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RITO PRESIDENCIAL

Reportagem do ND teve acesso aos detalhes da programação da visita oficial do presidente na sexta-feira, incluindo os 
preparativos para a recepção da comitiva, encontros com empresários e políticos e homenagens nos bombeiros. PÁGINA 5

O Brasil viveu ontem um dia 
histórico. Pela madrugada, as 
velejadoras Martine Grael e 
Kahena Kunze conquistaram 
o bicampeonato olímpico na 
categoria 49er. Horas depois, à 
noite, foi a vez de Ana Marcela 
Cunha vencer a maratona aquática 
dos 10 km. PÁGINAS 15 e 16

CASO JAMES 

Laudo aponta razão 
da morte do menino  
PÁGINA 3

REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

Dia de decisões na 
Assembleia, hoje 
PÁGINA 6

CAMPANHA 

Município incentiva  
aleitamento materno 
PÁGINA 4

FUTEBOL   NOS PÊNALTIS, BRASIL GARANTE VAGA NA FINAL.   PÁGINA 15

Mulheres 
de   ouro
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Ao todo, oito curvas, cerca de 25 km de subida ou descida, e a 
necessidade de pensar em melhorias para a Serra Dona Francisca, 
a SC-418. O tema foi debatido na Comissão de Urbanismo na 
Câmara de Vereadores de Joinville, com destaque para a questão 
do transporte de produtos perigosos. Não é para menos, no trecho 
existe uma das principais fontes de água potável para a cidade, 
com três afluentes até o Rio Cubatão.  
 
Os principais questionamentos foram direcionados aos representantes 
da Companhia Águas de Joinville e da Defesa Civil que responderam 
o que se faz atualmente no local para amenizar os possíveis reflexos 
de acidentes e também os cuidados em defesa dos mananciais da 
região. Mas, vale o alerta: enquanto você lê aqui, um veículo com 
produto perigoso pode estar passando pela Serra Dona Francisca.

Manutenção na 
Serra Dona Francisca 

Exposição ‘Frente às Regras’ 
São obras em diferentes técnicas como fotografia, colagem, 
objetos, instalações e gravuras. Nove dos trabalhos são 
de Roseli Ritzmann e seis são de Sartori. De acordo com 
o curador da exposição, Gleber Pieniz, entre as temáticas 
trabalhadas estão as convenções sociais, as tradições, os 
privilégios que muitas vezes são confundidos como padrões de 
comportamento e as manifestações de resistência feminina 
que ora de forma sutil, ora enfática, se opõem a eles. Na 
Galeria Municipal de Arte Victor Kursancew, anexa à Casa 
da Cultura, das artistas Roseli Ritzmann e Roseli Sartori.

Entidades cobram 
licitação para a Serra - 1
Durante reunião do Conselho das Entidades 
Empresariais de Joinville realizada 
nesta semana, o mesmo tema também 
foi tratado com os deputados estaduais 
Fernando Krelling (MDB), Kennedy 
Nunes (PTB) e Sargento Lima (PSL); e o 
deputado federal, Darci de Matos(PSD). 
 
Os conselheiros afirmam que é preciso 
encontrar uma solução para a Serra Dona 
Francisca, com melhorias na sinalização, 
iluminação e na pista. A obra mais recente foi 
a colocação de talude para controlar a erosão 
em um dos trechos mais perigosos da pista, 
mas esta solução é uma medida paliativa. 

Transporte coletivo
A redução de linhas e horários de ônibus em Joinville mobilizou o VivaBem, Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Joinville e Região, que já encaminhou ofício 
à Prefeitura e à Câmara de Vereadores solicitando a volta de linhas estratégicas, com a 
retomada de mais opções de horários durante a noite e aos finais de semana. 

Mais um destaque para Jaraguá do Sul
O município, dessa vez, ficou em primeiro lugar no Índice de 
Gestão Municipal Aquila, o Igma, entre todos os municípios 
brasileiros com mais de cem mil habitantes. O índice leva em conta 
cinco categorias para análise: eficiência fiscal e transparência, 
educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade 
urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. 
 
A empresa Aquila, que desenvolve o sistema de avaliação, é 
uma multinacional brasileira de consultoria de gestão, que está 
no ranking FDC das multinacionais e mapeada pelo relatório 
Source Global Research, instituição britânica de referência em 
pesquisas no segmento. 

Entidades cobram 
licitação para a Serra - 2
A expectativa é pelo cumprimento 
da promessa feita pelo governo do 
Estado de lançar a licitação para faixas 
adicionais, refúgios e outras obras que 
garantam mais segurança na via. 
 
O conselho é formado pela Associação 
Empresarial de Joinville (Acij), pela 
Associação dos Comerciantes de 
Material de Construção (Acomac), 
Associação de Joinville e Região da 
Pequena, Micro e Média Empresa 
(Ajorpeme) e pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Joinville (CDL), 
entidade que sediou o encontro.

2   sexta-feira, 16 de julho de 2021
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É o segundo ano consecutivo que a Udesc aparece no Latin American 
University Ranking, um levantamento das melhores instituições de ensino 
superior da América Latina. Ele é feito pela organização internacional Times 
Higher Education (THE). No ano passado, a instituição estadual apareceu na 
92ª colocação e, desta vez, no 63º lugar. Das quatro instituições catarinenses 
listadas, a Udesc é a segunda melhor no ranking. 
 
A Udesc também é destacada pela THE entre as melhores instituições 
do mundo em três outros levantamentos: no World University Ranking, 
de abrangência global; no Golden Age University Rankings, com 
instituições entre 50 e 75 anos de existência; e no THE Emerging 
Economies, com universidades de países de economias emergentes.

Udesc é destaque na América Latina 

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

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

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

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

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Celebrações 
do aniversário 
de Jaraguá 
do Sul
Está chegando o dia 25 
de julho, aniversário da 
bela e pujante Jaraguá 
do Sul. Para celebrar 
a data, algumas 
programações para 
a comunidade. Uma 
delas com dança. O 
espetáculo será amanhã 
(17), no Grande Teatro 
da Scar e reunirá 
sete coreografias de 
nove instituições. Por 
causa da pandemia 
de Covid-19, não 
haverá a presença 
de público, mas as 
apresentações poderão 
ser prestigiadas 
pelos canais oficiais 
de comunicação da 
prefeitura e da Secel 
e também aqui.
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Reviravolta no caso da 
morte do menino James
Laudo pericial cadavérico elaborado pelo IGP revela que o garoto, de seis anos, morreu com pneumonia aguda, após 
quatro dias de atendimento no Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça, de São Francisco do Sul

O garoto James Antônio Fucks tinha apenas 6 anos. Ele morreu no final da tarde do dia 

16 de julho, após quatro dias de atendimento no hospital Nossa Senhora da Graça
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Familiares dizem que hospital negligenciou atendimento
A morte de James chocou Santa 

Catarina. A família levou o menino, 
que completaria sete anos em outu-
bro, ao hospital quatro dias segui-
dos. No dia 13 de julho, James teria 
sofrido um pequeno acidente na 
saída da escola. Segundo o padrasto, 
que levou o garoto ao hospital no 
primeiro dia, James bateu em uma 
placa de ferro e, com dores no peito, 
foi levado ao hospital. Segundo os 
relatos dos familiares, o garoto foi 
levado três vezes ao hospital com 
dores no peito antes do dia da morte 
do menino. Segundo os familiares, 
nenhum exame teria sido feito e ele 
foi liberado apenas com medicação 
para dor. Na sexta-feira, 16 de julho, 
ainda com dores, a família voltou ao 
hospital e cerca de três horas depois 
de chegar, James morreu. O hospi-
tal teria acionado o transporte para 
transferi-lo ao Hospital Infantil Dr. 
Jeser Amarante Faria, em Joinvil-
le, mas James sofreu uma parada 

cardiorrespiratória e não resistiu.
De acordo com a família, o hospital 

teria negligenciado o atendimento 
do menino, que foi levado até a uni-
dade durante quatro dias seguidos. A 
denúncia é de que o hospital não te-
ria sequer realizado exames no me-
nino e o liberado em todas as vezes 
que a família procurou atendimento.

Por meio de nota, o hospital afir-
mou lamentar a morte da criança 
e se solidarizou com os familiares. 
Além disso, a diretoria da unida-
de hospitalar ressaltou que o caso 
será investigado. “A cadeia de 
eventos que levou a esse lamen-
tável desfecho será acompanhada 
e analisada até que se tenha pleno 
conhecimento de todos os fatos. A 
equipe do HMMNSG, em conjun-
to com a Secretaria Municipal da 
Saúde, está apurando os fatos para 
verificar se houve alguma falha no 
atendimento ao paciente que veio 
a óbito. Todas as medidas cabíveis 

serão adotadas”, dizia a nota.
A prefeitura também se manifestou 

na manhã deste sábado (17) lamen-
tando a morte de James. Segundo o 
município, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social está dando supor-
te à família e também garante que 
o caso será investigado. “A cadeia 
de eventos que levou a esse lamen-
tável desfecho será acompanhada 
e analisada até que se tenha pleno 
conhecimento de todos os fatos. O 
prefeito Godofredo Gomes Moreira 
Filho, assim que soube do ocorri-
do, pediu que as equipes atuassem 
prontamente. A Secretaria Munici-
pal de Assistência Social está dando 
suporte à família. Já a Secretaria de 
Saúde está apurando os fatos junto 
à equipe do Hospital e Maternidade 
Municipal Nossa Senhora da Graça e 
está atuando para verificar se houve 
negligência no atendimento e todas 
as medidas cabíveis serão adota-
das”, afirma a prefeitura, em nota.

Este, além 
de ser um 
momento de 
muita tristeza, 
é também de 
muita revolta, 
pois além da 
família, toda 
sociedade 
sofre com um 
caso tão grave, 
mas a justiça 
será feita”.

Trecho do 
comunicado 
divulgado pela 
família do 
menino James

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

Uma reviravolta no caso do meni-
no James Antônio Fucks, que morreu 
aos seis anos de idade, depois que 
a família procurou atendimento no 
Hospital e Maternidade Municipal 
Nossa Senhora da Graça, em São 
Francisco do Sul. O laudo pericial 
cadavérico realizado pelo IGP (Insti-
tuto Geral de Perícias) foi concluído 
e apontou que a causa da morte do 
garoto  foi pneumonia aguda bilateral.

A morte do menino causou for-
te repercussão. Isso porque depois 
de procurar atendimento relatando 
dores no peito por quatro dias segui-
dos, sem que a equipe médica tivesse 
dado um diagnóstico, James mor-
reu no dia 16 de julho. As primeiras 
informações davam conta de que o 
garoto  havia sofrido um acidente na 
escola e batido o peito, o que poderia 
ter causado ferimentos. No entanto, o 
resultado do laudo não aponta qual-
quer relação com o suposto acidente.

“Correlacionando-se com dados 
de prontuário médicos enviados, 
não há evidente nexo causal entre 
o trauma descrito quatro dias antes 
do óbito e a evolução do quadro 
clínico. Esse trauma apresenta-se 
focal, superficial e em cicatrização. 
Em tecido subcutâneo subjacen-
te, musculatura ou arcos costais 
não há coleções de hematomas 
ou fraturas”, aponta o laudo.

O laudo mostra, ainda, que havia 
dados no prontuário que associados 
aos resultados obtidos na necropsia 
favoreceram uma evolução da pneu-
monia para “septicemia ou síndrome 
da resposta inflamatória sistêmica, 
que levou paciente a queda de pressão 
arterial, queda abrupta do estado geral 
e óbito. O exame anatomopatológico 
dos órgãos, evidenciam microscopi-
camente a broncopneumonia aguda 

A família se manifestou por meio 
de seu advogado, Pedro Mira. “Este, 
além de ser um momento de muita 
tristeza, é também de muita revolta, 
pois além da família, toda socie-
dade sofre com um caso tão grave, 
mas a justiça será feita, o exímio 
trabalho da Polícia Civil na solução 
deste caso tem sido acompanhado 
de perto pela defesa, e não só os 
responsáveis pela morte do menino 
James, mas também os criminosos 
que levantaram suspeitas sobre os 
familiares a fim de desqualificar 
a família, serão responsabiliza-
dos”, disse por meio de nota.
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Campanha de incentivo 
ao aleitamento materno 
Secretaria de Saúde de Joinville promove durante esta semana uma série ações alusivas ao tema e relacionadas ao Agosto 
Dourado, mês que simboliza a importância da amamentação para a sobrevivência, saúde e bem-estar das crianças
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Profissionais participam de concurso de cartazes
Outra ação importante é 

o concurso de cartazes, que 
está direcionado aos pro-
fissionais da rede pública e 
aborda o tema da campa-
nha deste ano. Os trabalhos 
serão expostos no saguão da 
Secretaria da Saúde duran-
te esta semana e avaliados 
pelos critérios de criativi-
dade, coerência e clareza 
na abordagem. Ao final da 
votação, o cartaz vence-
dor será referência do tema 
amamentação e utilizado 
como modelo pela Secretaria 
de Saúde ao longo deste ano. 

O tema da campanha mun-
dial é “Proteja a amamenta-
ção: uma responsabilidade 
compartilhada”. Os objetivos 
são informar as pessoas so-
bre a importância de apoiar a 

amamentação como respon-
sabilidade vital de saúde pú-
blica, promover a integração 
entre a comunidade e organi-
zações para maior impacto e 
potencializar ações para pro-
teger o aleitamento materno 
promovendo a saúde coletiva.

ALIMENTO  
PADRÃO OURO

Por oferecer todos os nu-
trientes necessários ao bebê, 
até os seis meses de vida, 
o leite materno é conside-
rado o alimento “padrão 
ouro”. O termo inspira a 
campanha nacional Agosto 
Dourado, que dedica o mês 
ao fortalecimento de ações 
intersetoriais, valorizando 
o aleitamento materno.

De acordo com a médi-
ca pediatra Fátima Mucha, 
além de ser um momento 
especial de afeto na rela-
ção entre mães e bebês, a 
amamentação é importante 
fonte de saúde e qualidade 
de vida. Dados do Ministé-
rio da Saúde apontam que 
13% das mortes de crian-
ças menores de cinco anos 
poderiam ser evitadas com 
o aleitamento materno.

“O leite materno contém 
cerca de 250 nutrientes que 
fortalecem os sistemas imu-
nológico e microbiológico 
dos bebês, garantindo menos 
riscos de infecções, alergias e 
diarréias. Com a amamenta-
ção, reduzimos tanto a mor-
bidade quanto a mortalidade 
infantil”, destaca a pediatra.

O leite materno 
contém cerca de 
250 nutrientes 
que fortalecem os 
sistemas imunológico 
e microbiológico dos 
bebês, garantindo 
menos riscos de 
infecções, alergias 
e diarréias. Com 
a amamentação, 
reduzimos tanto a 
morbidade quanto a 
mortalidade infantil”.

Fátima Mucha,  
médica pediatra

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

A Secretaria da Saúde de 
Joinville realiza até o próximo 
sábado (7), uma série de ações 
alusivas à Semana Mundial do 
Aleitamento Materno. Uma das 
novidades é o Disque Ama-
mentação, que estará dispo-
nível permanentemente por 
meio do Ligue/Web Saúde. 

Pelo serviço, os usuários se-
rão atendidos por enfermeiras 
que poderão esclarecer dúvidas 
e dar informações importantes 
para lactantes e público em 
geral. O Disque Amamentação 
funcionará de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h, pelo te-
lefone ou WhatsApp, por meio 
do número (47) 3481-5165.

Em outra ação interativa, 
um jogo com perguntas e 
respostas recorrentes sobre 
aleitamento materno vai ser 
disponibilizado às mães e 
aplicado nas Unidades Básicas 
de Saúde da Família. Entre 
as dúvidas estão a possi-
bilidade de congelar o leite 
materno, a polêmica sobre 
o “leite fraco”, a amamen-
tação sob livre demanda 
e o desmame do bebê.

Ainda como ações alusivas 
à Semana Mundial do Aleita-
mento Materno, a Secretaria da 
Saúde vai divulgar o programa 
Mama Nenê, que tem a parceria 
da Secretaria de Educação e do 
Banco de Leite da Maternidade 
Darcy Vargas, e a divulgação 
do vídeo sobre o pré-natal 
odontológico e amamentação.

MAMAÇO SERÁ 
REALIZADO EM 
DOIS BAIRROS

Na sexta-feira (6), a partir 
das 14h30, o Mamaço vai mo-
vimentar a UBSF Parque Douat, 
na rua Inambú, 4.003, no bair-
ro Costa e Silva. Durante a tar-
de, haverá oficina de shantala, 
sorteio de brindes, piquenique 
ao ar livre e amamentação 
à vontade para os bebês. No 
mesmo dia, a partir das 15h, as 
mamães estão convidadas para 
Mamaço com Café, na UBSF 
Morro do Meio (rua Itapeva, 
s/nº, no Morro do Meio).

Entre as ações programadas em Joinville está o programa 
Mama Nenê, que tem a parceria da Secretaria de 
Educação e o Banco de Leite da Maternidade Darcy Vargas
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Os detalhes da visita de 
Bolsonaro em Joinville
Presidente chega na sexta-feira pela manhã no Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola e participa de encontro com 
empresários no Perini Business Park. Pelo menos 200 pessoas estão envolvidas na segurança e organização da viagem

 FOTO DIVULGAÇÃO/ND

Estado lança licitação para a construção de elevado na zona industrial
Foi aberto o processo licitatório para a escolha da empresa que ficará responsável pela constru-

ção de um elevado no acesso estadual de Joinville. A nova estrutura fará parte das obras de dupli-
cação das rodovias Hans Dieter Schmidt e Edgar Meister. O orçamento previsto para a contratação 

dos serviços é R$ 15,9 milhões e o prazo para a execução da obra é de oito meses, após assina-
tura da ordem de serviço. A expectativa é que a construção do elevado facilite o tráfego de car-

gas das indústrias, pois liga a cidade à BR-101 e ao Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola. 

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

Cerca de 200 pessoas estão 
envolvidas na organização e 
segurança do presidente Jair 
Bolsonaro durante a visita 
oficial a Joinville programada 
para esta sexta-feira. Segundo a 
agenda presidencial, Bolsonaro 
desembarca no Aeroporto Lauro 
Carneiro de Loyola por volta 
das 10h30 e de lá parte para um 
almoço no Perini Business Park. 

Devem participar des-
te almoço 350 pessoas entre 
empresários e políticos do 
Estado. O almoço é oferecido 
pela Prefeitura, ACIJ (Associação 
Empresarial de Joinville), Fiesc 
(Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina) e o 
próprio Perini Business Park.

A ACIJ já adiantou que serão 
colocadas em discussão com o 
presidente algumas bandeiras 
históricas da entidade, como 
as reformas administrativa 
e tributária e investimentos 

federais em infraestrutura, 
com foco na BR-280, rodovia 
que movimenta boa parte da 
economia do Norte catarinense.

Após o almoço, o presidente 
segue para a sede do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Jo-
inville, onde será recebido pela 
diretoria e banda da corpora-
ção. No local, Bolsonaro fará a 
entrega simbólica das chaves de 
dois caminhões que já estão em 
operação e que foram doados 
pelo 62º Batalhão de Infantaria 
em fevereiro do ano passado.

A Associação Corpo de Bom-
beiros Voluntários de Joinville, 
por sua vez, entregará ao presi-
dente a Ordem da Machadinha, 
comenda máxima da corpora-
ção, além de um diploma e uma 
medalha. Ainda no período da 
tarde, o presidente deve visitar 
o 8º Batalhão de Polícia Militar, 
em horário não especificado. 
Este compromisso, no entanto, 

ainda não está confirmado. 
Bolsonaro deve jantar e 

pernoitar em Joinville, a prin-
cípio no Hotel de Trânsito do 
62º Batalhão e, na manhã de 
sábado, segue de helicóptero 
a Florianópolis, onde parti-
cipa de uma motociata que 
deve reunir 25 mil pessoas, 
conforme estimativa da PMRv 
(Polícia Militar Rodoviária).

SEGURANÇA E  
ROTEIRO AVALIADOS

Todo o esquema de segurança 
para chegada do presidente à 
maior cidade do Estado já foi 
montado. Na tarde de ontem, 
integrantes do GSI (Gabinete de 
Segurança Institucional) estive-
ram no Corpo de Bombeiros re-
conhecendo o local e definindo 
estrutura, local do cerimonial e 
número de presentes. A princí-
pio, a cerimônia deve durar 45 
minutos e o número de presen-

tes está limitado a 120 pessoas.
O GSI também esteve na 

Prefeitura e no Perini Busi-
ness Park para avaliar todo o 
roteiro por onde o presiden-
te irá passar em Joinville. A 
intenção é garantir viabilidade 
e segurança por onde a comi-
tiva presidencial irá passar.

Das 200 pessoas envolvidas 
na vida do presidente, 40 já 
estão em Joinville para deixar 
tudo pronto e seguro para a 
chegada. Os hospitais da cidade, 
inclusive, já reservaram um 
leito para eventual necessidade 
de atendimento a Bolsonaro, 
conforme determina o proto-
colo de segurança presidencial.

TREINAMENTO
Hoje e amanhã, haverá um 

treinamento terrestre em 
Joinville. Ele será realizado 
durante o dia e contemplará 
todo o trajeto a ser percorrido 

por Bolsonaro. Além do GSI, 
participarão deste treinamento 
o Exército, a Polícia Militar, a 
Polícia Civil, a Polícia Rodoviá-
ria Federal e a Polícia Federal. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
também estará presente dando 
o suporte em ambulâncias.

Esta não será a primeira 
vez que Jair Bolsonaro visi-
tará Joinville na condição de 
presidente. Em dezembro de 
2020, ele passou pela cidade 
antes de ir para São Francisco 
do Sul, onde ficou hospeda-
do no Forte Marechal Luz.

Na ocasião, o presidente 
pousou de helicóptero no 62º 
Batalhão de Infantaria e partiu 
para um almoço com o depu-
tado federal Coronel Armando 
(PSL) e outros apoiadores no 
bairro Anita Garibaldi. Durante 
a passagem por Joinville, o pre-
sidente foi ovacionado e parou 
para cumprimentar apoiadores.
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Após cerca de 50 dias de dis-
cussões, negociações políticas e 
protestos, serão votadas hoje, a 
partir das 15 horas, no plenário 
da Assembleia Legislativa, a PEC 
(Proposta de Emenda à Consti-
tuição) 5/2021 e o PLC (Projeto 
de Lei Complementar) 10/2021, 
que tratam da reforma da Pre-
vidência dos servidores públicos 
de Santa Catarina. A votação 
é aberta e são necessários 21 
votos, maioria absoluta dos 40 
deputados, para aprovação do 
PLC, e 24 votos no caso da PEC.

A expectativa é de uma vitória 
do governo do Estado, mas, para 
evitar surpresas na votação, o 
Executivo e a Alesc definiram, 
na semana passada, em comum 
acordo, a elaboração de um 
substitutivo global que alterou o 
texto original da reforma. Com as 
mudanças apresentadas, a previ-
são de redução do déficit atuarial 
de R$ 39,3 bilhões em 20 anos foi 
desidratada para R$ 32 bilhões. 
Ontem, os projetos foram apro-
vados nas comissões legislativas.

Em busca de um consenso com 
os deputados e os servidores, 
o Executivo aceitou na semana 
passada fazer alterações no texto 

original, como a supressão da 
alíquota extraordinária; institui-
ção de isenção de contribuição 
previdenciária para beneficiários 
acometidos por doenças graves; 
suavização das regras de transi-
ção de pontuação; entre outras.

“O projeto que chega hoje ao 
plenário foi construído com 

muito diálogo. Mesmo antes de 
vir para a Assembleia Legislativa, 
o governo e o Iprev (Instituto de 
Previdência do Estado de Santa 
Catarina) estiveram na Casa, 
se reuniram com todos os 40 
deputados. Após isso, fez uma 
série de reuniões com os po-
deres, com os sindicatos, com 
entidades representativas dos 
funcionários públicos”, disse o 
deputado José Milton Scheffer 
(PP), líder do governo na Alesc.

Scheffer salientou que o gover-
no sempre se manteve aberto a 
negociação com o parlamento 
catarinense, tanto que cerca 
de 30 emendas encaminhadas 

pelos deputados acabaram na 
elaboração da emenda subs-
titutiva global, tornando a 
reforma “um processo mais 
suave para o servidor”.

“Esse projeto precisa ser votado 
e aprovado hoje para que possa, já 
no final do ano, sendo sancionado 
pelo governador e implantado, 
começar a gerar uma diminuição 
no déficit do Iprev”, afirmou.

Com a aprovação em plenário, 
o presidente da Alesc, deputado 
Mauro de Nadal (MDB), tem 48 
horas para promulgar a PEC e 
encaminhá-la ao governador do 
Estado. O chefe do Executivo tem 
15 dias para sancionar o projeto.

Dia decisivo para a 
reforma da Previdência 
Após passar nas comissões da Alesc ontem, os dois projetos que tratam das alterações nas regras de 
aposentadoria dos servidores de Santa Catarina devem ser votados pelos 40 deputados em plenário hoje

Governo do Estado está otimista 

Segundo o secretário da Casa Civil, Eron Giordani, principal 
interlocutor do governo com a Alesc, a expectativa do Execu-
tivo é da aprovação do substitutivo global encaminhado pelo 
governo sem alterações. Porém, deputados da oposição devem 
querer votar, em separado, alguns temas não absorvidos pelo 
substitutivo global. Uma reunião de líderes está marcada para 
as 11 horas de hoje e definirá a forma de votação da reforma.

“Estamos todos confiantes na aprovação desse projeto, que 
é bom para o Estado”, disse Eron, que ao longo do dia de on-
tem permaneceu na Alesc em conversa com os deputados.

A bancada do Partido dos Trabalhadores deve apresentar alguma 
emenda separada do substitutivo. A principal crítica ao projeto é a 
alíquota de 14% aos segurados e pensionistas que ganham até o teto 
do INSS. Os parlamentares petistas queriam evitar que o percen-
tual que atualmente é descontado do salário de quem ganha acima 
do teto do INSS, de R$ 6.433,57, passe a incidir no vencimento de 
quem recebe a partir de um salário mínimo, o que atingirá 74,99% 
dos aposentados e 77,08% dos pensionistas do Poder Executivo.

O valor previsto de 
redução do déficit atuarial 
nos próximos 20 anos com 
a aprovação da reforma 
é de R$ 32 bilhões.

Deputados aprovaram os pareceres favoráveis 
dos projetos nas comissões legislativas ontem

RODOLFO ESPÍNOLA/AGÊNCIA ALESC/DIVULGAÇÃO/ND
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CAMPANHA dO 

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

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

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Patrocínio:
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Nós, lá fora
Por que a imagem do Brasil no exterior está tão 

deteriorada? Essa pergunta me fizeram em uma 
palestra de agora sobre comunicação estratégica, 
para oficiais superiores que irão comandar 
unidades do Exército pelo país. Os ministros da 
Agricultura e Turismo, recém chegados de reuniões 
do G7 e G20 em Roma, ficaram com a impressão 
de que a imagem do Brasil nunca esteve tão ruim. 
O ministro Gilson Machado, que não leva desaforo 
para casa, prepara contra-ofensiva pelo bom nome 
do nosso país. Por que imagem negativa se temos 
tantos dados positivos para mostrar ao mundo? 
Estaríamos escondendo o bom e mostrando o ruim?

A origem dessa propaganda negativa é política 
e comercial. Os que pretendem atingir o governo 
atingem também o país. O jejum da Lei Rouanet 
ajuda a turbinar a campanha; a divergência 
ideológica move os que não têm pejo de falar 
mal do país em que nasceram, passando por 
cima do princípio de patriotismo, em que a gente 
pode falar mal aqui dentro, mas lá fora defende 
sempre. Apátridas não se importam com isso. 

A concorrência comercial é um ingrediente 
importante na propaganda anti-Brasil. Estamos 
cada vez mais importantes no comércio mundial. 
Carne, soja, sucos, 
minérios. Um em 
cada cinco pratos 
no planeta tem 
alimento brasileiro. 
E o alimento é o 
mais essencial dos 
combustíveis. A 
ministra Tereza 
Cristina teve que 
ir a Roma desfazer 
armadilhas contra 
nossas exportações. 
Destinos turísticos 
do mundo sentem o 
poder brasileiro no 
turismo de natureza.

O mote é a Amazônia, embora sejamos o país 
que mais preserva seu solo, cerca de 60% da 
área nacional. Semana passada o Ministério 
da Defesa demonstrou a adidos militares de 34 
países o que as Forças Armadas vêm fazendo pela 
Amazônia. Na agricultura e pecuária, tecnologia 
e sustentabilidade são palavras de ordem no 
setor. No entanto, o preconceito ideológico é forte. 
E miram no governante não se importando em 
acertar o país, tal como aconteceu na pandemia. 
Os que adotaram o coronavírus como parceiro para 
contra o governo, debilitaram a renda nacional, o 
emprego e as empresas. No exterior, para atingir 
o governo, sujam a imagem dos brasileiros.

GarciaALEXANDRE

A origem dessa 
propaganda negativa é 
política e comercial. Os 
que pretendem atingir 
o governo atingem 
também o país. O jejum 
da Lei Rouanet ajuda a 
turbinar a campanha.”

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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Matheus de Souza,  
Elizabeth Lopes e Gustavo Côrtez
Estadão Conteúdo

O presidente Jair Bolsonaro 
aproveitou o encontro mati-
nal com seus apoiadores, na 
frente do Palácio do Alvora-
da, ontem, para responder as 
duras críticas que recebeu do 
Judiciário na segunda-feira, 
especificamente do minis-
tro do TSE (Tribunal Supe-
rior Eleitoral), Luis Roberto 
Barroso. “Barroso presta um 
desserviço à população bra-
sileira”, destacou, voltando 
a insistir na instituição do 
voto impresso no país. “Vol-
to a pedir voto impresso, o 
Brasil está sendo agredido 
internamente”, emendou.

Aos apoiadores, Bolsona-
ro voltou a apresentar suas 
próprias estatísticas para 
dizer que as urnas eletrô-
nicas não são confiáveis 
e disse se eles confiavam 
mais “em relatório da Polí-
cia Federal ou no Barroso”.

Bolsonaro disse que “joga 
dentro das regras constitu-
cionais” e Barroso não. Na 
segunda-feira, os ministros 
do TSE votaram, por unanimi-
dade, a favor da instauração 

de inquérito administrativo 
e envio de notícia-crime ao 
Supremo contra o presidente 
pelas declarações infunda-
das de irregularidades no 
sistema eleitoral e ameaça 
à realização das eleições.

Em posse de dois relató-
rios da Polícia Federal sobre 
as urnas, Bolsonaro declarou 
que, se o presidente do TSE 
continuar “insensível” a seus 
apelos contra o sistema elei-
toral, e o povo desejar, haverá 
um movimento na avenida 
Paulista, em São Paulo, para 
mandar um “último recado” 

ao ministro. “Senhor Barroso, 
sua palavra não vale absolu-
tamente nada. Está a serviço 
de quem?”, questionou.

Bolsonaro se mostrou 
bastante insatisfeito com 
Barroso, e dedicou toda a sua 
conversa com apoiadores 
ontem a criticar o ministro. 
Bolsonaro argumentou que a 
briga com o presidente do TSE 
não era para mostrar “quem 
é mais macho”, mas que ele 
não abria mão de demonstrar 
quem respeitava a Cons-
tituição, coisa que acusou 
o ministro de não fazer.

Bolsonaro ataca urnas 
e presidente do TSE
Chefe do Executivo afirmou que Luis Roberto Barroso “presta um 
desserviço à população” ao defender o atual sistema eleitoral

Ações adotadas pela Justiça Eleitoral podem tirar 
presidente do pleito em 2022, afirmam juristas

As medidas tomadas pelo 
TSE contra as reiteradas 
acusações do presidente Jair 
Bolsonaro à eficácia da urna 
eletrônica, condicionando 
as eleições de 2022 ao voto 
impresso, podem atrapalhar 
seus planos políticos. Juristas 
ouvidos pelo Estadão dizem 
que o inquérito administrativo 
e a notícia-crime apresenta-
dos ontem pelo TSE, pedindo 
ao Supremo Tribunal Federal 
a inclusão de Bolsonaro na 
investigação das fake news, 
têm potencial para torná-lo 
inelegível se ele for respon-
sabilizado criminalmente. A 
depender do desfecho do caso, 
uma eventual candidatura de 
Bolsonaro a novo mandato 
tem chance de ser contes-

tada na Justiça Eleitoral.
Para o ex-presidente do TSE 

Carlos Velloso, o tribunal agiu 
de forma unânime para fazer 
o que lhe cabia. “Tudo isso 
constitui uma reação justa e 
natural aos ataques injustos 
ao sistema eleitoral e à pró-
pria Justiça Eleitoral”, disse 
Velloso, ministro que coman-
dou o processo de criação da 
urna eletrônica. “Se há notícias 
falsas, há práticas de crime. É 
muito importante o inquérito 
administrativo e tudo pode 
ocorrer nesse processo, inclu-
sive ações de inelegibilidade. 
Será necessário apresentar 
as provas da alegada ocor-
rência de fraude no sistema 
de votação eletrônico”.

Na avaliação de Isabel 

Veloso, professora da FGV-
-Direito (Rio), ações como 
essas podem, de fato, penali-
zar Bolsonaro, em particular 
a viabilidade de sua reelei-
ção. A professora observou, 
porém, que pode não haver 
tempo hábil para isso. 

No diagnóstico do professor 
de direito constitucional da 
FGV-Direito, Wallace Corbo, o 
TSE tem os meios necessários 
para cassar o registro da can-
didatura de Bolsonaro e reme-
ter a ação ao Ministério Público 
Federal para instauração de 
processo disciplinar ou ação 
penal, caso sejam constatadas 
ações de abuso de poder polí-
tico e econômico. As punições 
ao presidente são detalhadas 
em lei complementar de 1990.

Para Bolsonaro, Brasil está sendo “agredido internamente” 
sem voto auditável para as eleições de 2022

ALAN SANTOS/PR/DIVULGAÇÃO
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Sistema é colocado à prova há 25 anos

Marcelo Peregrino 
se disse contrário 
à proposta pois o 
voto já é auditável. 
“Se formos olhar 
para a história do 
Brasil vemos que, 
desde o Império 
até a República, a 
história do voto 
impresso e da sua 
apuração são a história da fraude 
e do erro humano”, reforçou.

Na sequência, Peregrino lem-
brou que, não por acaso, a Justiça 
Eleitoral, na década de 1980, pas-
sou pelo processo de informatiza-
ção, tanto do alistamento quanto 
da apuração e do voto. “A solução 
apresentada traz uma camada de 
muita insegurança, muita dú-
vida. Sou a favor do voto como é 
hoje, auditável, livre e idôneo”.

O advogado lembrou que, desde 
2009, é feito um teste de integri-
dade nas urnas eletrônicas. “Te-
mos uma cerimônia de assinatura 
digital e lacração do sistema, 
temos audiência de geração de 
mídia, audiência 
de configuração 
de urna. Todos 
procedimen-
tos são abertos 
a partidos, ao 
juiz, ao promotor 
eleitoral e a quem 
quiser partici-
par”, ressaltou 
Peregrino.

Ele também 
mencionou e 
explicou o arti-
fício da votação 

paralela. “No dia da 
votação é feito um 
sorteio, algumas urnas 
são reunidas, ocorre 
uma votação em cédula 
de papel e as infor-
mações das cédulas 
são inseridas na urna 
eletrônica para mostrar 
que há coincidência. 
Ou seja, todo conteúdo 

apertado no botão é o que vai de 
fato sair”, reforçou o advogado.

De acordo com o especialista, o 
nosso sistema é colocado à prova 
há mais de 25 anos. “Posso até 
concordar que podemos ampliar o 
teste de integridade, criar ou-
tros mecanismos, mas acho que, 
em um momento como este, de 
intensa polarização política, a 
adoção do meio impresso, que 
sempre foi significado de frau-
de na apuração e na totalização, 
não é o caminho mais adequa-
do”, argumentou Peregrino.

Sobre a totalização dos votos ser 
restrita ao TSE, Peregrino disse 
que nos regimes democráticos 

ocidentais, via 
de regra, existe 
um organismo 
eleitoral. “O que 
a história na-
cional mostra 
é que a Justiça 
Eleitoral tem, de 
forma cabal, nos 
últimos 25 anos 
da urna eletrô-
nica, trazido 
resultados que 
espelham a ver-
dade eleitoral”.

Em defesa do aumento na fiscalização

Márcio Vicari é 
solidário à proposta 
de voto auditável para 
aumentar a fisca-
lização das urnas. 
“Apoio, porque sou a 
favor da possibilidade 
de fiscalização, no 
sentido mais amplo 
da palavra, daqui-
lo que é o momento 
mais crucial da vida 
democrática, que é a entrega do 
poder do povo, que é seu de-
tentor último, aos seus repre-
sentantes”, defendeu Vicari.

Em seguida, Vicari respondeu 
se, atualmente, é possível ou não, 
fazer a auditoria dos votos. “Quem 
diz que o voto não é auditável 
hoje está errado. Quem diz que 
é plenamente auditável também 
está errado. O voto é auditá-
vel, existem formas, em espe-
cial a chamada votação paralela. 
Mas a proposta da PEC que está 
em exame no Congresso é uma 
ampliação dessa possibilidade 
de auditar”, comentou Vicari.

No entendimento 
dele existem restri-
ções na auditagem 
dos votos em rela-
ção ao software que 
serve às urnas. “Es-
ses sistemas, tanto 
o das urnas, mas 
mais especifica-
mente o da totali-
zação, são sistemas 
sob o controle do 
TSE e cujo código 
fonte - a chave para 
se entrar no sis-

tema - é privativa 
do tribunal. É nesse 
sentido que a Polícia 
Federal, por exem-
plo, diz que não 
consegue auditar”.

Questionado sobre 
a necessidade de 
implementação 
do voto impresso, 
Vicari disse que cada 
urna emite um bo-

letim no fim da votação, mas a PEC 
propõe que esse papel seja emi-
tido para cada voto, sem contato 
manual. “Já que o boletim de urna 
é um documento escrito, que se 
emite ao final da votação, urna a 
urna, não vejo porque não se possa 
fazer o mesmo procedimento 
voto a voto, desde que se res-
guarde o sigilo”, pontuou Vicari.

Falando sobre a possível de-
mora que o procedimento traria 
à contagem, Vicari recorreu à 
segurança. “Rapidez não é tudo. 
Talvez a segurança valha mais 
em determinadas circunstân-
cias”, defendeu o advogado. 

Ele também 
acredita que a 
decisão sobre o 
voto impresso 
deve ficar com 
o Congresso 
Nacional. “Se 
não for por um 
plebiscito na-
cional, que seja 
no Congresso. 
Lá é o foro pró-
prio para se de-
bater isso, não 
no Judiciário”.

O Conexão ND colocou frente 
a frente dois advogados e 
ex-juízes eleitorais do TRE-SC 
(Tribunal Regional Eleitoral 
de Santa Catarina) que têm 
posições antagônicas sobre o 
voto impresso auditável: Már-
cio Vicari e Marcelo Peregrino. 
Vicari é a favor da proposta 
de mudança para a eleição de 
2022, Peregrino é contrário. 
Os dois defenderam suas posi-

ções em debate mediado pelo 
articulista e comentarista po-
lítico do Grupo ND, Paulo Al-
ceu, exibido ontem à noite na 
Record News e com transmis-
são simultânea no portal ND+.

Márcio Vicari entende que 
é importante a realização de 
debates que fujam da paixão 
da política, como esse encon-
tro promovido pelo Grupo ND. 
“Contribui para que as pessoas 

possam formar uma convic-
ção a respeito de uma opção 
ou de outra”, disse Vicari.

Marcelo Peregrino afir-
mou que é extremamente 
importante que tenhamos 
debates qualificados sobre 
os grandes temas nacionais, 
porém, “fugindo do debate 
político para focar nas ques-
tões técnicas relacionadas 
ao processo de votação’’.

Voto impresso em debate
Advogados e ex-juízes eleitorais discutem a proposta que 
pode mudar a dinâmica das eleições do Brasil em 2022

Articulista e comentarista Paulo Alceu (à esq.) mediou a 
conversa ontem do programa Conexão ND na Record News

 
Márcio  
Vicari

 
Marcelo 

Peregrino
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Se formos olhar 
para a história do 
Brasil vemos que, 
desde o Império até a 
República, a história 
do voto impresso e 
da sua apuração são 
a história da fraude 
e do erro humano.”

Sou a favor da 
possibilidade de 
fiscalização, no sentido 
mais amplo da palavra, 
daquilo que é o 
momento mais crucial 
da vida democrática, 
que é a entrega do 
poder do povo.”



A aprovação da reforma
Duas mudanças na reforma 
da Previdência devem estar 
em debate hoje na votação do 
relatório final do deputado 
Milton Hobus, aprovado 
pelas três Comissões Técnicas 
da Assembleia. São eles: 
o que impõe contribuição 
previdenciária de 14% para 
quem ganha acima de um 
salário mínimo; e o que reduz 
as pensões por morte para 
60% do salário do titular.
Na prática, segundo 
a deputada Luciana 
Carminatti, servidor que 
ganha R$ 3.000 e vier a 
falecer, a família receberá 

apenas R$ 1.800, além de 
desconto de 14% para o 
Iprev. Enfatizou: “Os que 
ganham menos pagarão 
uma conta que não é deles.”
A maioria dos deputados, 
contudo, considera a reforma 
necessária e inadiável, em 
função do déficit de R$ 4,8 
bilhões, e de dados sobre 
o conjunto da população. 
Enfatizaram que 82% dos 
catarinenses recebem renda 
mensal de dois salários 
mínimos, enquanto 92% 
dos servidores ativos e 
inativos ganham mais de 
três salários mínimos.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

A decisão do Tribunal de 
Contas do Estado de suspender, 
por constatar irregularidades, a 
licitação sobre o contrato de gestão 
do Centro de Eventos de Balneário 
Camboriú, ganhou destaque na 
sessão da Assembleia Legislativa. 
O deputado Ivan Naatz (PL), que 
denunciou a concorrência há um 
ano da tribuna do Legislativo, voltou 
a criticar a SCPar e a Santur por 
mais este processo que mancha a 
atual administração estadual.

A principal irregularidade 
constatada pelos técnicos do TCE 
refere-se à condição da Quality 
Empresarial, que integra o Consórcio 
BC Eventos, junto com a Insight 
Engenharia. A Quality não tem 
qualquer experiência em gestão de 
centros de convenções. Procurou 
habilitar-se alegando ser gestora 
da Arena Petry, alterando a razão 
social cinco dias antes do prazo 
de apresentação dos documentos, 
segundo o TCE. Sua atuação 

limitava-se a fornecer bebidas 
e alimentos ao grupo Petry.

Naatz denunciou que o sócio 
da Quality é assessor parlamentar 
e manteve várias conversas com 
os responsáveis pela licitação.

Realmente inexplicável o que 
ocorre com esta licitação. O Centro 
de Eventos de Balneário Camboriú 
há décadas é reivindicado pelo trade 
turístico. Empreendimento vital para 
a realização de feiras, congressos 
técnico-científicos e eventos.

Projeto de 2010, quando Leonel 
Pavan era governador e inaugurado 
por Eduardo Moreira em 2018. 
Santur e SCPar estão há mais 
de dois anos e meio analisando, 
discutindo e encaminhando a 
licitação. E ninguém constatou as 
irregularidades apontadas pelo TCE?

No centro de eventos foram 
investidos R$ 160 milhões. Inexplicável 
a ausência de grandes empresas 
e sua entrega a amadores. Tem 
gato na tuba ou jaboti na árvore.

O relatório
Os deputados Fabiano 

da Luz (PT), Luciane 
Carminatti (PT), Bruno 
Souza (Novo) e Marcius 
Machado (PL) votaram 
nas Comissões Técnicas 
contra a aprovação do 
relatório do deputado 
Milton Hobus (PSD) sobre 
a reforma da Previdência 
dos servidores públicos. 
Consideraram duras 
algumas as mudanças 
contidas no projeto 
original do governo 
e mantidas nas 
três comissões.

Santur: a licitação viciada

Mudanças - O novo presidente estadual do PTB, 
Kennedy Nunes, confirmou a filiação do deputado 
Felipe Estevão, eleito pelo PSL. O deputado Jessé 
Lopes já formalizou sua inscrição no trabalhismo. 
No Sul, a presidente do PSDB, Geovânia de Sá, 
anunciou a inscrição no ninho tucano do ex-
deputado Cleiton Salvaro. Outras transferências de 
parlamentares e líderes políticos, em conversações, 
estão previstas para os próximos meses. 

Médicos - O governo estadual está examinando neste 
início de agosto o novo plano de carreira dos médicos 
servidores estaduais. Os estudos dos novos salários foram 
elaborados pela Secretaria da Saúde, segundo informou 
o secretário AndréMotta Ribeiro, durante reunião 
com o presidente da ACM (Associação Catarinense de 
Medicina), Ademar José de Oliveira Paes Junior, também 
presidente do Cosemesc. A próxima etapa será um fórum 
na ACM para apresentação da proposta do governo.
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Curtas
 – Lançado o Prêmio 
Fiesc de Jornalismo, 
versão 2021, com 
premiação total de R$ 
81 mil para trabalhos 
produzidos de 12 de 
agosto a 3 de outubro.

 – Biblioteca Pública 
do Estado, com 
novos elevadores e 
novo visual, já está 
atendendo o público, 
mediante prévio 
agendamento.

DIVULGAÇÃO/ND

 Acompanhe 
meus 
comentários 
no Balanço 

Geral, na NDTV, de segunda a 
sexta, a partir das 12h, e mais 
notícias no blog do portal nd+

Politicagem
O deputado Marcius Machado (PL) considera “um 
desrespeito a Assembleia Legislativa” o tratamento 
que vem recebendo do governador Carlos Moisés 
e seu governo. Disse que Moisés esteve visitando 
a ala em reforma da Maternidade Tereza Ramos, 
convidou autoridades e líderes políticos, mas 
ignorou a presença do parlamentar. Machado 
queixou-se do secretário de Infraestrutura 
“que não atende telefone” e “nada informa 
sobre de interesse público em Lages”.

Magistério
Merecida e oportuna homenagem 
à professora Olga Brasil da 
Luz que está sendo proposta 
pelo Movimento Floripa 
Sustentável à Câmara Municipal 
de Florianópolis. Dá seu nome 
ao espaço público situado na 
avenida Hercílio Luz entre as 
ruas Anita Garibaldi e Antônio 
Luz, no Centro da Capital. 
O pedido é subscrito por 44 
entidades. Olga Brasil dedicou 
sua vida ao magistério. Manteve 
uma escola ali mesmo naquela 
região. Milhares de crianças 
passaram pelo educandário. 
Justo reconhecimento.

Protelação
A transferência de R$ 
200 milhões do Tesouro 
Estadual para as obras de 
duplicação da BR-470 foi 
debatida na sessão de ontem 
da Assembleia Legislativa. 
O deputado Ricardo Alba 
(PSL) criticou com ênfase o 
impasse na destinação dos 
recursos. Sem citar o nome, 
condenou o senador Jorginho 
Mello (PL), atribuindo a 
ele “disputa política com 
contornos eleitorais”. 
Destacou que o DNIT levou 
60 dias para elaborar a 
minuta e acusou o órgão de 
estar “barrigando” a decisão.



Em tempos onde se cobra a perfeição e bele-
za de forma exagerada, todo mundo quer 
melhorar alguma coisa, não é mesmo? De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), até 2060 a po-
pulação maior de 65 anos será de 25,5%. 
Levando uma vida saudável, o consumo de 
produtos e procedimentos estéticos tam-
bém aumentará para poder atender o 
envelhecimento da população. E a preo-
cupação com a aparência não tem mais 
idade, nem sexo. Os cuidados deixaram 
de ser vaidade, fazendo com que o mer-
cado de estética se tornasse também um 
bom investimento, tanto para a econo-
mia quanto para quem busca tratamen-
tos faciais ou corporais. 
 
Mas o que seria um tratamento estético nor-
mal e, em alta no mercado, pode se tornar um 
grave problema. E em algumas situações, sem 
reversão dos estragos. O que afeta não só o 
corpo, mas o psicológico da pessoa. Além de 
gastos sem garantias e sem retorno. Se for 
feito de forma responsável e saudável, os 
resultados irão aparecer e se manter. Mas 
muitos optam por opções milagrosas, sem 
embasamento científico e realizadas por 
pessoas sem credibilidade. 

Massagens e outros procedimentos podem 
ser alternativas não apenas para melho-
rar o corpo, mas também a mente! Além de 
ser um excelente coadjuvante no tratamento 
de problemas físicos e mentais, a massagem 
proporciona sensação de bem-estar, melhora 
a aparência e a autoestima, alivia as tensões 
musculares, ajuda no controle do estresse, da 
ansiedade entre outras funções. 
 
Cada objetivo exige uma técnica e, por isso, é 
essencial a busca por um profissional capaci-
tado e de confiança. Nos tempos que estamos 
vivendo, é importante mantermos a saú-
de psicológica e física em dia para suportar o 
peso dos dias difíceis, agravados pela pande-
mia. Quando falamos de benefícios físicos, é 
importante lembrar que os procedimentos es-
téticos devem ser aliados a bons hábitos ali-
mentares e a atividade física. Um verdadeiro 
combo que garante as mudanças desejadas. 
 
Não existem milagres sem sacrifícios na busca 
de um corpo saudável e modelado. É impor-
tante lembrar que procedimentos estéticos 
realizados de forma errada, podem provocar 
danos à sua saúde, por isso, busque auxílio 
profissional e usufrua dos benefícios que os 
procedimentos estéticos têm a lhe oferecer! 

Os cuidados na hora de  
fazer um tratamento estético 

Josy Leandro
massoterapeuta

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L

quarta-feira, 4 de agosto de 2021     11

Charge

A força dos 
pequenos negócios

L evantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), com base nos dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Ca-
ged), do Ministério da Economia, reforça a importân-

cia dos pequenos negócios para garantir movimento ao motor 
da economia durante a pandemia de Covid-19. Em 12 meses, 
entre julho de 2020 e junho de 2021, o setor apresentou um 
saldo positivo de 2.094.812 empregos com carteira assinada, 
o que representa 71,8% das vagas criadas no Brasil. O número 
é quase três vezes superior ao das médias e grandes empresas, 
que contrataram, no período de um ano, 717.029 pessoas.

Apenas em junho de 2021, as micro e pequenas empresas 
registraram 871.197 admissões contra 654.801 desligamentos, 
resultando em saldo positivo de 216.396 empregos gerados. 
Esse montante equivale a 70% do total de empregos no terri-
tório nacional. Em 
junho, novamente, 
os pequenos negócios 
superaram as médias 
e grandes empresas, 
que fizeram 663.993 
admissões contra 
596.048 desliga-
mentos, com saldo 
positivo de 67.945 
empregos, o que 
equivale a 21,9% do 
total gerado no país.

Entre os seg-
mentos, o Sebrae 
apontou que o de 
serviços, um dos mais afetados pela pandemia, foi o que mais 
gerou empregos no Brasil. Em junho, essas empresas cria-
ram 87,2 mil novas vagas, seguidas pelas do comércio com 
63,2 mil, indústria da transformação (30,9 mil), construção 
civil (26,4 mil) e agropecuária (5,9 mil). Todos os segmen-
tos de pequenos negócios apresentaram resultado positivo.

Esses dados do Sebrae reforçam a importância de facilitar a 
ação empreendedora. Boa pauta para os prefeitos, que precisam 
reduzir entraves burocráticos em seus municípios, algo hoje tão 
fundamental quanto qualquer incentivo em termos fiscais. É 
preciso estimular quem quer gerar renda e emprego, o que vai 
se transformar em mais arrecadação de impostos e dinheiro em 
circulação. Esse setor é uma das principais geradoras de riqueza 
no comércio nacional. E quando esses pequenos negócios vão 
bem, o país colhe os frutos e toda a sociedade é recompensada.

Em um ano, pequenos 
negócios apresentaram 
saldo positivo de 
2.094.812 empregos 
com carteira assinada. 
Isso representa 71% das 
vagas criadas no país.”
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Celesc firma acordo com 
MP por cobrança indevida
Estatal terá de devolver R$ 32 milhões ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, que financia projetos de relevância 
social. Os valores, segundo o MP, foram cobrados a mais dos consumidores entre junho de 2005 e abril de 2014

No entendimento do Ministério Público, acordos como estes atuam como verdadeiros “reguladores do mercado” e acolhem o consumidor 
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Homens armados invadem casa e 
fazem família refém em Joinville

Uma família residente na rua Otto Benack, no 
bairro Bom Retiro, na zona Norte de Joinville, 
viveu momentos de terror na última segunda-
-feira devido a um assalto. A dona da casa contou 
à Polícia Militar que o marido dela havia marcado 
com uma pessoa para mostrar um apartamento 
que possuem para alugar. Ela estava na cozinha 
e começou a ouvir gritos  vindos da garagem. 

Quando foi até lá para ver o que estava aconte-
cendo viu dois homens armados com armas de fogo 
agredindo o marido. Ele teve um corte na cabeça. 
Os homens, de acordo com a ocorrência registrada, 
eram estrangeiros e falavam espanhol. Os crimino-
sos renderam a família toda em uma sala e ficaram 
perguntando onde estavam as joias e o dinheiro.

Em seguida, apareceu um terceiro homem, 
também armado, que subiu até o segundo andar 
da casa. Após revirar os móveis da residência, os 
assaltantes roubaram R$ 1.500,00 em dinheiro, 
além de uma aliança de brilhante, uma alian-
ça de casamento, duas pulseiras de ouro branco 
e duas gargantilhas de ouro com pingente.

Os criminosos também levaram carteira com 
todos os documentos, cartões, celular do marido, 
e chave do carro da família. Depois disso, conti-
nuaram revirando a casa em busca de mais objetos 
de valor. Como não localizaram, fugiram do local. 

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

A aplicação de um índice con-
siderado indevido no parcela-
mento de dívidas de clientes fará 
a Celesc devolver R$ 32 milhões 
à sociedade. É o que estipula o 
acordo firmado entre a estatal e 
o MPSC (Ministério Público de 
Santa Catarina). Os valores fo-
ram cobrados a mais entre junho 
de 2005 e abril de 2014 e o Códi-
go de Defesa do Consumidor de-
termina que se os mesmos não 
são reclamados pelos consumi-
dores devem ser transferidos 
à sociedade para evitar o enri-
quecimento ilícito da empresa.

O acordo judicial em ação de 
liquidação e execução de dívida 
coletiva foi proposto pela 29ª 
Promotoria de Justiça da Ca-
pital, com atribuição de defe-
sa do consumidor em todo o 
Estado. Os entendimentos para 
o acordo duraram mais de um 
ano, mas, caso se optasse pela 
continuidade do processo pela 
via judicial, segundo a Promo-
tora de Justiça Analú Librelato 
Longo, a discussão poderia 
ainda durar muitos anos.

Analú destaca que os valores 
cobrados indevidamente irão 
para o Fundo de Reconstituição 
de Bens Lesados, o qual financia 
projetos de relevância social. 
Pelo termo assinado na última 
terça-feira em audiência virtual, 
a Celesc irá quitar o valor em 25 
parcelas, sendo 24 fixas de R$ 
750 mil e a última ajustável. 

No dia 5 de julho de 2024, a 
Celesc deverá pagar o equi-
valente a R$ 14 milhões. A 
empresa, então, poderá abater 
desse valor as indenizações 
individuais que vierem a ser 
quitadas até dois meses antes 
dessa data final. O saldo de-
verá ser atualizado pelo INPC.

 “Entendemos que acordos 
como esse defendem os consu-
midores e auxiliam os forne-
cedores a encerrar demandas 
e a reafirmar seu compromis-
so social. Esses acordos, em 
última análise, atuam como 
verdadeiros ‘reguladores do 
mercado’ e um mercado forte 
e transparente acolhe o con-
sumidor em todos seus direi-
tos”, enfatiza Analú Longo. 

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

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

105/2021, destinado a Aquisição de fraldas descartáveis e absorventes higiênicos para atendimento 

às necessidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José na Data/Horário: 17/08/2021 

às 9h, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites  

www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027.

Joinville/SC, 02 de agosto de 2021.

Jean Rodrigues da Silva – Secretário Municipal de Saúde.

Fabrício da Rosa – Diretor Executivo.

AVISO DE ERRATA
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, 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. 155/2021, destinado a Aquisição de insumos para uso em trabalhos 
de campo pela vigilância epidemiológica de Joinville, sendo transferida a data de abertura das 

propostas para o dia 16/08/2021 às 09:00 horas. A errata na íntegra encontra-se à disposição dos 

interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027. 

Joinville/SC, 03 de agosto de 2021. 

Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Saúde. 

Fabrício da Rosa, Diretor Executivo.

AVISO DE ERRATA
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, 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. 165/2021, destinado a Aquisição de equipamentos hospitalares 
para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José, sendo transferida a data de abertura 

das propostas para o dia 18/08/2021 às 09:00 horas. A errata na íntegra encontra-se à disposição dos 

interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 460027. 

Joinville/SC, 03 de agosto de 2021. 

Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Saúde. 

Fabrício da Rosa, Diretor Executivo.



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%

4,42%

8,35%

JULHO

JUNHO

MAIO

ABRIL

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

-

0,60%

0,96%

0,38%

5,07%

9,22%

-

0,11%

3,40%

2,22%

17,74%

34,54%

0,78%

0,60%

4,10%

1,51%

21,36%

33,84%

-

1,27%

0,33%

0,90%

4,78%

8,75%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,162 R$ 5,164

-0,8829% TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,17 R$ 5,32

-0,7463%
 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,099 R$ 6,1

+0,3851%

COMPRA VENDA

R$ 0,0528 R$ 0,0533

-1,11%
 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$ 299,72

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
02/AGO 122.515,74 0.59%

30/JUL 121.800,79 -3.08%

29/JUL 125.675,33 -0.48%

Data fi nal Rendimento
2/AGO 0,2446%

1/AGO 0,2446%

28/JUL 0,2446%

Ibovespa

Poupança

Com o preço da carne bovina 
em constante elevação, o 
consumidor catarinense tem 
buscado alternativa a essa 
proteína animal. A opção 
que mais cresceu no primeiro 
semestre de 2021 foi a carne 
suína, com 6,6% em demanda 
de volume. Os dados são 
de uma pesquisa da Acats 
(Associação Catarinense de 
Supermercados) com empresas 
associadas de todos os portes e 
regiões do Estado, considerando 
o período de janeiro a junho 
de 2021 em relação ao 
mesmo período de 2020.
Conforme a Conab 
(Companhia Nacional de 
Abastecimento), o consumo de 
carne bovina entre brasileiros 
caiu para o menor nível em 
25 anos, de acordo com dados 
do governo, que calcula a 
disponibilidade interna do 
produto subtraindo o volume 

exportado da produção 
nacional. Não bastasse a 
perda de renda da população, 
os preços de cortes bovinos 
dispararam na esteira de 
valores recordes da arroba 
do boi gordo, limitando 
o consumo interno.
Outro dado que reforça este 
recuo é o fato de que os preços 
de cortes conhecidos como 
de segunda, historicamente 
sempre os mais baratos, 
acabaram recebendo reajustes 
muito superiores aos cortes 
chamados de primeira, o que 
aproximou bastante o custo 
do quilo entre os dois grupos. 
As variações apresentadas 
pelos fornecedores ficaram 
entre 35% e 50% em 
alguns cortes específicos.
Além da carne suína, 
aumentou a procura por 
carne de frango (3,3%), ovos 
(4,3%) e pescados (2,2%). 

Preço da carne bovina 
faz procura por suíno 
aumentar 6,6% no Estado

 Aporte de R$ 1 bilhão
A dona do iFood recebeu mais de R$ 1 bilhão (US$ 200 milhões) 
para investir em seu próprio crescimento. A Movile, que além do 
aplicativo de entregas também é dona das fintechs Movile Pay 
e Zoop e da startup de games Afterverse, fez mais uma captação 
e recebeu o seu maior investimento primário em única rodada 
desde a sua fundação. O responsável foi o grupo global de internet 
Prosus, principal investidor da Movile desde 2008. O dinheiro será 
destinado a todas as empresas do grupo, mas a companhia não 
abriu quais serão as parcelas direcionadas para cada negócio. O 
iFood, no entanto, ficará com a maior fatia em um momento em 
que o mercado está cada vez mais disputado, com o crescimento do 
Rappi, do Uber Eats e também de novos entrantes, como a Merqueo.

Icon chega à concessionária da Capital
Florianópolis está entre as 10 concessionárias brasileiras que vão receber o icônico modelo da 
Fiat, o 500 100% elétrico. Com autonomia de 320 km, o veículo chega maior e completamente 
renovado em uma nova plataforma Mini EV. A versão Icon será comercializada a R$ 239.990. 
Os faróis e milhas redondos são Full LED com DRL no capô como se fossem “sobrancelhas”. 
No interior, chama a atenção a grande tela sensível ao toque de 10,25” no formato wide, 
combinado com um cluster digital TFT de 7”. O piso plano abriga as baterias de íons de lítio e 
não compromete a capacidade do porta-malas, que permanece inalterada (185 l). A Fiat abriu 
a pré-venda do 500 Icon ontem à noite pelo site da montadora. Com um cadastro, é possível 
fazer a pré-reserva com cartão de crédito. A Fiat espera vender 120 unidades até o fim do ano.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Expansão
A Caixa e a Caixa 
Cartões realizaram 
ontem a expansão 
nacional da sua 
maquininha, a 
Caixa Pagamentos. 
O novo produto 
está disponível 
para contratação 
em todas as 
unidades próprias 
do banco. A 
maquininha tem 
a marca Caixa e 
permite receber 
pagamentos em 
débito e crédito 
das principais 
bandeiras, 
voucher, além de 
pagamentos por 
aproximação do 
cartão e QR Code, 
como o Caixa Tem.

Investidor estrangeiro
A maior incerteza diante da variante Delta da Covid-19, que se 
tornou dominante em vários países, gerou preocupação sobre o 
crescimento global e motivou o investidor estrangeiro a retirar 
recursos da Bolsa brasileira em julho. Os dados até o dia 28 
mostram uma saída de R$ 7 bilhões, interrompendo um ciclo 
positivo desde março, com impulso da grande liquidez global e do 
otimismo com o avanço da vacinação. Apesar da onda de retirada 
de recursos em julho, o saldo no ano segue positivo em R$ 41 
bilhões, conforme dados da Bolsa. No ano passado, o fluxo de capital 
estrangeiro na Bolsa brasileira foi negativo em R$ 32 bilhões.

Mercado pet
A empresa de comércio de produtos para animais Petz 
anunciou ontem a compra da plataforma Zee Dog e suas 
subsidiárias por R$ 715 milhões, valor que considera 
a avaliação da empresa e montante em caixa. A Petz 
destaca que a associação amplia os horizontes, trazendo 
novas avenidas de crescimento por meio da expertise 
de gestão de marca, desenvolvimento de produtos 
exclusivos, “sourcing” e tecnologia, além da rede de 
distribuição para os pequenos pets shops (littleBs) 
no Brasil e para o mercado pet internacional.
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O Ministério da Educação (MEC) li-
berou ontem (3)em seu portal (prouni 
portal.mec.gov.br) o resultado da segun-
da chamada do Programa Universidade 
para Todos (Prouni), relativo ao segundo 
semestre de 2021. Os selecionados te-
rão até o dia 11 deste mês para compro-
var as informações apresentadas no ato 
de inscrição, por meio  dos documentos 
exigidos para o acesso à bolsa de estudo.

O Prouni oferece bolsas de estudo in-
tegrais e parciais (50%) em institui-
ções particulares de educação superior. 
Para concorrer é necessário, no caso das 
bolsas integrais, que o estudante com-
prove renda familiar bruta mensal, por 
pessoa, de até 1,5 salário-mínimo.

Para as bolsas parciais, que cobrem 
50% do valor das mensalidades, a ren-
da familiar bruta mensal deve ser de até 
três salários-mínimos por pessoa.

Segundo o MEC, é de responsabilidade 
do candidato verificar, na instituição, os 
horários e o local de comparecimento para 
a conferência das informações. A perda do 
prazo ou a não comprovação das infor-
mações implicará, automaticamente, na 
reprovação do candidato.Os candidatos não 
selecionados na primeira e segunda cha-
madas poderão manifestar interesse pela 
lista de espera, nos dias 17 e 18 de agosto.

O MEC ressalta que só pode partici-
par do Prouni o estudante que não tenha 
diploma de curso superior. É necessário, 
também, que o candidato tenha parti-
cipado do Enem mais recente tenha ob-
tido pelo menos 450 pontos de média, e 
que não tenha tirado zero na redação.

Nesta edição do Prouni foram oferta-
das 134.329 bolsas, sendo 69.482 bolsas 
integrais e 64.847 parciais em 10.821 cursos 
ministrados em 952 instituições de en-
sino superior da rede privada do país.
 
Cronograma Prouni 
2021/2022
n Comprovação das informações: de 3 a 11 de agosto. 
n Inscrições na lista de espera: 17 e 18 de agosto. 
n Divulgação da lista de espera para as  
       instituições de ensino: 20 de agosto. 
n Comprovação das informações da lista de espera: 
        23 a 27 de agosto.

Ministério da Educação libera 
segunda chamada do Prouni

Serviço 

Nesta edição do Prouni foram oferecidas mais de 134 
mil bolsas, com mais da metade delas integrais

Os selecionados têm 
até o dia 11 de agosto 
para comprovar os 
dados apresentados 
no ato da inscrição. 
Bolsas podem ser 
parciais ou integrais

Sol

Sol com nuvens

Nublado

Sol com chuva

Chuva leve

Chuva

tempo

Manhã Tarde Noite

Chapecó
Blumenau

Criciúma

Lages
Florianópolis

Itajaí

SANTA CATARINA

Pôr do sol: Nascer do sol: 

Joinville

13°C 25°C 22°C

Quarta    

Máx. 24 °C 
Mín.  9°C 

Quinta  

Máx.    24°C 
Mín.  14°C  

 Sexta 

Máx.   24°C 
Mín.  17°C  

Sol

Sol com nuvens

Nublado

tempo
Manhã Tarde Noite

Chuva

Chuva leve

Sol com chuva

Chapecó

Blumenau

Criciúma

Lages

Joinville

Itajaí

Nascer do sol:
Pôr do sol:

 Quinta  

Máx.  24°C 
Mín.  9°C 

 Sexta 

Máx.   24°C 
Mín.  14°C 

 Sábado 

Máx.   24°C 
Mín.  16°C 

 Máx. 24°C 
Mín.  8°C    

   21°C   9°C 

    25°C   12°C  

     25°C   13°C   

      18°C          6°C    

       22°C   9°C     

Próximos dias

No Estado

FONTE: CIRAM EPAGRI

Sol com chuva à noite

Tempo em FlorianópolisTempo em Florianópolis

6h53
17h47

    21°C   7°C  

Áries 21/3 a 20/4 
Nem tudo que é conversado poderia ser posto 
em prática, e este é um momento de defini-
ções. Por isso, tente se ater às questões mais 
práticas possíveis, deixando de lado, tem-
porariamente, as hipóteses mais abstratas.

Touro 21/4 a 20/5
O jeito é ter conforto, porém, sem você se 
acomodar tanto que acabe entrando numa 
inércia improdutiva. O jeito é ter conforto, 
para sentir segurança na hora de se lançar 
à atividade Aí sim, o conforto é legítimo.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Nada acontecerá por si só. Você pode rezar 
para reivindicar ajuda e proteção das forças 
misteriosas da vida, mas essas só poderão 
ajudar você através das ações empreen-
didas com seus braços, mãos e pernas.

Câncer   21/6 a 22/7 
Neste momento, é importante você se manter 
à margem dos acontecimentos, observando o 
curso de tudo com imparcialidade, evitando 
ao máximo se precipitar em iniciativas que 
não agregariam nada positivo. Isso não.

Leão 23/7 a 22/8  
Faça contato com pessoas novas, estimu-
le sua alma a buscar conexões que sir-
vam para ampliar sua visão de mun-
do. Ficar se comunicando o tempo inteiro 
com as mesmas pessoas de sempre faz sua 
mente estacionar. Nada de evolução.

Virgem  23/8 a 22/9 
Os golpes de sorte podem até acontecer, 
mas ficar dependendo desses não seria uma 
postura muito sensata de sua parte. Anseie 
pelo golpe de sorte, mas, enquanto isso, con-
tinue dando seu melhor na prática. Aí sim.

Libra  23/9 a 22/10
Aprecie a realidade do ponto de vis-
ta mais amplo e abrangente que con-
seguir, porque, somente assim você 
conseguirá entender os aparentes para-
doxos e contradições que circulam à sol-
ta através do seu dia a dia. Só assim.

Escorpião 23/10 a 21/11 
São tantas coisas acontecendo ao mes-
mo tempo que as ideias se misturam 
e contradizem dentro da alma. Enca-
re isso com tranquilidade, evite dei-
xar que a ansiedade tome conta de sua 
mente. Em pouco tempo, isso passará.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Demonstre às pessoas com clareza que seu 
interesse é a harmonia, e não o contrá-
rio. Faça isso para evitar discórdias que 
poderiam ser facilmente dribladas, e que 
poupariam você de imenso desgaste.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Há muitas potencialidades envolvidas nes-
ta parte do caminho, e isso pode distrair, 
porque sua alma fica sonhando com as 
possibilidades, em vez de se concentrar no 
que de imediato poderia ser realizado.

Aquário 21/1 a 19/2
Para que tudo resulte em harmonia, e 
ninguém saia ofendido, você precisa-
rá outorgar espaço para se manifesta-
rem opiniões diferentes das suas e, as-
sim, aguardar pelo momento certo para 
fazer com que as suas prevaleçam.

Peixes  20/2 a 20/3
Nem parece estar acontecendo algo muito 
importante, já que o dia a dia continua o 
mesmo. Porém, por trás dos bastidores dessa 
realidade que parece banal está em gestação 
uma época de grandes batalhas produtivas.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



quarta-feira, 4 de agosto de 2021     15

Decisão ocorre sábado, às 8h30, e vale o bicampeonato olímpico 
para a Seleção. Ontem, goleiro Santos garantiu a vaga na final

A seleção brasileira masculina de futebol der-
rotou o Mexico nos pênaltis e vai disputar a final 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Após empate 
sem gols na prorrogação e tempo normal numa 
partida amarrada, chata e com mais cartões 
amarelos do que lances criativos em Kashima, 
a equipe acertou todas as quatro penalidades 
que bateu e o goleiro Santos também brilhou e 
foi determinante para a classificação do Bra-
sil, que se vingou da derrota na decisão para os 
mexicanos na Olimpíada de Londres, em 2012.

Daniel Alves, Gabriel Martinelli, Bruno Gui-
marães e Reinier bateram com precisão suas 
cobranças, enquanto que Eduardo 
Aguirre e Vásquez pararam em Santos e 
na trave, respectivamente. Tristeza dos 
mexicanos e festa dos brasileiros, que 
comemoraram efusivamente e cho-
raram após a suada vitória no Japão.

Com a vaga na final, o Brasil garantiu 
ao menos a prata e, com isso, assegu-
rou sua sétima medalha na história 
do torneio de futebol masculino nos 
Jogos Olímpicos. Na decisão, a sua 
terceira seguida em Olimpíada, e a 
quarta no total, vai enfrentar a Es-
panha. O jogo que vale o bicampeonato 
olímpico à seleção brasileira será sábado, 
às 8h30, em Yokohama. Com a garanti-
da medalha, a seleção estará no pódio 
olímpico pela quarta vez consecutiva, 
feito alcançado anteriormente so-
mente pela Iugoslávia, entre 1948 e 
1960. A meta é conquistar o bicam-

peonato olímpico, algo que somente Grã-
-Bretanha, Uruguai, Hungria e Argentina 

conseguiram. O Brasil foi superior ao 
México no primeiro tempo, mas não 

exerceu o domínio que fizeram em 
jogos anteriores. Passou mais 

tempo com a bola, criou três 
oportunidades claras, chegou 
a ter um pênalti a seu favor 
- anulado posteriormente 
- mas não controlou o rival. 
O que se viu em Kashima 
na etapa final foi um jogo 
picotado, truncado, repleto 

de faltas duras e reclamações 
e com ausência de bom fute-
bol. Na prorrogação, o roteiro 
foi semelhante aos minutos 

anteriores. A diferença foi 
que o Brasil voltou a 

ser dono das ações e 
passou a se arriscar 
mais. Nas penalida-
des, os brasileiros 
tiveram 100% de 
aproveitamento 
e os mexicanos 
falharam. Festa do 
Brasil em Kashima! 

Brasil e Espanha   
duelam pelo ouro

Dupla brasileira escolheu uma rota diferente das rivais

VELA

Estratégia ousada 
garante o bi olímpico 

A dupla Martine Grael e Kahena Kunze conquistou o 
bicampeonato olímpico na classe 49er FX ao chegar na ter-
ceira posição na medal race, a regata decisiva. Elas fizeram 
uma ótima regata e ficaram à frente das suas principais 
adversárias por um lugar no pódio. A prata ficou com a Ale-
manha e o bronze com a Holanda. Na disputa de ontem, as 
brasileiras escolheram um caminho diferente das princi-
pais adversárias e a estratégia deu certo. Elas passaram na 
terceira posição na primeira e na segunda boia, atrás apenas 
do barco da Argentina e da Noruega. Passaram a terceira 
boia na mesma posição e depois foi só ultrapassar a linha de 
chegada para confirmar a medalha de ouro para o Brasil.

“Ainda não caiu a ficha. Foi uma semana muito difícil, 
um campeonato de recuperação. Pensamos que seria duro, 
mas não desistimos”, salientaram as bicampeãs olímpicas.
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Quarta-feira
7h: hipismo  saltos 

individuais 
Hipismo: final

7h: atletismo - 1500m 
rasos feminino: semifinal

8h: atletismo feminino 
- 3000m com 
obstáculos: final

8h45: handebol feminino: 
França x Holanda: 
quartas de final

9h30: vôlei feminino:  
 Brasil x Atletas da 

Rússia: quartas de final

21h: skate – park 
masculino: 
classificatórias

AGENDA OLÍMPICA

Quadro de medalhas

Ouro
 

Prata
 

Bronze
 

TotalPaís

1º China 32 21 16 69
2º Estados Unidos 24 28 21 73
3º Japão 19 6 11 36
14º Brasil 4 3 8 15

ATUALIZADO ATÉ AS 20H30

Horários de Brasília

Quinta-feira
1h: vôlei masculino:   

Brasil x Atletas da 
Rússia: semifinal

1h15: basquete 
masculino: Estados 
Unidos x Austrália: 
semifinal

2h15: boxe:   
Beatriz Ferreira 
(BRA) x (FIN) Mira 
Potkone: semifinal

3h18: boxe:   Hebert 
Conceição (BRA) x (ROC) 
Gleb Bakshi: Semifinal

9h: vôlei masculino:  
França x Argentina: 
semifinal

Galera de Floripa

Força do skate park brasileiro 
O skate street foi sucesso de 

engajamento e ainda rendeu duas 
medalhas de prata para o Brasil, 
com Kevin Hoefler e Rayssa Leal. 
Ambos deram show em território 
japonês e ajudaram esse esporte a 
cair ainda mais no gosto brasi-
leiro. Agora, o meio se mantém, 
mas a pista é diferente. No skate 
park podemos dizer que Flo-
rianópolis é o Brasil em Tóquio. 
Com três atletas residentes no Rio 
Tavares, Sul da Ilha, Yndiara Asp, 
Isadora Pacheco e Pedro Barros 
fazem a torcida sonhar com as 
chances de medalha. Na madru-
gada de hoje, a dupla feminina foi 
para pista e já competiu. Hoje à 
noite e durante a madrugada de 

amanhã é a vez de Pedro Barros 
tentar garantir mais um pódio. 
Além do trio manezinho, também 
estarão na disputa Dora Varella, 
Pedro Quintas e Luiz Francisco.

Se existe alguém acostumado 
a romper as barreiras no ska-
te é Pedro Barros. Tanto isso é 
verdade que com apenas três 
anos, por influência do pai, 
André, que é skatista, começou 
a aprender as primeiras mano-
bras. Assim que foi ficando mais 
velho, a paixão pelo surfe, muito 
popular em Florianópolis, ajudou 
a ampliar seu interesse pelo 
skate. “Andávamos de skate para 
surfar no concreto”, diz Pedro.

Influenciado por grandes 

nomes da modalidade, como 
Sandro Dias e Bob Burnquist, 
Pedro Barros começou a despon-
tar no cenário mundial no final 
da década passada, quando com 
apenas 14 anos ficou em terceiro 
lugar no X Games de Los Angeles, 
em 2009. A partir daí, foi empi-
lhando conquistas importantes 
no skate internacional. Em 2013, 
comemorou o tetracampeonato 
mundial de bowl e, no ano se-
guinte, festejou outro tetra, desta 
vez do Red Bull Skate Generation.

Neste ciclo, de 2016 para cá, 
Pedro Barros já acumulou 12 
títulos, entre eles o Campeo-
nato Mundial de skate park em 
Nanjing, na China, em 2018.

Reinier e Santos 
celebram a 
vitória brasileira

LUCAS FIGUEIREDO\CBF\ND
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Premiação Ganhadores Prêmio

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

2297

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5584

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5621

   

2395Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2200

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2255

09 17 36 43 47 49

Premiação Ganhadores Prêmio 

09 15 19 26 40 41

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

PARANA          PR
TIME DO CORAÇÃO

1670

10 20 21 25 29 62 80

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

488

01 04 09 14 15 25 29

Premiação Ganhadores Prêmio

JANEIRO          

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

15 acertos 4 R$ 293.852,57
14 acertos 525 R$ 670,63
13 acertos 13866 R$ 25,00
12 acertos 140527 R$ 10,00
11 acertos 695493 R$ 5,00

1 acertos 083611 R$ 500 mil
2 acertos 013566 R$ 27 mil
3 acertos 005293 R$ 24 mil
4 acertos 043792 R$ 19 mil
5 acertos 053873 R$ 18.329,00

Quina Acumulado R$ 3.500 mil
Quadra 47 R$ 10.532,40
Terno 3680 R$ 202,28

15 41 49 56 61

Sena Acumulado R$ 46 milhões
Quina 72 R$ 51.378,77
Quadra 6026 R$ 876,97

04 11 12 44 45 57

20 acertos Acumulado R$ 4 milhões
19 acertos 4 R$ 75.501,00
18 acertos 77 R$ 2.451,33
17 acertos 737 R$ 256,10
16 acertos 4523 R$ 41,73
15 acertos 19896 R$ 9,48
0 acertos 0 R$ 0,00

14 17 20 22 30
32 34 60 64 66
71 75 76 77 87
90 91 93 94 97

Sena Acumulado R$ 1.500 mil
Quina 19 R$ 3.133,09
Quadra 949 R$ 71,68

Sena 0 R$ 0,00
Quina 10 R$ 5.357,58
Quadra 534 R$ 127,40

7 acertos Acumulado R$ 14 milhões
6 acertos 8 R$ 24.195,68
5 acertos 263 R$ 1.051,41
4 acertos 5045 R$ 9,00

PARANA          PR 9028 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 400 mil
6 acertos 47 R$ 1.918,77
5 acertos 1704 R$ 20,00
4 acertos 18562 R$ 4,00
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Ana Marcela conquista o ouro na maratona aquática
A natação brasileira teve uma 

nova heroína. É Ana Marcela 
Cunha, que ontem conquistou a 
medalha de ouro na maratona 
aquática dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio. A baiana fez uma ótima 
prova e deixou para trás suas 
adversárias na reta final. A prata 
ficou com Sharon van Rouwen-
dall, da Holanda, e o bronze 
com Kareena Lee, da Austrália.

A brasileira, de 29 anos, chegou 
ao pódio olímpico pela primeira 
vez na carreira. Sua estreia foi 
nos Jogos de Pequim, em 2008, 
quando tinha apenas 16 anos 
e terminou a prova na quinta 
colocação. Quatro anos depois, se 
frustrou por não conseguir a vaga 
para a Olimpíada de Londres. 
Já no Rio de Janeiro, em 2016, 
ficou em 10º lugar na prova que 
teve a brasileira Poliana Oki-
moto conquistando o bronze.

A medalha olímpica se junta 
a outros pódios de competições 
importantes. Só em campeo-
natos mundiais, a nadadora 

tem 11 pódios, sendo os mais 
relevantes o tetra nos 25 km, o 
ouro nos 5 km, em 2019, e uma 
prata e dois bronzes na distância 
de 10 km. Neste ano, em mar-
ço, ela venceu a etapa de Doha, 
no Catar, da Série Mundial.

Mesmo com a prova marca-
da para as 6h30 da manhã no 
horário do Japão, para fugir do 
calor, a temperatura da água 
no Parque Marinho de Odaiba 
passava dos 29°C. Então, numa 
distância de 10 quilômetros 
dentro de um percurso de sete 
voltas, era inevitável sentir 
dificuldades a cada braçada.

Ana Marcela começou no grupo 
da frente logo após a largada e 
sempre esteve entre as primeiras 
posições. Chegou a liderar por um 
bom tempo, o que implica fazer 
mais esforço, mas também reve-
zou com outras atletas até para 
poder pegar o “rastro” de quem 
estava na frente, o que faz com 
que se canse menos na prova.

Com pouco mais de sete qui-

lômetros de disputa, a nadadora 
Ashley Twichell, dos Estados 
Unidos, estava dando 46 braça-
das por minutos enquanto que a 
brasileira fazia apenas 36, o que 
mostrava que ela estava conse-
guindo se manter veloz fazendo 
menos esforço que a adversária.

Ela entrou para os últimos 1,39 
km de prova, na última volta, na 
segunda posição, 2,6 segundos 
atrás da alemã Leonie Beck. E foi 
nesse momento que Ana Marcela 
aumentou o ritmo das braçadas 
e liderou até o fim para subir 
no lugar mais alto do pódio.

Atleta baiana alcançou pela primeira vez o pódio olímpico
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Darlan Romani se 
garante na final
O catarinense Darlan Romani garantiu vaga na 
final do arremesso de peso nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, em prova no início da manhã de ontem. 
Na segunda tentativa, ele arremessou para 
21.31 metros, o que caracteriza 11 centímetros a 
mais que o necessário para garantir a vaga.
No primeiro arremesso, Darlan já havia se 
aproximado da marca, fazendo 21.00 metros. 
Devido a marca alcançada, não foi necessário 
que ele fizesse um terceiro arremesso e agora 
aguarda pelo resultado final da qualificatória.
“Demos um passo para a final olímpica. Estou dando 
200% aqui. A vaga veio no segundo arremesso. 
Dia 5, vamos assistir. Estamos em busca de um 
sonho, como o Alison fez. O que depender de 
mim, vou fazer 200%”, disse após a prova.
A grande final do arremesso de peso será 
disputada hoje à noite, a partir das 23h.

Morador da Capital fatura 
medalha no salto com vara
Medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016, o 
brasileiro Thiago Braz conquistou o bronze no salto com 
vara nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Durante entrevista, 
o brasileiro citou que está morando atualmente em 
Florianópolis. Na decisão, Thiago conseguiu passar no 
primeiro salto, de 5.55 m. Em seguida, não superou 
os 5.70 m na primeira tentativa. Já na segunda, 
teve êxito e continuou na disputa por medalhas.
No terceiro salto, de 5.80 m, o brasileiro não 
passou na tentativa inicial. Depois, na segunda, 
conseguiu avançar aos 5.87 m, que foram superados 
de primeira, apesar de ter tocado na barra.

Alison é bronze nos 400m com 
barreiras e ouro em carisma

xxxxxxxxxx, xxxxx xxx 
xxxxxxxxxx, xxxxx xxx

Alison dos Santos ficou tão 
eufórico com a medalha 
de bronze conquistada nos 
400m com barreiras nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio que até 
se confundiu na hora dos 
agradecimentos. Depois que 
já tinha passado pela área de 
entrevistas, quis voltar para 
lembrar de todos aqueles que o 
ajudaram em sua trajetória até o 
pódio olímpico em uma prova na 

qual o atletismo brasileiro 
não tem tradição alguma 
e nunca havia conquistado 
um resultado tão expressivo 
como o feito de Alison.
"Foi uma prova louca, uma 
prova muito forte, uma prova 
histórica onde fizeram o que 
achavam que era impossível, 
quebrar a barreira dos 46 
segundos. Três atletas correram 
abaixo de 47 segundos, a 
prova mais rápida da história, 
e eu fico muito feliz de estar 
fazendo parte disso", disse 
em referência ao norueguês 
Karsten Warholm, campeão 
olímpico com direito a quebra 
de recorde mundial, ao cravar 
45s94, e ao norte-americano 
Raj Benjamin, prata com 46s17. 
Alison quebrou o recorde 
sul-americano com 46s72.
"Quando você está correndo 
não tem noção do tempo que 
vai fazer, mas eu sabia que a 
prova estava muito forte e que 

eu estava brigando para fazer 
um bom tempo, correr rápido, 
fazer história. Quando eu olhei o 
telão e vi o resultado, sabia que 
tinha feito minha melhor marca, 
fiquei muito feliz por isso", disse.
Sorridente, Alison ressaltou 
ainda o fato de o atletismo 
ter mudado a sua vida. 



Acabou a turnê do JEC Futsal 
ao Mato Grosso do Sul. Depois 
da Taça Brasil, o Tricolor entrou 
em quadra na noite de ontem 
(3) para enfrentar o Juventude 
pela Liga Nacional. Com des-
falques e ainda sem a estreia de 
Daniel Shiraishi, o JEC Futsal 
“devolveu” a derrota que sofreu 
em casa, venceu por 2 a 1 e se 
mantém na terceira colocação 
do grupo B. Renatinho e Da-
niel balançaram a rede para 
o Tricolor e, para os donos da 
casa, quem marcou foi Chico.

O JEC Futsal teve as ausên-
cias de Xuxa e Dieguinho, que 
já haviam ficado de fora du-
rante a semana. Com Willian, 
Andrei, Machado, Caio e Ge-
naro, o Tricolor foi agressivo 
desde que a bola rolou. Mas, do 
outro lado, viu um Juventude 
igualmente interessado em se 
lançar à quadra de ataque.

Com boas chances dos dois 
lados, os primeiros minu-
tos foram de trabalho para os 
goleiros Bigode e Willian.

Jogando em casa, o Juventude 
estava bem organizado.Se fe-
chava bem na defesa e acelerava 
o contra-ataque para envolver 
a marcação joinvilense, com a 

boa atuação de um velho conhe-
cido da torcida tricolor: Simi. 

Os dois times pressionavam em 
busca do gol, subindo a marcação 
para provocar o erro adversá-
rio para acelerar o ataque. E foi 
justamente na marcação pressão 
que o JEC Futsal abriu o placar 
aos 11 minutos. Em erro de saída 
do time da casa, Renatinho ficou 
com a bola no meio da quadra, 
ajeitou e chutou no canto direito 
do goleiro Bigode para abrir o 
placar em Dourados. Em desvan-
tagem, o Juventude subiu ainda 
mais a marcação para pressionar 
e atrasar a saída de bola do Join-
ville, que respondia com o traba-
lho de bola na quadra de ataque.

Não demorou muito para o 
Tricolor marcar o segundo e, 
mais uma vez, após a pressão da 
marcação que provocou o erro 
do Juventude. Aos 16 minutos, 
o JEC Futsal recuperou a bola 
e balançou a rede. Evandro in-
terceptou o passe errado na ala 
direita, tocou para Daniel, que 
entrava na área e só empurrou 
para ampliar o placar. Apesar do 
2 a 0, o primeiro tempo terminou 
como começou, com equilíbrio e 
agressividade em busca do gol.

A segunda etapa começou 

com intensidade e muita mo-
vimentação. Buscando o gol, o 
Juventude marcou aos quatro 
minutos em uma das falhas 
do JEC Futsal na temporada: a 
lentidão para voltar à quadra 
de defesa. Em contra-ataque 
rápido, Lucas Freitas avan-
çou pela esquerda e passou 
para Chico que tocou firme 
para marcar o primeiro gol do 
time do Mato Grosso do Sul.

A tônica do jogo continuou: 
marcação, velocidade, movi-
mentação de bola e ataque. E 
para tentar o empate, o Ju-
ventude lançou Lucas Frei-
tas no goleiro-linha aos 16 
minutos da segunda etapa.

Apesar da boa movimen-
tação do time da casa com 
cinco jogadores no ataque, o 
Tricolor conseguiu se fechar 
na marcação e, quando o Ju-
ventude conseguia finalizar, 
parava no goleiro Willian.

Com o cronômetro zerado, 
vitória do JEC Futsal. O resul-
tado manteve o Tricolor na 
terceira colocação e a van-
tagem à frente do Atlântico, 
quarto colocado do grupo B. 
Agora, o Joinville se concentra 
no Campeonato Catarinense. 
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Não deu tempo 

JEC Futsal vence o 
Juventude por 2 a 1
Turnê no Mato Grosso do Sul permitiu que o Tricolor “devolvesse” a 
derrota sofrida em casa na Liga e garantiu a 3a colocação no grupo B

Esporte

A expectativa da torcida em ver o ala Daniel Shiraishi foi 
frustrada pela CBFS (Confederação Brasileira de Futsal) 
que não liberou a estreia do novo reforço joinvilense. 
Apesar de aberta no domingo (1º) a regularização de 
documentação após a janela de transferência internacional, 
Daniel não foi liberado para estrear em Dourados e deve 
inaugurar a camisa tricolor apenas na semana que vem.

Aurinegro em quadra 
O Tricolor jogou ontem e hoje é dia de Jaraguá Futsal. Depois 
de vencer o Corinthians na última rodada, o Aurinegro volta 
à quadra hoje para um clássico estadual. O time jaraguaense 
recebe, às 19h, o Joaçaba, na Arena Joinville. O time do Meio 
Oeste é o vice-líder do grupo A. 
 
 
Apresentação oficial 
Depois de anunciar e confirmar a contratação do 
centroavante Tadeu, o JEC apresenta oficialmente o novo 
e esperado camisa 9 tricolor. Tadeu estava disputando 
a Série B do Campeonato Carioca, realizou os exames e 
foi anunciado à torcida. Ele será apresentado hoje após 
o treino da manhã e aguarda regularização junto ao 
BID (Boletim Informativo Diário) para ficar à disposição 
de Leandro Zago e estrear com a camisa tricolor.

Expectativa pela convocação 
A paralisação na Liga Nacional acontece por conta 
do Mundial, que acontece na Lituânia, e há três 
tricolores “brigando” por uma vaga para jogar com a 
amarelinha. Na pré-lista tem joinvilense disputando a 
vaga. O goleiro Willian, o ala Daniel Shiraishi e o pivô 
Dieguinho estão entre os 23 nomes de Marquinhos 
Xavier. Destes, sete ficam de fora e 16 jogadores 
serão escolhidos para representar a seleção.

O Estadual continua 
Enquanto na Liga Nacional o JEC Futsal tem “folga”, 
no Campeonato Catarinense a maratona começa na 
próxima semana. Líder do Estadual, o Tricolor tem 
três datas já confirmadas pela Federação Catarinense 
de Futsal. No dia 11 de agosto, o JEC Futsal recebe o 
São Lourenço no Centreventos Cau Hansen, às 20h. 
Já no dia 14, o adversário é o Tubarão, também às 
20h, jogando em casa. No dia 17, o Tricolor viaja para 
o Meio Oeste, onde enfrenta o Joaçaba, às 19h.

Pausa na Liga Nacional 
Agora é pausa na Liga Nacional. O último jogo da fase 
classificatória, que estava inicialmente marcado para o dia 
8 de agosto, foi remarcado para que o Umuarama possa 
organizar o seu calendário na competição nacional. Com 
isso, o jogo diante do Blumenau só acontecerá depois da 
pausa que a Liga fará, enquanto o Brasil se prepara para 
o Mundial, que acontece na Lituânia. Com isso, agora o 
JEC Futsal só volta à quadra pela Liga Nacional no dia 9 de 
outubro, quando faz o clássico catarinense em Blumenau.
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Cotado para ser convocado pela seleção, goleiro Willian teve mais 

uma atuação de destaque na vitória de ontem do JEC Futsal
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Corpo achado decapitado 
em Barra do Sul tinha  
tornozeleira eletrônica
 
O caso do corpo encontrado decapitado 
em Balneário Barra do Sul, ontem 
(3), segue mobilizando a Polícia Civil. 
Informações iniciais dão conta de que a 
vítima teria saído do sistema prisional 
e estava utilizando uma tornozeleira 
eletrônica. O corpo seria de um jovem de 
21 anos, que estava desaparecido há cerca 
de cinco dias. A polícia foi acionada por 
um denunciante no início da tarde desta 
terça-feira.“Estamos trabalhando com 
homicídio. Já possuímos uma identificação 
(precária) da vítima e, com base nisso, 
estamos investigando”, informou o 
delegado Eduardo de Mendonça. O 
homem foi encontrado em uma área 
de mangue, bastante úmida e de difícil 
acesso, no bairro Salinas. Parte do cadáver 
estava enterrada em uma cova rasa. 
Equipes do Instituto Geral de Perícias (IGP) 
foram acionadas e desenterraram o corpo.

Em julho, 97 municípios de SC  
não registraram óbitos por Covid-19  
 
Dos 295 municípios catarinenses, 97 não registraram nenhum óbito causado pela 
Covid-19 em julho, de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde, 
notificados pelas gestões municipais. É o maior número desde fevereiro, quando 
122 cidades não registraram mortes. Na avaliação do governador Carlos Moisés, a 
melhora gradual dos números da pandemia é resultado principalmente do avanço 
da vacinação. “Santa Catarina já aplicou a primeira dose da vacina em mais 
de 50% da população e está entre os cinco estados do Brasil mais avançados na 
imunização”, explicou. Entre os municípios que não registraram óbitos em julho, 
os mais populosos são Santo Amaro da Imperatriz, Pinhalzinho, São Ludgero, 
Luiz Alves, Canelinha, Gravatal, São Carlos, Urubici, Cunha Porã e Coronel 
Freitas. No total, as 97 cidades somam aproximadamente 480 mil habitantes.

+notícias

Santa Catarina pode chegar 
aos 30°C neste fim de 
semana - Após o frio histórico 
registrado no fim de julho em 
Santa Catarina, a presença de 
uma massa de ar seco resulta na 
presença do sol e temperaturas 
próximas de 30°C a partir do 
próximo sábado. De acordo com 
o meteorologista Piter Scheuer, o 
predomínio da massa de ar seco 
dificulta a formação de nuvens 
para chuva. “A massa de ar 
seco proporciona tempo firme e 
ensolarado para a maior parte 
do Estado. Essa condição faz com 
que tenhamos uma expressiva 
amplitude térmica, ou seja, com o 
amanhecer frio e os termômetros 
em elevação ao longo do dia”, 
explica. As máximas de 30°C 
estão previstas para o Oeste, 
Meio-Oeste e Sul do Estado 
no sábado. A previsão para a 
Serra é de 23°C e nas demais 
regiões não passam de 27°C.

Lançada licitação para 
melhorias na SC-418  
em São Bento do Sul 
A Secretaria de Estado da Infraestrutura 
e Mobilidade (SIE) lançou o processo 
licitatório para implantação da 
interseção da rodovia SC-418 com 
a Avenida dos Imigrantes, em São 
Bento do Sul. O edital foi publicado no 
Diário Oficial do Estado na segunda-
feira (2). O orçamento previsto para a 
contratação dos serviços é de R $5,9 
milhões e o prazo para a execução da 
obra é de oito meses, após assinatura 
da ordem de serviço.De acordo com 
o secretário da Infraestrutura, Thiago 
Vieira, esta é mais uma demanda 
que está saindo do papel para se 
tornar realidade. “A obra vai garantir 
mais condições de trafegabilidade 
além de trazer mais segurança aos 
usuários da via”, destacou. Serão 
realizados serviços de terraplenagem, 
pavimentação, drenagem, obras 
de arte corrente (bueiros, sarjetas, 
canaletas), sinalização, meio ambiente.
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Exposição apresenta 
atletas em cartuns
As homenagens aos atletas 
brasileiros que fizeram 
história nessa edição olímpica 
não param. Uma delas é a 
exposição on-line Nossos Heróis 
Olímpicos, que apresenta os 
atletas brasileiros retratados 
por diversos cartunistas como a 
skatista Rayssa Leal desenhada 
por Amadeu Jr (foto). A exposição 
foi organizada pelo cartunista 
e presidente da Associação dos 
Cartunistas do Brasil, José Alberto 
Lovetro, mais conhecido como JAL. 
Novos cartuns serão acrescentados 
ao site (blog.hqmix.com.br) conforme 
os atletas se destaquem nos jogos.
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CoronaJac é 
o novo nome 
do jacaré
CoronaJac foi o nome 
mais votado na enquete 
realizada pela Prefeitura 
de Florianópolis e é 
escolhido para batizar 
o novo jacaré do Parque 
do Córrego Grande. 
A votação foi feita 
na internet e teve a 
participação de milhares 
de pessoas. Além de 
CoronaJac, outros 
dois nomes estavam 
na disputa: “Jack” e 
“Horácio”. Ao todo, de 
4.927 votos na enquete, 
CoronaJac recebeu 52,4% 
dos votos. O jacaré, que 
chegou ao local no ano 
passado, faz companhia 
para Harolda, jacaré-
fêmea, já moradora do 
parque há alguns anos.


