho 
está bastante receoso. Por causa do frio pre-
visto, Coutinho está preocupado, em espe-
cial, com quem depende da agricultura.

“O dia mais problemático é sexta-feira 
(30) em função da abrangência da área de 
temperatura perto ou abaixo de zero e vai 
pegar muito a agricultura do nosso Esta-
do, por exemplo, os produtores de banana, o 
pessoal do cinturão verde da Capital: Antô-
nio Carlos, Biguaçu, São José e Palhoça, onde 
vai ter geada hoje, amanhã e no amanhecer 
de sexta”, pondera Coutinho. O auge do frio 
será na sexta-feira, com mínimas abaixo de 
0ºC do Uruguai, até o Sul de Minas Gerais.

A previsão é que a condição de frio, que co-
meçou ontem de forma mais intensa em Santa 
Catarina, permaneça até sábado (31). O Estado 
enfrenta, primeiramente, uma frente fria, que 
possibilita a ocorrência de neve, principalmente 
hoje à noite. Depois, Santa Catarina será atingi-
da por uma massa polar e, com isso, amanhã e 
sexta-feira devem ter dias ainda mais gelados.

O meteorologista Piter Scheuer registra 
que está mantida a condição de neve e chuva 
congelada nas áreas altas de Santa Catarina, 
totalizando 12 cidades (Nícolas Horácio).

Segundo o engenheiro agrônomo 
Ronaldo Coutinho, no auge do frio, 
a partir de quarta-feira, 80% do 
território catarinense deve ter 
mínimas entre 0°C e -7°C

No Brasil, há chance de recordes de frio nas capitais Porto Alegre, Florianópolis, 
Curitiba, Campo Grande, São Paulo e Belo Horizonte. Confira as previsões:

Mínimas previstas por 
região entre hoje e amanhã
Planalto e Meio-oeste 

entre -8°C e -3°C
Extremo-oeste e Oeste 

entre -4°C e 0°C
Grande Florianópolis serrana e Alto 
Vale do Itajaí 

entre -3°C e 2°C
Litoral Sul, Médio Vale do Itajaí, Grande 
Florianópolis litorânea, Baixo Vale do 
Itajaí e Litoral Norte 

entre 0°C e 4°C

TEMPERATURAS NEGATIVAS   Dados de meteorologistas e da Epagri/Ciram apontam 
temperaturas negativas, possibilidade de neve e geada em Santa 
Catarina. Esta pode ser a maior onda frio desde 1955

Porto Alegre: 
mínimas de 
2°C a 4°C

Florianópolis: 
mínimas de 
de 4°C a 6°C

Curitiba:  
mínimas de 
de -2°C a 0°C

São Paulo:  
mínimas de 
de 3°C a 5°C

Rio de Janeiro: 
mínimas de 
de 8°C a 10°C

Belo Horizonte: 
mínimas de 
de 9°C a 11°C

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.

Patrocínio:

Realização:

CADA PEÇA 
DE ROUPA
VALE POR 
UM ABRAÇO.

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

1 2

4

5

6

7

3

1  Faxinal dos Guedes.

2  Ponte Serrada;

3  Irani;

4  Água Doce;

5  Caçador;

6  Fraiburgo;

7  Campos Novos;

8  Lages;

9  Urupema;

10  São Joaquim;

11  Urubici;

12  Bom Jardim da Serra.

8
9

10

11

12

Quais cidades podem registrar neve?
A maior probabilidade de neve, segundo o meteorologista Piter A maior probabilidade de neve, segundo o meteorologista Piter 
Scheuer, será entre a noite de hoje e a manhã de quinta-feira. Nos Scheuer, será entre a noite de hoje e a manhã de quinta-feira. Nos 
municípios da Serra as temperaturas podem ficar entre -9ºC e -12°C.municípios da Serra as temperaturas podem ficar entre -9ºC e -12°C.
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Paulo Rolemberg
paulo.rolemberg@ndmais.com.br

O governo do Estado e a 
Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina definiram, em 
comum acordo, a redação final 
da emenda substitutiva global 
que altera o texto original da 
reforma da Previdência dos 
servidores públicos de Santa 
Catarina. Com as mudan-
ças apresentadas, a prevista 
redução do déficit atuarial 
de R$ 39,3 bilhões foi desi-
dratada para R$ 32 bilhões 
em 20 anos. O texto final 
está previsto para apreciação 
dos parlamentares no dia 3 
de agosto. No dia seguinte 
será a votação em plenário.

A emenda substitutiva será 
apresentada hoje aos membros 
das Comissões de Constituição 
e Justiça (CCJ), de Finanças e 
Tributação (CFT) e de Traba-
lho, Administração e Serviço 
Público, compostas por 25 
deputados, para que anali-
sem a proposta dos relatores 
e proponham alterações.

Em busca de um consenso 
com os deputados e os ser-
vidores, o governo do Estado 

aceitou fazer algumas altera-
ções no texto original, como a 
supressão da alíquota extraor-
dinária; instituição de isenção 
de contribuição previdenciária 
para beneficiários acometidos 
por doenças graves; suavização 
das regras de transição de pon-
tuação; criação de nova regra 
de transição com a redução de 
tempo de idade para cada ano 
excedente de tempo de contri-
buição e suavização da regra de 
transição do pedágio com a di-
minuição do pedágio de 100% 
para 50% do tempo faltante.

O governo decidiu ceder, 
em parte, a reivindicação dos 
profissionais civis da segu-
rança pública. Na semana 
passada, a categoria chegou 
a interditar, parcialmente, 
por alguns minutos as pontes 
Colombo Salles e Pedro Ivo, 
em protesto contra o texto 
original enviado pelo Exe-
cutivo. Segundo o novo texto 
da reforma da Previdência, 
será concedida aposentado-
ria especial com paridade e 
integralidade para servidores 
civis da segurança pública com 
ingresso no serviço público 
em data anterior a 2004.

Governo e Alesc definem alterações 
na reforma da Previdência de SC
Substitutivo global ao projeto mudou questões como a supressão da alíquota extraordinária, incluiu a isenção 
de contribuição para quem é acometido por doenças graves e suavizou as regras de transição de pontuação

PRINCIPAIS NOVIDADES 

1) Supressão da alíquota extraordinária; 

2) Instituição de isenção de contribuição 
previdenciária para beneficiários 
acometidos por doenças graves;

3) Suavização das regras de 
transição de pontuação; 

4) Supressão de requisitos específicos de 
idade para fins de usufruto do benefício 
previdenciário com integralidade e paridade; 

5) Criação de nova regra de transição com 
a redução de tempo de idade para cada ano 
excedente de tempo de contribuição; 

6) Suavização da regra de transição do 
pedágio com a diminuição do pedágio de 
100% para 50% do tempo faltante; 

7) Concessão de aposentadoria especial com 
paridade e integralidade para servidores 
civis da segurança pública com ingresso no 
serviço público em data anterior a 2004; 

8) Manutenção da forma de cálculo com base 
na média aritmética dos 80% maiores salários 
de contribuição para os servidores com ingresso 
no serviço público até 1º de janeiro de 2022;

9) Aperfeiçoamento da forma de cálculo 
proporcional de aposentadoria, partindo 
de 60% da média aritmética, com 
acréscimo de 1 ponto percentual para 
cada ano completo de contribuição; 

10) Aumento da cota familiar 
de pensão por morte;

11) Retira a fixação de idade mínima em 65 
para homens/62 mulheres geral, ou para 
professor com 60 homens/57 mulheres para 
integralidade daqueles ingressos antes de 2003.
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“A redação original está mantida em 
grande parte, com algumas mudanças 
sensíveis com vistas ao aprimoramento do 
texto, de modo a trazer o máximo equilíbrio 
e razoabilidade à proposta a ser apreciada.”

Marcelo Panosso Mendonça,
presidente do Iprev

80% do projeto foi mantido, diz Iprev
De acordo com o gover-

no estadual, da proposta 
original foram mantidas 
81,6% das proposições.

Segundo o Iprev (Instituto 
de Previdência do Estado 
de Santa Catarina), o dé-
ficit atuarial cairia 26,2% 
com a proposta anterior e, 
com o novo texto, a re-
dução será de 21,5% em 

um prazo de 20 anos.
“A redação original está 

mantida em grande parte, 
com algumas mudanças sen-
síveis com vistas ao aprimo-
ramento do texto, de modo 
a trazer o máximo equilíbrio 
e razoabilidade à proposta 
a ser apreciada”, explicou o 
presidente do Iprev, Mar-
celo Panosso Mendonça.
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Líderes deram aval 
para mudanças 

As alterações foram definidas 
após uma reunião entre os relatores 
da reforma da Previdência: Milton 
Hobus (PSD), Volnei Weber (MDB) 
e Marcos Vieira (PSDB) com o líder 
do governo na Alesc, Zé Milton 
Scheffer (PP), o secretário da Casa 
Civil, Eron Giordani, entre outros 
membros do governo estadual.

“Em acordo entre o governo e a 
Assembleia Legislativa, a partir das 
emendas parlamentares, vamos 
apresentar a substitutiva global 
corrigindo alguns pontos da reforma. 
Trata-se de um consenso que traz 
mais equilíbrio e Justiça aos servido-
res, sem esquecer da economia aos 
cofres públicos”, disse Hobus. Foram 
encaminhadas 73 emendas pelos 
deputados e bancadas dos partidos.

O governo do Estado voltou a 
reforçar aos parlamentares que não 
cederá em dois pontos cruciais: a 
taxação de inativos que recebem a 
partir de um salário mínimo, atual-
mente a isenção é de R$ 6.440, 
nem reduzirá a alíquota de 14%.

Segundo os dados do Executi-
vo estadual, foram gastos R$ 6,8 
bilhões em 2019, para o pagamento 
de mais de 70 mil benefícios, mon-
tante superior ao gasto combinado 
com saúde R$ 3,51 bilhões e segu-
rança pública para R$ 2,84 bilhões.

Projeto protocolado no Legislativo 
em 28 de junho deve ser votado 

em plenário em 4 de agosto
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Licenciamentos
O Instituto do Meio Ambiente continua mostrando serviço com 
agilidade na gestão do presidente Daniel Vinicius Netto. Na 
reunião desta semana está em pauta o processo que trata da 
emissão da Licença Ambiental de Instalação (LAI) para ampliação 
do Porto de Navegantes. A previsão é de investimentos de R$ 
500 milhões, com a construção de um novo berço de atracação.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

Os relatores nas três principais 
comissões técnicas da Assembleia 
Legislativa apresentam hoje seus 
pareceres, já com manifestação final 
sobre as 73 emendas apresentadas 
ao projeto original da reforma da 
Previdência enviado pelo governador 
Carlos Moisés. Pelo menos 30 
propostas de alteração deverão 
ser acolhidas pelos deputados.

Não pelo exercício soberano da 
atividade parlamentar. Pela iniciativa 

do Centro Administrativo, negociada 
diretamente com os líderes governistas, 
dirigentes e relatores das comissões.

Ficou evidenciado um grande acordo 
entre o Executivo e o Legislativo, 
desde o início desta nova etapa 
da reforma. Por dois motivos: 1. É 
inadiável o convencimento sobre 
mudanças no sistema previdenciário 
para reduzir o déficit bilionário; 
2. A nova atuação do governador, 
totalmente receptivo às posições dos 

líderes de bancadas e dos deputados, 
evitando conflitos no Legislativo e 
a mobilização das corporações.

Estes fatos recentes explicam porque a 
Assembleia Legislativa decidiu por uma 
tramitação considerada “temerária” 
pelo deputado petista Fabiano da Luz, 
considerando o impacto, a amplitude 
e a profundidade da reforma proposta 
pelo Executivo. O governo tinha pressa 
e contou com colaboração plena do 
parlamento. Está sendo aprovação a jato.

As emendas terão um impacto 
de R$ 7 bilhões, em relação ao 
projeto original, segundo o líder José 
Milton Schefer. As emendas aceitas 
no substitutivo global tratam dos 
pontos mais críticos, é verdade.

Mas a redução da isenção 
previdenciária de R$ 6.440 para 
apenas um salário mínimo, por 
exemplo, vai atordoar a vida de 
milhares de servidores. Justamente 
os de salários menores.

Senado
O deputado estadual 
Kennedy Nunes, de 
saída do PSD e com 
filiação agendada 
no PTB, para 
presidir o partido 
em Santa Catarina, 
esteve reunido 
com o prefeito de 
Joinville, Adriano 
Silva, do Novo. 
Pediu seu apoio 
para a candidatura 
ao Senado da 
República. Como 
deverá ser o único 
postulante da região 
Norte, recebeu a 
opinião do prefeito 
de que Joinville 
tem a tradição de 
votações maciças 
em seus candidatos.    

As decisões da reforma previdenciária

Navegação - A escritora Marli Cristina Scomazon, 
coautora do livro “Primeira Circum-navegação Brasileira 
e Primeira Missão Brasileira na China”, participa hoje, 
às 18h, do evento “Conversas Culturais e Literárias”, 
com o escritor açoriano Onésimo Almeida. Iniciativa 
do Floripa Sustentável e da Academia Catarinense de 
Letras. A obra catarinense foi premiada em 2020.     
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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+

Politicalha
O presidente nacional 
da OAB, o petista Felipe 
Santa Cruz, escancarou 
de vez. Realiza hoje um 
evento virtual com a 
ex-presidente Dilma 
Rousseff, considerada 
a presidente mais 
analfabeta da história, 
cassada pelo Congresso 
Nacional. O presidente 
da OAB-SC Rafael Horn 
protestou: “Trabalhamos 
por uma OAB apartidária 
e independente. Nossa 
instituição é plural 
e não pode servir de 
palco para interesses 
adversos da advocacia”. 
Já o presidente do 
Instituto dos Advogados 
de Santa Catarina, 
Gilberto Teixeira, 
disparou: “Segue 
fazendo politicalha”.

Proteção de Dados
O Tribunal de Justiça do Estado 
lançará nesta sexta-feira 
(30), o aplicativo LGPDJus, 
destinado ao atendimento de 
pedidos relativos à privacidade 
e à proteção de dados pessoais 
existentes no Judiciário 
Catarinense. Qualquer cidadão 
poderá baixar a ferramenta 
de graça em smartphones 
dos sistemas Android e iOS e 
encaminhar suas requisições. 
É a primeira iniciativa do 
gênero entre todos os órgãos 
de Justiça do país. A partir de 
domingo, 1º de agosto, órgãos 
públicos e empresas poderão 
ser punidos se não garantirem 
a proteção adequada das 
informações pessoais 
armazenadas em seus bancos 
de dados. É quando passarão 
a ser aplicadas as multas e 
sanções previstas na Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD), 
em vigor desde o ano passado. 

Imprensa - O dia 28 de julho assinala a data de 
fundação da imprensa catarinense. Há 190 anos, 
Jerônimo Coelho lançava “O Catharinense”, primeiro 
jornal a circular em Santa Catarina. Também 
fundador da maçonaria no Estado, Coelho exerceu 
vários cargos no Ministério da Monarquia e de 
presidente de Províncias. Foi o catarinense mais 
ilustre no Império. Deixou exemplos dignificantes 
na vida pública e morreu pobre. Proclamou: 
“Minha pobreza é minha maior riqueza”.

Luto na medicina
A Associação Catarinense de 
Medicina emitiu nota de pesar 
pelo falecimento, aos 88 anos, do 
nefrologista e professor Sérgio 
Luiz Francalacci, um dos pioneiros 
na especialidade e dos mais 
competentes de Santa Catarina. 
Atuou durante décadas no Hospital 
dos Servidores e no Imperial 
Hospital de Caridade. Destacou: “Foi 
respeitado e admirado pelos que 
acompanharam a sua trajetória, 
por sua ampla capacidade, pela 
defesa da ética profissional e 
expressivo saber científico”. O 
velório será hoje, das 9h às 11h, 
no Cemitério do Itacorubi.

O Barão
Outra notícia triste veio com o 
falecimento do publicitário e escultor 
Silvino Goulart, o popular Barão, aos 
67 anos de idade. Vivia na Capital há 
41 anos e em 2015 foi homenageado 
pela Assembleia Legislativa com o título 
de cidadão catarinense. De iniciativa 
do falecido deputado Sérgio Grando, 
a solenidade foi pedida pelo deputado 
Rodrigo Minotto (PDT). Silvino era 
sobrinho do ex-presidente João Goulart.

A
R

Q
U

IV
O

/N
D



quarta-feira, 28 de julho de 2021     9

Polêmica sobre o transporte 
para deficientes em Joinville
Vereador Neto Petters (Novo) sugere retirada de linhas de ônibus que beneficiam portadores de deficiência em trajetos 
pela cidade para diminuir preço da tarifa urbana. Serviço está amparado por uma lei municipal há mais de 20 anos

Representantes de um grupo que defende a causa conversaram com o vereador Neto (agachado) ontem

Veículos que realizam o transporte de portadores de deficiência em Joinville são de pequeno porte
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Cidade Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

A manifestação de um ve-
reador de Joinville durante 
uma audiência pública reper-
cute de forma muito nega-
tiva na cidade. Neto Petters, 
vereador do Partido Novo, o 
mesmo do prefeito Adriano 
Silva, sugeriu a retirada de li-
nhas de ônibus exclusivas para 
pessoas com deficiência física 
durante reunião realizada no 
dia 19 de julho, o que provocou 
reações contrárias e manifes-
tação de entidades no Legis-
lativo a partir da divulgação 
de um vídeo nas redes sociais.

Ao falar sobre a questão 
do transporte público para 
deficientes, que têm isenção 
no valor da passagem, o par-
lamentar lembrou que todos 
os  ônibus das empresas de 
Joinville já dispõem de eleva-
dor para deficientes. Mesmo 
assim, o contrato exige que 
tenham 14 ônibus disponí-
veis para os deficientes.

“Os ônibus custam R$ 400 
mil por mês. Então, além de 
não pagarem passagem, que 
é um direito, claro, ainda 
tem que deixar 14 ônibus 
disponíveis. Se eles (pessoas 
com deficiência) utilizas-
sem os ônibus amarelos e 
não os exclusivos, seriam 
(economizados) R$ 0,22 na 
passagem”, disse Neto.

O parlamentar afirmou ainda 
que é preciso avaliar se dentro 
do contrato de prestação do 
serviço tem alguma meta de 
qualidade estabelecida para 
as empresas de transporte, 
como quantidade de partidas, 
falhas mecânicas, multas e se 
há alguma penalidade prevista 
para as empresas se elas não 
cumprirem esses indicadores.

“É um absurdo querer 
tirar um transporte eficiente 
das pessoas que moram em 
morros e em estradas de chão. 
Então, estamos aqui na frente 
da Câmara protestando”, disse 
Nelson Farias, cadeirante, 
representante do Grupo Juntos 
Somos Mais Fortes, que parti-
cipou de uma manifestação em 
frente à Câmara ontem à tarde.

Por meio de nota, o verea-

dor Neto Petters disse que a 
sua fala foi tirada de contexto. 
Ele discorreu sobre diversas 
situações a serem discutidas e 
analisadas futuramente, como 
o número de linhas, horários, 
planilha de custos, contrato 
de concessão, entre outros.

“Propor discussões é o papel 
do vereador. Acho justo que os 
munícipes se sintam incomo-
dados com alguma fala minha. 
Sintam-se à vontade para me 
procurar para uma conversa”, 
ressaltou. “É um problema 
sério que tem de ser tratado 
com seriedade e transparên-
cia”, destacou o parlamentar, 
sugerindo consulta pública 
para alguns aspectos an-
tes da tomada de decisão.

A reportagem entrou em 
contato com as concessioná-
rias que operam o transpor-
te coletivo de Joinville para 
entender como funciona o 
transporte eficiente e saber 
se todos os ônibus amarelos 
dispõem de acessibilidade.

TODOS OS ÔNIBUS 
URBANOS TÊM 
ACESSIBILIDADE

Segundo a Gidion e Trans-
tusa, o transporte eficiente 
opera com 12 ônibus e mais 
dois de reserva, mas todos os 
ônibus urbanos têm acessibi-
lidade. No entanto, os ônibus 
urbanos normais seguem 
rotas fixas. Já o transporte 
eficiente pega a pessoa em 
casa. A pessoa agenda o dia 
e o horário de embarque e 
o ônibus pega a pessoa em 
sua casa e a leva para onde 
quiser, sem roteiro fixo. E o 
passageiro ainda tem direito a 
retorno no horário agendado.

“O transporte eficiente é uma 
modalidade de transporte porta 
a porta. O serviço diferencia-
do é exclusivo para pessoas 
com deficiência e mobilidade 
reduzida e seus acompanhan-
tes. É oferecido em pouquís-
simas cidades brasileiras”, 
destacam as concessionárias 
por meio de nota enviada pela 
assessoria de imprensa.

O QUE DIZ A LEI

A lei nº 4.288/2000, sancionada pelo então prefeito Luiz Henrique da Silveira, isenta 
do pagamento da tarifa de ônibus convencional, no serviço regular de transporte cole-
tivo de Joinville, deficientes mentais; deficientes sensoriais (cegos, baixa visão, surdos 
(até 15 anos com surdez leve e moderada - 30 a 64 decibéis e, em qualquer idade com 
surdez severa e profunda - 65 decibéis em diante) e mudos; e deficientes físicos com 
alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretan-
do o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, hemi-
plegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformida-
des estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; além 
de acompanhante de deficientes comprovadamente dependentes; doentes renais em 
diálise ou em Diálise Peridional Ambulatorial Contínua - CAPD, e os transplantados 
renais. Também fica definido que as pessoas portadoras de deficiência, beneficiadas 
pela isenção, não deverão ter renda familiar superior a 5 (cinco) salários mínimos.



De acordo com a Associação Brasileira de Ad-
ministradores de Consórcio (Abac), as vendas 
de consórcio de veículos estão em crescimento 
no Brasil. Atualmente, a modalidade respon-
de por mais de 80% de todas as cotas vendidas 
pelo sistema de consórcio, que também reveste 
outros setores, como imóveis e serviços. Ainda 
segundo a mesma entidade, de janeiro a abril 
deste ano, esse sistema de negociação apre-
sentou desempenhos recordes nas vendas de 
novas cotas. 
 
No caso de carros, como a maioria dos bra-
sileiros não tem o valor para compra à vista, 
duas alternativas são oferecidas no mercado: 
financiamento e o próprio consórcio. Nas duas 
formas, antes de qualquer decisão, procure 
uma empresa que ofereça veículos de qualida-
de e serviços com credibilidade. 
 
Com a intenção de atender o mercado, a  Che-
vrolet Metronorte Joinville, além dos financia-
mentos, passou também a oferecer essa moda-
lidade de “poupança programada”. Sem taxa 
de juros, de forma planejada e com diversas 
opções de planos, o consórcio tem se tornado 
a maneira preferida do consumidor realizar 
o sonho de ter a chave do carro na mão. Ao se 
tornar um consorciado você tem a certeza de 
que vai receber seu bem até o final do período 
de pagamento. Por isso, é preciso escolher uma 
administradora de confiança, e que tenha ex-
periência no ramo.  

De maneira simples e sem burocracia, o consu-
midor escolhe o carro dos sonhos e tem até 84 
meses para pagar. Todos os meses há chance 
de ser contemplado por sorteio ou lances. Ou o 
cliente pode optar por apenas pagar as mensa-
lidades. Ao chegar ao valor total, quem não foi 
contemplado recebe uma carta de crédito.  
 
Com o documento em mãos é só escolher o 
modelo. E ainda, quem compra uma carta de 
crédito do consórcio Chevrolet Metronorte con-
corre a um sorteio semanal de R$ 25 mil, pela 
loteria federal. 
 
Quem realiza todos os procedimentos é a ad-
ministradora do consórcio e, caso você escolha 
um modelo mais caro, basta pagar a diferen-
ça. Se o carro for mais barato, o saldo restante 
pode ser utilizado para pagamento de taxas, 
como IPVA, licenciamento ou seguro do veículo.  
 
O consórcio de veículos é a alternativa per-
feita para quem quer adquirir novos bens 
de maneira planejada e de um jeito mais 
econômico, ao invés de optar por finan-
ciamentos convencionais. Com mais de 30 
anos no mercado automotivo, a Chevrolet 
Metronorte é uma das concessionárias em 
Joinville com reconhecimento em aten-
dimento e eficiência que podem lhe auxi-
liar em realizar o sonho do carro zero.

As vantagens do consórcio 
Feres Nabhan
empresário

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
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Charge

Mais avanços na luta
contra a Covid-19

C om a vacinação de mais de 96 milhões de brasileiros 
contra a Covid-19, ao menos com a primeira dose, o 
número de casos e de óbitos provocados pela doen-
ça caíram cerca de 40%, em um mês, de acordo com 

dados do LocalizaSUS, plataforma do Ministério da Saúde. Os 
números consideram a média móvel de casos e mortes de 25 
de junho a 25 de julho deste ano. No caso das mortes, a queda é 
de 42%: passou de uma média móvel de 1,92 mil para 1,17 mil, 
no período. O número de casos caiu para 42,77 mil na média 
móvel de domingo (25), o que representa redução de 40% em 
relação ao dia 25 de junho, segundo o Ministério da Saúde.

Os levantamentos do LocalizaSUS mostram também significa-
tivo avanço na vacinação. O país já passou a marca de 60% da po-
pulação vacinada com, pelo menos, uma dose de vacina. Ou seja, 
já são mais de 96,3 milhões de brasileiros, dos 160 milhões com 
mais de 18 anos. Mesmo 
com a boa marca de 
primeiras doses aplica-
das, os dados do vaci-
nômetro do Ministério 
da Saúde mostram que 
ainda há um longo ca-
minho a ser percorrido. 
Isso porque o número 
de pessoas com ciclo de 
imunização completo, 
por enquanto, é de 37,9 
milhões de pessoas. 

E as autoridades da 
área da Saúde seguem 
alertando que para as 
vacinas serem eficazes é necessário que as pessoas completem 
seu ciclo vacinal. O reforço no alerta do Ministério da Saúde faz 
todo o sentido, já que uma parcela da população ainda não parece 
sensibilizada sobre a importância da conclusão do ciclo vacinal. 
Segundo a Dive (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa 
Catarina), até segunda-feira (26), 125.220 pessoas que receberam 
a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Estado não ha-
viam retornado no tempo correto para tomar a segunda aplicação.

E a luta contra o coronavírus não pode ter trégua. Para isso, 
até o final do ano, o governo federal prevê a chegada de mais 
600 milhões de doses contra a Covid-19. E mais um dado a 
comemorar: a partir de outubro, o Brasil entrará no restrito 
clube dos países fabricantes de seu próprio imunizante. Como se 
pode notar, o Brasil segue avançando na batalha contra o co-
ronavírus. Mas a população também precisa fazer a sua parte, 
se engajando de vez na conclusão de seu ciclo vacinal, respei-
tando o distanciamento social, e usando máscara e álcool gel.

Brasil passou a marca 
de 60% da população 
vacinada com ao 
menos uma dose. São 
96,3 milhões dos 160 
milhões de brasileiros 
com mais de 18 anos”.
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Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro Índice IPCA/

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

0,53%

0,83%

0,31%

0,93%

4,42%

8,35%

JUNHO

MAIO

ABRIL

MARÇO

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

0,60%

0,96%

0,38%

0,86%

5,07%

9,22%

0,11%

3,40%

2,22%

2,17%

17,74%

34,54%

0,60%

4,10%

1,51%

2,94%

17,96%

35,77%

0,62%

1,27%

0,33%

0,90%

4,78%

8,75%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,171 R$ 5,172

-0,0387% TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,093 R$ 5,343

+0,0562%
 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,111 R$ 6,113

-0,2138%

COMPRA VENDA

R$ 0,0531 R$ 0,0536

0%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
JUNHO 2.253,79 2,29%

JULHO 2.307,92 2,40%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

4,25% R$ 298,63

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
27/JUL 124.612,03 -1.1%

26/JUL 126.003,86 0.76%

23/JUL 125.052,78 -0.87%

Data fi nal Rendimento
27/JUL 0,2446%

26/JUL 0,2446%

25/JUL 0,2446%

Ibovespa

Poupança
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O Índice de Confiança da 
Construção, medido pela 
FGV (Fundação Getulio 
Vargas), teve alta de 3,3 
pontos de junho para julho 
deste ano e chegou a 95,7 
pontos, em uma escala de 
zero a 200. Esse é o maior 
patamar do indicador, 
que mede a percepção dos 
empresários da construção, 
desde março de 2014 (96,3 
pontos). O crescimento foi 
puxado pela melhora da 
confiança dos empresários 

em relação aos próximos 
meses, medida pelo Índice 
de Expectativas, que subiu 
6,8 pontos e chegou a 102,2.
Já o Índice de Situação 
Atual, que mede a 
percepção sobre o momento 
presente, recuou 0,1 
ponto de junho para julho 
e atingiu 89,4 pontos.
O Nível de Utilização da 
Capacidade Instalada 
da Construção caiu 3,7 
pontos percentuais, 
passando para 73,7%.

Confiança da construção 
atinge maior nível em 7 anos

Motivação e liderança 
O Sebrae/SC trará o ex-técnico da seleção brasileira de vôlei 
Bernardinho para evento gratuito voltado a empresários 
catarinenses e seus colaboradores, que será realizado no dia 10 de 
agosto, às 19h. Um dos técnicos com mais conquistas da história 
do esporte brasileiro, Bernardinho apresenta a palestra “Como 
ter uma mente vencedora para os negócios”, e fala sobre como 
expandir o seu negócio, se sentir motivado e liderar equipes de 
sucesso. Também será possível saber um pouco mais sobre a sua 
trajetória e entender como ele se tornou referência no mundo dos 
negócios. As inscrições estão abertas no site sebrae.sc/bernardinho.

Imagem 
profissional
O Lide Mulher SC 
promove hoje a palestra 
“Imagem Profissional: 
como construir uma 
marca de sucesso” 
com a consultora de 
moda Carol Bastos. O 
evento será no Faial 
Prime Suites, na 
Capital, a partir das 12h. 
Especialista em imagem 
pessoal e corporativa, 
marketing, moda, 
psicologia positiva e 
coach, ela abordará 
a importância e os 
cuidados com a imagem 
profissional, as formas 
adequadas de vestir-se 
e os benefícios para sua 
marca no ambiente de 
trabalho. Para participar 
do evento ou filiar-
se à entidade, basta 
mandar e-mail para 
priscilla.machado@
lidesc.com.br.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Aumento nas operações
Após a mudança da gestão, o Porto de Laguna registrou um aumento nas 
operações que resultou em faturamento anual mais de duas vezes superior aos 
registrados anteriormente. As receitas do terminal passaram de R$ 596 mil em 
2019 para R$ 1,27 milhão em 2020, um incremento de 113%. Os bons resultados 
se mantêm em 2021, com R$ 622 mil faturados só no primeiro semestre.

Aquisição aprovada
O conselho fiscal do Magazine 
Luiza aprovou por unanimidade 
a aquisição do site de games 
e tecnologia Kabum!, maior 
compra da história da 
companhia, por R$ 1 bilhão em 
recursos financeiros. A decisão 
inclui também o pagamento 
de R$ 2,5 bilhões por meio 
da emissão de 75 milhões de 
ações ordinárias da varejista 
em favor dos acionistas da 
empresa comprada. A transação 
aprovada pelo conselho 
também prevê dois bônus de 
subscrição com vencimento 
em 31 de janeiro de 2024. 

Benefícios para startups
Startups de todo o país podem contar com um programa de 
benefícios do Serpo (Serviço Federal de Processamento de 
Dados). A empresa estatal de tecnologia lançou, na segunda 
edição digital da Campus Party, a iniciativa Serpro Booster. 
A ação oferecerá condições diferenciadas para que as 
startups, empresas inovadoras voltadas para a tecnologia, 
acessem APIs (ferramentas de programação) oficiais de 
governo. O Serpro também fornecerá treinamentos e serviços 
relacionados à identificação digital e a Lei Geral de Proteção 
de Dados. Na avaliação do Serpro, o mercado de startups 
no Brasil está aquecido e o programa de apoio acelerará 
a transformação digital da economia e da sociedade.

Mercado de 
colchões
Dois anos após finalizar 
a aquisição da brasileira 
Sleep House, rede varejista 
de colchões, o grupo 
espanhol Pikolin prepara 
um plano de expansão 
que inclui a expansão 
da fábrica nacional, 
em Jaraguá do Sul, e da 
presença no varejo, com 
um investimento de R$ 100 
milhões. Com 52 unidades 
da Sleep House, o grupo 
aposta no sistema de 
franquias para chegar a 
200 unidades em três anos.
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Previsão superada
A Microsoft informou que teve lucro líquido de 
US$ 16,46 bilhões no quarto trimestre do ano 
fiscal de 2021, encerrado em 30 de junho, ou US$ 
2,17 por ação. O resultado representa um avanço 
de 49% do lucro ajustado em relação ao ganho 
de US$ 1,46 do mesmo período do ano passado, 
e superou a estimativa de analistas da FactSet, 
que estimavam ganho de US$ 1,91 por ação.



O senador Ciro Nogueira 
(PP-PI) aceitou o convite para 
ser o novo ministro da Casa 
Civil do presidente Jair Bolso-
naro. A informação foi dada por 
Nogueira após reunião entre ele 
e o presidente Jair Bolsonaro 
na manhã de ontem no Palácio 
do Planalto. "Acabo de aceitar o 
honroso convite para assumir 
a chefia da Casa Civil, feito pelo 
presidente. Peço a proteção de 
Deus para cumprir esse de-
safio da melhor forma que eu 
puder, com empenho e dedi-
cação em busca do equilíbrio e 
dos avanços de que nosso país 
necessita", escreveu Nogueira.

A escolha já havia sido sa-
cramentada na semana pas-
sada, mas Bolsonaro afirmou 
que preferia conversar com o 
senador antes de confirmá-
-lo no cargo. O presidente do 
Progressistas, principal partido 
da base governista, estava de 
férias no México e chegou a 
Brasília na madrugada de terça.

A troca na Casa Civil provo-
cou um rearranjo em outros 
ministérios. Atual chefe da 
pasta, o general Luiz Eduardo 
Ramos vai para a Secretaria-
-Geral da Presidência, coman-
dada por Onyx Lorenzoni, que 
por sua vez irá para o futuro 
recriado Ministério do Traba-
lho, que se chamará Ministro 
do Emprego e Previdência.

As trocas ministeriais serão 
publicadas no Diário Oficial 
da União (DOU) e a criação da 

nova pasta será feita por meio 
de uma medida provisória, que 
precisa ser confirmada pelo 
Congresso em até quatro meses.

Agora, com Ciro Noguei-
ra na Casa Civil, serão qua-
tro os ministérios ocupados 

por partidos que integram o 
Centrão - que também tem os 
deputados João Roma (Republi-
canos-BA) na Cidadania, Fábio 
Faria (PSD-RN) nas Comuni-
cações e Flávia Arruda (PL-DF) 
na Secretaria de Governo.
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Visita em agosto 

Definida a agenda de Bolsonaro em SC
Pouco mais de um mês 

após a visita de Jair Bolsonaro 
(sem partido) no Oeste de 
Santa Catarina, onde parti-
cipou de uma motociata em 
Chapecó em 26 de junho, o 
presidente volta ao Estado na 
próxima semana. A visita foi 
confirmada na segunda-feira 
(26), durante uma chamada 
de vídeo entre Bolsonaro e 
o senador Jorginho Mello 
(PL), que recebeu o deputado 
Eduardo Bolsonaro em seu 
escritório, em Florianópolis.

A visita e a agenda fo-
ram confirmadas durante o 
encontro que foi divulgado 
pelo filho do presidente nas 
redes sociais. “Santa Cata-

rina é um dos Estados que 
mais apoia Bolsonaro e se 
há um senador próximo é @
jorginhomello (PL-SC) que, 
além do Pronampe, também 
está colaborando na organi-
zação da ida do Presidente a 
SC dias 6 e 7/AGO”, escreveu 
Eduardo nas redes sociais.

JOINVILLE
A agenda do presidente 

começa em Joinville, no Norte 
do Estado, no dia 6, onde 
vai palestrar para empresá-
rios convidados pela Fiesp 
(Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo). 
Além da palestra, Bolsonaro 
deve visitar os Bombeiros 

Voluntários de Joinville.
Após a passagem por 

Joinville, o presidente viaja 
para Florianópolis. Ele deve 
ficar hospedado no Costão do 
Santinho Resort e, no sábado 
(7), participa da motociata 
organizada para o presiden-
te, assim como aconteceu 
em Chapecó. O roteiro e o 
esquema de segurança não 
foram divulgados e ainda 
estão sendo definidos.

O presidente costuma 
visitar Santa Catarina com 
frequência. Com boa base 
de apoiadores e eleitores, 
Bolsonaro escolheu São 
Francisco do Sul para passar 
férias no início deste ano.

Novo ministro

Senador Ciro Nogueira aceita 
convite para chefiar a Casa Civil
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Presidente do Progressistas esteve reunido ontem 
com Bolsonaro em Brasília para aceitar o cargo

Ministério do 
Bem-Estar

Voltam a ter status de ministério o Trabalho 
e a Previdência. Nem deveriam ter perdido a 
força política e virar uma secretaria especial do 
Ministério da Economia, porque é um dos setores 
mais importantes do Poder Executivo Federal. A 
Previdência está presente em todas as famílias, 
que têm alguém aposentado, pensionista, doente, 
desempregado ou contribuinte. E o Trabalho 
cresce de importância em tempos da pandemia 
que fechou, desempregou e derrubou a renda. 

Politicamente é uma imensa força. João Goulart 
começou como ministro do Trabalho de Getúlio 
Vargas, e acabou presidente da República; recentes 
ministros da Previdência viraram governadores, 
como Jair Soares, Antônio Brito e Waldir Pires. 
Na vizinha Argentina, o Ministério do Bem-Estar 
Social, com a Previdência e o Trabalho, foi a força 
que sustentou o peronismo. Em ano pré-eleitoral, 
também um imenso instrumento político.

A Previdência é um gigante. Tem o regramento do 
FGTS e do FAT, o INSS, a Previdência Complementar, 
a Previdência do Servidor Federal, o Dataprev, a 
Fundacentro - e seus conselhos. Questões presentes 
e futuras ligadas ao 
trabalho, ao emprego 
e à Previdência Social 
têm ligação umbilical 
com a recuperação 
econômica pós-
pandemia, isso sem 
contar o socorro a 60 
milhões de brasileiros, 
a maioria informais, 
sem carteira assinada. 

Além disso, é bom 
lembrar que a tão 
necessária reforma 
da Previdência foi 
desidratada. Falava-se em trilhões; depois reduziu-
se ao trilhão; caiu para 800 milhões e agora deve 
estar aquém disso. E há milhares de benefícios ilegais 
que ainda precisam ser investigados e cortados.

É uma questão social importantíssima. Contam-
se 20 milhões de idosos provedores de famílias. 
Noventa por cento dos idosos contribuem com o 
orçamento de casa. Os benefícios previdenciários 
representam 75% da renda de quase 6 milhões 
de lares. O ministro Onix Lorenzoni, que foi o 
primeiro aliado do candidato Bolsonaro, quer 
aproveitar ideias do tempo em que era ministro 
da Cidadania, porque na outra ponta etária estão 
jovens sem emprego e sem rumo profissional. 
Só isso dá uma pequena ideia do tamanho do 
desafio. Era demais para um único ministro.

GarciaALEXANDRE

“A tão necessária 
reforma da Previdência 
foi desidratada. 
Falava-se em trilhões; 
depois reduziu-se ao 
trilhão; caiu para 800 
milhões e agora deve 
estar aquém disso...”

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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Cerca de 170 mil segurados da Previ-
dência Social que recebem benefícios por 
incapacidade temporária – o antigo au-
xílio-doença – devem ficar atentos para 
agendar nova perícia médica. Os prazos para 
fazer o agendamento começam a expirar 
em agosto. Quem não tomar a providência 
corre o risco de ter o pagamento suspenso.

Desde o início de julho, o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) começou a enviar 
cartas para segurados que não realizam 
perícia médica há mais de seis meses. Quem 
recebe a convocação tem 30 dias, a contar 
da data de recebimento notificada pelos 
Correios, para agendar o procedimento.

O INSS poderá também convocar as re-
visões utilizando a rede bancária, conside-
rando o órgão pagador do benefício, quando 
esse tipo de notificação for disponível. Estão 
previstas ainda as convocações por meio 
eletrônico ou edital em Diário Oficial. 
A revisão em benefícios por incapa-
cidade temporária segue até dezem-
bro, quando todas as convocações já 
devem ter sido expedidas. As revisões 
serão realizadas por peritos médicos fe-
derais em horários extraordinários.

Segundo o INSS, das 724 agências da 
Previdência que possuem serviço de pe-
rícia médica 619 estão funcionando e 
2.549 peritos médicos estão com as agen-
das abertas para atendimento. O tempo 
médio entre o agendamento e a realiza-
ção da perícia médica está em 39 dias.

Convocações
Em outra frente, o INSS leva adiante 

também as revisões administrativas de 
benefícios que são feitas com regulari-
dade. Na atual etapa, a previsão é que 1,7 
milhão de segurados recebam a convoca-
ção para regularizar alguma pendência de 
documentação identificada pelo INSS.

Desde setembro do ano passado, foram 
enviadas 732.586 cartas para revisão ad-
ministrativa de benefícios com pendências 
documentais identificadas pelo INSS. 
Quem recebe o aviso de revisão administra-
tiva tem o prazo de 60 dias para regularizar a 
documentação solicitada e manter o paga-
mento regular do benefício. O INSS incentiva 
que o envio de documentos seja realizado por 
meio do Meu INSS (https://meu.inss.gov.br), 
no campo Atualização de Dados de Benefício.

É possível fazer a regularização também 
presencialmente. Para isso, o segurado 
deve ligar para o telefone 135 e escolher a 
opção Entrega de Documentos por Convo-
cação e agendar atendimento na agência 
do INSS mais próxima de sua residência.

O INSS alerta que, em qualquer caso, 
as convocações são feitas somente pe-
los Correios, motivo pelo qual o segu-
rado deve sempre manter seu endereço 
atualizado junto à Previdência Social.

Revisão de benefícios do 
INSS começa em agosto

Serviço 

Segundo o INSS, o tempo médio entre o agendamento  
e a realização da perícia médica está em 39 dias

Cerca de 170 mil segurados que recebem o auxílio-doença devem ficar atentos 
ao prazo para fazer nova perícia médica, para não ter o pagamento suspenso
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Áries 21/3 a 20/4 
Nem tudo que acontece pode ser ex-
plicado racionalmente. Você pode ras-
trear seus passos para reconhecer como 
chegou até aqui e agora, mas verá que, 
em muitos momentos, perdendo o con-
trole, o mistério da vida ajudou.

Touro 21/4 a 20/5
De alguma forma a alma precisa despertar 
para a realidade de que não pode fazer tudo 
do seu jeito, porque há outras pessoas en-
volvidas, com outras opiniões e perspectivas. 
Isso gera tensão, mas organiza o trabalho.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Se você esperar para resolver em seu interior 
todos os dilemas e dúvidas, e só depois ini-
ciar a ação, então provavelmente passará a 
vida inteira sem entrar em ação, com a alma 
atormentada pelos dilemas. Melhor não.

Câncer   21/6 a 22/7 
Tudo pode e deve ser negociado, po-
rém, sem você perder o controle nem 
tampouco fazer concessões que anu-
lem seus interesses. A negociação é so-
bre aspectos pequenos dos projetos, 
sem perder de vista o rumo original.

Leão 23/7 a 22/8  
Antes de se precipitar a tentar mudar o rumo 
das coisas, procure relaxar e ver aonde tudo 
leva, porque, muito provavelmente, tudo 
será melhor do que você faria, se estivesse 
no controle. Controlar nem sempre é bom.

Virgem  23/8 a 22/9 
Certas tensões precisam ser sustentadas, 
porque servem para deixar as pessoas aten-
tas e espertas. Se todo mundo estivesse rela-
xado o tempo inteiro, não haveria boa von-
tade para continuar progredindo. É assim.

Libra  23/9 a 22/10
Ainda que você não consiga encontrar a ló-
gica de certos acontecimentos, mesmo assim 
esses estão em andamento e você precisa 
se adaptar a isso. O melhor a fazer é rela-
xar e seguir a onda, para ver aonde leva.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Busque a mão amiga que pode colaborar 
com seus projetos, mas não imagine que isso 
possa acontecer sem a devida retribuição, 
porque todo mundo tem necessidades para 
suprir, e é para isso que a colaboração existe.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Os avanços substanciais que você pretende, 
se encontram disponíveis, mas não ocor-
rerão por obra mágica do mistério da vida, 
e sim, como resultado de você ter clareza 
e foco, aproveitando o tempo produtivo.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Aquilo que fica claro e evidente para você 
precisa ser posto sobre a mesa e conver-
sado com franqueza, sinceridade e trans-
parência, porque agregará dinamis-
mo positivo aos seus relacionamentos.

Aquário 21/1 a 19/2
Estar no controle pareceria ser a me-
lhor atitude, porém, neste momento, em 
que tudo adquire uma dimensão mui-
to maior do que a imaginada, o des-
controle temporário se torna inevitá-
vel, e não é nada negativo. Em frente.

Peixes  20/2 a 20/3
A tensão é imprescindível, porque de outra 
forma sua alma não conseguiria prestar 
atenção nem muito menos se preparar para 
tudo que precisa ser feito. Essa tensão é di-
fícil de administrar, para que não vire briga.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Quadro de medalhas

Ouro
 

Prata
 

Bronze
 

TotalPaís

1º Japão 10 3 5 18
2º Estados Unidos 9 8 8 25
3º China 9 5 7 21
14º Brasil 1 2 2 5
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Ítalo faz história
Esporte

Na primeira vez em que o surfe entrou como modalidade olímpica, 
o Brasil conquistou a medalha de ouro; Medina perdeu o bronze

Evandro e Bruno Schmidt seguem 100% no vôlei de praia
Depois de uma estreia 

com vitória, mas complica-
da, nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio diante dos primos 
chilenos Grimalt, Evandro 
e Bruno Schmidt passaram 
com muita tranquilida-
de sobre os marroquinos 
Mohammed Abicha e Zou-
heir Elgraoui. Os brasileiros 
precisaram de apenas 39 
minutos para despacharem 
os rivais do Marrocos na 
madrugada de terça-fei-

ra por 2 sets a 0 - parciais 
de 21/14 e 21/16. Evandro e 
Bruno Schmidt mantiveram 
o 100% de aproveitamento 
em Tóquio e encaminharam 
a vaga às oitavas de final. 

PRIMEIRA DERROTA
No fechamento da primei-

ra fase, a dupla brasileira 
enfrenta os poloneses Bryl 
e Fijalek, às 9h (de Brasília) 
da próxima sexta-feira. 

O Brasil perdeu o 

100% de aproveitamen-
to no vôlei de praia. 

Na madrugada de ontem, 
pelo horário de Brasília, 
Alison e Álvaro Filho fizeram 
um duro duelo com os ame-
ricanos Lucena e Phil Da-
lhausser e foram superados 
por 2 sets a 1, com parciais 
de 22/24, 19/21 e 13/15, em 
1h06min. A derrota não aca-
ba com as chances de classi-
ficação dos brasileiros, que 
haviam vencido na estreia. 

YUKI IWAMURA/AFP/ND

O Brasil conquistou sua 
primeira medalha de ouro nos 
Jogos de Tóquio com o surfista 
Italo Ferreira. Na madrugada 
de terça-feira, pelo horário 
de Brasília (tarde de terça no 
Japão), ele ganhou do japo-
nês Kanoa Igarashi na final 
e subiu ao lugar mais alto do 
pódio na estreia da modali-
dade no programa olímpico. 
O pódio ainda teve o austra-
liano Owen Wright, que 
ficou com o bronze ao 
superar o brasileiro 
Gabriel Medina.

O resultado coroa 
o ótimo momento 
de Italo, que é o atual 
campeão mundial 
e em 2019 ganhou 
o ISA Games, que foi 
realizado no Japão. 
O brasileiro chegou ao 
resultado mostrando muitas 
manobras ousadas e acertando 
aéreos incríveis, mesmo com a 
perna um pouco machucada há 
algum tempo. Na final, ain-
da passou sufoco quando sua 
prancha quebrou e ele precisou 
trocar. Mas no final venceu por 
15,14 a 6,60 e ficou com o ouro.

Italo se sentiu em casa no 
Japão. O COB (Comitê Olím-
pico do Brasil) montou uma 
estrutura bem perto do local 
de competição e lá ele, Ga-

briel, Silvana Lima e Tatiana 
Weston-Webb dormiam, se 
cuidavam e faziam as refei-
ções. Tinha até arroz com 
feijão, fazendo com que 
os atletas tivessem aces-
so à culinária do Brasil.

SEGREDO DOS AÉREOS
Outro fator de conforto era 

com o tipo de onda, o chamado 
Beach Break, que são praias 

com fundo de areia. É bem 
parecido com o que tem 
em Baía Formosa, no 
Rio Grande do Norte, 
onde Italo cresceu. 
“No Nordeste tem 

muitas praias assim 
com vento constante, 
então tentei tirar pro-

veito disso”, explicou, 
mostrando o segredo 

de acertar tantos aéreos 
mesmo em condições adversas.

Foi lá no litoral potiguar 
que ele começou sua trajetó-
ria no esporte, inicialmente 
por acaso. O pai era pesca-
dor e usava grandes caixas 
de isopor para refrigerar os 
peixes. Às vezes, Italo pe-
gava as tampas e ia para o 
mar. Foi assim que começou 
a percorrer suas primeiras 
ondas. “É uma vitória incrível 
pois eu vim de baixo. Por isso 
treino bastante”, explicou.

Abner Teixeira a uma  
vitória do bronze no boxe

Em duelo muito equilibrado, Abner Teixei-
ra venceu o britânico Cheavon Clarke, on-
tem pela manhã e passou para as quartas 
de final na categoria peso pesado (até 91kg) 
no boxe dos Jogos Olímpicos. O brasilei-
ro venceu por 4 a 1, em decisão dos jura-
dos: 29 a 28 (três vezes), 30 a 27 e 27 a 30.

Com o resultado, Abner volta ao ringue na sex-
ta-feira, às 7h39, para enfrentar Hussein Eishaish 
Hussein IashAish, da Jordânia. Se vencer, o meda-
lha de bronze nos Jogos Pan-americanos de Lima-
2019 vai garantir pelo menos um lugar no pódio, 
pois no boxe não existe a disputa do terceiro lugar.

Ketleyn Quadros 
volta para casa 
sem medalha

Judoca mais experiente da delega-
ção brasileira, Ketleyn Quadros não 
conseguiu repetir na repescagem seu 
bom desempenho nas primeiras lutas, 
na categoria até 63 kg, e ficou sem me-
dalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 
Na madrugada de terça-feira, pelo ho-
rário de Brasília, a atleta de 33 anos foi 
superada pela holandesa Juul Franssen.

O brasileiro Ítalo relatou que 
a onda japonesa lembrou 
a da sua terra natal
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Quarta-feira:
0h: Judô: eliminatória

0h: Boxe: preliminares

0h: Ciclismo: final feminina

1h30: Basquete masculino: 
EUA X Irã

2h30: Vôlei masculino: 
Argentina x França

3h: Vôlei de praia feminino: 
fase de grupos

3h30: Tênis de mesa feminino:  
quartas de final

5h: Futebol masculino: 
Arábia Saudita x  Brasil

7h: Ginástica artística:  final

7h:  Natação 100m 
feminino   

 

9h:  Tênis de Mesa: 
 eliminatória

9h45 : Vôlei Masculino: 
 classificatória Brasil x 

Comitê Olímpico Russo

22h30: Natação: finais 
masculino 800m

Quinta-feira:
0h45: judô: eliminatória

7h: natação: classificatória 
feminina

7h40: Vôlei feminino: 
 Brasil x Japão

7h50: Ginástica: Finais

9h: Basquete:  
Espanha x Argentina

AGENDA OLÍMPICA
Horários de 
Brasília

Hugo Calderano 
avança no tênis 
de mesa
Mais um feito histórico 
aconteceu na Olimpíada de 
Tóquio-2020 para o esporte 
brasileiro. Hugo Calderano 
venceu uma batalha ontem 
contra o sul-coreano Jang 
Woojin por 4 sets a 3 - com 
parciais de 11/7, 9/11, 6/11, 
11/9, 4/11, 11/5 e 11/6 -, 
avançando às quartas de final 
e tornando-se o melhor do 
tênis de mesa do Brasil em uma 
edição de Jogos Olímpicos.
Agora, o brasileiro enfrentará 
o alemão Dimitrij Ovtcharov, 
12.º no ranking mundial, 
que venceu o japonês 
Koki Niwa. A partida está 
marcada para hoje, às 9h.

Gaúcho 
Fernando 
Scheffer 
conquista o 
bronze nos 
200m livre
 
O Brasil ganhou uma nova 
referência na natação 
nestes Jogos Olímpicos 
de Tóquio. Trata-se de 
Fernando Scheffer, gaúcho 
de 23 anos, que ficou em 
terceiro lugar na prova 
dos 200 metros livres, 
segunda-feira à noite, e 
conquistou a medalha de 
bronze. Com o resultado, 
Scheffer conseguiu em 
sua primeira participação 
nos Jogos Olímpicos se 
aproximar do nadador 
Gustavo Borges, que 
ganhou a medalha de 
prata nos 200 metros livre 
em Atlanta 1996. Borges 
também faturou a prata 
nos Jogos de Barcelona, 
quatro anos antes, nos 
100 metros livre.

Vôlei feminino bate a República 
Dominicana no sufoco
A seleção brasileira feminina de vôlei teve 
grandes dificuldades para conseguir a sua 
segunda vitória nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020. O time comandado pelo técnico 
José Roberto Guimarães derrotou a República 
Dominicana por 3 sets a 2 - com parciais 
de 22/25, 25/17, 25/13, 23/25 e 15/12.
Um dos pontos fortes da seleção brasileira 
foi a variação ofensiva, com ataques no meio 
pelas centrais. O Brasil enfrentou dificuldades 
diante do bloqueio forte das dominicanas e 
só conseguiu a vantagem quando diversificou 
os ataques, usando todas as atletas para 
definir os pontos. Individualmente, 
Fernanda Garay fez grande partida e anotou 
26 pontos. Gabi e Carol Gattaz também 
tiveram boas atuações no ataque. A próxima 
partida será diante da Sérvia, amanhã.

A seleção brasileira de futebol 
feminino confirmou vaga para 
as quartas de final da Olimpíada 
de Tóquio. A classificação veio 
após vitória contra a Zâmbia 
pelo placar de 1 a 0 no estádio 
de Saitama, na cidade de Saita-
ma, com gol de Andressa. Como 
as brasileiras terminaram na 
segunda colocação do Grupo F, 
elas vão enfrentar na fase se-
guinte o Canadá, que encerrou a 
participação na fase de grupos 
como o segundo colocado do 
Grupo E. Invictas na competi-
ção, com vitória contra a China 
na estreia por 5 a 0 e empate 
com a Holanda por 3 a 3, as 
brasileiras enfrentarão as cana-
denses no Estádio de Miyagi, na 
cidade de Rifu, na sexta-feira 
(30), às 5h (horário de Brasília).

Brasil vence e agora 
enfrenta o Canadá
Seleção feminina 
chegou à segunda 
vitória em três 
jogos e disputa as 
quartas de final 
na sexta-feira
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Diante da Zâmbia, equipe brasileira foi 
econômica e fez só 1 a 0 em jogo do Grupo F



Não foi dessa vez que o JEC 
Futsal venceu o Cascavel. O 
segundo jogo do Tricolor na 
Taça Brasil era contra um 
adversário que fez o torcedor 
amargar duas derrotas na 
temporada, mas na tarde de 
ontem (27), o que reinou em 
quadra foi o equilíbrio que 
refletiu também no placar. 
Com o 3 a 3, a classificação 
foi adiada e a definição de 
quem avança em primeiro e 
segundo no grupo também. 
Xuxa, Genaro e Igor Costa 
marcaram para o JEC Futsal; e 
Gustavinho, Zequinha e Roni 
anotaram os gols paranaenses. 

A preocupação ficou por 
conta do ala Xuxa, que 
sentiu a coxa, saiu da par-
tida e será avaliado pe-
los médicos tricolores.

No terceiro confronto entre 
as duas equipes, novo equi-
líbrio dentro de quadra. Com 
apenas uma alteração em 
relação ao primeiro jogo na 
competição, o técnico Daniel 
Jr. iniciou a partida com Wil-
lian, Machado, Caio, Xuxa e 
Dieguinho no quinteto inicial.

Quando a bola rolou, pres-
são dos dois times na saída de 
bola, tentando forçar o erro 
do adversário. Se de um lado, 

o JEC Futsal subiu a marcação, 
do outro, o Cascavel também 
sufocava o Tricolor empurran-
do o time contra o próprio gol.

Rodando muito bem a bola, o 
time paranaense abriu o placar 
aos três minutos. Em boa troca 
de passes na quadra de ataque, 
Gustavinho recebeu na área e 
não chutou firme, no alto do 
gol de Willian para marcar.

Em vantagem no placar, 
o Cascavel trabalhava bem 
a bola, envolvia a marca-
ção tricolor e acelerava as 
jogadas de contra-ataque 
pelas alas. Sem conseguir 
dar sequência às jogadas, o 
Tricolor sofria com a mar-
cação paranaense e o bom 
trabalho de posse de bola.

Apostando também na mar-
cação pressão na saída de bola, 
o JEC Futsal chegou ao gol 
de empate. Aos 14 minutos, 
o ala Caio recuperou a bola e 
tocou para Xuxa, que entrando 
pelo meio pegou de primeira 
e bateu no canto esquerdo de 
Deivão para empatar a partida.

O time paranaense sentiu 
o gol de empate e o Trico-
lor conseguiu equilibrar as 
ações, mas viu o Cascavel 
chegar ao segundo gol aos 16 
minutos em um chute fraco 

de Zequinha que desviou e 
enganou Willian. 
Em desvantagem no placar, 
o JEC Futsal voltou mais 
agressivo no segundo tempo, 
mas tinha do outro lado a 
forte marcação paranaense. 

O gol de empate veio em 
cobrança de lateral pela esquer-
da. A bola chegou a Machado, 
que mesmo desequilibrado e de 
costas para o gol, girou chutan-
do e obrigou Deivão a defender 
com o pé. A bola voltou aos pés 
de Genaro, que chutou firme 
para empatar novamente.

Mas, a alegria do torce-
dor tricolor durou pouco. 
Dois minutos depois, Roni, 
sem marcação, só desviou 
para tirar do goleiro Willian 
e colocar o Cascavel nova-
mente à frente no placar.

O JEC Futsal continuou bus-
cando espaço e pressionando 
o Cascavel. Em boa jogada pela 
esquerda, o Tricolor supe-
rou a marcação e Igor Costa 
tocou para empatar nova-
mente o placar em Dourados.

O equilíbrio do placar 
refletiu o que acontecia em 
quadra, com as duas equipes 
forçando a marcação alta e 
buscando o ataque, mas sem 
conseguir alterar o placar. 
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Xuxa será avaliado 

JEC Futsal empata 
com o Cascavel
Com o resultado de ontem, a definição sobre os classificados no 
grupo fica para as próximas rodadas. O Tricolor volta à quadra hoje

Esporte

O jogo contra o Cascavel terminou 
com igualdade no placar e o JEC 
Futsal está com quatro pontos em 
dois jogos. O empate mantém o 
time com chances de classificação 
em primeiro do grupo, mas a saída 
do ala – e um dos capitães – Xuxa, 
preocupa. Xuxa saiu lesionado na 
segunda etapa e continuou mancando 
ao lado da quadra. O ala esticou a 
musculatura da perna direita e será 
avaliado pela comissão tricolor.

Nação em campo hoje 
Com 13 pontos, fruto de quatro vitórias, um empate e uma 
derrota, o Nação se mantém em terceiro na classificação 
da Série B do Campeonato Catarinense, atrás de 
Camboriú e do Barra. O time volta a campo hoje, às 15h, 
quando enfrenta o Tubarão, no Ditão, em Canoinhas. O 
adversário é o oitavo, com cinco pontos em seis jogos.

Direitos de imagem atrasados 
O presidente do JEC,Charles Fischer, confirmou que os direitos 
de imagem dos jogadores estão atrasados. No entanto, ele 
reforçou, também, que “é normal” que os atletas recebam 
com um mês de atraso e, apesar de o clube estar em dívida 
com duas parcelas, uma delas será quitada esta semana. A 
informação e a mudança na programação de ontem gerou 
confusão com uma rádio, que levantou a hipótese de “greve” 
do elenco. Hipótese descartada. O trabalho da manhã de 
ontem foi realizado na academia. Devido ao tempo maior de 
preparação antes da partida – o JEC costuma jogar no sábado 
– a comissão optou pelo trabalho de recuperação muscular 
em detrimento ao trabalho no campo. Não há qualquer 
“confusão” nos bastidores do time que continua invicto, 
vice-líder e encaminhando a classificação ao mata-mata.

Paulo Victor continua no DM 
Depois de ser substituído ainda no primeiro tempo 
do jogo contra o Esportivo, o atacante Paulo Victor 
continua no Departamento Médico. Ele foi diagnosticado 
com fadiga muscular na posterior da coxa e deve ser 
liberado amanhã. No entanto, a presença dele no jogo 
de domingo (1º), contra o Caxias dependerá da comissão 
técnica, que não conseguirá utilizá-lo nos treinos 
desta semana. Além dele, Jaques, Edinho e Yago ainda 
não trabalham com o grupo e estão em transição.

Próxima parada 
O time volta à quadra hoje para enfrentar os donos da 
casa. O Juventude foi goleado pelo Cascavel na estreia 
e venceu o Abílio Nery na segunda-feira (26). No único 
confronto entre o Tricolor e o time do Mato Grosso do Sul, 
deu Juventude. Pela Liga Nacional, o time venceu o JEC 
Futsal no Sesc por 4 a 2, em maio. A bola rola às 20h.

FOTOS JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

O JEC Futsal mostrou poder de reação e buscou o empate 

três vezes seguida na partida de ontem contra o Cascavel 

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

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

2292

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5582

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5616

   

2393Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2199

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2253

05 08 26 27 30 43

Premiação Ganhadores Prêmio 

06 17 20 24 30 47

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

NAUTICO         PE
TIME DO CORAÇÃO

1668

01 11 13 15 57 65 66

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

486

03 07 12 17 18 22 23

Premiação Ganhadores Prêmio

SETEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 495.153,80
14 acertos 399 R$ 743,44
13 acertos 11532 R$ 25,00
12 acertos 118772 R$ 10,00
11 acertos 613432 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 Acumulado R$ 2.200 mil
Quadra 64 R$ 6.467,12
Terno 3993 R$ 155,87

13 42 49 61 77

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$ 3.200 mil
19 acertos 9 R$ 28.512,34
18 acertos 65 R$ 2.467,41
17 acertos 628 R$ 255,38
16 acertos 3949 R$ 40,61
15 acertos 17324 R$ 9,25
0 acertos 0 R$ 0,00

10 16 24 28 30
31 32 41 43 46
52 58 62 71 78
80 83 87 88 94

Sena Acumulado R$ 1 milhões
Quina 9 R$ 5.700,71
Quadra 602 R$ 97,40

Sena 0 R$ 0,00
Quina 6 R$ 7.695,95
Quadra 528 R$ 111,05

7 acertos Acumulado R$ 12.500 mil
6 acertos 3 R$ 58.255,08
5 acertos 159 R$ 1.570,21
4 acertos 3848 R$ 9,00

NAUTICO         PE 11238 R$ 7,50

7 acertos 2 R$ 1.349.909,68
6 acertos 152 R$ 1.895,28
5 acertos 4247 R$ 20,00
4 acertos 53479 R$ 4,00

15ª RODADA
30/07, 19h Goiás x Operário-PR
30/07, 20h Coritiba x Náutico
30/07, 21h30 Cruzeiro x Londrina
31/07, 11h Guarani x Vila Nova
31/07, 16h30 Vitória x Avaí
31/07, 19h Brasil Pelotas x Samp. Corrêa
31/07, 21h Brusque x Confiança
31/07, 21h Botafogo x Vasco
01/08, 18h15 Remo x CSA
01/08, 18h15 CRB x Ponte Preta
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 COPA DO BRASIL 
  JOGOS DE IDA 
 27/7, 19h15 Criciúma 2 x 1 Fluminense
27/7, 21h30 Vitória 0 x 3 Grêmio
28/7, 16h30 Athletico-PR  x  Atlético-GO
28/7, 19h15 Santos  x  Juazeirense
28/7, 21h30 São Paulo  x  Vasco
28/7, 21h30 Atlético-MG  x  Bahia
29/7, 16h30 Fortaleza  x  CRB
29/7, 20h Flamengo  x  ABC  

  JOGOS DE VOLTA 
 31/7, 16h30 Fluminense  x  Criciúma
3/8, 19h Grêmio  x  Vitória
4/8, 16h30 CRB  x  Fortaleza
4/8, 19h15 Atlético-GO  x  Athletico-PR
4/8, 21h30 Vasco  x  São Paulo
4/8, 21h30 Bahia  x  Atlético-MG
5/8, 19h15 Juazeirense  x  Santos
5/8, 21h30 ABC  x  Flamengo  

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

  6ª RODADA 
 22/6, 16h30 Confi ança 1 x 0 Vila Nova
22/6, 16h30 Brusque 0 x 0 Samp. Corrêa
22/6, 19h Ponte Preta 0 x 0 Operário-PR
22/6, 19h Goiás 3 x 0 Avaí
22/6, 21h30 Remo 0 x 0 Guarani
22/6, 21h30 Coritiba 1 x 0 Vitória
22/6, 21h30 CRB 2 x 1 Bras. Pelotas
23/6, 16h Londrina 0 x 0 Náutico
24/6, 21h30 Cruzeiro 2 x 1 Vasco
27/7, 21h30 Botafogo 2 x 0 CSA  

  7ª RODADA 
 25/6, 16h30 Avaí 1 x 0 CRB
25/6, 19h Operário-PR 0 x 0 Confi ança
25/6, 19h Bras. Pelotas 1 x 1 Ponte Preta
25/6, 19h Guarani 0 x 2 Coritiba
25/6, 21h30 Vila Nova 0 x 0 Goiás
26/6, 16h30 Samp. Corrêa 2 x 0 Botafogo
26/6, 18h30 Vitória 1 x 2 Londrina
26/6, 21h Náutico 1 x 1 Remo
27/6, 20h30 CSA 2 x 1 Cruzeiro
27/6, 21h Vasco 2 x 1 Brusque 
 

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
Botafogo 19 14 5 4 5 19 18 1 45.2
CSA 18 14 5 3 6 14 15 -1 42.9
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

Sem vencer nenhum dos 13 jogos que disputou na Série A, técnico 
do Verdão do Oeste voltou a pedir reforços para a diretoria

A Chapecoense já admite 
que a realidade no Campeona-
to Brasileiro será lutar contra 
o rebaixamento. Após a sexta 
derrota consecutiva, desta 
vez por 1 a 0 frente ao Juven-
tude, o técnico Jair Ventura 
voltou a pedir por reforços 
à diretoria e negou a possi-
bilidade de pedir demissão.

“Trabalhamos demais para 
que isso (rebaixamento) não 
possa acontecer, mas repito. 
Quanto mais as equipes da 
Série A se reforçam, mais a 
gente perde jogadores e fica 

mais difícil. A gente não vai 
jogar o chapéu, não vai desis-
tir, vamos lutar com nossas 
forças, aquelas que sobrarem 
dos jogadores que não for 
perdendo para reverter essa 
situação”, falou o treinador.

LESÕES
Jair Ventura ainda lamen-

tou as ausências por lesão. 
Atualmente, o treinador não 
vem podendo contar com 
Tiepo, Felipe Santana, Thar-
lis, Joilson e Ravanelli - todos 
lesionados. Contra o Juventu-

de, Anselmo Ramon e Bruno 
Silva também eram desfal-
ques por estarem suspensos.

“Concordo, mais do mes-
mo. E eu venho falar sempre 
as mesmas coisas, de peças 
de reposição. O resultado é 
o mesmo. Os jogadores que 
temos são menos (numerica-
mente) porque estão machu-
cando. Não é mais do mesmo, 
está ficando pior, por peças 
que a gente não tem. Esta-
mos aqui para fazer o melhor 
para a Chapecoense, é isso 
que vamos fazer”, concluiu.

Jair Ventura descarta 
deixar a Chapecoense

COPA DO BRASIL

Mesmo prejudicado, Criciúma sai na frente
O Criciúma abriu vantagem nas oitavas de final 

da Copa do Brasil. Na primeira partida, ontem à 
noite, o Tigre venceu o Fluminense pelo placar de 2 
a 1 no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Com 
o resultado, o Criciúma joga por um empate para 
avançar de fase na segunda partida do confronto. 

O primeiro gol saiu aos 39 minutos, Eduardo 
arriscou de fora da área, a bola desviou em Hygor 
e parou no fundo da rede para abrir o placar em 
favor do Criciúma. Na segunda etapa, aos 17 minu-
tos, Fellipe Mateus cobrou e ampliou o placar para 
o Tigre. Já na sequência, o árbitro de campo assi-
nalou um pênalti duvidoso para o Fluminense e o 
VAR não foi acionado. Abel bateu e descontou: 2 a 1. Festa do Tigre na vitória sobre o Fluminense
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O Grêmio começou bem na pri-
meira partida das oitavas de final da 
Copa do Brasil. Jogando no estádio 
Barradão, em Salvador, na Bahia, 
venceu o Vitória pelo placar de 3 a 0.

O tricolor abriu o placas aos 30 
minutos. Ricardinho aproveitou 
um lance dentro da área e em-
purrou para as redes, fazendo 
1 a 0. Neste lance, a partida fi-
cou paralisada por oito minutos, 
até que o VAR validasse o gol.

Aos 9 minutos do segundo tempo, 
a zaga do Vitória saiu jogando erra-
do e Ricardinho serviu Léo Pereira, 
que fez o 2 a 0. Aos 47, Diogo Barbo-

sa aparou cruzamento e fez o 3 a 
0. O jogo de volta será realizado na 
Arena, no dia 3 de agosto, às 19h.

Com os desfalques de Die-
go Souza, Kannemann, Rafinha, 
Douglas Costa, Maicon, Thiago 
Santos e Leo Gomes, todos com 
problemas físicos, além de Bren-
no e Matheus Henrique na seleção 
olímpica, o Grêmio foi a campo 
com Gabriel Chapecó; Vanderson, 
Ruan, Rodrigues e Cortez; Dar-
lan (Vitor Bobsin), Lucas Silva, 
Léo Pereira (Luiz Fernando), 
Jean Pyerre (Pinãres) e Alisson; 
Ricardinho (Diogo Barbosa).

Vitória  Grêmio abre vantagem

Atacante Ricardinho anotou o primeiro gol do Tricolor

GRÊMIO/DIVULGAÇÃO/ND

6ª RODADA
27/7, 21h30 Botafogo  2x0  CSA

5ª RODADA
28/7, 19h Avaí  x  Remo
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DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA 
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Youtuber é preso 
em Florianópolis
O youtuber Raulino de Oliveira 
Maciel, conhecido como “Raulzito”, 
foi preso em Florianópolis ontem por 
suspeita de estupro de vulnerável. 
Produtor de conteúdos sobre games, 
principalmente voltado ao público 
infantil, o influenciador soma 145 
mil inscritos no Youtube. Ele foi 
acusado de abuso sexual por duas 
crianças menores de 12 anos. A 
prisão ocorreu em uma operação das 
forças policiais do Rio de Janeiro, 
onde se deram as denúncias dos 
crimes. A prisão é temporária.

Vara da Infância de 
Joinville analisa família 
antes de decidir sobre 
guarda de criança
A Vara da Infância e Juventude de Joinville 
ainda analisa o caso da criança de 2 anos 
encontrada andando sozinha na rua em 
Joinville na sexta-feira (23). O menino foi 
achado andando pelo Paranaguamirim 
e foi resgatado pelo Conselho Tutelar. 
A criança é filho de Vanessa de Lima, 
25 anos, que foi assassinada na noite 
da mesma sexta-feira no apartamento 
onde morava. A Polícia Civil instaurou o 
inquérito como feminicídio e investiga o 
caso. De acordo com a Vara da Infância, 
antes será preciso conhecer a família 
biológica, ter mais informações, para 
depois ver se existe possibilidade de 
alguém assumir a guarda da criança. 

Mulher aciona ‘botão 
do pânico’ e homem  
é preso em Joinville  
 
Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada duas vezes seguidas, com 
poucas horas de intervalo, para atender duas ocorrências de violência 
contra mulher em Joinville. A primeira, pela manhã, no bairro Floresta, 
aconteceu após a mulher apertar o “Botão de Pânico” do aplicativo PMSC 
Cidadão. A vítima tinha uma medida protetiva contra o agressor. Após ser 
localizado, os agentes encontraram resquícios de cocaína com o homem. Ele 
foi preso e conduzido à Central da Polícia Civil. Já em visitas preventivas no 
bairro Itaum, no mesmo dia, a guarnição da Rede Catarina constatou que o 
atual companheiro de uma mulher havia acabado de lhe agredir com socos.
Segundo a PMSC, o homem quebrou um dente da vítima, além de causar 
outras lesões na vítima. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Polícia 
Civil. A Rede Catarina de Proteção à Mulher foi criada em 2019 para ajudar 
na prevenção à violência doméstica. Além das fiscalizações de medidas 
protetivas, o projeto busca dar atenção às mulheres vítimas de violência.

+notícias

US$ 7 bilhões
O Tribunal de Recursos de 
Londres concordou ontem em 
reabrir um processo de US$ 7 
bilhões contra a mineradora 
anglo-australiana BHP pelo 
rompimento de uma barragem 
em Mariana (MG), em 2015, 
que causou o maior desastre 
ambiental da história do Brasil. 
Um grupo formado por cerca de 
200 mil reclamantes brasileiros 
vinha tentando ressuscitar o 
processo de 5 bilhões de libras 
(US$ 6,9 bilhões) movido 
na Inglaterra contra a BHP 
desde que um tribunal inferior 
suspendeu a ação em novembro, 
alegando abuso processual, 
e um juiz do Tribunal de 
Recursos manteve a decisão.

Adeus a Orlando 
Drummond
O ator, dublador e comediante Orlando 
Drummond morreu ontem aos 101 
anos de idade, no Rio de Janeiro, em 
decorrência de falência múltipla de 
órgãos. Com quase seis décadas de 
carreira como dublador, emprestou 
sua voz a personagens marcantes 
como Scooby-Doo, Popeye 
e Alf, o Eteimoso. Como 
ator, ficou eternizado 
como o personagem 
Seu Peru, da Escolinha 
do Professor 
Raimundo. O ator 
centenário deixa 
Glória Drummond, 
com quem era casado 
há 60 anos, dois 
filhos, cinco netos 
e três bisnetos.
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