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Versão do coronavírus foi identificada em um homem com histórico de viagem para 
a Indonésia e em um tripulante de navio ancorado no Litoral Norte. Páginas 3, 4 e 5

Mais 2 casos registrados em 
Itajaí e São Francisco do Sul  
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Moradores e turistas da cidade  
de São Joaquim aproveitaram 
o dia de ontem para registrar 

imagens do frio e de  
cenários congelados.  
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É feliz a formação da nova mesa diretora da Câmara Mirim de , na qual três 
meninas formam com um estudante a composição dos trabalhos para esse 
segundo semestre. Além da formação cidadã observar a figura feminina 
em maioria é também a demonstração que podemos caminhar para uma 
presença mais marcante da mulher na política. Não apenas por coeficiente 
eleitoral do partido, mas com o surgimento de lideranças com propostas 
para exercer um cargo público. Recentemente, em Joinville, dois casos 
justamente por conta de candidaturas duvidosas de mulheres em partidos 
foram parar na justiça. No Executivo é a primeira vez que uma mulher exerce 
a função de vice-prefeita.  
 
A presidente mirim é Danúbia Pereira do Carmo, da Escola Municipal 
Professora Thereza Mazzolli Hreisemnou, do bairro Jardim Paraíso. Ana 
Carolina da Maia, da Sociedade Educacional Santo Antônio, do bairro Iririú, 
é a vice-presidente; Pedro Henrique Brizola da Silva, da Escola Municipal 
Professor Edgar Monteiro Castanheira, do bairro Fátima, é o primeiro-
secretário; e Gisely Aparecida Batista dos Santos, da Escola Municipal Prefeito 
Nilson Wilson Bender, do bairro Paranaguamirim, é a segunda-secretária.

Meninas na mesa diretora 

Simples em 
debate na 
reforma 
tributária
Já está em análise pelo 
relator do projeto de 
reforma tributária do 
Imposto de Renda, 
o deputado Celso 
Sabino (PSDB-PA), a 
possibilidade de isenção 
da tributação de lucros e 
dividendos distribuídos 
para as empresas que 
estão inscritas no Simples. 
Na prática, seria fazer uma 
tributação com uma tabela 
progressiva, de modo que 
quem recebe mais paga 
uma alíquota maior. A 
proposta pode passar 
e beneficiar milhares 
de empreendedores. 

Curso gratuito em eletromecânica 
É uma oportunidade 
e tanto, já que 
possibilita 
qualificação grátis. 
Mas é preciso 
participar de um 
processo seletivo e 
as inscrições já estão 
abertas. O curso é 
uma das iniciativas 
do Programa 
Sustentabilidade Técnica, idealizado pela ArcelorMittal 
Vega em 2018, em uma parceria entre Senai e a empresa 
que tem como foco melhorar a empregabilidade dos 
jovens de São Francisco do Sul. O curso tem duração de 
dois anos e as aulas iniciam no final de setembro.  
 
Em março deste ano, 70% dos alunos formados 
nas duas turmas já tinham conquistado uma vaga 
no mercado de trabalho, como a jovem Amanda 
Cristina Cruz da Silva (foto). Ela foi a primeira mulher 
contratada pela Vega para a linha de produção. 
Mais informações no Senai, fone 3441-7660. 

App exclusivo do Judiciário para auxiliar em LGPD
O quanto realmente 
você sabe sobre 
a Lei Geral de 
Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD)? 
O debate é longo e 
é importante estar 
por dentro, pois 
trata diretamente 
da nossa 
privacidade. Para 
ajudar, amanhã 
(30), será lançado 
o LGPDJus, um 
aplicativo pioneiro do Judiciário para qualquer pessoa ter acesso de forma 
rápida e segura à lei. Além das informações, o aplicativo informará sobre todos 
os direitos sem a pessoa precisar se identificar.  
 
A ferramenta foi desenvolvida por um acordo de cooperação técnica 
firmado entre o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o Judiciário 
catarinense e o Laboratório de Inovação e Inteligência da Associação 
dos Magistrados Brasileiros e do Ministério de Relações Exteriores e 
Desenvolvimento do Reino Unido pelo Programa de Acesso Digital.
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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.

INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA 
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Inverno congelante
Com termômetros 
em queda e mínimas 
previstas para a faixa 
dos -7ºC nas cidades 
do Planalto Norte, onda 
de frio é a mais intensa 
dos últimos 66 anos 
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Família de Canoinhas diz estar preparada para encarar o frio
O casal de aposentados Erotides Pa-

dilha Gonçalves, a Tide, de 75 anos, e 
Lourival Voigt, o popular Zingo, de 76, 
está preparado para encarar uma das 
piores ondas de frio de Santa Catarina.

De Canoinhas, no Planalto Nor-
te, o casal não abre mão do velho 
e bom fogão à lenha. Há dez anos, 
os dois moram em uma casa do 
bairro Jardim Esperança e já estão 
acostumados com dias gelados.

No início da noite de ontem, a 
cidade registrava 7 ºC, mas nas 
próximas horas a temperatura deve 
ficar abaixo de zero. “Não tenho 
medo do frio. Estou acostumado. 
Eu morava no interior e o frio não 
me assusta. Com o fogão, dá para 
aguentar tranquilo. Sempre tenho 
um estoque de lenha”, disse Lourival, 
que garante estar preparado para a 
acentuada queda nas temperaturas.

Mesmo com o frio, dona Tide 
conta que acorda antes das 7h, faz 
fogo no fogão à lenha, toma o café. 
“O fogão funciona o dia todo em 
dias de frio. A casa fica quentinha. 
Não dá para ficar sem o fogão”, 
comenta dona Tide, que também 
não teme os dias de frio intenso.

O equipamento é usado para fazer 
as refeições, aquecer a água para 
o chimarrão, chá e um bom cafe-
zinho. E que assim seja, porque a 
temperatura mínima prevista para 
hoje em Canoinhas é de -4ºC.

Para dormir, Zingo e Tide provi-
denciaram três cobertores, além da 
bolsa de água quente nos pés. Pris-
cila Noernberg, 33 anos, jornalista, 
neta do casal de aposentados, tem 
boas lembranças da casa dos avós. 
“Desde criança, venho à casa da vó. 
No inverno, é sempre quentinha e 
sempre tem um almoço gostoso feito 
no fogão à lenha, como um macarrão 
caseiro”, lembra com carinho Priscila.

Priscila conta, ainda, que a pri-
meira coisa que faz em casa em dias 
de frio é acender o fogão à lenha e a 
lareira. “Mantemos a casa aquecida, 
mas com toda a segurança”, alerta.

Como a família é produtora rural, 
também tem um cuidado especial 
com os animais em dias de muito frio. 
Os animais, como gado, ovelhas e 
carneiros são levados para abrigos.

*Com informações de Maikon 
Costa, da NDTV Record Joinville

Abrigo de Joinville recebeu  
27 pessoas na primeira noite

Vinte e sete pessoas em situação de rua 
buscaram acolhimento no abrigo emergen-
cial montado no Ginásio Abel Schulz, no 
Centro de Joinville, na primeira noite de frio 
intenso na cidade. Lá, elas receberam rou-
pas, kits de higiene e alimentação. No início 
da manhã, por volta das 8h, foram liberadas 
após tomar um café da manhã reforçado. 

O espaço de acolhimento vai continuar 
funcionando até domingo, dia 1º. Con-
forme a Prefeitura de Joinville, doações 
de colchões, roupas de cama e agasalhos 
podem ser feitas diretamente no giná-
sio, em frente à Praça da Bandeira. 

Osvaldo Moraes Fernandes foi uma das 
pessoas que passaram a noite de terça-feira 
no abrigo emergencial. Em um carrinho de 
compras, ele levou tudo o que tinha. Junto 
com a irmã, Osvaldo vive nas ruas desde de 
criança. Ele ficou feliz pelo acolhimento que 
recebeu no ginásio, mas disse que precisa de 
ajuda para comprar uma roçadeira. “Se al-
guém puder nos ajudar com a roçadeira, eu 
posso trabalhar em jardinagem”, afirmou.

O fogão funciona o dia todo em 
dias de frio. A casa fica quentinha. 
Não dá para ficar sem o fogão”.

Erotides Padilha Gonçalves, 
aposentada, moradora de Canoinhas

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

Juliane Guerreiro 
juliane.guerreiro@ndmais.com.br

As baixas temperaturas regis-
tradas na madrugada e amanhecer 
de ontem deram uma amostra do 
que está por vir em Santa Cata-
rina. A previsão assusta. Segun-
do os institutos de meteorologia, 
esta será a maior onda de frio dos 
últimos 66 anos no Norte do Es-
tado. E ela vai se intensificar hoje, 
com boa parte dos municípios 
da região registrando tempera-
turas mínimas abaixo de 0ºC.

Segundo a Epagri/Ciram (Centro 
de Informações de Recursos Am-
bientais e de Hidrometeorologia 
de Santa Catarina), o município 
de Monte Castelo, no Planalto 
Norte, foi o que registrou a me-
nor temperatura na região ontem, 
com -3°C. Canoinhas, Papandu-
va, Major Vieira, Itaiópolis e São 
Bento do Sul marcaram -1°C. 

Já as cidades situadas em áreas 
mais baixas e próximas do Li-
toral registraram temperaturas 
mais elevadas. Massaranduba, por 
exemplo, marcou 4°C; Balneá-
rio Barra do Sul, 5°C; Schroeder, 
6°C; e Garuva e Joinville, 7°C. 

Para hoje, a previsão é de que o 
frio se intensifique por causa da 
massa de ar polar que chega ao 
Estado. De acordo com a Defesa 
Civil, a temperatura pode chegar 
a -7°C em Canoinhas e Itaiópolis, 
no Planalto Norte. Rio Negrinho, 
São Bento do Sul e Campo Ale-
gre devem registrar mínimas de 
-5ºC, enquanto Joinville e Garu-
va podem ficar na casa do 1ºC.

MÍNIMAS PREVISTAS
PARA HOJE

Joinville  1ºC
São Francisco do Sul  2ºC
Itapoá  3ºC
Garuva  1ºC
Campo Alegre  -5ºC
Mafra  -6ºC
Canoinhas  -7ºC
São Bento  -5ºC
Itaiópolis  -7ºC
Rio Negrinho  -5ºC

Erotides e 
Lourival gostam 
de ficar pertinho 
do fogão nos 
dias mais frios e, 
eventualmente, 
ganham a 
companhia da 
neta Priscila
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Legenda:
Cidades que 
registraram 
temperaturas
negativas ontem

1 2
3

4

5

6
7

10

8

9

1  Água Doce: -4°C
2  Caçador: -3,7°C
3  Lebon Régis: -3,9°C
4  Monte Castelo: -3,3°C
5  Lages: -3,4°C
6  Painel: -4,3°C

7  Urupema: -7,3°C
8  Urubici: -5,6°C
9  São Joaquim: -5,8°C

10  Bom Jardim da Serra: -7,8 °C

A previsão de neve se con-
firmou e São Joaquim, Bom 
Jardim da Serra, Urubici, 
Urupema, São José do Cerrito 
e Lauro Muller registraram 
o fenômeno ontem na serra 
catarinense. Por duas ocasiões 
a neve caiu ontem. Primeiro 
por volta das 16h e, depois, 
às 21h30, os flocos de neves 
voltaram a aparecer com mais 
intensidade. No Centro de 
São Joaquim, os turistas que 
lotaram os hotéis da cidade 
se reuniram na praça central 
para ver a neve cair, foto-
grafar e filmar o fenômeno.

As temperaturas começa-
ram a despencar na noite de 
terça-feira, com a chegada 
de uma massa de ar polar. 
Segundo a Epagri/Ciram, 53 
municípios amanheceram on-
tem com temperaturas abaixo 
de 0°C. O frio mais intenso 
foi registrado em Bom Jardim 
da Serra (-7,8 °C), Urupe-
ma (-7,3 °C), São Joaquim 
(-5,8 °C) e Urubici (-5,6 °C). 
Florianópolis registrou 4,6ºC. 

A previsão é de que a onda 
de frio extremo permaneça 
até este sábado (31). Confor-
me a Epagri/Ciram, as regiões 
do Meio-oeste e Planalto Sul 
são classificadas com “alta 
possibilidade” de queda de 
neve. Não está descartada a 
possibilidade de geada para o 
Planalto Note, Grande Flo-
rianópolis litorânea e ser-
rana, Vale do Itajaí, Litoral 

Sul, Oeste e Extremo-oeste.
O aparecimento da neve 

depende de uma combinação 
de fatores. “Se a nebulosidade, 
umidade e frio se chocarem, 
pode acontecer neve”, expli-
cou Marcelo Martins, me-
teorologista da Epagri/Ciram 
ontem. A frente fria que pas-
sou trouxe a umidade. Agora, a 
massa polar traz o frio neces-
sário para o fenômeno. Mas 
nem sempre a teoria garante a 
realidade. “Às vezes temos to-
das as condições, mas não se 
concretiza”, explica Martins.

GEADA ATÉ SÁBADO
A possibilidade de geada, 

entretanto, se estende para 
todas as regiões de San-
ta Catarina até sábado (31). 
Há ainda a possibilidade 
de um fenômeno chamado 
de “geada negra” respon-
sável pela queima da seiva 
no interior das plantas.

De acordo com o serviço 
de meteorologia da Epagri/
Ciram, o amanhecer de hoje 
terá temperaturas variando 
entre 0 e 5°C em boa parte das 
regiões, sendo que nos pontos 
mais altos do Planalto Sul 
as mínimas poderão atingir 
-9°C. A temperatura baixa as-
sociada à umidade mantém a 
condição de chuva congelada e 
neve nas áreas mais altas dos 
planaltos Sul e Norte, Meio-
-oeste, inclusive do Alto Vale 
do Itajaí, até a manhã de hoje.

Neve cai na Serra e faz 
a alegria dos turistas
Fenômeno foi registrado em São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici, Urupema, São José do Cerrito e Lauro Muller 

Os 10 municípios com 
menores temperaturas

53 cidades abaixo de 0ºC

Benta Oliveira mora em Tubarão e viu neve pela primeira vez 

População comemorou a chegada do fenômeno na noite de ontem Esta é a segunda vez no ano que a neve é registrada em Santa Catarina

MARIA FERNANDA SALINET/ND

Mínimas previstas 
por região para hoje
Planalto e Meio-oeste 

entre -9°C a -3°C
Oeste, Alto Vale do Itajaí e 
Grande Florianópolis serrana 

entre -4°C a 0°C
Médio Vale do Itajaí  
e Litoral Sul 

entre -2°C a 4°C
Demais áreas litorâneas 

entre 0°C a 5°C
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O alerta de frio intenso tem 
causado preocupação no setor 
agrícola do Estado. Para hoje, 
conforme a Epagri/Ciram, 
as temperaturas entre a ma-
drugada e o amanhecer po-
dem chegar a -4°C na Grande 
Florianópolis e de 0°C e 5°C no 
Litoral catarinense. Culturas 
como a da banana, citros, hor-
taliças, morango e mandioca 
devem ter uma atenção espe-
cial por parte dos produtores.

Segundo a Epagri, a formação 
de geada pode impactar nega-
tivamente na atividade agrícola 
e pecuária, causando prejuízos 
em cultivos e criações sensíveis 
ao frio. Para os pequenos agri-
cultores, o temor com a geada 
é elevado. O agricultor Jaime 
Leopoldo é um dos que teme o 
prejuízo. Com uma área planta-
da de dois hectares na zona ru-
ral da cidade de Antônio Carlos, 
na Grande Florianópolis, ele 
deve ter uma perda de aproxi-
madamente 50% de sua produ-

ção de alface, couve, espinafre e 
rúcula. Antônio Carlos é a maior 
produtora de hortaliças de San-
ta Catarina, com produção mé-
dia anual de 150 mil toneladas.

“Muito complicado né. Mas é 
esperar e ver o prejuízo que vai 
dar. Se perder toda plantação é 
começar a plantar novamente”, 
lamentou Jaime. A maior parte 
da produção dele é vendida para 
uma rede de supermercados do 
Estado. As colheitas são feitas 
todas as terças e sextas-feiras.  

Na área plantada, Jaime 
possui metade de suas plan-
tações cobertas por estufas 
plásticas, porém a outra parte 
não possui esse abrigo. Segun-
do o agricultor, o alto custo das 
lonas impossibilitou proteger 
a totalidade da plantação.

“Sei que podia ter uma cober-
tura de plástico. Mas o custo e o 
transtorno são muito grandes e 
o agricultor não tem retorno. O 
investimento é muito alto e já 
são quatro anos com o mesmo 
preço da mercadoria”, explicou 
Jaime, ao lembrar que cada lona 
custa em torno de R$ 3 mil.

Setor agrícola 
em alerta por 
conta do frio
Com a expectativa de temperaturas baixas até 
sábado, produtores da Grande Florianópolis 
redobram os cuidados com os cultivos 

Medidas para evitar prejuízos
A Epagri/Ciram fez algumas recomendações para 

os produtores das hortaliças em geral, especial-
mente folhosas. Uma delas é manter aspersores 
ligados no dia em que a geada ocorre, até o nascer 
do sol. Isso porque a água tem temperatura maior 
em relação ao ambiente, formando uma camada de 
vapor que protege as plantas do congelamento.

“Alguns cuidados principalmente no mane-
jo da água, na condução das plantas, nas aduba-
ções, cuidados básicos para que não haja prejuízo 
na produção de hortaliças”, destacou Edson Car-
los de Quadra, extensionista rural da Epagri.  

Uma das recomendações, segundo Edson Quadra, é o 
produtor de hortaliças, na madrugada que inicia a gea-
da, ligar os aspersores de irrigação que deverão mini-
mizar o impacto do congelamento das plantas. “Pode 
deixar a irrigação ligada até 9, 11 horas da manhã, para 
que evite o congelamento dessas plantas”, orientou.

Outra prática indicada por Quadra é dentro das estu-
fas usar galões com serragens dentro. “É para aquecer, 
fazer fumaça, mas sem fogo, para aumentar um pouco 
a temperatura mais próxima ao solo”, indicou ele.

Agricultor Jaime 
Leopoldo estima 
que vai perder 
cerca de 50% de 
sua produção de 
alface, couve, 
espinafre e rúcula 
na cidade de 
Antônio Carlos

LEO MUNHOZ/ND

CUIDADOS

Órgãos do governo 
do Estado mantêm as 
orientações de prevenção 
a turistas e moradores. É 
fundamental redobrar a 
atenção com vulneráveis 
em situação de rua, idosos, 
crianças e animais. Veja 
outras recomendações:

 Somente se desloque para 
as regiões mais frias com a 
garantia de hospedagem;

 Nas rodovias, fique atento 
ao risco de gelo na pista;

 No interior das casas, não 
utilize churrasqueiras ou latas 
com fogo, que podem provocar 
incêndios ou intoxicação 
por monóxido de carbono;

 Busque orientação técnica 
para proteger a produção 
agrícola e pecuária;

 Mantenha-se bem 
hidratado, agasalhado e não 
descuide da higienização 
das mãos e ambientes.

Atenção especial 
com os animais

Coma  onda de frio, o 
Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária de San-
ta Catarina alertou para o 
cuidado com os animais.

“Os animais dependem de nós 
e a nossa criatividade poderá 
ajudá-los a suportar esse pe-
ríodo extremo. Uso de papelão, 
jornal e tecidos são úteis na 
construção de barreiras para os 
recintos de animais. Qualquer 
sinal de sofrimento animal ou 
dúvidas sobre como se preparar 
para o frio, os proprietários e 
criadores devem procurar um 
médico-veterinário ou um 
zootecnista. Para isto já pro-
videncie os contatos de um ou 
mais profissionais que atuem 
na sua região”, alerta o assessor 
técnico do CRMV-SC, médi-
co-veterinário Paulo Zunino.

É fundamental proteger os 
animais que vivem nas resi-
dências do vento, da chuva e 
das temperaturas extrema-
mente baixas. Aos que vi-
vem ao ar livre, deverão ser 
oferecidos meios de proteção 
para as intempéries. O mé-
dico-veterinário Luiz Afonso 
Erthal, tesoureiro do CRMV-SC, 
explica que alguns cuidados são 
fundamentais. “Evite passear 
com seu pet nestes dias em que 
as temperaturas serão mais 
baixas, principalmente com 
filhotes e os mais idosos porque 
eles sentem mais frio que os de-
mais. Procure também aumen-
tar atividades e brincadeiras 
dentro de casa com o intuito de 
mantê-lo aquecido”, ensina.

LEO MUNHOZ/ND



Alegria com o frio 
Com o olhar atento às árvores cris-

talizadas em São Joaquim, a carioca 
Vanda Bastos, de 87 anos, pediu para 
filmar um pedaço de gelo que caiu 
para mostrar aos amigos. “É de ver-
dade. Está derretendo!”, brincou ela.

Com o vento intenso por vol-
ta das 12h30 de ontem, muitas 
estacas ficaram espalhadas no 
chão da praça Cesário Amaran-
te, região central da cidade.

Com um andar um pouco de-
bilitado, a aposentada tentava 
se equilibrar em meio ao gelo, e 
conseguiu registrar a cena que 
“parecia um sonho”. A idosa conta 
que adora viajar e não conse-
gue ficar parada por muito tem-
po. “Se eu ficar uma semana em 
casa é porque estou doente.” 

Ela com o filho e a nora para 
presenciar o frio. Com bom humor 
para encarar o frio, ela conta que 
usa um carrinho para se locomo-
ver e acompanhar o filho durante 
os passeios mais longos. “Vou por 
tudo assim, me viro bem”, diz.
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Nevou em 13 cidades gaúchas
A onda de ar frio que passa pelo Sul do país levou neve a pelo 

menos 13 cidades do Rio Grande do Sul, além de chuva conge-
lada, ontem. Em São Francisco de Paula, na Serra, a população 
foi para as ruas brincar com a neve que caía no início da noite. 
Em Gramado, tradicional destino turístico gaúcho, a popu-
lação registrou neve em pontos como a rua Coberta e o Lago 
Negro. Na foto acima, registro na igreja de pedra, em Canela.

Segundo a Somar Meteorologia, houve queda de neve em 
Pelotas, São Francisco de Paula, Gramado, Carlos Barbosa, 
Bagé, Herval, Piratini, Caxias do Sul, Marau e Farroupilha.

Reflexos no trânsito e risco de alagamentos
O frio extremo que atinge Santa 

Catarina nesta semana tem reflexos no 
trânsito em alguns pontos do Esta-
do. As rodovias são acompanhadas de 
perto por conta dos riscos de gelo na 
pista. O ponto mais crítico é a rodovia 
SC-390, na Serra do Rio do Rastro, 
que teve trechos congelados ontem.

Segundo informações da PMRv (Polí-
cia Militar Rodoviária), os Km 405,100 
e 405,850 da SC-390 chegaram a ficar 
congelados pela manhã. Foi necessário 
utilizar sal para descongelar a área.

O trânsito na Serra do Rio do Rastro 
será liberado a partir das 19h de hoje, 
ou seja, não haverá interdição da pista.

A PMRv destaca que a SC-390 é a 
rodovia mais “crítica e vulnerável”, 
e por isso é monitorada de perto 
pela polícia. Outro ponto importan-
te e que demanda atenção máxima é 
a Serra do Corvo Branco, SC-370.

Há também risco de alagamentos 

costeiros entre a Grande Florianó-
polis e o Litoral Norte. Pontos de 
Florianópolis já registraram ala-
gamentos ontem e, segundo a De-
fesa Civil, a possibilidade de que o 
evento aconteça hoje é moderada.

A possibilidade é favorecida devi-
do à elevação no nível da maré, os 
ventos persistentes no quadrante 
sul após a passagem de uma frente 
fria e a agitação marítima causa-
da por um ciclone extratropical.

As locais e cidades com risco para 
alagamentos são: Florianópolis, no 
bairro Rio Tavares, na avenida da 
Saudade e no Centro Sul; Balneário 
Camboriú, na avenida Atlântica; no 
Porto de Itajaí; Joinville, no cen-
tro e no Terminal Guanabara; e no 
centro de São Francisco do Sul.

Os horários de pico da maré 
estão entre às 3h e 6h da ma-
nhã e das 18h às 21h de hoje.

Policiais usaram sal ontem para 
descongelar trecho da SC-390, na cidade 
de Lauro Müller, na Serra do Rio do Rastro 

PMRV/DIVULGAÇÃO/ND

A carioca Vanda Bastos, 87 anos, 
vibrou ontem ao segurar um 

pedaço de gelo em São Joaquim

Morro da Igreja, na cidade de Urubici, registrou 
árvores e rochas congeladas na manhã de ontem

MARIA FERNANDA SALINET/ND

ANDRÉ FERNANDES/PREFEITURA DE CANELA/DIVULGAÇÃO/ND

WAGNER URBANO/DIVULGAÇÃO/ND

MOACIR MORAES PESSOA/DIVULGAÇÃO/ND

São Joaquim é uma das cidades que deve registrar temperaturas negativas novamente hoje
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Deputados das comissões de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
Finanças e Tributação, e de 
Trabalho, Administração e 
Serviço Público receberam o 
relatório preliminar da reforma 
da Previdência dos servidores 
públicos. Na reunião conjunta 
dos três colegiados, realizada 
na manhã de ontem na Assem-
bleia Legislativa, ficou esta-
belecido que os parlamentares 
terão mais uma semana para 
avaliar o texto, que inclui o 
substitutivo global enviado pelo 
governo do Estado. A votação 
em plenário está marcada para 
o próximo dia 4 de agosto.

“Os debates serão na próxima 
semana, quando votaremos o 
relatório”, informou o deputado 
Milton Hobus (PSD), que preside 
a CCJ. Das 73 emendas apre-
sentadas pelos parlamentares 
e bancadas, 30 foram acatadas. 
O presidente da Comissão de 
Finanças, deputado Marcos 
Vieira (PSDB), leu um resumo 
da PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição) 5/2021, enquan-
to Hobus e o deputado Volnei 
Weber (MDB), que preside a 
Comissão de Trabalho, leram 
alguns pontos do PLC (Projeto 
de Lei Complementar) 10/2021.

No relatório, estão as mu-
danças que o governo estadual 
aceitou fazer. Entre os pontos 
principais estão a isenção de 
contribuição previdenciária 
para beneficiários com doen-
ças graves, amenização das 
regras de transição de pon-
tuação e supressão da alíquota 
extraordinária. Também foi 
modificada a criação de uma 

nova regra de transição, com 
redução do tempo de idade para 
cada ano a mais no de tempo 
de contribuição, bem como foi 
amenizada a regra de transição 
de pedágio, baixando de 100% 
para 50% o tempo faltante. 

Para os servidores da segu-
rança pública foi concedida 
aposentadoria especial com 
paridade e integralidade aos 
policiais civis que ingressa-
ram no serviço público antes 
de 2004. O deputado Mauri-
cio Eskudlark (PL) concordou 
que há preocupação com uma 
previdência saudável por parte 
de todos os parlamentares. Mas 
reforçou que “é preciso preser-
var os direitos dos servidores”.

Texto da reforma recebeu modificações que 
foram acordadas pelo governo do Estado 
e pelos parlamentares na terça-feira

Protesto dos servidores estaduais
Servidores públicos do Estado realizaram uma 

manifestação na tarde de ontem em frente à Alesc, 
em Florianópolis. Organizado pelo Fórum dos Ser-
vidores Estaduais, o ato contou com a participação 
de diferentes categorias, entre elas profissionais 
da saúde. A manifestação é mais uma da série de 
ações que os servidores têm tomado para mos-
trar a insatisfação com a proposta de mudanças 
nas regras de aposentadoria. Na semana passada, 
os policiais já haviam interditado parcialmente as 
pontes Colombo Salles e Pedro Ivo, em protes-
to contra o texto original enviado pelo Executivo.

Vaga dos advogados

O governador Carlos Moi-
sés da Silva (sem partido), 
nomeou ontem Diogo Nico-
lau Pítsica, 45 anos, para o 
cargo de desembargador do 
TJSC (Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina). Pítsica foi 
o mais votado na sessão do 
Tribunal Pleno que decidiu 

a lista tríplice, na regra do 
Quinto Constitucional, em 
vaga destinada a membros 
da advocacia. "Entre três 
excelentes nomes, informo 
que Diogo Nicolau Pítsica 
será o novo desembargador 
do Tirbunal de Justiça de 
Santa Catarina. Estou certo 

de que o exercício da função 
será pautado pela compe-
tência técnica, idoneidade 
e demais qualidades demo-
craticamente respaldadas 
por seus pares da advocacia 
catarinense", disse Moisés.

Na audiência de arguição 
realizada pelo Judiciário 

catarinense no último dia 
9 de julho, Pítsica narrou 
seu respeito ao Poder Ju-
diciário, reforçando o or-
gulho de pleitear uma vaga 
na Corte, definida por ele 
como um tribunal de van-
guarda e excelência em 
qualidade e produtividade.

Diogo Pítsica é nomeado desembargador do TJSC 

Advogado de Florianópolis foi 
o mais votado na lista tríplice
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Deputados têm uma semana para 
avaliar relatório da Previdência

Mudanças são urgentes
Na avaliação do deputado 

Valdir Cobalchini (MDB), a 
reforma é urgente. “Estamos 
pensando em Santa Catarina 
como uma reforma de Estado, 
não de um governo. É algo 
necessário para que resolva 
em grande parte, que estanque 
a hemorragia que vem há al-
guns anos dizimando parte dos 
investimentos que poderiam 
ser realizados”, comentou.

A deputada Luciane Car-
minatti (PT) citou que a 
bancada do PT apresentou 30 
emendas. Segundo ela, há a 
possibilidade das propostas 
não acatadas pelos relatores 
serem apresentadas em forma 
de destaque para nova votação 

no plenário. Para a aprovação 
dos destaques, são necessá-
rios 21 dos 40 votos possíveis 
para o PLC, e 24 para a PEC.

Líder do governo na Alesc, 
José Milton Scheffer (PP) 
avaliou que o diferencial da 
tramitação da reforma “foi o 
diálogo intenso entre deputa-
dos e o Poder Executivo desde 
antes da entrada dos proje-
tos”, além da interlocução com 
representantes das categorias 
de servidores e a audiência 
pública em que a proposta foi 
debatida. “Tudo isso de-
monstra um amadurecimento 
muito forte. A proposta evoluiu 
bastante da versão original, 
foi aprimorada”, destacou.

Comissões se reuniram 
ontem para tratar 
sobre a reforma da 
Previdência, que deve 
ser votada em plenário 
no dia 4 de agosto
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Meritocracia
O governador Carlos Moisés acertou ao nomear o 
advogado Diogo Pítsica para o cargo de desembargador 
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Além dos 
méritos pessoais e profissionais do nomeado, respeitou 
integralmente um processo inovador introduzido pela 
OAB/SC ao optar pela eleição direta da lista entre 
todos os advogados. Pítsica foi o mais votado no pleito 
direto, depois da sabatina pelo Conselho Estadual da 
Ordem e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

As declarações do presidente da 
EDP Brasil, João Marques da Cruz, 
de que “a privatização da Celesc 
é essencial para Santa Catarina”, 
provocaram reações dos empregados, 
como era esperado. A primeira, 
em nota de repúdio da Intercel, 
a Intersindical dos Eletricitários. 
A segunda, com a contestação do 
conselheiro Leandro Nunes da Silva. 

Os pontos principais contestados:
1. “Diferente do que foi informado, 

a EDP Brasil, no Espírito Santo e em 
São Paulo, investe praticamente os 
mesmos montantes proporcionais 
aos valores mínimos regulatórios 
impostos pela Aneel. Tanto a EDP 
como a Celesc investiram em 
2020 o dobro do valor mínimo.

2. No último prêmio Aneel de 
qualidade, a Celesc foi eleita a melhor 
distribuidora de energia elétrica do 
país na avaliação de seus clientes, 
enquanto a EDP ficou em 9° e 11° 

lugares com suas distribuidoras.
3. A Celesc possui a segunda 

menor tarifa do país para o cliente 
residencial, enquanto as empresas 
da EDP estão nas 10ª e 14ª posições.

4. Não esquecer que a Celesc 
acessou um financiamento bilionário 
junto ao BID para a concretização dos 
investimentos necessários em suas 
redes de distribuição. A privatização 
obrigaria a quitação antecipada 
desses montantes ou a recontratação 

em valores análogos ao mercado.
5. Santa Catarina não precisa 

de um novo controlador à Celesc, 
que venha utilizar uma estrutura 
construída e mantida por mais de 
65 anos com o suor e o trabalho 
dos catarinenses para aumentar 
seus ganhos econômicos e auferir 
vantagens financeiras sobre a 
prestação de um serviço público 
e fundamental à sociedade e o 
desenvolvimento do Estado”.

Desvios
Ao defender na Assembleia Legislativa a 
aprovação de uma reforma previdenciária 
justa, o deputado Mauricio Eskudlark (PL) 
afirmou que o déficit tem sido causado por 
governantes, que desviaram recursos do 
fundo para execução de obras públicas. Um 
dos casos mais impactantes citado pelo 
parlamentar envolveu “transferência de 
quase R$ 1 bilhão”. Referia-se à manobra no 
governo Colombo, que retirou R$ 800 milhões 
do Fundo de Previdência Complementar para 
pagar encargos da administração pública.

Intercel defende Celesc pública       

Condecorações - O ex-presidente da Associação 
Catarinense de Imprensa, Ademir Arnon, atual 
presidente do Conselho, recebeu uma grande 
notícia no Dia da Imprensa. O presidente da OAB/
SC, Rafael Horn, comunicou a decisão da diretoria 
de conceder-lhe a medalha dos 88 anos da Ordem. 
A outorga será em solenidade no dia 6 de agosto. 
Também receberão a mesma condecoração o 
presidente do Tribunal de Justiça, desembargador 
Ricardo Roesler, o governador Carlos Moisés 
e o presidente da Alesc, Mauro De Nadal.

Guitarras - Amantes da música, em especial 
os roqueiros, terão chance até o fim de semana 
de apreciar guitarras maravilhosas, algumas 
custando R$ 30 mil, R$ 40 mil, no Beiramar 
Shopping. Lá estão expostas as mais diversas 
e premiadas guitarras, em estilos e sons 
deslumbrantes, de diferentes marcas e origens.
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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+

 Voto auditável
Tribunal Regional Eleitoral, Instituto dos 
Advogados de Santa Catarina e Associação 
dos Advogados Criminalistas promovem 
hoje, às 19h, realizam um evento híbrido, 
na sede do TRE-SC, para debater a proposta 
de voto informatizado com impressão. 
Terá participações, como debatedores, dos 
advogados Cláudia Bressan Brincas, Márcio 
Vicari e Marcelo Peregrino Ferreira. Honrado, 
atuarei como moderador juntamente 
com o juiz eleitoral Renato Boabaid. 

Dose dupla
A TV Senado perdeu a noção de 
ridículo. Além de uma programação 
de conteúdo questionável, além das 
transmissões das sessões, abre espaços 
para filmes antigos e documentários 
lamentáveis. Esta semana, está 
reproduzindo as sessões da CPI do 
Circo da Pandemia. Ao invés de 
programas educativos e documentários 
culturais para servir a milhões de 
brasileiros em isolamento, prioriza as 
reuniões vergonhosas conduzidas por 
senadores desmoralizados. É o fim!Afundando

A situação do Colégio Aderbal Ramos da Silva, no Estreito, 
há mais de dois anos com obras intermináveis, foi 
denunciada na Assembleia pelo deputado Bruno Souza 
(Novo). Relatou que há mais de um ano o governador 
Calos Moisés prometeu o término dos serviços de reforma, 
não houve avanços e 700 alunos estão impedidos de 
frequentar a escola. Disse que o projeto teve falhas, não 
prevendo solo mole. Resultado: “O prédio do colégio 
está afundando, literalmente. Ninguém previu isso”?



 “A melhor fotografia de um povo civili-
zado é a sua imprensa. Ela é o reflexo vivo, 
luminoso, radiante, de suas característi-
cas morais e intelectuais”. Assim o célebre 
historiador Lucas Alexandre Boiteux inicia 
o texto A Imprensa em Santa Catarina, 
publicado em livro do Instituto Histórico 
e Geográfico de Santa Catarina sobre os 
jornais que circularam no estado a par-
tir de 1831. Essas palavras precisam ser 
lembradas e relembradas todos os dias 
- e ganharam ainda mais ênfase ontem, 
28 de julho, data em que se comemorou o 
Dia da Imprensa Catarinense.  
 
A primeira “melhor fotografia” do catari-
nense foi tirada justamente em um 28 de 
julho, no longínquo ano de 1831. O respon-
sável por colocar no prelo “as caracterís-
ticas morais e intelectuais” do catarinense 
foi o jovem Jerônimo Coelho. Sua experiên-
cia com o primeiro jornal da província - O 
Catharinense - durou pouco, mas é apon-
tada por historiadores como o embrião da 
imprensa do Estado. Já na primeira edição, 
uma verdadeira profissão de fé exemplar: 
“não me demorarei em enumerar-vos as 
vantagens que resultarão da liberdade de 
imprensa; só vos direis, que esta divina ins-

tituição, foi, é e sempre será uma barrei-
ra invencível onde se despedaçam as fúrias 
dos tiranos do Universo”.   
 
Lá se vão 190 anos e a defesa intransigen-
te da liberdade de imprensa defendida pelo 
pioneiro Jerônimo Coelho segue essencial. 
Pesquisa recente da Associação Brasileira 
de Jornalismo Investigativo (Abraji) mostra 
que em janeiro de 2021 houve 26 ataques a 
jornalistas ou veículos no País. Para se ter 
ideia do tamanho do problema, em 2020 
haviam sido 11 ataques. 
 
O quadro obriga a lembrarmos da impor-
tância da data e também celebrarmos o 
significado histórico do fazer jornalístico. 
Mais uma vez recorro ao O Catharinense: 
“se não fosse a liberdade de imprensa, os 
povos ainda hoje estariam jazendo na es-
túpida e crassa ignorância”.  
 
A imprensa catarinense tem uma his-
tória gloriosa, com inúmeras contribui-
ções à construção de uma sociedade de-
mocrática e justa. Por certo, parte dessa 
trajetória é reflexo da herança do pa-
trono fundador d’O Catharinense. O le-
gado de Jerônimo Coelho permanece. 

Os 190 anos da 
imprensa catarinense

Déborah Almada
jornalista e presidente da Associação 
Catarinense de Imprensa (ACI)

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

Os desafios da educação

A Secretaria de Estado da Educação planeja a reto-
mada das aulas presenciais em todas as escolas da 
rede estadual somente no ano que vem. Porém, as 
estratégias para que todos possam se sentir seguros 

já estão sendo discutidas, envolvendo também profissionais 
da Saúde. A preocupação é justa, pois depois de dois anos 
letivos em plena pandemia, com a adoção de aulas on-line 
e mistas, a retomada integral à escola será um desafio não 
só para os alunos, mas também para pais e professores.

Após este longo período de insegurança, dúvi-
das, muitas informações e outro tanto de desinfor-
mação, o poder público precisa traçar estratégias 
muito claras para que tanto as famílias como os pro-
fissionais envolvidos na educação se sintam seguros e 
possam passar esta tranquilidade para os alunos.

O avanço da vacinação e os números de casos de Co-
vid-19 em queda acenam para um futuro promissor, mas 
o fato é que a pande-
mia ainda estará entre 
nós, mais controlada, 
é verdade, mas estará, 
pois assim que o ciclo 
de vacinação de toda a 
população “vacinável” 
se encerrar, incluin-
do aí os adolescentes, 
que também devem ser 
contemplados, uma nova 
discussão deve tomar 
conta de nossas vidas. 
A vacina contra a Covid 
será anual ou não? Em 
recente entrevista, o mi-
nistro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu a possibi-
lidade de precisar repetir anualmente a vacinação.

Além de devolver o aluno ao ambiente escolar com se-
gurança em relação às medidas sanitárias, o governo do 
Estado e os municípios têm outro desafio, que é ir atrás 
dos milhares de alunos que abandonaram os estudos du-
rante a pandemia. Somente na rede estadual, o número 
é estimado em cerca de 6.000 – 1 mil deles já recupera-
dos, mas 5.000 ainda resistentes ou não localizados.

E os desafios não param por aí. Depois da adoção de novos 
modelos de ensino de forma improvisada diante da pande-
mia, os gestores precisam abrir a mente e voltar sua atenção 
para a formação continuada dos profissionais. Afinal, um 
dos pilares para a melhoria da educação pública brasileira 
está na formação permanente dos profissionais que atuam 
na área. O governo catarinense já avançou ao garantir 
internet e computadores para todos os professores, mas 
agora precisa orientá-los para o uso desta ferramenta.

O Estado e os 
municípios também 
precisam ir atrás dos 
milhares de alunos 
que abandonaram 
os estudos durante 
a pandemia.
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Prefeito leva demandas 
de Joinville a Brasília
A agenda de trabalho iniciou na terça-feira. Ele fez contatos em cinco ministérios e apresentou reivindicações de 
diferentes áreas. Projetos incluem o Reurb da Vigorelli e investimentos nas marginais da BR-101 e na malha ferroviária
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Projetos na área de infraestrutura chegam a R$ 700 milhões
No Ministério da In-

fraestrutura, o prefeito 
foi recebido pelo ministro 
Tarcísio Gomes de Freitas e 
pela equipe técnica da pasta. 
Foram apresentados os prin-
cipais projetos de infraes-
trutura e mobilidade para a 
cidade, que contempla um 
grande conjunto de pleitos, 
que somam mais de R$700 
milhões em investimentos.

O prefeito também solici-
tou celeridade na análise do 
projeto das obras propostas 

pela Arteris Litoral Sul para 
melhorar a trafegabilidade 
nas marginais da BR-101. 

Outro tema debatido foi a 
utilização da malha ferroviá-
ria de Joinville para o trans-
porte de passageiros, como 
uma alternativa de modal de 
transporte. A questão é uma 
possibilidade para diversos 
municípios, que já está sendo 
estudada pela equipe do 
Ministério da Infraestrutura. 

“São projetos que impac-
tam a vida de tantas pessoas 

em Joinville, que é a maior 
cidade de Santa Catarina, 
podem contar com o empe-
nho do Governo Federal”, 
afirmou o ministro Freitas.

“Nas reuniões, tive a 
oportunidade de apresen-
tar os projetos prioritários 
para cada área e também 
de conhecer as possibilida-
des de avanço para a cidade. 
Estamos trabalhando muito 
para que Joinville volte a ter 
protagonismo no cenário 
nacional”, conclui o prefeito.

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

Em viagem a Brasília, o prefeito 
de Joinville, Adriano Silva, está se 
reunindo com representantes de 
vários ministérios para apresentar 
projetos da cidade.  As reuniões 
tiveram início na terça-feira (27), 
com agenda no Ministério do 
Turismo e prosseguiram ontem 
(28) com reuniões com repre-
sentantes das pastas da Infraes-
trutura, da Saúde, da Cidadania 
e do Desenvolvimento Regional

Na audiência no Ministério do 
Turismo foram apresentadas as 
prioridades definidas pela equipe 
técnica da Secretaria de Cultu-
ra e Turismo (Secult). “Joinvlle 
está entre as 65 cidades do Brasil 
com nível A no que se refere ao 
potencial turístico”, afirma José 
Ivo Rolim Bezerra Junior, chefe de 
Assuntos Parlamentares e Fede-
rativos do Ministério do Turismo.

Ontem (28), o prefeito conver-
sou com o secretário adjunto de 
Aquicultura e Pesca, Jairo Gund, e 
falou sobre o potencial da ci-
dade para a criação de alevinos, 
especialmente para o cultivo de 
tilápias, que resulta na produ-
ção anual de 1,5 mil toneladas. 
Durante o encontro, Joinville 
foi convidada para participar 
das reuniões técnicas que estão 
sendo realizadas pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento para a expansão da 
piscicultura em Santa Catarina.

No Ministério da Saúde, Adria-
no Silva foi recebido por Raphael 
Câmara, secretário de Aten-
ção Primária à Saúde. A pauta 

contemplou a possibilidade de 
ampliação no Programa de Saúde 
da Família, bem como a neces-
sidade da implantação de novas 
Unidades Básicas de Saúde. A 
questão dos repasses para a Rede 
de Atenção Primária também 
foi uma demanda apresentada.

Já com o secretário de Atenção 
Especializada à Saúde, Sérgio 
Yoshimasa Okane, o prefeito 
abordou a questão do volume 
de investimentos da prefeitura 
para o custeio do Hospital Mu-
nicipal São José. Um dos cami-
nhos apontados pelo secretário 
foi a revisão na pactuação com 
os municípios da região e com a 
Secretaria de Estado da Saúde.

REURB DA VIGORELLI
Em reunião com Rogério Mari-

nho, ministro do Desenvolvimen-
to Regional, o prefeito apresentou 
as iniciativas que estão sendo 
realizadas na área habitacional, 
com foco para a Reurb da Vigorel-
li, que teve andamento após quase 
30 anos de impasses jurídicos.

Outro tema abordado foi o 
projeto de ampliação da rede de 
saneamento básico de Joinville, 
com as demandas do investi-
mento necessário para aumentar 
a cobertura e a qualidade das 
redes de água e esgoto. “Visi-
tei Joinville recentemente e tive 
a oportunidade de ver como a 
cidade está organizada e prepa-
rada para continuar crescendo”, 
destaca o ministro Marinho.

Adriano Silva teve audiências com o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Gomes (foto 
acima); e com o secretário de Atenção 
Especializada à Saúde, Sérgio Yoshimasa 
Okane, entre outros compromissos

AVISO DE ERRATA
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, leva ao conhecimento 

dos interessados que com base no 4º do art. 21 da lei 8.666/93, está promovendo alterações no Edital 

do Pregão Eletrônico SRP nº. 161/2021, destinado a Contratação de empresa para locação de tendas 

para atendimento as necessidades da Secretaria da Saúde para atendimento a pandemia de Covid-19. 

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, 28 de julho de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.
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SC confirma mais dois 
casos da variante Delta
Versão mais rápida e forte do coronavírus foi identificada em um homem com histórico de viagem para a Indonésia e 
que está em Itajaí, e em um tripulante da embarcação de bandeira cipriota ancorada no litoral de São Francisco do Sul
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Governador Carlos Moisés faz teste  
para Covid após forte insdisposição

O governador Carlos Moi-
sés da Silva cancelou a agenda 
dos próximos dias em razão 
de um quadro de forte indis-
posição após viagem realiza-
da ao Oeste e Meio-Oeste do 
Estado na última semana.

Com tosse, dores no corpo e 
sintomas de gripe, o governa-
dor realizou teste de Covid-19, 
PCR, cujo primeiro resultado 
foi negativo, assim como a 
contraprova, realizada ontem.

Ele iniciou tratamento com 
antibióticos. O governador está 
trabalhando apenas nas agen-
das internas com os secretários, 
por orientação do pneumo-
logista Daniel Yared Forte.

O governador de Santa 
Catarina recebeu a primeira 

dose da vacina contra a Co-
vid-19 no dia 24 de junho, em 
Laguna, no Sul do Estado. A 
imunização ocorreu no pos-
to de saúde da Passagem da 
Barra, que fica na região onde 
o político possui residência.

À época, ele disse que não 
escolheu a vacina, mas, sim, 
ser vacinado. A segunda dose 
do imunizante está previs-
ta para o fim de setembro.

“É muito importante que 
todos façam o mesmo, quan-
do chegar a sua vez. Saio daqui 
ainda mais motivado para que 
este momento chegue o quanto 
antes para todos os catarinen-
ses”, afirmou o governador 
por meio das redes sociais, 
no dia que fez a vacina.

É muito importante 
que todos façam 
o mesmo, quando 
chegar a sua vez. 
Saio daqui ainda 
mais motivado para 
que este momento 
chegue o quanto 
antes para todos 
os catarinenses”.

Carlos Moisés,  
governador de Santa Catarina, 
em declaração dada no dia que 
tomou a primeira dose da vacina

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

Santa Catarina confirmou ontem mais dois 
casos importados da variante Delta da Co-
vid-19, ou seja, que foram transmitidos fora 
do Estado. Com isso, desde o início do mês, já 
são sete casos da variante registrados por aqui. 
Na semana passada, cinco casos foram con-
firmados em tripulantes de um navio cipriota 
ancorado na costa de São Francisco do Sul.

De acordo com a Dive/SC (Diretoria de Vigilân-
cia Epidemiológica de Santa Catarina), os casos 
foram identificados em Itajaí e São Francisco do 
Sul. O primeiro deles é um homem, de 49 anos, 
com histórico de viagem para a Indonésia e com 
exame RT-qPCR negativo em 25 de junho. Ele 
está em Itajaí e chegou ao Brasil sem apresen-
tar sintomas em um voo comercial, no dia 28 de 
junho, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. 

No entanto, os sintomas leves começaram 
no dia 1o de julho, sendo identificado no acom-
panhamento de viajantes realizado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde. Ainda de acordo 
com a Dive/SC, no dia seguinte, o homem rea-
lizou uma nova coleta, tendo resultado positi-
vo no Lacen-SC (Laboratório Central de Saúde 
Pública de Santa Catarina) em 3 de julho.

Em seguida, o teste foi encaminhado para 
sequenciamento genômico na Fiocruz (Funda-
ção Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro. Enquanto 
isso, o paciente ficou em isolamento e monito-
ramento, conforme orientações da Dive/SC.

A chegada do passageiro foi notificada no 
Cievs (Centro de Informações Estratégi-
cas de Vigilância em Saúde) da Dive-SC no 
dia 29 de junho, e realizou o isolamento com 
acompanhamento da Gerência Regional de 
Saúde de Itajaí, que monitora o contato. 

O protocolo é usado para todos os via-
jantes internacionais que passam pe-
los aeroportos e se destinam a Santa 
Catarina e aos demais estados do Brasil.

SEGUNDO CASO ESTÁ EM 
SÃO FRANCISCO DO SUL

O segundo caso é de um tripulante do na-
vio de bandeira cipriota Aristidis, que se en-
contra ancorado próximo ao porto de São 
Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa 
Catarina. A embarcação já teve cinco tripulan-
tes com casos de variante Delta identificados.

De acordo com a Dive/SC, os tripulan-
tes seguem a recomendação de manter-se 
em isolamento no navio, sendo monitorados 
pelo órgão em conjunto com a Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária).

O resultado do sequenciamento genômico dos 
dois casos foi confirmado no dia 28 de julho pelo 
Laboratório de Referência Nacional para Santa 
Catarina, o Fiocruz, no Rio de Janeiro, que recebeu 
as amostras encaminhadas pelo Lacen/SC con-
forme fluxo da vigilância genômica nacional.

Seis tripulantes do navio Aristidis, que está 
ancorado em São Francisco do Sul, já foram 
diagnosticados com a variante da Covid-19 



A procura dos consumidores 
por crédito cresceu 26,2% 
no primeiro semestre em 
relação ao mesmo período de 
2020, segundo levantamento 
da Serasa Experian. Na 
comparação entre junho e o 
mesmo mês do ano passado, 
o crescimento na demanda 
por crédito ficou em 23,7%.
O maior crescimento foi na 
faixa de renda de até R$ 
500 por mês, que registrou 
no mês passado elevação de 
34,3% em relação a junho 
de 2020. Para aqueles com 
renda mensal entre R$ 1 mil 
e R$ 2 mil, a demanda por 
crédito aumentou 21,3% em 
junho e, para a faixa entre R$ 
5 mil e R$ 10 mil, subiu 21%.
No recorte por regiões, o 
Sul teve a menor demanda 
(15,6%) e o Nordeste teve 

o maior crescimento na 
procura por crédito (38,1%). 
Segundo o economista Luiz 
Rabi, da Serasa Experian, o 
aumento da demanda por 
crédito é uma retomada 
após a queda provocada pela 
pandemia de Covid-19 no 
primeiro semestre de 2020. 
“Esse aumento está ligado, 
principalmente, ao avanço da 
vacinação que, no atual cenário, 
melhora a confiança financeira 
dos consumidores”, afirmou.
Além disso, as taxas de 
juros continuam baixas, 
favorecendo a tomada de 
empréstimos. “As taxas de 
juros permaneceram em 
níveis atrativos, encorajando 
a tomada de crédito tanto 
para a aquisição de bens 
como para renegociação de 
dívidas”, acrescentou Rabi.

Procura por crédito cresce 
26% no primeiro semestre

Empreendedorismo 
A Confederação Nacional das 
Micro e Pequenas Empresas e 
Empreendedores Individuais 
lança hoje, às 19h, a campanha 
#FazSentido, que abordará temas 
do empreendedorismo acima 
dos 40 anos de idade. Com apoio 
da Fampesc (Federação das 
Associações de Micro e Pequenas 
Empresas e dos Empreendedores 
Individuais de SC), o evento 
apresentará dados e informações 
que mostram a importância 
desses empresários e empresárias, 
bem como os desafios que 
enfrentam. Inscrições gratuitas 
no site conteudo.conampe.org.
br/campanha-faz-sentido.

Exportações em alta
A Cooperativa Central Aurora Alimentos – terceiro 
grupo agroindustrial brasileiro do segmento de 
carnes – desenvolve acelerado incremento nas 
exportações, iniciado em 2020 e consolidado 
neste ano. No ano passado, as exportações da 
Aurora cresceram 61,8% em receitas e 23% em 
volumes. O presidente Neivor Canton (foto) e o 
diretor comercial Leomar Somensi mostram que 
o desempenho do primeiro semestre deste ano 
confirma essa escalada exportacionista. Nesses 
primeiros seis meses de 2021 foram exportadas 
291,5 mil toneladas de carne e derivados, o que 
representa um crescimento de 18% sobre o mesmo 
período do ano anterior. Em volumes, 55% é 
composto por proteína de frango e 45% de suíno.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Sem pesquisa
Consumidor não pesquisa 
antes de comprar 
medicamentos, isso é o que 
se observa nas respostas 
obtidas na Pesquisa 
Sobre o Comportamento 
do Consumidor em 
Farmácias no Brasil - 
Edição 2021. Segundo o 
levantamento, 88,4% dos 
entrevistados afirmaram 
que não costumam ir 
em outras farmácias 
antes da compra.

Lucro da Pfizer
A farmacêutica americana 
Pfizer teve lucro líquido 
de US$ 5,563 bilhões no 
segundo trimestre deste 
ano, segundo o balanço 
divulgado ontem. O 
resultado é 59% maior 
do que o ganho de US$ 
3,489 bilhões registrado 
em igual período do ano 
passado. Em parceria 
com a alemã BioNTech, 
a Pfizer fabricou uma 
das principais vacinas 
contra a Covid-19.

Arranha-céu
Um projeto da FG 
Empreendimentos pretende 
superar a marca dos 100 andares 
e consolidar Balneário Camboriú 
como a capital dos arranha-
céus. O projeto ainda está em 
elaboração, e a construtora 
ainda não disponibilizou 
muitos detalhes. Mas, quando 
construído, o edifício deve 
ser o mais alto da América 
Latina. Outro projeto que 
deve ser inaugurado em 2022, 
também da FG, é o One Tower. 
O edifício deve ter 70 andares 
e 280 metros de altura. 

Baixa 
demanda
A demanda internacional de 
passageiros em junho foi 
80,9% menor do que junho 
de 2019, nível pré-crise, com 
as restrições nas fronteiras 
ainda impactando a retomada 
das companhias aéreas, 
informou ontem a Associação 
Internacional de Transportes 
Aéreos (Iata, na sigla em inglês). 
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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

RICARDO WOLFFENBÜTTEL/SECOM/DIVULGAÇÃO/ND



Nova matéria

De forma inédita no Brasil, 
Santa Catarina passa a incluir 
oficialmente a temática de pro-
teção e defesa civil no currículo 
das escolas públicas e privadas. 
A inclusão foi instituída por 
decreto assinado pelo governa-
dor Carlos Moisés da Silva e pelo 
chefe da Defesa Civil do Estado, 
David Busarello, e torna obriga-
tória a participação de institui-
ções de ensino fundamental no 
Programa Defesa Civil na Escola.

A alteração no currículo vai 
alcançar cerca de 100 mil alunos 
matriculados nos 6º e 7º anos. 
O estado de Santa Catarina fica 
localizado no maior corredor 
meteorológico da América do 
Sul, o que causa a recorrência de 
eventos extremos. A iniciativa 
busca ampliar a percepção de 
risco desde o período escolar, 
promovendo a mudança de cul-

tura na área de proteção e defesa 
civil, com o foco de preservar 
vidas e reduzir os prejuízos.

O programa coloca a temática 
ao alcance da vida escolar, capa-
citando professores e alunos para 
a redução de risco e de desastres, 
permitindo a participação, de 
forma compartilhada e eficaz, 
junto à comunidade e a Defesa 
Civil de cada município. Segundo 
David Busarello, as atividades 
desenvolvidas também focam a 
ampliação da percepção de risco. 

“Formando cidadãos conscien-
tes e preparados para enfrentar 
os eventos meteorológicos que 
ocorrem no estado, estamos 
construindo uma sociedade mais 
consciente e resiliente. Acima de 
tudo, buscamos formar multi-
plicadores, tanto os professores 
nas escolas, quanto os alunos 
junto às famílias”, disse.

Defesa Civil fará parte 
do currículo do ensino

Volta às aulas

Educação cogita fazer testes 
rápidos de Covid nos alunos

Reunião às 13h de hoje vai 
discutir as medidas contra a 
Covid-19 aplicadas nas esco-
las da rede estadual de Santa 
Catarina. Existe a possibili-
dade de mudanças em alguns 
protocolos usados em sala de 
aula. O comitê de retomada das 
aulas presenciais é formado 
pelas secretarias de Estado da 
Educação e da Saúde e outras 12 
entidades, que se reúnem perio-
dicamente em busca de soluções 
para uma retomada segura.

Na pauta, a apresentação do 
projeto piloto que prevê testes 
rápidos em todos os alunos da 
rede pública que tenham sinto-
mas de Covid-19. O secretário 
estadual de Educação, Luiz 
Fernando Vampiro, diz que as 
aulas devem retornar totalmen-
te na modalidade presencial no 
primeiro semestre do ano que 
vem, mas entende que não será 
possível ficar a todo momento 
retomando e cancelando as au-

las presenciais de determinada 
turma por causa da demora em 
obter os resultados dos testes.

“Trata-se de um regramen-
to de biossegurança moder-
no. Em 2022, ainda teremos 
pandemia. A ideia é implan-
tar um teste rápido, salival, 
como ocorre nas Olimpíadas 
de Tóquio. Precisamos reto-
mar a normalidade”, afirma.

A ideia é fazer com que o 
aluno ou professor com sus-
peita da doença, encaminhado 
pela escola, procure um posto 
para o teste rápido. O piloto será 
feito neste segundo semestre. 
“Já estamos alinhando com a 
Saúde uma metodologia que 
dê segurança. Neste semestre 
vamos reunir a expertise para 
que, em 2022, esteja afina-
do nos 295 municípios”.

EVASÃO
A evasão escolar durante a 

pandemia e as faltas também 
serão discutidas na reunião 

de hoje. Está na 
pauta, ainda, 

a redução 
do distan-
ciamento 
dentro das 
salas de 
aula, de 1,5 
metro para 
1 metro. 

14 quinta-feira, 29 de julho de 2021 Estado  Editora: Rosana Ritta rosana.ritta@ndmais.com.br
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A partir de hoje, a CDL Joinville esta-
rá oferecendo uma boa oportunidade para 
os consumidores renegociarem dívidas no 
comércio de Santa Catarina, por meio do 
SPC/SC, durante o ‘Feirão SPC Regulariza 
Seu Nome!’. A campanha  - com descontos 
mínimos de 50% em juros e multas - pros-
segue até o dia 7 de agosto, garantindo aos 
consumidores 10 dias para acertar seus 
débitos, incluindo o sábado, dia 31 de julho.

Nesta primeira edição, não haverá au-
toatendimento via site e será priorizado o 
atendimento humanizado. “É uma opor-
tunidade única para quem quer consultar e 
quitar débitos em lojas do Estado no balcão 
da CDL de Joinville. Entre as principais van-
tagens estão descontos mínimos de 50% em 
juros e multas para os consumidores regula-
rizarem o nome, principalmente em tempos 
de pandemia e crise”, assinala o presiden-
te da CDL Joinville, José Manoel Ramos.

O feirão é organizado pela Federação das 
Câmaras de Dirigentes Lojistas de SC (FCDL/
SC), em conjunto com a CDL Joinville e as-
sociados, e teve boa adesão dos comercian-
tes. “Além de ajudar os lojistas a recuperar 
o crédito, também é oportunidade para o 
negócio prosperar ainda mais com a quita-
ção de dívidas”, completa o presidente.

O número de brasileiros com contas em 
atraso chegou a mais de 62,5 milhões em 
maio deste ano, segundo a Serasa. O nú-
mero é 0,7% inferior ao verificado em 
abril, quando o indicador estava em 62,98 
milhões. As compras no varejo represen-
tam 13% das dívidas dos brasileiros.

Uma pesquisa da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de SC (FCDL/SC) apontou 
que mais de 50% das pessoas que vão aos bal-
cões das CDLs catarinenses para consultar seu 
CPF perguntaram se poderiam negociar e re-
gularizar suas pendências diretamente na CDL 
de sua cidade, sem necessidade de ir à empresa.

A partir desses questionamentos, mani-
festados pelo público, foi amadurecendo a 
ideia de tornar a CDL a negociadora entre as 
partes interessadas para facilitar o processo. 
Com este objetivo comum, surgiu o ‘Fei-
rão SPC Regulariza Seu Nome!’ para ajudar 
empresas e consumidores, colaborando para 
esses clientes colocarem as contas em dia. 

‘Feirão SPC Regulariza o 
Seu Nome!’ começa hoje

Serviço 

A campanha promovida pela CDL vai até 7 de agosto e 
será exclusivamente com atendimento humanizado

A promoção da CDL de Joinville vai até o dia 7 de agosto. Entre as facilidades 
oferecidas estão os descontos mínimos de 50% nos juros e multas
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SERVIÇO 
O QUÊ:  
‘Feirão SPC Regulariza Seu Nome!’
 
QUANDO: 
De 29 de julho até 7 de agosto,  
inclusive aos sábados
 
HORÁRIO: 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sem 
fechar para o almoço. Sábado, das 9h às 13h
 
ONDE: 
CDL Joinville (rua Ministro Calógeras, 
867 - Anita Garibaldi) 

Áries 21/3 a 20/4 
O mistério da vida surge e intervém para que 
as coisas adotem o rumo que lhes seja ine-
rente. É nesse momento que sua alma perde 
o controle, fica nervosa, mas depois percebe 
que nada melhor poderia ter acontecido.

Touro 21/4 a 20/5
Aquilo que você deseja é uma coisa, aqui-
lo que pode ser feito é outra diferente, e as 
pessoas envolvidas nesta parte do caminho 
protagonizam a necessária discordância 
para que sua alma desperte para a realidade.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Nada melhor do que a produtivida-
de para esclarecer as dúvidas e desin-
tegrar os dilemas. Nem tudo pode ser 
resolvido mentalmente de forma ante-
cipada, em muitos casos é preciso co-
meçar a fazer, e aí tudo se resolve.

Câncer   21/6 a 22/7 
O esclarecimento é fundamental, mas é im-
previsível o que as pessoas farão com esse, 
inclusive porque, o que para algumas seria 
uma ampliação de perspectivas, para outras 
será apenas um estorvo. Esclarecimento.

Leão 23/7 a 22/8  
Tudo infunde insegurança em você, e a 
primeira reação é tensionar para con-
trolar, mas o tiro pode sair pela cula-
tra, porque há coisas que devem seguir 
seu curso e revelar sua verdadeira na-
tureza, antes de serem mudadas.

Virgem  23/8 a 22/9 
Estar tudo bem não é o mesmo que o ce-
nário ser desprovido de tensões e discór-
dias. Está tudo bem com as tensões, porque 
são necessárias, já que, sem essas, sua alma 
não se muniria de boa vontade para agir.

Libra  23/9 a 22/10
Relaxe e siga a onda, para ver aonde leva, 
porque mesmo que nesta parte do ca-
minho você não esteja com o controle na 
mão, isso não significa necessariamen-
te algo negativo. É apenas desconheci-
do e imprevisível. Segure a ansiedade.

Escorpião 23/10 a 21/11 
A colaboração não há de ser gratuita, todas 
as pessoas envolvidas precisam ser remu-
neradas pelos seus esforços, de alguma 
maneira. Tenha isso em mente agora, que 
sua alma precisa de tanta colaboração.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Tenha em mente aquilo que considerar 
mais importante e valioso, e use o tempo 
atual para se focar produtivamente nessas 
questões, sem se distrair com mais nada. 
Você fará, assim, avanços substanciais.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Há verdades que precisam ser silenciadas 
até encontrar uma maneira de as expressar 
sem se tornarem ofensivas. Essa estraté-
gia, porém, há de ser temporária, porque 
essas verdades precisam ser manifestas.

Aquário 21/1 a 19/2
O descontrole, que tanto deixa sua alma 
nervosa, é temporário, logo mais você terá as 
rédeas em suas mãos novamente Enquanto 
isso, o melhor a fazer é monitorar os movi-
mentos misteriosos do destino. Nada mais.

Peixes  20/2 a 20/3
Enquanto tudo é organizado para que 
as coisas sejam produzidas no tem-
po certo, as tensões aumentam, por-
que há diferenças de opinião e perspecti-
vas. Porém, não se demore nas discórdias, 
continue organizando e produzindo.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO
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Brasil é 
superado pelo 
vôlei russo

Em dia infeliz, a seleção 
brasileira masculina de vôlei 
perdeu para o Comitê Olímpico 
Russo (ROC, na sigla em inglês) 
por 3 sets a 0, com parciais de 
25/22, 25/20 e 25/20. O due-
lo foi realizado na Arena de 
Ariake, na capital Tóquio.

Com este resultado, o Brasil 
caiu para a terceira colocação 
do Grupo B. Já o Comitê Russo 
assumiu a liderança, enquan-
to os Estados Unidos ocupam a 
vice-liderança. Apenas quatro 
dos seis componentes da chave 
passam de fase. Argentina, França 
e Tunísia são os outros países 
que lutam por vaga na chave.

Este foi o primeiro revés dos 
brasileiros na Olimpíada de 
Tóquio. Na estreia, eles ven-
ceram a Tunísia por 3 sets a 
0 (25/22, 25/20 e 25/15) e a 
Argentina, em jogo eletri-
zante, por 3 sets a 2 ((19/25, 
21/25, 25/16, 25/21 e 16/14).

O próximo compromisso 
da seleção brasileira será 
contra os Estados Unidos. A 
partida acontecerá ama-
nhã, às 23h05, na Arena 
de Ariake. Neste jogo, 
a vitória é importante 
para que na última 
rodada da fase de 
grupos, o Brasil não 
encare a França em 
situação delicada.
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Seleção Brasileira sofreu mais do que o esperado para 
derrotar a Arábia Saudita; próximo duelo será contra o Egito

O Brasil encontrou mais 
dificuldades do que o esperado, 
mas confirmou o favoritis-
mo diante da Arábia Saudita, 
venceu por 3 a 1 e confirmou 
sua vaga no mata-mata dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. Em 
Saitama, a Seleção Brasileira 
deslanchou no segundo tempo 
e chegou ao triunfo com gols de 
Matheus Cunha e outros dois de 
Richarlison, o nome do jogo e o 
novo artilheiro da competição.

Com isso, o Brasil avan-
çou às quartas na liderança 
do grupo D, com sete pon-
tos, fruto de duas vitórias e 
um empate. Os árabes, que 
balançaram as redes com Al 
Amri, e mostraram coragem 
e organização, se despediram 
da Olimpíada sem pontuar e 
na lanterna da chave. O ou-
tro classificado do grupo foi a 
Costa do Marfim, que segurou 
um empate com a Alemanha 
e eliminou o time europeu, 
atual vice-campeão olímpico.

Garantida nas quartas, a se-
leção atual campeã olímpica vai 
encarar o Egito e o duelo deci-
sivo está marcado para o próxi-
mo sábado, às 7h, em Saitama.

No embalo de Richarlison
Esporte

Quadro de medalhas

Ouro
 

Prata
 

Bronze
 

TotalPaís

1º Japão 13 4 5 22
2º China 12 6 9 27
3º Estados Unidos 11 11 9 31
18º Brasil 1 2 2 5

ATUALIZADO ATÉ AS 22H30

 Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 1ª Vara 
Cível da Comarca de São José Domingos André Zanini, 380 - Bairro: Barreiros - CEP: 88117200 - 
Fone: (48)3287-5265 - Email: saojose.civel1@tjsc.jus.br REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE 
Nº 0304411-11.2019.8.24.0064/SC AUTOR: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S/A RÉU: 
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com prazo de 30 (trinta) dias, além dos requisitos previstos no art. 257 do CPC, para apresentar resposta, 
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  1 X 3  

Arábia Saudita
Al Bukhari; Al Dawsari Khalifah, Amri e 

Hindi; Abdulhamid, Al Faraj (Al Omran), 
Al Hassan, Al Dawsari Salem, Al Naji 

(Ghareeb) e Al Shahrani; Al Hamddan (Al 
Brikan). Técnico: Saad Ali Al Shehri.

Brasil
Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e 
Guilherme Arana (Abner Vinícius); Bruno Guimarães 
(Gabriel Menino), Matheus Henrique e Claudinho 
(Reinier); Antony (Malcom), Richarlison e Matheus 
Cunha (Gabriel Martinelli). Técnico: André Jardine.

Gols:  Matheus Cunha, aos 13, e Al Amri, aos 26 minutos do primeiro tempo; Richarlison, aos 30, e aos 47 
minutos do segundo tempo. Árbitro:  Bamlak Tessema (Etiópia). Cartões amarelos:  Guilherme Arana, 
Al Shahranik, Mukhtar, Khalifah Al Dawsari, Daniel Alves e Gabriel Martinelli. Local: Estádio de Saitama.

Atacante Richarlison marcou duas vezes e garantiu a vitória
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Bom início na canoagem
Os brasileiros Ana Sátila e Pepê Gonçalves fizeram 
bonito na madrugada de ontem e avançaram às 
semifinais na canoagem slalom na Olimpíada 
de Tóquio. Competindo na cidade de Kasai, 
Ana se classificou no C1 (canoa), categoria 
feminina que entrou no programa olímpico 
nesta edição dos Jogos. Pepê vai disputar a semi 
no K1 (caiaque), após ficar em 10º no geral.

Dupla feminina vai 
à semifinal no tênis
Dupla formada de última hora 
para a Olimpíada, Luisa Stefani 
e Laura Pigossi venceram mais 
uma na madrugada de quarta-
feira, pelo horário de Brasília, 
e estão mais perto da medalha 
nos Jogos de Tóquio. De virada, 
derrubaram as americanas 
Bethanie Mattek-Sands e Jessica 
Pegula, cabeças de chave número 
quatro, por 2 sets a 1, com parciais 
de 1/6, 6/3 e 10/6, em 1h26min.
A vitória levou as brasileiras para 
a semifinal, quando vão enfrentar 
as suíças Belinda Bencic e Viktorija 
Golubic. O duelo valendo vaga na 
final ainda não tem data definida. 
Se vencerem, as brasileiras já 
terão garantido a medalha e irão 
disputar o ouro. Em caso de derrota, 
ainda terão chance de conquistar 
o bronze, na disputa do terceiro 
lugar. A data e horário destes jogos 
vão depender da programação.

Pepê Gonçalves durante participação em Kasai
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Brasil de 
Bruninho 

vem tendo 
dificuldades 

no Japão
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Seleção brasileira 
fez três jogos em 
Tóquio e ainda não 
venceu; próximo 
duelo contra a 
Argentina será 
fundamental para 
classificação

Brasil perde e se 
complica no handebol

Quinta-feira
7h: natação 800m feminino 

7h40: vôlei feminino: 
 Brasil x Japão: 

classificatória

7h50: ginástica 
artística:  final 

9h: basquete: Espanha 
x Argentina

9h: Vôlei de praia feminino: 
 Agatha e Duda (BRA) x 

Bansley e Brandie (CAN)

10h: Vôlei de praia 
masculino:  Alison e 
Alvaro (BRA) x Brouwer 
e Meeuwsen (HOL)

21h15: atletismo

22h55: Corrida com 
barreiras 400m 
masculino: classificatória

23h: Vôlei masculino:  
Brasil x EUA: fase de grupos

23h24: judô masculino: 
oitavas de final

Sexta
5h: futebol feminino: Canadá 

x  Brasil: quartas de final

7h: natação 50m masculino

7h05: atletismo

Horários de Brasília

AGENDA OLÍMPICA

Tênis

Luisa Stefani e Marcelo Melo 
são eliminados pelos Sérvios

O Brasil foi derrotado na manhã 
de ontem para a Sérvia na primeira 
rodada do tênis de duplas mistas. 
Luisa Stefani e Marcelo Melo per-
deram para Stojanovic e Djokovic 
por 2 sets a 0. O primeiro set foi 

6 a 3 para os sérvios, enquanto o 
segundo foi 6 a 4. Assim, a du-
pla brasileira foi eliminada logo 
na primeira rodada, enquanto a 
dupla da Sérvia avança para as 
quartas de final da competição.

Fadinha do skate

De volta ao Brasil, a skatista Rayssa 
Leal, de 13 anos, chegou não apenas 
com a prata. A adolescente, destaque 
nacional nas Olimpíadas de Tóquio, 
trouxe conselhos aos seguidores 
para lidar com a Covid-19. Ela foi a 
brasileira mais nova a subir no pódio.

As dicas vieram por meio de um 
vídeo divulgado pela atleta na ma-
nhã de ontem. Na publicação, ela 
mencionou a chegada a Imperatriz, 
cidade do Maranhão onde havia uma 
recepção preparada para a garota. 

“Só vai rolar de longe, sem aglome-
ração”, escreveu. “Vim aqui dar um 
recadinho rapidinho para vocês”, 
iniciou a skatista no vídeo. “Estamos 
passando por um momento ainda 
muito delicado sobre Covid, então 
eu decidi cancelar a minha recepção 
na chegada a Imperatriz, para evitar 
as aglomerações”, completou.

Apesar de ter chamado a atenção 
de fãs no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos, em São Paulo, mais cedo, 
ela seguiu mantendo a distância. 

Raíssa Leal demonstra 
consciência em celebração

A seleção brasileira mas-
culina de handebol perdeu 
ontem a terceira partida 
nas Olimpíadas de Tóquio e 
segue sem vencer na com-
petição, depois das derrotas 
para Noruega e França.

O revés, desta vez, foi para 
a Espanha, por 32 a 25, e o 
resultado deixa o Brasil em 
situação difícil no Grupo A, 
permanecendo em quinto 
lugar – apenas os quatro pri-
meiros de cada grupo avan-
çam. O Brasil ainda tem dois 
jogos restantes para tentar 
a vaga nas quartas de final. 
A equipe brasileira enfren-
ta a Argentina hoje, às 21h, 
e fará o último jogo da fase 
de grupos contra a Alema-
nha no sábado (31), às 7h30.
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Marcada pelo equilíbrio, partida contra a Espanha, 
válida pelo Grupo A, terminou em 32 a 35



Foi com gols só no segundo 
tempo, mas o JEC Futsal garantiu 
a classificação às semifinais da 
Taça Brasil. Jogando na noite de 
ontem (28), o Tricolor venceu o 
Juventude por 2 a 0 e carimbou a 
passagem à próxima fase. Com 
gols de Fabinho e Willian, o JEC 
Futsal sacramentou a eliminação 
dos donos da casa e agora fecha a 
fase classificatória com a missão 
de um placar elástico para brigar 
com o Cascavel pelo primeiro 
lugar do grupo. O time paranaen-
se já fechou a primeira fase com 
10 pontos. Se vencer hoje (29), o 
Tricolor também chegará aos 10 
pontos e a primeira vaga será de-
cidida nos critérios de desempate.

Sem o ala Xuxa, o técnico Daniel 
Jr. mudou o quinteto inicial e com 
Willian, Andrei, Machado, Caio e 
Dieguinho, o JEC Futsal entrou em 
quadra com a missão de vencer os 
donos da casa para garantir a clas-
sificação às semifinais. Com Ma-
chado jogando pela ala e Andrei na 
posição de fixo, o Tricolor passou 
todo o primeiro tempo com uma 
marcação alta, sufocando o Juven-
tude na quadra de defesa, obrigan-
do o time da casa a se livrar da bola 

sem dar efetividade às jogadas.
Superior, o JEC Futsal jogou os 

10 primeiros minutos praticamen-
te fixado na sua quadra de ata-
que, com posse de bola e volume 
ofensivo, sem sustos na quadra 
de defesa. A primeira finalização 
do Juventude veio apenas aos sete 
minutos e a bola foi para fora.

Se de um lado, o JEC Futsal 
rodava bem a bola e jogava na 
quadra de ataque, o Juventude se 
fechava com duas linhas de mar-
cação tentando afastar o Tricolor 
do seu gol e trocando muito bem 
o posicionamento enquanto o 
Joinville rodava a bola tentando 
encontrar espaço para quebrar 
as linhas dos donos da casa.

O Juventude conseguiu me-
lhorar nos minutos finais e 
criou boas oportunidades, mas 
parou na marcação ou na boa 
atuação do goleiro Willian.

Os donos da casa melhoraram 
no segundo tempo e com uma 
posse de bola mais afetiva e boa 
troca de passes. Na defesa, a 
forte marcação continuou sendo 
a tônica do Juventude, manten-
do o Tricolor longe de seu gol.

Marcando pressão, o JEC Futsal 

balançou a rede ao provocar 
o erro do Juventude em saída 
de bola. Aos 10 minutos, Caio 
recuperou a bola e, de primeira, 
tocou em Fabinho, que chu-
tou na saída do goleiro Bigode, 
abrindo o placar em Dourados.

Em desvantagem no placar, o 
Juventude adiantou Bigode para 
jogar quase como um goleiro 
linha, reforçando o time no ataque 
e colocando a equipe inteira na 
quadra ofensiva, mas deixan-
do a quadra de defesa aberta. 

Sem conseguir envolver a mar-
cação do Tricolor, que se posicio-
nava muito bem com duas linhas 
para marcar o ataque com cinco 
jogadores do adversário, Lucas 
Chioro lançou Lineker na posição 
de goleiro linha. A tática não fun-
cionou e, com a quadra de defesa 
aberta, os donos da casa viram 
o goleiro Willian sacramentar a 
vitória do Tricolor. Depois de boa 
defesa, Willian chutou para o gol 
vazio, fechando o placar e garan-
tindo a classificação joinvilense. 
O JEC Futsal volta à quadra hoje 
(29), quando enfrenta o Abí-
lio Nery, às 16h, para buscar 
o primeiro lugar do grupo.
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Sem Xuxa 

JEC Futsal vence e 
avança às semifinais
A vitória por 2 a 0 contra o Juventude foi construída somente na segunda 
etapa. Resultado classificou o Tricolor à próxima fase da Taça Brasil 

Esporte

Xuxa, que saiu sentindo a coxa ainda no jogo contra o 
Cascavel, na terça-feira (27), desfalca o Tricolor das 
quadras. O ala continua sentindo dor e o diagnóstico 
inicial a partir da avaliação do staff é de lesão. No entanto, 
a diretoria do JEC Futsal deve providenciar a logística e 
a estrutura para que o capitão realize exames ainda no 
Mato Grosso do Sul para avaliar a extensão e gravidade 
da lesão. Enquanto isso, Xuxa segue fora de combate.

Série C do Catarinense definida 
A FCF (Federação Catarinense de Futebol) definiu e 
divulgou as datas e tabela da Série C do Campeonato 
Catarinense. A competição terá nove times e começa no dia 
26 de setembro. Em turno único, as equipes se enfrentam 
e os dois primeiros disputam a final, marcada para os 
dias 24 e 28 de novembro. O Jaraguá é o representante da 
região Norte e, além dele, participam da terceira divisão 
catarinense os times de Navegantes, Pedra Branca, Porto, 
Blumenau, Caravaggio, Batistense, Itajaí e Imbituba.

Campeonato Brasileiro de Ginástica 
Joinville terá representantes no Campeonato Brasileiro 
de Ginástica, que acontece de 10 a 15 de agosto, em São 
Paulo. Seis atletas de Joinville estarão na competição. 
As passagens foram custeadas por uma empresa, mas 
familiares e amigos organizaram eventos para arrecadar 
recursos para viabilizar toda a estrutura necessária. São 
quatro atletas na categoria infantil e duas no juvenil. 

Nação assume liderança provisória 
Em ótima fase na Série B do Campeonato Catarinense, 
o Nação venceu mais uma ontem, em Canoinhas. 
Recebendo o Tubarão no Ditão, o Auriazul venceu por 3 
a 0 e assumiu a liderança provisória da competição. O 
time tem 16 pontos em sete jogos. São cinco vitórias, um 
empate e apenas uma derrota na conta do time que briga 
na ponta de cima da tabela. O Nação tem dois jogos a 
mais do que Camboriú e Barra. O time volta a campo no 
domingo (1º), quando enfrenta o Camboriú, fora de casa.

Caiu no BID 
Apresentado na terça-feira (27), o lateral-esquerdo 
Carlinhos caiu no BID (Boletim Informativo Diário) da 
CBF ontem e está com a documentação regularizada 
para estrear com a camisa tricolor. O jogador chegou 
para suprir uma necessidade do elenco que tinha 
apenas Renan Castro como lateral-esquerdo de ofício. 
Carlinhos tem contrato até o fim da temporada.

Gabriel Sales emprestado 
Gabriel Sales “trocou” de Tricolor. Sem ser utilizado no JEC, 
o jovem lateral-direito de apenas 21 anos foi emprestado 
ao Fluminense do Itaum. O time disputa a Série B do 
Campeonato Catarinense, onde não faz boa campanha. O 
Tricolor do Itaum é o lanterna da competição, com apenas 
um ponto em seis jogos disputados. O jogador foi cedido 
por empréstimo até o final da segunda divisão estadual.
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JEC Futsal imprimiu ritmo forte, mas só conseguiu 

consolidar a vitória no final da segunda etapa
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SETEMBRO         

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 2 R$ 727.505,31
14 acertos 424 R$ 1.027,90
13 acertos 7976 R$ 25,00
12 acertos 99008 R$ 10,00
11 acertos 535828 R$ 5,00

1 acertos 046270 R$ 500 mil
2 acertos 073202 R$ 27 mil
3 acertos 059463 R$ 24 mil
4 acertos 085128 R$ 19 mil
5 acertos 070504 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 3.200 mil
Quadra 101 R$ 4.540,50
Terno 6511 R$ 105,91

01 12 20 25 47

Sena Acumulado R$ 38 milhões
Quina 48 R$ 48.523,22
Quadra 4144 R$ 802,92

05 16 25 36 42 44

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
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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

SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %
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13º
14º
15º
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19º
20º

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  5ª RODADA 
 18/6, 21h30 Bras. Pelotas 2 x 1 Goiás
19/6, 16h30 Vasco 3 x 0 CRB
19/6, 18h30 Guarani 1 x 0 Ponte Preta
19/6, 19h Vitória 3 x 1 Brusque
19/6, 19h Operário-PR 2 x 1 Cruzeiro
19/6, 21h Samp. Corrêa 3 x 1 Confi ança
19/6, 21h Vila Nova 0 x 1 Coritiba
20/6, 16h Náutico 3 x 1 Botafogo
20/6, 20h30 CSA 1 x 0 Londrina
28/7, 19h Avaí 1 x 0 Remo  

  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 
 

Náutico 30 14 8 6 0 23 8 15 71.4
Coritiba 25 13 7 4 2 15 9 6 64.1
Avaí 25 14 7 4 3 17 12 5 59.5
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
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 14 4 4 6 10 15 -5 38.1
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

5ª RODADA
28/7, 19h Avaí  1x0  Remo

 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 2 x 1 Atlético-GO
28/7, 19h15 Santos 4 x 0 Juazeirense
28/7, 21h30 São Paulo 2 x 0 Vasco
28/7, 21h30 Atlético-MG 2 x 0 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  

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ESCUDOS
ATHLETICO X ATLE-
TICO GO
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
SANTOS X JUAZEIRENSE
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
ATLETICO/MG X BAHIA
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
SÃO PAULO X VASCO

Depois da vitória sobre o Fluminense na Copa do Brasil por 2 a 1, presidente do 
Criciúma criticou a decisão do campo e cobrou o melhor uso do árbitro de vídeo

Dois sentimentos estive-
ram presentes no Criciúma 
após a vitória, por 2 a 1, sobre 
o Fluminense, em Criciúma, 
pelas oitavas de final da Copa 
do Brasil. Orgulho para o 
técnico Paulo Baier e revolta 
para o presidente Anselmo 
Freitas. O mandatário acre-
dita que o clube catarinense 
poderia ter saído com um 
placar melhor se não fos-
se pela atuação do árbitro 
potiguar Caio Max Ribeiro.

“Foi uma noite muito boa, 
pois saímos vitoriosos. Mas a 
história poderia ser diferente, 
pois tínhamos árbitro de vídeo 

e ele não foi efetivo. Podería-
mos ir para o Rio de Janeiro 
com a vantagem por 2 a 0 e foi 
marcado um pênalti pelo juiz 
que foi afoito. Acionamentos 
nosso departamento jurídico 
para fazer uma manifestação 
junto à CBF. Fomos roubados 
realmente. Vamos ao Rio de 
Janeiro nesta quinta-feira e 
vamos ter uma reunião junto 
à entidade. Preciso deixar 
registrado o momento de 
indignação com esses erros. O 
árbitro foi muito mal-inten-
cionado”, criticou Anselmo 
Freitas à rádio Eldorado.

Paulo Baier, no entanto, 

preferiu valorizar o triunfo e 
a entrega dos jogadores. Para 
ele, o Criciúma fez uma grande 
partida no estádio Heriberto 
Hulse. “Foi uma nota 9, uma 
das melhores partidas que 
fizemos. Tivemos uma de-
dicação grande e foi um belo 
jogo. Essa rapaziada está de 
parabéns pelo jogo que fez. 
A melhores chances foram 
do Criciúma”, afirmou.

VANTAGEM
Com o resultado, o Cri-

ciúma terá a vantagem de 
jogar pelo empate no jogo 
de volta das oitavas de final 

para avançar. Já o Fluminense 
precisará de uma vitória por 
dois gols de diferença para se 
classificar no tempo regula-
mentar. Vitória carioca por 
um gol de diferença levará 
a decisão para os pênaltis.

Tigre reclama da arbitragem 
por conta de pênalti marcado

Santos rompe a 
retranca e goleia
O Santos venceu o Juazeirense 
por 4 a 0 na noite de ontem, na 
Vila Belmiro, e encaminhou a 
vaga para as quartas de final da 
Copa do Brasil. O time paulista 
pode perder até por três gols de 
diferença na volta, dia 5, que 
avança na competição nacional. 
Madson, Lucas Braga, Marcos 
Leonardo e Carlos Sánchez 
marcaram os gols da vitória.

Santos

4  X 0 

Juazeirense

No Mineirão, Galo 
abre vantagem  
No jogo de ida, o Atlético-MG 
venceu o Bahia por 2 a 0, no 
Mineirão, na noite de ontem. 
Zaracho abriu o placar no 
primeiro tempo, completando 
boa troca de passes no ataque. 
Hulk ampliou na etapa final, 
invadindo a área e soltando 
a bomba de perna direita. 
Fora de casa, o Bahia ficou 
apenas se resguardando.

Atlético/MG

2 X 0 

Bahia

Inspirado, Terans 
salva o Furacão 
Em uma tarde inspirada do 
uruguaio Terans, o Athletico-
PR saiu na frente do Atlético 
Goianiense por uma vaga nas 
quartas de final da Copa do Brasil 
ao ganhar por 2 a 1, na Arena 
da Baixada, em Curitiba, pelo 
jogo de ida das oitavas de final. 
Os dois times se enfrentam mais 
uma vez na próxima quarta-
feira, às 19h15, em Goiânia. 

Athletico

 2 X 1 

Atlético/GO

Tricolor fez 2 a 0 e dominou a partida disputada no Morumbi
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São Paulo vence 
e respira aliviado
O São Paulo saiu na frente 
no jogo de ida das oitavas 
de final da Copa do Brasil. 
Recebendo o Vasco, ontem 
à noite, no estádio do 
Morumbi, o time comandado 
por Hernán Crespo sacudiu a 
poeira após a goleada sofrida 
para o Flamengo por 5 a 1 no 
último fim de semana e se 
redimiu com a torcida graças 
à vitória por 2 a 0, gols de 
Emiliano Rigoni e Pablo. 
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72,5 mil
Chegaram ontem a Santa 
Catarina mais 72.540 doses da 
vacina Pfizer. O lote deve ajudar 
a abastecer tanto os estoques 
de aplicação da primeira quanto 
da segunda dose no Estado. 
Nesta última semana de julho, 
foram recebidas 394.090 
doses no total, entre vacinas 
da Pfizer e da Coronavac.

Mãe que deu à luz na 
UTI conhece o filho 
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Carro atola  
na praia
Um casal que transitava de 
carro na praia do Morro das 
Pedras, em Florianópolis, 
precisou ser resgatado pelo 
Corpo de Bombeiros na noite 
de terça-feira. O casal, segundo 
o relato da equipe de resgate, 
estava debilitado devido os 
esforços para retirar o carro 
da areia e estava correndo 
sério riscos de ser arrastado 
pela maré. De acordo com 
as informações do Corpo de 
Bombeiros, a primeira ação da 
equipe de resgate foi retirar 
rapidamente as duas pessoas 
do carro, e levá-las a um local seguro. Os bombeiros 
estabilizaram o veículo e o deixaram em segurança no local, onde 
permaneceu durante a noite e foi retirado ontem de manhã. 

Tapete voador deixa 
Lages sem energia
Um tapete de um hotel localizado no 
Centro de Lages, na Serra, caiu em 
cima dos fios da rede elétrica, provocou 
um estouro e deixou toda a área sem 
luz ontem à tarde. O recepcionista do 
hotel relatou ao Corpo de Bombeiros 
que o tapete estava no telhado devido 
a obras no estabelecimento, e teria 
voado por conta dos fortes ventos. Um 
segundo tapete também chegou muito 
perto de cair nos fios, mas funcionários 
conseguiram segurar o objeto antes que 
caísse. Em nota, a Celesc esclareceu que 
mais de quatro mil unidades chegaram 
a ficar sem energia no município.

Seu Jorge estreia em filme 
com astro mirim- A Paris 
Filmes divulgou a data de 
estreia do filme Abe, com a 
participação do cantor Seu 
Jorge e do ator de Stranger 
Things Noah Schnapp. O 
longa entrará em cartaz no 
dia 5 de agosto. A história fala 
sobre a vida do garoto Abe, 
de 12 anos, interpretado por 
Noah, que se encontra com o 
chef Chico Catuaba, papel do 
cantor brasileiro, que tem uma 
barraquinha de comida no 
Brooklyn, nos Estados Unidos. 
O filme é dirigido por Fernando 
Grostein de Andrade e estreou 
no Festival de Sundance.

+notícias

Queiroga pede que 
brasileiros tomem a 
2ª dose da vacina
Em pronunciamento em rede nacional, 
ontem à noite, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, pediu aos brasileiros 
que tomem a segunda dose da vacina 
contra a Covid-19 e garantam a 
imunização completa. A previsão, disse 
Queiroga, é que toda a população 
adulta receba a 1ª dose da vacina 
até setembro e a 2ª até dezembro.
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Cristini de Andrade Griboski, de 29 anos, pegou ontem nos braços, pela primeira vez, 
o filho Cássio Jórdan. Ela deu à luz ao menino, no dia 21 de julho, enquanto estava 
intubada na UTI em tratamento da Covid-19.  Cristini está internada desde o dia 3 de 
julho no Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul. A criança nasceu com 35 semanas 
de gestação. A mãe só conseguiu conhecer o filho 24 horas depois do nascimento, 
por meio de uma videochamada. Cássio é o segundo filho de Cristini com Charles 
Jonas Griboski, que também esteve internado em razão Covid-19, já está curado, 
mas só pôde ver o filho pela videochamada. Ontem a família finalmente conseguiu 
se reunir. Cristini continua internada sem previsão de alta, mas como já está curada 
da Covid e saiu da UTI para um leito normal, foi liberada para pegar o filho no colo.


