
DIA DOS PAIS

Vendas devem ter alta 
de 13,9% este ano
            PÁGINA 10

VACINA CONTRA COVID-19

Estado aplicou, em julho, 
mais de 1,6 milhão de doses   
Recorde permite que SC mantenha a projeção de vacinar todos 
catarinenses com 18 anos ou mais até 31 de agosto. PÁGINA 5

SÉRIE D  JEC empata e segue em segundo lugar.  PÁGINA 14

Madrugada dourada

RESTAURANTES POPULARES

Atendimento presencial 
será retomado hoje     
PÁGINA 3

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Votação está marcada 
para a quarta-feira 
PÁGINA 6

SABRINA AGUIAR

Lilás, uma cor para 
combater a violência  
contra a mulher
PÁGINA 2

GUZZO  

Bolsonaro e 
STF seguem no 
bate-boca raso
PÁGINA 6
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Com o ouro de Rebeca Andrade, na ginástica, 
e o bronze de Bruno Fratus, na natação; após 

nove dias de competições, o Brasil chega a 
dez medalhas em Tóquio: dois ouros, três 

pratas e cinco bronzes. Páginas 12 e 13

Morte e revolta  

 

Motoboy Willian Modesto, 28 anos, foi atingido 
por uma caminhonete e não resistiu aos ferimentos. 

Motociclistas, revoltados com o acidente, 
agrediram o condutor do veículo. PÁGINA  4
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Chegou agosto e a cor desse mês é, talvez, para uma das campanhas mais 
importantes dos últimos tempos: o combate à violência contra a mulher. O 
Agosto Lilás, hoje, 2 de agosto, já tem um ato para tratar do assunto: uma live 
de abertura tratando dos avanços conquistados pelos 15 anos da Lei Maria da 
Penha. A desembargadora Salete Sommariva, presidente da Coordenadoria 
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, é a 
palestrante com participação de outras autoridades ligadas à área. A live 
marcada para as 10h fica pode ser assistida pelo perfil da Prefeitura de 
Florianópolis e também no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
 
Durante todo o mês, serão realizadas ações digitais em órgãos públicos e 
comunidades para reforçar a importância de denunciar qualquer tipo de 
violência contra a mulher. Além disso, a iniciativa vai apresentar e divulgar 
as redes de acolhimento no município com programação durante todo o mês.
 
Há cerca de um mês, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de 
Lei 3855/20, que institui o “Agosto Lilás” como mês de proteção à 
mulher a fim de conscientizar a população pelo fim da violência contra 
a mulher. O texto passa agora pelo Senado e sanção do presidente.

O lilás para combater a 
violência contra a mulher 

Prefeitura de SFS compra 
prédio antigo dos Correios
O prefeito Godofredo Gomes Moreira Filho (MDB) e a representante 
dos Correios, Lilian Plachi Ferreira, assinaram o termo de compra 
e venda do espaço que vai abrigar a biblioteca municipal e o 
arquivo histórico do município. O investimento é de R$ 750 mil com 
pagamento parcelado pela Prefeitura de São Francisco do Sul.

A pandemia agravou a violência
Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre mulheres 
vítimas de violência trouxe dados assustadores. Em 2020, uma em 
cada quatro mulheres com mais de 16 anos diz ter sofrido algum tipo 
de violência ou agressão no Brasil. Em números, cerca de 17 milhões de 
mulheres são vítimas de violência física, psicológica ou sexual. E o número 
cresce entre mulheres negras e mais jovens. A residência é ainda o lugar 
mais comum, sediando metade dos casos, e 73% dos agressores eram 
íntimos da casa. Aí são maridos, namorados, ou ex-companheiros.
 
Em Joinville, a prefeitura e órgãos ligados à segurança pública divulgarão 
logo mais uma programação dedicada a tratar do assunto pela cidade. Leis 
punitivas, temos. É preciso o cumprimento real delas para combater a violência 
já existente. Mas antes ainda, é preciso dar suporte às mulheres para denunciar 
e se reerguer. Já a cada homem resta entender que amar não é prender, agredir. 
A educação passa, sim, por um conjunto de ações para mudar o pensamento 
em muitos ‘machões’ por aí. Essa conscientização tem que começar logo cedo, 
ainda na infância, para meninas e, mais importante ainda,  para os meninos.
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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.

Castração gratuita 
em Jaraguá do Sul
A castração gratuita de cães e 
gatos acontece pelo Castra Móvel 
e estão disponíveis 150 castrações 
primeiramente. É voltado para 
famílias usuárias dos programas 
sociais do Centro de Referência 
de Assistência Social dos bairros 
Santo Antônio e Ribeirão Cavalo. 
Uma forma de tornar acessível 
a quem muitas vezes não tem 
condições de pagar pelo serviço. 
Os interessados devem comparecer 
no Cras do bairro Santo Antônio 
nesta segunda e terça-feiras, 2 e 
3 de agosto, das 8h30 às 16h, para 
realização do cadastro. É preciso 
levar documentos pessoais.  
A parceria é da Fundação 
Jaraguaense de Meio Ambiente, 
Fujama e Secretaria de Assistência 
Social e Habitação.   
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Restaurantes populares  
na onda no novo normal

Adaptado às exigências dos protocolos 
de enfrentamento à Covid-19, as duas 
unidades reiniciam o atendimento 
presencial a partir desta segunda-feira

Preço máximo do almoço, cujo cardápio é definido por nutricionista, é de R$ 5,00 nos restaurantes
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EspecialND Editor: Mauro Geres mauro.geres@ndmais.com.br

Os dois restaurantes popula-
res de Joinville voltam a atender o 
público presencialmente a partir 
de hoje (2). Os locais foram pre-
parados para seguir as normativas 
sanitárias vigentes por conta da 
pandemia. Por isso, vai ser obriga-
tório o uso de máscaras, o distan-
ciamento social e a higienização 
das mãos com álcool em gel. 

Além disso, os restaurantes 
tiveram mudanças no layout das 
mesas e vão receber menos pessoas 
ao mesmo tempo para garantir o 
distanciamento social. As marmi-
tas vão continuar sendo oferecidas, 
mas quem optar por ela terá um 
acréscimo de R$ 1 pela embalagem. 

Os restaurantes populares esta-
vam fechados para refeições nos 
locais desde o início da pande-
mia, entretanto as marmitas não 
deixaram de ser servidas. Join-
ville fornece, em média, 1,2 mil 
marmitas por dia. Agora, com o 
retorno, os usuários vão ter mais 
conforto na hora de se alimentar. 

No café da manhã, que é servi-
do apenas no Restaurante Popular 
1, conta com café com leite, pão, 
biscoito e fruta, entre 7h e 8h. Ele 
é servido de graça para pessoas em 
situação de rua cadastradas e enca-
minhadas pelo Centro Pop, exceto 
àquelas beneficiárias do Benefício 
de Prestação Continuada e Progra-
ma Bolsa Família. Já os integrantes 
do CADUNICO; beneficiários do Pro-
grama Bolsa-Família; usuários com 
renda per capita de até meio salário 
mínimo e idosos e pessoas com 
deficiência que recebem o Benefício 
de Prestação Continuada pagam R$ 
0,50. Os idosos com renda per capi-
ta de até um salário mínimo e meio 
pagam R$ 1,00; enquanto os demais 
cidadãos do município, indepen-
dente de suas condições financei-
ras ou sociais, pagam R$ 2,50.

ALMOÇO É SERVIDO 
ENTRE 11H E 14H

Já o almoço é servido entre 11h e 
14h nos dois restaurantes popula-
res, localizados no Bucarein e no 
Adhemar Garcia. No cardápio, arroz, 

feijão, carne, salada verde, salada 
cozida, acompanhamento (como 
polenta e aipim), além de fruta. 

“O Restaurante Popular é o 
principal equipamento público da 
política de segurança alimentar e 
nutricional. Ele garante a todas as 
pessoas o acesso a uma alimentação 
saudável em quantidade e qualidade 
adequadas e de uma maneira per-
manente”, explicou Edina Acordi, 
coordenadora de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, da secretaria 
de Assistência Social de Joinville.

REFEIÇÃO É PLANEJADA 
POR NUTRICIONISTAS

Toda refeição fornecida nos res-
taurantes é planejada por nutri-
cionistas e atende as necessidades 
nutricionais diárias da pessoa. 
É importante ressaltar que todo 
cidadão tem direito à alimentação 
no local, independentemente da 
renda. A diferença está no valor que 
cada um vai pagar pela refeição. 

O almoço é servido entre 11h e 
14h. No cardápio, arroz, feijão, 
carne, salada verde, salada cozida, 
acompanhamento (como polen-
ta e aipim), além de fruta. Assim 
como no café, parcela da popula-
ção tem acesso grátis, mas o valor 
pode variar entre R$ 1,00, R$ 2,00 
ou R$ 5,00, conforme a condição 
socioeconômica (confira na arte).

“O Restaurante Popular é o 
principal equipamento público da 
política de segurança alimentar e 
nutricional. Ele garante a todas as 
pessoas o acesso a uma alimentação 
saudável em quantidade e qualidade 
adequadas e de uma maneira per-
manente”, explicou Edina Acordi, 
coordenadora de Segurança Ali-
mentar e Nutricional, da secretaria 
de Assistência Social de Joinville.

Toda refeição fornecida nos res-
taurantes é planejada por nutri-
cionistas e atende as necessidades 
nutricionais diárias da pessoa. 
É importante ressaltar que todo 
cidadão tem direito à alimentação 
no local, independentemente da 
renda. A diferença está no valor que 
cada um vai pagar pela refeição. 

SERVIÇO

RESTAURANTE POPULAR 1 
Restaurante Herbert José de Souza - Rua Urussanga, 442 - Bucarein 
Oferece café da manhã e almoço 
 
RESTAURANTE POPULAR 2 
Restaurante Zilda Arns - avenida Alvino Hansen, 65 - Adhemar Garcia 
Oferece apenas almoço 
 
VALOR DO ALMOÇO 
Isento: para pessoas em situação de rua cadastradas e encaminhadas pelo Centro 
Pop, exceto àquelas beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada e Progra-
ma Bolsa-Família. 
 
R$ 1,00: para usuários do CADUNICO; beneficiários do Programa Bolsa-Família; 
usuários com renda per capita de até meio salário mínimo; idosos e pessoas com 
deficiência que recebem Benefício de Prestação Continuada. 
 
R$ 2,00: para usuários com renda per capita de até um salário mínimo e meio. 
 
R$ 5,00: para usuários que não se enquadram nos critérios acima, ou seja,  os 
demais cidadãos do município independente de suas condições financeiras ou sociais.
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Acidente, morte, revolta  
e agressões em Garuva
Motociclistas agridem motorista de caminhonete que colidiu em um poste, mas antes bateu contra motoboy que não 
resistiu aos ferimentos. Acidente registrado no sábado à noite deixou parte da cidade sem abastecimento de energia

Antes de se chocar contra um poste, o motorista da Ranger 

atingiu um motociclista. O motoboy Willian Modesto (E), que 

trabalhava em um mercado e aos fins de semana fazia entregas 

para ganhar um dinheiro extra, não resistiu aos ferimentos
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A vida, às vezes, é injusta demais como 
quando é tirado de nós alguém tão 
especial. Descanse em paz meu amigo”.

Gerson Patrik, colega de trabalho de Willian

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

Acidente, morte, revolta e pancada-
ria. O motociclista Willian Modesto, 
de apenas 28 anos, não resistiu após 
ser atingido por uma caminhonete 
Ford Ranger por volta das 23h15 de 
sábado (31). O jovem trabalhava em 
um mercado de Garuva e, aos fins 
de semana, atuava como moto-
boy na cidade para conseguir uma 
renda extra. Ele estava fazendo uma 
entrega no momento do aciden-
te que ocorreu na avenida Celso 
Ramos, 2617, Centro da cidade.

Segundo o Corpo de Bombei-
ros Militar, o motorista da Ranger 
colidiu primeiro contra uma moto 
com placa de Curitiba e depois bateu 
contra um poste de luz. Quando a 
guarnição chegou ao local, o mo-
tociclista estava inconsciente com 
várias fraturas. Ele foi socorrido e 
levado ao pronto-atendimento.

Durante o deslocamento, a víti-
ma entrou em parada cardiorres-
piratória. Os socorristas usaram 
desfibrilador externo automático e 
realizaram manobras de reanima-
ção cardiopulmonar. No entanto, o 
jovem, infelizmente, não sobrevi-
veu devido ao impacto da batida. 

Após socorrer o motociclista, os 
bombeiros retornaram ao local do 
acidente para prestar atendimento ao 
motorista da caminhonete, um ho-
mem de 52 anos, que já estava sendo 
atendido por outra equipe. 
O homem estava com escoriações no 
rosto e possível fratura nas costelas.

REVOLTA E AGRESSÃO
Após o acidente, outros motoci-

clistas se revoltaram e partiram para 
cima do motorista da caminhonete. 
Xingaram, bateram e jogaram o ho-
mem contra o chão porque acredita-
vam que ele estivesse embriagado. A 
reportagem, entretanto, não con-
seguiu confirmar esta informação 
até o fechamento da matéria.

Os socorristas do Corpo de Bom-
beiros Militar tiveram de proteger 
o homem sob risco de novas agres-
sões. Os motociclistas estavam 
muito indignados pelo acidente 
que provocou a morte do colega. 

O motorista da caminhone-
te foi levado ao hospital São 
José, em Joinville, com suspei-
ta de hemorragia interna.

A Polícia Militar foi acionada para 
auxiliar a guarnição, que permane-
ceu no local, fazendo a segurança, 

até a chegada da perícia e da Celesc. 
Por causa do acidente, alguns pontos 
do município de Garuva ficaram 
sem energia elétrica na madru-
gada de sábado para domingo.

COMOÇÃO 
Ainda em choque, Gerson Pa-

trik, colega de trabalho de Willian 
Modesto, lembrou com carinho do 
amigo. “Excelente amigo, sempre 
alegre, sem tristeza. O que estivesse 
no alcance dele ele fazia para ajudar 
as pessoas. Perdi um amigo, um 
companheiro motoboy”, desabafou 
Gerson. “A vida, às vezes, é injusta 
demais como quando é tirado de nós 
alguém tão especial. Descanse em 
paz meu amigo”, continua Gerson.

Nas redes sociais, revol-
ta e tristeza pela morte do jovem 
trabalhador, que deixou espo-
sa, filho, parentes e amigos.

Na manhã de domingo (1o), 
motociclistas e moradores fizeram 
uma homenagem a Willian Modesto 
em frente à Prefeitura de Garuva. 
As motos foram ligadas e mantidas 
aceleradas em forma de protesto pela 
morte do jovem, que era natural de 
Pinhalão, no Paraná. Willian Modes-
to foi velado na tarde de ontem na 
Funerária Bom Pastor, em Garuva.

AVISO DE ERRATA 
O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville torna público que está 
promovendo alterações no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 163/2021 destinado a  Contratação 
de empresa especializada para fornecimento de refeições e lanches, a fim de atender a demanda 
dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Serviços Organizados de Inclusão Social (SOIS), 
transferindo a data de abertura das propostas para o dia 13/08/2021 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, 30 de julho de 2021. 
Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Saúde. 

Fabrício da Rosa, Diretor Executivo.

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 008/2021, 
destinado a contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação de serviços de manutenção 
predial para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, na Data/Horário: 16/08/2021 às 
08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site  
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Joinville, 30 de Julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 109/2021, destinado 
ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de conjuntos escolares para unidades 
administradas pela Secretaria de Educação, na Data/Horário: 16/08/2021 às 13:30 horas, para abertura 
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e  
www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230. 

Joinville, 30 de Julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 214/2021, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de serviços de reparos em 
redes de drenagem, preferencialmente na área de abrangência da Subprefeitura Centro Norte, na Data/
Horário: 18/08/2021 às 13:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos 
interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Joinville, 30 de julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 222/2021, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de projetores interativos 
conforme Padrão de Especificação Técnica, na Data/Horário: 17/08/2021 às 08:30 horas, para abertura 
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e  
www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Joinville, 30 de Julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 

AVISO DE LICITAÇÃO 
O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento 
leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 229/2021, destinado 
ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de 
serralheria, para confecção e instalação de itens de serralheria elencados no Memorial Descritivo paras as 
unidades administradas pela Secretaria de Educação, na Data/Horário: 19/08/2021 às 08:30 horas, para 
abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br 
e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Joinville, 30 de julho de 2021.
Ricardo Mafra – Secretário de Administração e Planejamento

Silvia Cristina Bello – Diretora Executiva 
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Estado quebra recorde de 
vacinação contra Covid
Em julho, foram 
aplicadas mais 
de 1,6 milhões de 
doses. O resultado 
é mais de 50% 
superior ao de 
junho, que até 
então, era o melhor 
desde o início da 
imunização
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Novo mapa de risco indica 4 regiões do Estado em nível gravíssimo
O novo mapa de risco da 

Covid-19, divulgado pela 
SES (Secretaria de Estado da 
Saúde) no sábado (31) mostra 
quatro regiões de Santa Cata-
rina em nível gravíssimo – o 
mais alto – para a doença: 
Alto Vale do Rio do Peixe, Foz 
do Rio Itajaí, Médio Vale do 
Itajaí e a região Nordeste.

Em contrapartida, a região 
com o menor risco potencial 
é o Meio-Oeste, que segue 
em nível alto (amarelo) 
desde a semana anterior. As 
outras 11 regiões do Estado 
estão na cor laranja, ní-
vel grave para Covid-19.

As quatro regiões clas-
sificadas no gravíssimo 
apresentaram nota máxima 
de risco em Transmissibili-

dade, que avalia o aumento 
dos casos infectantes. Em 
contrapartida, cinco regiões 
mostram risco moderado na 
Capacidade de Atenção, que 
estuda a taxa de ocupação 
de leitos de UTIs reservadas 
para Covid-19. São elas: Alto 
Uruguai, Alto Vale do Itajaí, 
Extremo Sul, Grande Flo-
rianópolis e Meio-Oeste.

A região do Meio-Oeste 
manteve todos os índices 
equilibrados, sem nenhum 
indicador em nível gravíssi-
mo. Na opinião da cientista 
de dados Bianca Vieira, os 
esforços da Secretaria da 
Saúde e do Governo Esta-
dual têm dado resultados.

“O mapa demonstra 
que as ações de vacinação 

têm reduzido o número de 
internações, ocupação de 
UTI e óbitos, ainda que a 
transmissibilidade conti-
nue significativa. É muito 
importante continuar ace-
lerando a vacinação e que as 
pessoas tomem a segunda 
dose para estarem realmen-
te imunizadas”, conclui.

O mapa de risco leva em 
consideração quatro parâme-
tros. Este é o primeiro mapa 
com novos critérios adota-
dos pelo governo do Estado. 
Agora, é considerado o per-
centual de vacinação nas 16 
regiões do Estado e, além dis-
so, o número de leitos de UTI 
(Unidade de Terapia Intensi-
va) disponíveis será baseado 
a cada 100 mil habitantes.

Brasil já chegou a 100 milhões de pessoas imunizadas
O Brasil chegou a 100 mi-

lhões de pessoas imunizadas 
ao menos com a primei-
ra dose da vacina contra a 
covid-19. De acordo com o 
Ministério da Saúde, mais de 
62% da população já recebeu 
ao menos uma dose. “Esta-
mos cada vez mais próximos 
de chegar na nossa meta: até 
setembro, 100% dos adul-
tos estarão vacinados com a 
primeira dose. E, até o final 
do ano, todos estarão imu-
nizados”, afirmou o minis-
tério, em nota à imprensa.

Ao mesmo tempo, o go-
verno tem alertado a popu-
lação sobre a importância da 
segunda dose. O ministério 
lançou no início de julho uma 
campanha para incentivar 
as pessoas que já tomaram 
a primeira dose a procura-
rem os postos de saúde para 
completar o esquema vacinal.

Nas redes sociais, o minis-
tério ressalta a importân-
cia de se vacinar: “Quando 
chegar a sua vez, vacine já!!”

O chefe da pasta, ministro 
Marcelo Queiroga defendeu 

que governo federal, estados 
e municípios devem reforçar 
a comunicação para estimu-
lar a procura das pessoas que 
já tomaram a primeira dose 
para que completem o ciclo 
vacinal dentro do prazo pre-
visto. Em evento em Presi-
dente Prudente (SP), no início 
da tarde de sábado (31), Quei-
roga destacou o avanço da 
vacinação contra covid-19 no 
país, e afirmou sua expectati-
va de cumprir a meta de vaci-
nar todos os brasileiros acima 
de 18 anos até setembro.

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

Santa Catarina segue cum-
prindo o calendário vacinal 
e dando sequência na vaci-
nação contra a Covid-19. Em 
30 dias, o Estado ultrapassou 
a marca de junho e aplicou 
1.613.444 doses de vacina. As-
sim, julho se tornou o melhor 
mês de vacinação contra o 
coronavírus. No mês anterior, 
foram 1.030.335 imunizantes.

“Trabalhamos para isso. Já 
esperávamos superar o mês 
de junho e conseguimos. É 
muito importante a celeri-
dade na imunização para que 
tenhamos toda a população 
adulta vacinada dentro do 
cronograma”, apontou o 
governador Carlos Moisés.

No sábado (31), Santa Cata-
rina recebeu mais 220 mil do-
ses de vacina. A projeção é que 
todos os catarinenses com 18 
anos ou mais sejam vacina-
dos com pelo menos a pri-
meira dose até 31 de agosto.

O secretário de Estado da 
Saúde, André Motta Ribei-
ro, projeta a finalização do 
calendário vacinal para os 
grupos já contemplados 
dentro do prazo e reuniões 
serão feitas em agosto para 
ampliar a capacidade de 
vacinação, inclusive pensan-
do em faixa etárias menores 
de 18 anos. “Nós seguimos o 
Plano Nacional de Imuniza-
ção e estamos em constante 
contato com o MS. Cada mês 
que temos, a esta altura da 
pandemia, com recordes 
de doses administradas, 
evidencia que estamos no 
caminho certo. Acho que o 
fluxo de trabalho já está claro 
para todos e temos avan-
çado muito”, finalizou.

PARÂMETROS

GRAVIDADE
Ocorrência de óbitos por 
Covid-19 e Tendência de 
Internações por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave
 
TRANSMISSIBILIDADE
RT e casos infectantes 

MONITORAMENTO 
Percentual de vacinados 
(D2 ou dose única) e 
variação de casos semanal
 
CAPACIDADE  
DE ATENÇÃO 
Taxa de ocupação de 
leitos de UTIs reservadas 
para Covid-19 (a cada 
100 mil habitantes)

Ao todo, a 
campanha de 
imunização 
do governo do 
Estado já aplicou 
5.055.968 doses 
de vacinas
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Nível raso
No bate-boca de rua em que se transformou o atual debate entre o 

presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, e que a cada dia 
fica com mais cara de bate-boca de rua, a saída mais adequada parece 
ser a que menos interessa as partes. Há um conflito de forma e de fundo, 
mais gritaria do que argumento e um rancor crescente entre os dois 
lados - elementos que recomendam, com urgência, uma baixada geral 
de bola. Largada a si própria, a rixa não tem altas chances de curar-se 
sozinha; ao contrário, só tende a piorar de nível. A única saída viável é 
dar, como recomenda em editorial O Estado de S. Paulo, um tratamento 
institucional à questão, sem exclamações ou respostas exageradas que só 
contribuem para aumentar o calor sem aumentar a luz - e, no fim das 
contas, só ajudam mesmo aos que querem vandalizar as instituições.

Essas instituições, como é do conhecimento até das crianças de dez anos 
de idade, estão transformadas na visão do público num pano de estopa 
- da anulação de todos os processos penais contra Lula à aprovação do 
“Fundão Eleitoral” de quase 6 bilhões de reais, da liquidação da Lava Jato 
à uma CPI dirigida por Renan Calheiros, da absolvição sistemática dos 
corruptos aos salários de sultão do alto funcionalismo, não sobra quase 
nada na democracia brasileira que mereça o respeito da população. Não 
pode haver momento pior, portanto, para o Supremo Tribunal Federal e 
o presidente da República estarem dando esse show; se um lado acha que 
vai exterminar o outro, os dois vão acabar, na prática, ficando cada vez 
mais desmoralizados aos olhos dos cidadãos que pagam o seu sustento.

Não é normal, é claro, que o presidente da República chame um ministro 
do STF de “idiota” em público; simplesmente, não tem como uma coisa 
dessas ser normal. É incompreensível, 
ao mesmo tempo, que a mais alta 
Corte de Justiça do país se comporte de 
forma a tornar-se uma das entidades 
mais odiadas da sociedade brasileira. 
Como se chegou a isso? A Justiça, em 
geral, nunca está entre as instituições 
que a população menos respeita. 
Esse papel é reservado, pelo mundo 
afora, aos políticos, aos banqueiros e 
aos vendedores de carros usados. No 
Brasil o Supremo vai para o pódio. 
Como pode? Isso dá a oportunistas de 
todo o tipo o ambiente ideal para a 
promoção da demagogia, da desordem 
e das ditaduras. Na última vez em que saíram na mão, presidente e STF 
se meteram numa dessas discussões impossíveis que têm tudo a ver com 
baixa política e nada a ver com lógica. Bolsonaro acusa o STF de ter excluído 
o governo federal do combate à Covid. O presidente do STF diz que isso é 
uma mentira que não se transformará em verdade nem se for repetida mil 
vezes Não se vai, é óbvio, chegar a lugar absolutamente nenhum quando 
o debate é colocado num nível tão raso. O STF não proibiu o presidente de 
cuidar da Covid; ao mesmo tempo, decidiu que a autoridade federal não 
podia contrariar nenhuma decisão dos Estados e municípios. A quem estão 
querendo fazer de bobo? Ficou de um jeito que qualquer dos lados pode dizer 
o que bem entender, de hoje até o fim da vida. Foi água turva direto na veia.

Há uma porção de entreveros de qualidade tão baixa como esse da Covid. 
O principal deles é o do voto “impresso” - ou da adoção de um sistema de 
votação e de apuração que possa ser verificado fisicamente. O presidente 
diz que vão roubar o resultado da eleição, sem dizer quem. O STF, por seu 
lado, não conseguiu até agora dar uma única razão séria para a sua recusa 
absoluta em sequer discutir a questão. É uma confusão contratada - e que, 
como tudo o mais, teria de ser resolvida pela via institucional. Não está sendo.

GuzzoJ.R.

Não pode haver 
momento pior, 
portanto, para o 
Supremo Tribunal 
Federal e o presidente 
da República estarem 
dando esse show.”

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

Aposentadoria

Projeto do governo cria possibilidade de 
migração para previdência complementar  
a servidores do Estado com altos salários

O governo do Estado está desenvolven-
do um projeto que será enviado à Alesc 
(Assembleia Legislativa de Santa Catarina) 
para implantação de um plano de migração 
para a previdência complementar, para 
servidores que desejarem aderir, como 
alternativa às atuais regras da Previdência 
estadual. Os estudos estão com a secretaria 
de Estado da Casa Civil, SCPrev (Fundação 
de Previdência Complementar do Esta-
do) e a secretaria de Estado da Fazenda. 
O projeto corre em paralelo à reforma da 
Previdência que está tramitando na Alesc. 

De acordo com o governo, é um plano de 
incentivo à migração para a capitalização. 
Com base nos estudos iniciais, o benefício 
previdenciário do RPPS (Regime Próprio 
de Previdência) ficaria limitado ao teto 
do RGPS (Regime Geral de Previdência 
Social), e valores superiores seriam pagos 
pela SCPrev – que administra e executa 
planos de previdência complementar para 
os servidores públicos titulares de cargo 
efetivo e os militares do Estado de Santa 
Catarina, de suas autarquias e fundações, 
incluídos os membros do Poder Judi-
ciário, do Ministério Público, da Defen-
soria Pública e do Tribunal de Contas.

“Na verdade abre uma janela de opção. 
Hoje quem ingressa no serviço público e 
recebe vencimentos acima do teto pode 
aderir a complementar. Assim, uma contri-
buição complementar, mais o rendimento 
das aplicações – por ser plano capitalizado 
– poderá refletir em um benefício maior 
que o atual. Mas as regras para o alcance 
são iguais para todos os requisitos, idade, 
contribuição, tem que ser preenchidos”, 
explicou o presidente do Iprev (Instituto 
de Previdência do Estado de Santa Ca-
tarina), Marcelo Panosso Mendonça.

PARIDADE E INTEGRALIDADE
A proposta desse plano é vista como 

uma alternativa para um grupo de ser-
vidores públicos estaduais que, com a 
possível aprovação da reforma da Pre-

vidência, sofrerão alterações nas regras 
de paridade (direito de o servidor rece-
ber os mesmos reajustes que os servi-
dores da ativa tem) e de integralidade 
(direito de o servidor público receber 
uma aposentadoria no mesmo valor que 
recebia no seu último cargo efetivo).

“O governo vai mandar para a Alesc o 
plano de aposentadoria incentivada, em 
que os servidores que não estão contem-
plados com a paridade e integralidade vão 
poder contribuir. Como qualquer mortal 
que quer uma aposentadoria complemen-
tar, tem que pagar por isso. O Estado vai 
aportar um volume de recurso na conta 
de cada um para o fundo de aposenta-
doria”, disse o deputado Milton Hobus 
(PSD), presidente da Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Assembleia, e um dos 
relatores da reforma da Previdência.

Segundo o presidente do Iprev, o pla-
no em estudo não pode ser considerado 
uma aposentadoria incentivada por não 
se estar "forçando" uma aposentadoria, 
mas sim um incentivo à migração para 
aqueles que tenham maiores remune-
rações para ter a expectativa de rece-
ber benefícios previdenciários acima do 
cálculo da média. “Serve para os servi-
dores que não têm direito a paridade e 
integralidade, os que são calculados pela 
média”, finalizou. (Paulo Rolemberg)

Votação em plenário da reforma será na quarta-feira
Amanhã é o prazo que os parla-

mentares têm para avaliar o texto 
do relatório preliminar da reforma 
da Previdência dos servidores pú-
blicos, que inclui o substitutivo 
global enviado pelo governo do Es-
tado na última quarta-feira (28).

Segundo o deputado Milton Hobus, 
a proposta original do governo foi 
quase mantida na integralidade, mas 
ele destacou alguns casos pontuais 
que foram cedidos pelo governo para 
aprovação da reforma. Entre eles, uma 
das reivindicações dos profissionais 
da segurança pública civis, a equipa-
ração, com os militares, da pensão 
por morte em exercício da função.

“Era uma cobrança muito grande da 

segurança pública. Eles tinham razão 
nisso, por exemplo, se um policial civil 
morre em combate a esposa fica com 
meio salário, enquanto no caso do poli-
cial militar morre em serviço, é o salário 
integral, não tinha lógica”, justificou.

O governo também cedeu quanto à 
alíquota extraordinária, já que nenhum 
estado do país adotou em suas refor-
mas previdenciárias. Segundo Hobus, 
o recuo foi tomado porque o Executivo 
temia a judicialização da reforma. “Isso 
no cálculo seria uma economia de cerca 
de R$ 1,9 bilhão, mas se aprovásse-
mos aqui estaria sujeito às demandas 
judiciais e, com certeza, nossa reforma 
seria judicializada. Então resolvemos 
suprimir isso”, explicou o parlamentar.

Proposta que corre em paralelo à 
reforma da Previdência também 
deve passar pelos deputados

D
A

N
IEL CO

N
ZI/A

G
ÊN

CIA
 A

LESC/D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
/N

D



segunda-feira, 2 de agosto de 2021     7Política

Milhares de pessoas se reuniram, 
na tarde de ontem, em diversas 
cidades de Santa Catarina pedin-
do o voto impresso auditável. Em 
Joinville, os manifestantes se con-
centraram na Praça da Bandeira, 
ao lado do terminal de ônibus. Em 
Santa Catarina, além de Joinville, 
foram registradas manifestações 
em Florianópolis, Itajaí, Balneário 
Camboriú, Blumenau, Pomerode, 
Criciúma, Tubarão e Chapecó. 

Na Capital, a concentração da 
passeata foi no trapiche da avenida 
Beira-Mar Norte, de onde o grupo 
saiu, às 16h. Eles utilizaram as três 
faixas centrais da avenida e mar-
charam em direção à Polícia Federal, 
também na Beira-mar, onde o ato 
foi encerrado pouco depois das 18h. 
Segundo um dos organizadores, de 
8 a 10 mil pessoas participaram. 

Na sexta-feira, 6 de agosto, Bolso-
naro virá a Joinville para participar 
de uma reunião com empresários, 
em evento organizado pela Fiesp. 
No dia seguinte ele estará em Flo-
rianópolis para uma motociata, tal 
qual em Chapecó, no Oeste, em 26 
de junho. Também haverá mani-
festação no mar. “Tem quase 5 mil 

lanchas de jet-ski confirmadas. 
Vamos continuar nessa luta firmes e 
fortes pelo voto impresso auditável, 
pela apuração pública dos votos”, 
disse o apoiador de Bolsonaro, Alex 
Brasil. Ele concorreu a prefeito de 
Florianópolis, pelo PRTB, na eleição 
de 2020, e foi um dos organizadores 
da manifestação de ontem na Capital.

Um trio elétrico foi usado como 
palanque durante a passeata. Era 
onde estavam, por exemplo, Alex 
Brasil, o policial federal Edgar 
Lopes - que chegou a ser candidato 
a vice-prefeito na eleição passa-
da, mas desistiu - e Julia Zanatta, 
candidata à prefeita de Criciúma 
pelo PL, na última eleição. “Qual 
o problema de ser a favor de mais 
transparência? E isso não tem nada 
a ver com partido político, não. É 
pelo nosso futuro”, declarou Julia.

Durante a manifestação, os bolso-
naristas receberam apoio de moto-
ristas na Beira-Mar com buzinadas. 

O casal de médicos Silvia Maria 
Schmidt, 55, e Luis Fernando Kopke, 
64, também participou da passeata. 
“O TSE não é dono da verdade, não”, 
afirmou Luis. “Estamos aqui para 
defender a democracia”, disse Silvia.

Guilherme Marcondes, 41, técni-
co em manutenção de máquinas de 
videogame, é paulista e mora na Ilha 
há 15 anos. Ele estava fantasiado de 
urna eletrônica com impressora e 
chamou atenção dos presentes. “Eu fiz 
isso para facilitar o entendimento do 
voto impresso, que é uma conferência 
apenas. Você vota na urna normal e 
depois imprime, para ter uma recon-
tagem. Só isso”, disse.

Manifestantes vão às 
ruas pedir voto auditável
Apoiadores de Bolsonaro fizeram atos ontem em Joinville, outras 
cidades de Santa Catarina, e também em demais Estados do país

Atos em 25 capitais

Pelo país, os protestos foram registrados nas 
Capitais e também em outras cidades. Algumas 
manifestações tiveram início ainda pela manhã. 
A maioria dos manifestantes usava roupas nas 
cores verde e amarela e carregava cartazes e faixas 
com mensagens sobre pedido de voto impresso 
nas eleições de 2022 e com declarações em apoio 
a Bolsonaro. Até as 20h, haviam sido registra-
das manifestações em pelo menos 50 municí-
pios (sendo 25 capitais) e no Distrito Federal.

No Rio de Janeiro, o protesto se concentrou 
na área de lazer da orla de Copacabana e con-
tou com dois carros de som. Foi usado também 
um guindaste para erguer uma grande ban-
deira do Brasil com a frase “Pátria Amada”.

Na capital paulista, o ato começou por vol-
ta das 13h na avenida Paulista. Os manifes-
tantes ocuparam os dois sentidos da via. Eles 
levaram um caminhão de som e havia uma 
faixa onde se lia: “Nós não permitiremos elei-
ções sem voto impresso”. O deputado fede-
ral Eduardo Bolsonaro compareceu ao ato.

Em Brasília, o ato começou às 10h e bloqueou 
todas as faixas do Eixo Monumental, entre a 
rodoviária do Plano Piloto e o Congresso Nacional. 
Com bandeiras do Brasil e vestido nas cores verde 
e amarelo, o grupo se concentrou no Museu da 
República, e seguiu até o gramado do Congresso.

“Sem eleições limpas não 
haverá eleição”, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a 
afirmar ontem que há indícios de fraude 
no sistema eletrônico de votação no Brasil. 
Em discurso por telefone a apoiadores 
do voto impresso em Brasília, ele repetiu 
que, sem eleições “limpas e democráti-
cas”, “não haverá eleição” em 2022.

Nos últimos dias, Bolsonaro intensi-
ficou o discurso a favor do voto impres-
so. Na última quinta-feira, ele fez uma 
transmissão ao vivo nas redes sociais para 
falar do assunto e admitiu não ter provas, 
mas sim “indícios” de irregularidades.

Bolsonaro e seu grupo político defendem 
eleições com o uso de papel, como forma de 
garantir que não haja fraudes. Para a opo-
sição e para analistas políticos, a estratégia 
busca abrir espaço para que Bolsonaro e 
seus apoiadores questionem uma eventual 
derrota na eleição presidencial de 2022.

Na fala por telefone aos manifestan-
tes de Brasília ontem, Bolsonaro falou 
sobre a disputa em 2022. De acordo com 
Bolsonaro, “algumas pessoas” do Pla-
nalto Central “querem a volta daqueles 
que saquearam o país há pouco tempo”. 
(Fabrício de Castro, Estadão Conteúdo)

Em Joinville, a concentração de manifestantes ocorreu na praça da Bandeira, ao lado do terminal de ônibus

Vestidos de verde e amarelo, cidadãos se 
reuniram na avenida Paulista, em SP
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Os protestos
Entre as faixas e cartazes nos 
protestos em Florianópolis e 
pelo Brasil, destacaram-se: 1. 
“Imagina um cidadão honesto 
ser preso por um vagabundo 
como Renan Calheiros”; 2. 
“Voto impresso auditável é 

vacina contra golpe do PT e 
garantia de eleições limpas”; 3. 
“Democracia é voto auditável 
e contagem pública de votos”; 
4. “Congresso e STF contra 
o Brasil”: 5. “O povo exige 
contagem pública de votos”

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

As multidões que se manifestaram 
em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro 
e várias capitais de Estados, formando 
mares de verde e amarelo, deram 
mais uma surpreendente e pacífica 
demonstração de cidadania e de 
amor à democracia. Florianópolis 
também aderiu - e com um público 
expressivo - à onda cívica que toma 
conta do país por liberdade e contra 
arroubos intervencionistas, como os 
que vêm ocorrendo em decisões de 

ministros do Supremo Tribunal Federal 
e círculos do Congresso Nacional.

Público surpreendente, porque 
incomum o que se viu outra vez na 
Beira-Mar Norte. Domingo de baixas 
temperaturas, dia de curtir a folga 
semanal. E milhares de pessoas 
participando de uma passeata, a 
esmagadora maioria com bandeiras 
do Brasil de todos os tamanhos, 
com camisetas das cores nacionais. 
E com criativos chapéus, faixas e 

cartazes de críticas aos poderes 
que interferem no Executivo e, 
sobretudo, o mote principal, a favor 
do voto impresso e auditável.

Passeata pacífica, tranquila, muito 
ao contrário daquelas realizadas 
pelos vermelhos nos grandes 
centros do Brasil, que começam 
ou terminam em quebradeira, 
destruição do patrimônio e atos de 
violência. Na capital catarinense, 
quem lá esteve testemunhou: uma 

legítima manifestação das famílias. 
Casais jovens com crianças, jovens 
e adultos com estilos diferentes do 
vestuário verde-amarelo e, o registro 
emocionante, com pessoas idosas 
presentes em grande número.

Não havia jogo da seleção, nem 
mortadela de graça. A população 
retornou às ruas por causas 
políticas. O povo acordou e dá aulas 
de democracia a parlamentares, 
políticos e certas autoridades.

As prévias
O presidente estadual do MDB, 
deputado Celso Maldaner, 
convocou para o dia 23 de 
agosto, no Hotel Castelmar, 
a nova reunião do Diretório 
Regional. Principal ponto da 
pauta: decidir sobre a data 
de realização das prévias 
para indicação do candidato 
ao governo do Estado nas 
eleições de 2022. O partido 
já definiu que a consulta 
abrangerá os 180 mil 
filiados. Na ocasião, também 
será criada uma comissão 
eleitoral para tratar das 
candidaturas à Câmara Federal 
e Assembleia Legislativa.

Povo dá aulas de democracia

Repúdio - Nota de repúdio contra o senador Renan 
Calheiros, relator da CPI do Circo, e PT, foi emitida 
pela Abert (Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão). Requerimento na CPI pede quebra 
de sigilo bancário da rádio Jovem Pan, sob a falsa 
alegação de que a emissora disseminou notícias falsas. 
A nota da Abert repudia a iniciativa e sustenta que 
“qualquer tentativa de intimidação ao trabalho da 
imprensa é uma afronta à liberdade de expressão, 
direito garantido pela Constituição Brasileira”.

Italianos em SC - Um sucesso de organização, 
de programação variada, de público virtual e de 
divulgação, a realização no fim de semana da 1ª 
Festa da Colônia de Azambuja, o primeiro núcleo 
da imigração italiana no Sul.  Projeto do jornalista 
Júlio Cancellier e da Secretaria de Turismo, que 
contou com o apoio do prefeito Agnaldo Filippi. 
Os prefeitos Joares Ponticelli (Tubarão) e Clésio 
Salvaro (Criciúma), e a deputada Geovânia 
de Sá, compareceram no evento, entre outras 
autoridades e convidados. Os prefeitos, de 
descendência italiana, destacaram: Azambuja 
é o berço de todos os núcleos e municípios de 
descendentes italianos no Sul de Santa Catarina.
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 Acompanhe meus 
comentários no Balanço 
Geral, na NDTV, de segunda 
a sexta, a partir das 12h, 

e mais notícias no blog do portal nd+

Energia
O Instituto do Meio Ambiente (IMA) aprovou 
na última reunião de julho mais um grande 
empreendimento em Santa Catarina. Liberou o 
licenciamento ambiental de novas linhas e redes de 
transmissão de energia elétrica do empreendimento 
Joinville Sul-Itajaí II-Biguaçu. A previsão é de 
aplicação de R$ 1 bilhão para reforço do sistema 
interligado nacional da região de fronteira entre 
Santa Catarina e Paraná. A nova rede vai interligar 
16 municípios, dando mais segurança e qualidade.

Precatórios
Procuradoria-Geral do 
Estado publicou no Diário 
Oficial Eletrônico do dia 30 
de julho o edital 02/2021, da 
Câmara de Conciliação de 
Precatórios, com as propostas 
recebidas para acordo, 
com deságio. A lista ocupa 
quatro páginas do Diário 
Oficial. Estão anotadas para 
manifestação pública todas 
as propostas recebidas, 
todas com deságio de 20%.



Como expressão e instrumento do regi-
me democrático, a Defensoria Pública é 
uma instituição vocacionada à promo-
ção dos direitos humanos e, também, à 
prestação de assistência jurídica integral 
e gratuita a todas as pessoas em situação 
de vulnerabilidade. Essa é a sua missão 
constitucional, que vem sendo cumprida 
desde que a Defensoria Pública do Estado 
de Santa Catarina foi criada em 2012.

 Atualmente, Santa Catarina tem o ter-
ceiro maior deficit de defensores públi-
cos entre os estados brasileiros, com 116 
defensores para 120 quadros efetivos. A 
Constituição estipula que, até 2022, a De-
fensoria Pública deva estar presente em 
todas as 111 comarcas do Estado. De acor-
do com estudo do Ipea, para que isso fosse 
possível, o número de defensoras pública 
e defensores públicos deveria ser de 509. 
Porém, há mais de seis anos não é cria-
do um cargo sequer na Defensoria, fato 
que prejudica a população necessitada.

 Ante este quadro funcional enxuto, e 
para proporcionar um melhor atendi-
mento à população em meio à pandemia, 
a Defensoria Pública adotou medidas 
administrativas e soluções estratégi-

cas que permitiram, desde o início des-
te ano, uma maior atuação em favor 
das pessoas economicamente neces-
sitadas e grupos sociais vulneráveis.

 Foram criados quatro Núcleos Especiali-
zados, unidades de atuação no âmbito da 
tutela coletiva nas áreas de promoção e 
defesa dos direitos das mulheres; defe-
sa dos direitos de crianças e adolescentes, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência; 
defesa dos direitos humanos, igualdade e 
diversidade; e defesa do direito à moradia 
e à urbanidade. Também foi criado o cen-
tro de estudos, para capacitação e aper-
feiçoamento de todos os integrantes da 
instituição e a defensoria especializada 
de defesa da mulher, atuando na Capital.

A data de hoje representa o Dia Estadual 
da Defensoria Pública, oportunidade para 
refletir sobre a necessidade de efetivo 
fortalecimento da instituição em nosso 
Estado, para que a assistência jurídica, 
integral e gratuita, seja concretamente 
garantida a toda a população vulnerável.

Porque a Defensoria Pública é um di-
reito fundamental do povo necessita-
do e sem Defensoria não há justiça.

O Dia Estadual da 
Defensoria Pública

Renan Soares de Souza
Defensor público-geral 
de Santa Catarina

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

Impostos e a reforma 
que não sai do papel

E m sete meses, os brasileiros pagaram R$ 1,5 
trilhão em tributos federais, estaduais e mu-
nicipais. A marca foi registrada na madruga-
da de ontem, 1º de agosto, no Impostômetro, 

medidor da Associação Comercial de São Paulo da car-
ga tributária dos brasileiros. Em 2020, o mesmo valor 
foi atingido no dia 28 de setembro. Resumo da ópera: 
este ano, os brasileiros estão pagando mais impostos.

Para a entidade paulista, parte da alta na arrecada-
ção acontece devido à recuperação econômica, impactada 
pela crise gerada pela pandemia. O argumento é que com 
a retomada, a economia está menos sujeita a restrições de 
funcionamento. Por outro lado, o aumento da carga tribu-
tária também é reflexo da elevação dos preços dos produtos 
e serviços. Em 12 meses, o IPCA (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo) acumula alta de 8,6%, enquanto 
o IGP (Índice Ge-
ral de Preços) tem 
33% de elevação.

A pesada car-
ga tributária que 
recai sobre a so-
ciedade é a vilã de 
todas as cama-
das da população. 
Dos empresários, 
por causa da forte 
incidência sobre a 
folha de salários e 
sobre os encargos, 
dos assalaria-
dos de mais bai-
xa renda, por serem atingidos indiretamente pela 
tributação de bens e serviços, e dos profissionais li-
berais que pertencem à classe média alta, que pa-
gam as maiores alíquotas de Imposto de Renda.

A esperança de milhões de brasileiros é ver a aprovação 
da reforma tributária, que está há anos em discussão no 
Congresso Nacional, mas os avanços são tímidos. O que to-
dos esperam é que a mudança traga, enfim, simplificações e 
redução de impostos. O atual presidente da Câmara dos De-
putados, Arthur Lira, reconhece que a reforma tributária é 
essencial para o país e diz que vai pautar o tema e fazer uma 
discussão democrática. Mas falta empenho e até vontade dos 
políticos em atuar a favor do país e da sociedade. É consenso 
que a reforma tributária é essencial para que o Brasil volte 
a crescer, pois a legislação atual prejudica o crescimento 
econômico pela falta de segurança jurídica e complexidade.

A esperança de milhões 
de brasileiros é ver a 
aprovação da reforma 
tributária, que está 
há anos em discussão 
no Congresso, mas os 
avanços são tímidos”.
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Dia dos Pais:  
expectativa alta

Moradia estudantil
A gestora de recursos imobiliários VBI Real Estate e o grupo 
Ânima Educação acertaram o maior acordo já registrado 
no jovem mercado brasileiro de moradias estudantis. A 
parceria prevê que a VBI vai construir até 15 prédios de 
residências, com 5.000 camas nos próximos sete anos, 
com investimento que poderá totalizar R$ 800 milhões. 
Juntas, as empresas selecionaram uma lista de quatro 
cidades - não reveladas por enquanto - que receberão os 
primeiros empreendimentos. Em média, cada imóvel terá 
cerca de 250 quartos O aluguel é cobrado por cama e vai 
de R$ 1.500 (cômodo coletivo) a R$ 3.000 (individual).

Agronegócio
Em rápido discurso durante 
evento em Presidente 
Prudente (SP), npo sábado 
(31), o presidente da 
Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, afirmou 
que a instituição será, 
em um prazo de dois 
anos, o "maior banco do 
agronegócio" brasileiro. 
No Brasil, a instituição 
financeira com maior fatia 
no mercado de crédito para 
o agronegócio é o Banco do 
Brasil - banco que, assim 
como a Caixa, é controlado 
pelo governo federal. 

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Dinheiro físico
Mais de R$ 1,4 bilhão em dinheiro físico está fora de 
circulação no Brasil, o que representa mais de 35% 
das cédulas e moedas produzidas pela instituição, 
revela uma estimativa da Sled, fintech de soluções 
tecnológicas para o varejo, com base em dados do 
Banco Central. Por conta disso, no último semestre 
de 2020, o BC determinou a impressão de mais de R$ 
437,9 milhões em dinheiro para endossar as mais 
de 6,27 bilhões de cédulas que circulam pelo país. A 
medida visa estimular o uso de papel-moeda, forma 
de pagamento mais utilizada no comércio, mesmo 
com o avanço dos meios digitais de pagamento nos 
últimos anos, como cartões de crédito e débito, 
carteiras digitais e transferências via Pix.

Autorização
A EQI Investimentos recebeu autorização do Banco Central para 
a criação de uma corretora de valores. A EQI atuou por mais de 
dez anos como uma empresa de assessoria financeira. Há pouco 
menos de um ano, a EQI anunciou os planos de criação de uma 
corretora de valores em parceira com o Banco BTG Pactual, 
dando início a um processo de pulverização e democratização 
do setor que vem sendo seguido por diversos agentes autônomos 
e que marca uma nova revolução no mercado. Nos últimos 
meses a EQI montou uma empresa de asset management, 
adquiriu outras empresas de assessoria de investimento 
e já soma mais de R$ 10 bilhões sob administração, 
volume superior ao que possuía antes de alçar voo solo.

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$ 5,208 R$ 5,21

+2,59% TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,18 R$ 5,36

+2,29%
 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,151 R$ 6,153

+1,93%

COMPRA VENDA

R$ 0,0533 R$ 0,0538

+2,28%
 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$ 300,00

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
30/JUL 121.800,79 -3.08%

29/JUL 125.675,33 -0.48%

28/JUL 126.285,59 1.34%

Data fi nal Rendimento
1/AGO 0,2446%

28/JUL 0,2446%

27/JUL 0,2446%

Ibovespa

Poupança

A Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) estima para 
o Dia dos Pais volume de 
vendas de R$ 6,03 bilhões, 
maior faturamento desde 
2018, com alta de 13,9% em 
comparação à mesma data 
no ano passado. Segundo o 
economista sênior da CNC, 
Fabio Bentes, o Dia dos 
Pais de 2020 foi o pior em 
13 anos. O Dia dos Pais é a 
quarta data comemorativa 
mais importante para o 
comércio varejista brasileiro.
Na mesma época do ano 
passado, quando o varejo 
ainda experimentava o início 
do processo de flexibilização 
das medidas restritivas 
voltadas ao combate à 
primeira onda da pandemia 

do novo coronavírus, as 
vendas caíram 11,3% e 
geraram o menor volume 
financeiro (R$ 5,30 
bilhões) desde 2007, que 
foi de R$ 4,98 bilhões. 
Agora, já há várias regiões 
brasileiras autorizando o 
funcionamento do comércio 
a toda capacidade. “Nesse 
quesito, os pais deram 
mais sorte que as mães 
neste momento, pegando 
a economia um pouco 
mais favorável, embora 
a questão do preço e do 
crédito mais caro sejam 
uma certa âncora para um 
crescimento um pouco 
menor do que poderia ser 
se a inflação não estivesse 
alta. A recuperação seria bem 
mais rápida”, disse Bentes.

Transporte 
rodoviário
As estradas brasileiras estão 
prestes a receber mais um 
competidor no ramo de ônibus 
interestaduais. O unicórnio 
alemão FlixBus, que é uma 
espécie de Uber dos ônibus, 
está pronto para iniciar a 
operação no país, esperando 
apenas a liberação de órgãos 
reguladores, como a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT). Concorrente 
direta da brasileira Buser, 
a empresa separou US$ 100 
milhões (cerca de R$ 507 
milhões no câmbio atual) 
para investimentos por aqui.

Estima-se que o mercado 
brasileiro de viagens 
interestaduais por via 
rodoviária seja próximo de 
50 milhões de operações por 
ano. Em 2020, por causa 
da pandemia, o número 
caiu 54%, mas neste ano 
já há uma recuperação. 
Recentemente, a companhia 
estreou no Reino Unido com 
viagens por menos de 1 euro.

Nanosatélites
A Câmara de Smart Cities da Fiesc recebeu o diretor 
de Governança do Setor Espacial na Agência Espacial 
Brasileira (AEB), Cristiano Trein, para discutir sobre 
as aplicações de nanosatélites na indústria e em 
cidades inteligentes. Ele destacou as aplicações de 
tecnologias espaciais no dia-a-dia como, por exemplo, 
monitoramento de obras públicas, focos e controle de 
doenças, combate ao crime organizado e monitoramento 
de queimadas. Para cidades inteligentes apresentou 
a importância da utilização de nanosatélites para 
o planejamento urbano de energia, saneamento, 
edificações, mobilidade, integração e serviços públicos.
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A partir de hoje (2), os pais po-
derão emitir pela internet uma 
autorização para que seus filhos 
menores de 16 anos possam viajar 
sozinhos em voos nacionais.O novo 
procedimento foi regulamentado 
neste ano pela Corregedoria Na-
cional de Justiça e implementado 
pelo Colégio Notarial do Brasil, 
que congrega mais de 9 mil car-
tórios espalhados pelo país.

Até agora, para que um menor de 
16 anos pudesse viajar desacompa-
nhado era necessário preencher um 
formulário em papel, que deveria ser 
assinado e ter firma reconhecida em 
cartório, para depois poder ser apre-
sentado às empresas de transportes.

Agora, a Autorização Eletrônica 
de Viagem (AEV) permite realizar o 
procedimento inteiramente online, 
por meio da plataforma e-Notaria-
do, que dispensa o comparecimento 
ao cartório para diversos serviços. 
Na plataforma, os pais poderão 
realizar uma videoconferência com o 
notário, que após poderá confirmar 
a autorização para a viagem, por 
prazo ou por trecho apontado. Um 
QR Code para verificação será então 
emitido e poderá ser apresentado 
nos guichês das companhias aéreas 
pelo celular ou impresso em papel.

Por essa via, a autorização pode-
rá ser cancelada a qualquer mo-
mento pelos pais ou responsáveis, 
e o QR Code deixa de funcionar.

Nesse primeiro momento, a 
opção pela Autorização Eletrônica 
de Viagem (AEV) é disponibiliza-
da apenas para as viagens aéreas 
nacionais. A previsão, contudo, é 
que a facilidade seja ampliada para 
voos internacionais e meios rodo-
viários e hidroviários, embora ainda 
não haja prazo para a expansão.

Desde 2011 a autorização de 
viagem para menores pode ser 
feita extrajudicialmente, direta-
mente nos cartórios, após uma 
regulamentação do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ). Nos casos 
mais complexos, com conflito 
entre os pais, por exemplo, pode 
ser necessário uma decisão judi-
cial para permitir o embarque.

Autorização de viagem de  
menores pode ser feita online

Serviço 

A autorização de viagem poderá ser feita com prazo  
de validade ou destinada a um determinado trecho

O novo procedimento 
entra em vigor hoje. 
Com isso, pais com 
filhos menores de 16 
anos poderão emitir via 
internet a autorização 
para voos nacionais

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

12°C 21°C 19°C

Terça    

Máx. 22 °C 
Mín.  12°C 

Quarta  

Máx.    23°C 
Mín.  15°C  

 Quinta 

Máx.   24°C 
Mín.  16°C  

Sol

Sol com nuvens
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Manhã Tarde Noite
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Chuva leve

Sol com chuva
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Blumenau
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Nascer do sol:
Pôr do sol:

 Terça  

Máx.  21°C 
Mín.  11°C 

 Quarta 

Máx.   24°C 
Mín.  13°C 

 Quinta 

Máx.   26°C 
Mín.  15°C 

 Máx. 19°C 
Mín.  12°C    

   20°C   7°C 

    16°C   6°C  

     21°C   12°C   

      15°C          6°C    

       21°C   10°C     

Próximos dias

No Estado

FONTE: CIRAM EPAGRI

Sol com chuva no início e fi nal do dia

Tempo em FlorianópolisTempo em Florianópolis

6h54
17h46

    23°C   8°C  

Áries 21/3 a 20/4 
Os avanços parecem pequenos, porém, são 
consistentes, e é isso que importa. Não há 
como garantir resultados grandiosos de for-
ma imediata, mas continuar apostando em 
perspectivas a médio e longo prazo. Aí sim.

Touro 21/4 a 20/5
Outros ritmos diferentes dos conheci-
dos começam a se manifestar, e isso mexe 
com sua zona de conforto, que é legí-
tima, conquanto você não finja que as 
mudanças pelas que o mundo atraves-
sa não tenham nada a ver com você.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Qualquer tipo de avanço se dará como re-
sultado da medida de atrevimento com que 
você agir. Ficar dentro de parâmetros seguros 
demais significaria estacionar, porque neste 
momento o avanço depende de ousadia.

Câncer   21/6 a 22/7 
Guarde silêncio e continue observan-
do com atenção o curso dos aconteci-
mentos e, principalmente, como as pes-
soas reagem a esses. Neste momento, é 
o melhor que sua alma pode fazer, evi-
tando tomar iniciativas precipitadas.

Leão 23/7 a 22/8  
A complicação básica de todo relaciona-
mento consiste em que as pessoas têm 
muito mais em comum do que de dife-
rente, porém, mesmo assim elas preten-
dem ser valorizadas pelo que lhes seja 
peculiar, e não pelo que é comum.

Virgem  23/8 a 22/9 
Evite se repetir indefinidamente, porque isso 
faz com que sua alma se sinta diminuída 
diante dos desafios da vida. Aquilo que deu 
certo outrora não garante que, se repetido, 
dará os mesmos resultados. Criatividade.

Libra  23/9 a 22/10
No mínimo, muitas coisas novas você terá 
aprendido como resultado de tudo que anda 
acontecendo por aí. Porém, há mais, há muito 
mais esperando por você desvendar os enig-
mas que se apresentam a você. Crescimento.

Escorpião 23/10 a 21/11 
As expressões emocionais são importantes, 
porque aliviam a alma. Porém, seu alívio não 
há de significar o constrangimento alheio, 
porque isso não seria legítimo. O alívio emo-
cional há de trazer paz aos relacionamentos.

Sagitário  22/11 a 21/12 
Este é um momento em que sua alma pode 
obter concórdia e se entender com as pes-
soas que servem de referência. Isso é muito 
valioso e seria bom você aproveitar ao má-
ximo, para lapidar arestas e criar harmonia.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
Aquilo que de bom e de melhor sua alma 
pretende conquistar não há de ser deixado 
ao sabor da sorte, mas feito através de per-
sistência e de investimentos. Tudo envolve 
riscos, mas é assim mesmo o espírito do jogo.

Aquário 21/1 a 19/2
As iniciativas que você quer e pode to-
mar de imediato, muito provavelmente não 
agradarão, porque parecerão disparatadas 
demais. Porém, sua alma enxerga motivo 
e razão para agir do jeito dela. Em frente.

Peixes  20/2 a 20/3
Colocar ordem em tudo nunca será per-
da de tempo, porque, mesmo que pa-
reça isso, já que não se sai do lugar, 
ainda assim a organização promove-
ria clareza e amplitude, e prepararia 
você para a ação produtiva começar.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO



Ginasta fez a alegria os brasileiros ao conquistar a medalha no 
salto em Tóquio; ela tem chance de repetir o feito nas finais do solo

Rebeca Andrade se tornou 
a primeira mulher do Brasil 
a conquistar dois pódios na 
mesma edição da Olimpíada. 
Neste domingo (01), a atleta 
da ginástica artística ganhou 
a medalha de ouro no salto 
nos Jogos de Tóquio. Antes, 
já havia conquistado a prata 
no individual geral. A façanha 
veio com dois ótimos saltos, 
um de 15,166 e outro de 15,000, 
alcançando a média de 15,083. 
Sua principal adversária, Jade 
Carey, dos Estados Unidos, foi 
mal no primeiro salto e ficou 
fora da briga por medalha.

O pódio foi completado 
por Mykayla Skinner, dos 
Estados Unidos, que ficou 
com a prata com 14,916 de 
média, e a sul-coreana Seo-
jeong Yeo, que ganhou o 
bronze ao fazer 14,733.

Esta é a sexta medalha da 
ginástica artística brasileira 

na história olímpica, a se-
gunda de Rebeca. As outras 
quatro foram de homens: 
Arthur Zanetti nas argolas 
(ouro em Londres-2012 e prata 
na Rio-2016), e a dobradi-
nha no solo dos Jogos do Rio 
com Diego Hypólito (prata) 
e Arthur Nory (bronze).

Aos 22 anos, Rebeca vai se 
firmando como a maior ginas-
ta do país na atualidade e tem 
chance ainda de conquistar 
mais uma medalha no Ja-
pão, pois disputa nesta 
segunda, às 5h57, 
as finais do solo, 
quando vai apre-
sentar seu “Baile 
de Favela”, que já 
teve ótima aceitação 
na fase classificató-
ria e também na final 
do individual geral.

O sucesso poderia 
até ter chegado um 

pouco antes não fossem as 
lesões na carreira da atleta. 
Só para se ter uma ideia, ela 
já foi submetida a três ci-
rurgias para reparar o liga-
mento cruzado anterior no 
joelho direito. “Eu cheguei 
a pensar em desistir, mas as 
pessoas sempre me incenti-
varam a continuar”, disse.

A história da ginasta de Gua-
rulhos (SP) é de superação. A 
primeira delas é por se manter 
no esporte mesmo diante de 

todas as dificuldades na 
vida, como falta de 
dinheiro até para se 
locomover ao giná-
sio onde treinava.

De família humil-
de, foi uma lutadora 

desde o começo, 
quando iniciou aos 
quatro anos na mo-
dalidade. O ouro é sua 

grande recompensa.

Rebeca Andrade e
o ouro da superação

Esporte

MÍRIAM JESKE/COB/ND

Rebeca superou muitas lesões e dificuldades financeiras antes de chegar ao pódio, aos 22 anos
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NAS PISCINAS

Natação reage após 
campanha 
decepcionante no Rio

A natação brasileira encerrou a sua participação nos 
Jogos de Tóquio com duas medalhas de bronze, dando si-
nais de recuperação da modalidade no país depois de não 
ter subido nenhuma vez ao pódio na Olimpíada do Rio, em 
2016. A decepcionante campanha de cinco anos atrás foi a 
pior desde Atenas-2004, última vez em que a natação do 
país havia deixado uma edição dos Jogos sem medalhas.

Além do terceiro lugar de Bruno Fratus nos 50m li-
vre, o resultado mais surpreendente foi obtido por 
Fernando Scheffer, que faturou um emocionante bron-
ze nos 200m livre. Longe de ser considerado um fa-
vorito, ele nadou na raia oito, no canto da piscina, e 
fez uma ótima prova, com recorde sul-americano em 
1min44s66. Aos 23 anos, Scheffer recolocou o Brasil no 
pódio na prova 25 anos depois de Gustavo Borges, me-
dalhista de prata nos 200m livre em Atlanta-1996.

Se no Rio, apesar da falta de pódios, a Confederação Bra-
sileira de Desportos Aquáticos destacou o recorde de finais 
na história olímpica, em Tóquio foram 
seis finais do Time Brasil, duas a 
menos do que os Jogos anteriores. 
Há outro diferencial em rela-
ção às Olimpíadas anteriores. 
Em Pequim-2008 e Lon-
dres-2012, o Brasil conquistou 
dois pódios em cada edição.

A natação brasileira vive um 
período de entressafra, com a 
chegada de novos nomes. Da 
equipe de 26 nadadores 
que participaram dos 
Jogos de Tóquio, 
16 nunca haviam 
disputado uma 
Olimpía-
da antes.

Brasileiro na final dos 400 metros
Alison dos Santos garantiu, neste domingo, uma 
vaga na final dos 400 metros com barreiras dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. O atleta venceu a sua eliminatória 
com o tempo de 47s31, novo recorde sul-americano. 
A disputa pelo pódio será na madrugada de segunda 
para terça-feira, às 0h20 (horário de Brasília).

Conceição garante bronze no boxe
Hebert Conceição garantiu pelo menos a medalha de 
bronze ao derrotar Abilkhan Amankul, do Casaquistão, 
por pontos, em duelo válido pela categoria dos médios 
(até 75 kg). No boxe, não há disputa de bronze, pois os 
dois derrotados na semifinal sobem no pódio. O adversário 
do brasileiro na luta pela vaga na final olímpica, quinta-
feira, será o russo Gleb Bakshi, atual campeão mundial.

Bruno Fratus 
vibrou muito 
com a medalha 
de bronze nos 
50 metros nos 
Jogos de Tóquio



SEGUNDA-FEIRA
6h15: Luta olímpica: 

semifinais e finais

7h: Atletismo: finais

8h: Futebol feminino: 
Austrália x Suécia

9h45: Vôlei feminino:  
 Brasil x Quênia

20h30: Atletismo: finais

20h30: Vôlei masculino: 
quartas de final

21h: Vôlei de praia feminino: 
quartas de final

21h15: Canoagem 
velocidade: finais

23h: Luta olímpica: finais

23h: Boxe: preliminares

TERÇA-FEIRA
0h30: Vôlei masculino: 

quartas de final

1h15: Handebol masculino: 

quartas de final

1h45: Basquete masculino: 
quartas de final

1h45: Polo aquático 
feminino: quartas de final

3h: Saltos ornamentais: 
finais trampolim 3m

3h: Levantamento de 
pesos: finais

3h30: Ciclismo de pista: finais

3h30: Polo aquático 
feminino: quartas de final

3h30: Tênis de mesa 
(equipes): quartas de final

4h30: Ginástica 
artística: finais

5h: Futebol marsculino:  
México x Brasil 

5h: Vôlei masculino: 
quartas de final

5h: Handebol masculino: 
quartas de final
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AGENDA OLÍMPICA
Horários 
de Brasília Quadro de medalhas

Ouro
 

Prata
 

Bronze
 

TotalPaís

1º China 24 14 13 51
2º Estados Unidos 20 23 16 59
3º Japão 17 5 9 31
18º Brasil 2 3 5 10

ATUALIZADO ATÉ AS 20H30

Velejador 
Robert Scheidt 
diz estar de 
‘alma lavada’
Sem conseguir subir ao 
pódio em sua sétima 
Olimpíada, Robert Scheidt 
não escondeu a decepção 
neste domingo, nos 
Jogos de Tóquio. Mas o 
velejador de 48 anos disse 
estar de “alma lavada” 
por ter dado o seu melhor. 
Ainda digerindo a oitava 
colocação geral na classe 
Laser, ele evitou projetar 
sua participação em 
Paris-2024, indicando 
que precisaria trocar 
de classe para poder 
competir na França.

Dupla perde para as alemãs
Apontadas como favoritas à medalha na Olimpíada 
de Tóquio e líderes do ranking mundial, Ágatha 
e Duda foram eliminadas nas oitavas do vôlei de 
praia feminino. Neste domingo, as brasileiras foram 
derrotadas pelas alemãs Laura Ludwig (campeã 
olímpica no Rio-2016) e Margareta Kozuch por 2 
sets a 1, com parciais de 21/19, 19/21 e 16/14. Foi 
uma extremamente equilibrada, intensa e disputada 
ponto a ponto. Agatha e Duda tiveram um match 
point, mas não aproveitaram. Na sequência do 
tie-break, a dupla alemã acertou um bloqueio e 
fechou o jogo na única oportunidade que tiveram.

VÔLEI

Brasileiros comemoram vitória 
dura contra a equipe da França

FIBV/ND

Brasil enfrenta 
o Japão no 
mata-mata

A seleção brasileira masculina de vôlei já 
conhece o seu adversário das quartas de fi-
nal dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Em 
sorteio realizado neste domingo (01), ficou 
definido que o Japão será o rival na primeira 
partida eliminatória desta trajetória olímpica. 
A equipe dirigida pelo técnico Renan Dal Zot-
to terá na madrugada desta terça-feira, à 1h 
(de Brasília), este primeiro duelo decisivo.

O Brasil chega com quatro vitórias – sobre Tunísia, 
Argentina, Estados Unidos e França – e uma derrota 
– para o Comitê Olímpico da Rússia – na fase de 
grupos. Agora, segundo o treinador, toda a atenção 
está voltada para os japoneses. E o comandante faz 
questão de destacar a qualidade dos adversários.

“O Japão é uma seleção extremamente téc-
nica, que não dá ponto de graça para o time 
adversário porque quase não erra, e de um 
volume de jogo muito grande”, disse Dal Zotto.

Na madrugada de domingo, Brasil e França 
fizeram um jogo de altíssimo nível técnico no 
vôlei masculino, o melhor dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio até o momento. A seleção brasileira 
oscilou, mas superou seus problemas e foi mais 
consistente que o forte rival europeu para ven-
cer por 3 sets a 2, com parciais de 25/22, 37/39, 
25/17, 21/25 e 20/18 após 2h50 de partida na 
Arena Ariake. Foi um duelo épico, espetacular.

São vários os adjetivos desse confron-
to extremamente equilibrado, técnico, com 
pontos longos e impressionantes, defini-
do nos detalhes a favor dos atuais cam-
peões olímpicos, acostumados a decisões.



Em mais um bom jogo fora de 
casa, o Joinville empatou com o 
Caxias (RS) em 0 a 0 no Estádio 
Centenário, ontem à tarde. Com 
o resultado, o Tricolor manteve 
a vice-liderança e a invencibi-
lidade no grupo 8 da Série D. 

Com a ausência de Edson 
Ratinho na direita e a volta de 
Paulo Victor e Chrystian no 
ataque, o JEC manteve suas 
principais características: posse 
e toque de bola para organizar 
suas ações ofensivas. Sem a 
bola, a equipe apertava e subia 

a marcação, limitando as ações 
do Caxias, que era obrigado a 
buscar as laterais para tentar 
chegar ao gol de Rafael Pascoal.

Em transição rápida, o JEC 
chegou com perigo em jo-
gada iniciada por Yann Ro-
lim e chute forte de Naldo 
de fora da área. Os donos da 
casa respondiam com cru-
zamentos na área e lança-
mentos de longa distância.

O Caxias tinha dificuldade 
na saída de jogo. O Tricolor 
roubava a bola na defesa e 

avançava com velocidade e 
qualidade. Aos 35 minutos, o 
lance que poderia ter mudado 
o primeiro tempo: Chrys-
tian avançou em velocidade e 
foi derrubado na área, mas o 
pênalti não foi anotado pelo 
árbitro gerando reclamação do 
JEC. O técnico Leandro Zago 
chegou a levar o cartão ama-
relo por reclamação no lance.

Caxias e JEC tiveram boas 
chances antes do interva-
lo em cobranças de falta, 
mas não abriram o placar.

Sem mudanças nas duas 
equipes na volta do vestiá-
rio, a segunda etapa começou 
com menos intensidade e 
ainda com o JEC trabalhando 
melhor a bola, mas parando 
na forte marcação gaúcha.

Aos 12 minutos, mais uma 
ótima jogada de Chrystian 
após cobrança de falta. Renan 
Castro cobrou quase na linha 
do meio campo e lançou para 
Alison, na direita. O lateral 

encontrou Chrystian que do-
minou, girou e chutou firme, 
de chapa, mas a bola explodiu 
no travessão de Marcelo Pitol.

O jogo continuou equilibra-
do, com posse e toque de bola 
do Tricolor e contra-ataques 
rápidos do Caxias. Sem con-
seguir superar a marcação, o 
Tricolor colocou Junior Fialho 
como referência e a velocidade 
de Caio Monteiro e, minu-
tos depois, Xavier e Uelber.

Apesar das alterações, o 
JEC não conseguiu superar a 
marcação grená e balançar a 
rede no Estádio Centenário 
e voltou para casa com um 
ponto na bagagem, a manu-
tenção da vice-liderança e da 
invencibilidade. Davi Lopes 
recebeu o terceiro amarelo e 
está fora da partida do pró-
ximo sábado (7), quando o 
Tricolor recebe o Rio Branco, 
às 15h, na Arena Joinville. 
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Mais um ponto na 
bagagem do JEC
Tricolor não saiu do 0 a 0 com o Caxias, ontem à tarde, mas com o 
resultado se manteve invicto na Série D e em segundo lugar no grupo 8

Esporte

Mudanças no ataque do Tricolor não surtiram efeito

FOTO LUIZ ERBES/S.E.R.CAXIAS/DIVULGAÇÃO/ND

FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

JEC Futsal e Sorocaba fizeram duelo 

equilibrado, mas no final o time paulista 

venceu por 3 a 2 e ficou com o troféu

O Joinville tocou bem a bola e criou mais chances 

que o Caxias, mas não conseguiu sair do 0 a 0

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

Taça Brasil

Um duelo de gigantes e um 
jogo digno da grandeza de 
JEC Futsal e Sorocaba. Em um 
embate já tradicional no futsal 
nacional, mais uma vez quem 
comemorou foi o Sorocaba. Em 
jogo muito disputado, equili-
brado e de intensidade, o time 
paulista derrotou o Tricolor por 
3 a 2, na noite de sábado (31) e 
comemorou o título inédito. 
Os dois times fizeram um 
ótimo jogo na decisão da 
Taça Brasil. A equipe paulista 
começou pressionando muito 
o Tricolor e abriu o placar no 
primeiro minuto de jogo. A 
finalização do capitão Rodrigo 
explodiu na marcação trico-
lor e sobrou para Ricardinho 
que, sozinho, abriu o placar.

O Tricolor não conseguia dar 
sequência às jogadas quando 
recuperava a bola. Atento, o 
técnico Daniel Jr. solicitou o 
tempo técnico para corrigir o 
posicionamento em quadra.

O JEC Futsal acertou a mar-
cação e a partir da segunda 
metade do primeiro tempo 
e começou a criar chances 
de média e longa distância. 
Renatinho explodiu a trave 
do Sorocaba e Genaro, Andrei 
e Evandro levaram perigo 
em chutes de fora da área. 
Apesar de melhorar, o Trico-
lor não conseguiu empatar a 
partida no primeiro tempo.

O segundo tempo começou 
como terminou a primeira 
etapa, com muito equilíbrio 
e agressividade ofensiva dos 
dois times, com o JEC Futsal 

dominando as primeiras ações 
em busca do empate. E aos 
seis minutos, o empate veio. 
Daniel deixou a marcação para 
trás e tentou finalizar cru-
zado, a bola foi cortada pela 
marcação, mas sobrou nos pés 
de Renatinho que, de frente, 
chutou firme para empatar.

A resposta do Sorocaba foi 
fulminante. Em jogada pela 
esquerda, a bola sobrou para 
Sinoê que chutou cruzado 
para colocar novamente o 
time paulista em vantagem.

O Sorocaba limitava o traba-
lho de bola tricolor e fechava os 
espaços. Precisando empatar 
a partida, o Tricolor lançou 
Daniel como goleiro linha 
aos 15 minutos. Não demo-
rou para o técnico Daniel Jr. 
trocar o goleiro linha e colocar 
Caio na posição para poten-
cializar ainda mais o ataque.

Mas, a tática não funcio-
nou e ainda deu o terceiro 
gol ao Sorocaba aos 17 minu-
tos. O Tricolor perdeu a bola 
na ação ofensiva, e Rodrigo 
chutou de bico para o gol 
vazio e ampliou a vantagem.

No minuto seguinte, a bola 
trabalhada com o goleiro linha 
sobrou para Dieguinho livre 
empurrar para diminuir o 
placar. Mas o JEC Futsal não 
conseguiu forçar o empate 
para levar a decisão à prorro-
gação e quem comemorou  o 
título inédito foi o Sorocaba.

O Tricolor volta à quadra 
amanhã (3) para enfrentar o 
Juventude pela Liga Nacional.

Sorocaba vence o JEC 
Futsal e leva o título



02 03 04 08 09
10 12 14 15 16
18 21 22 23 24

Premiação Ganhadores Prêmio

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

2296

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5584

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5620

   

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 1 R$ 1.211.207,69
14 acertos 261 R$ 1.390,05
13 acertos 8927 R$ 25,00
12 acertos 104937 R$ 10,00
11 acertos 526740 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$ 2.400 mil
Quadra 28 R$ 15.923,06
Terno 2991 R$ 224,15

41 47 50 69 80

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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SÉRIE A
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

LIBERT. PRÉ-LIBERT SUL-AM. REBAIX.

  14ª RODADA 
 31/7, 19h São Paulo 0 x 0 Palmeiras
31/7, 20h Internacional 0 x 0 Cuiabá
31/7, 21h Bragantino 1 x 0 Grêmio
1/8, 16h Corinthians 1 x 3 Flamengo
1/8, 16h Atlético-MG 2 x 0 Athletico-PR
1/8, 18h15 Bahia 0 x 1 Sport
1/8, 18h15 Chapecoense 0 x 1 Santos
1/8, 20h30 Ceará 3 x 1 Fortaleza
1/8, 20h30 Atlético-GO 1 x 1 América-MG
A defi nir Fluminense  x  Juventude  

  15ª RODADA 
 6/8, 19h Sport  x  Bragantino
7/8, 18h Athletico-PR  x  São Paulo
7/8, 21h Palmeiras  x  Fortaleza
7/8, 21h Cuiabá  x  Bahia
8/8, 16h Santos  x  Corinthians
8/8, 16h América-MG  x  Fluminense
8/8, 16h Juventude  x  Atlético-MG
8/8, 18h15 Flamengo  x  Internacional
8/8, 18h15 Ceará  x  Atlético-GO
9/8, 20h Grêmio  x  Chapecoense 
 

Palmeiras 32 14 10 2 2 25 12 13 76.2
Atlético-MG 31 14 10 1 3 21 10 11 73.8
Fortaleza 27 14 8 3 3 22 12 10 64.3
Bragantino 27 14 7 6 1 25 16 9 64.3
Flamengo 24 12 8 0 4 25 11 14 66.7
Athletico-PR 23 13 7 2 4 21 15 6 59
Ceará 22 14 5 7 2 17 13 4 52.4
Santos 19 14 5 4 5 16 16 0 45.2
Atlético-GO 19 14 5 4 5 12 15 -3 45.2
Bahia 17 14 5 2 7 18 23 -5 40.5
Corinthians 17 14 4 5 5 12 14 -2 40.5
Fluminense 17 13 4 5 4 10 12 -2 43.6
Juventude 16 13 4 4 5 9 14 -5 41
Internacional 15 14 3 6 5 12 18 -6 35.7
Sport 14 14 3 5 6 8 11 -3 33.3
Cuiabá 13 13 2 7 4 13 16 -3 33.3
São Paulo 12 14 2 6 6 9 17 -8 28.6
América-MG 11 14 2 5 7 11 19 -8 26.2
Grêmio 7 12 1 4 7 6 14 -8 19.4
Chapecoense 4 14 0 4 10 11 25 -14 9.5

SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  15ª RODADA 
 30/7, 16h Goiás 1 x 0 Operário-PR
30/7, 20h Coritiba 3 x 1 Náutico
30/7, 21h30 Cruzeiro 2 x 2 Londrina
31/7, 11h Guarani 1 x 4 Vila Nova
31/7, 16h30 Vitória 0 x 0 Avaí
31/7, 19h Bras. Pelotas 1 x 2 Samp. Corrêa
31/7, 21h Brusque 3 x 0 Confi ança
31/7, 21h Botafogo 2 x 0 Vasco
1/8, 18h15 Remo 1 x 0 CSA
1/8, 18h15 CRB 1 x 1 Ponte Preta  

  16ª RODADA 
 6/8, 16h Remo  x  Operário-PR
6/8, 19h Guarani  x  Bras. Pelotas
6/8, 20h Coritiba  x  Goiás
7/8, 11h Brusque  x  Cruzeiro
7/8, 16h30 Náutico  x  Confi ança
7/8, 19h CSA  x  Avaí
7/8, 19h30 Vitória  x  Vasco
7/8, 21h30 Vila Nova  x  Samp. Corrêa
8/8, 16h Botafogo  x  Ponte Preta
8/8, 20h30 Londrina  x  CRB 
 

Náutico 30 15 8 6 1 24 11 13 66.7
Coritiba 28 14 8 4 2 18 10 8 66.7
Goiás 26 15 7 5 3 15 7 8 57.8
Avaí 26 15 7 5 3 17 12 5 57.8
CRB 25 15 7 4 4 22 21 1 55.6
Brusque 23 14 7 2 5 19 18 1 54.8
Samp. Corrêa 23 15 6 5 4 17 12 5 51.1
Guarani 23 15 6 5 4 24 22 2 51.1
Botafogo 22 15 6 4 5 21 18 3 48.9
Vasco 22 15 6 4 5 19 17 2 48.9
Operário-PR 21 15 6 3 6 13 19 -6 46.7
Remo 19 15 5 4 6 11 15 -4 42.2
CSA 18 15 5 3 7 14 16 -2 40
Vila Nova 18 15 4 6 5 11 11 0 40
Vitória 13 15 2 7 6 11 14 -3 28.9
Ponte Preta 13 15 2 7 6 10 14 -4 28.9
Londrina 13 15 2 7 6 10 15 -5 28.9
Cruzeiro 13 15 2 7 6 18 25 -7 28.9
Bras. Pelotas 12 15 2 6 7 11 16 -5 26.7
Confi ança 10 15 2 4 9 11 23 -12 22.2

SÉRIE C
  GRUPO A 

 TIME P J V E D GP GC SG %
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

CLASSIFICADOS  REBAIXADOS 

  10ª RODADA 
 30/7, 20h V. Redonda 2 x 1 Altos
31/7, 15h Ferroviário 0 x 0 Botafogo-PB
31/7, 17h Paysandu 1 x 0 Tombense
31/7, 19h Jacuipense 1 x 1 Floresta
1/8, 18h Santa Cruz 1 x 2 Manaus  

   11ª RODADA 
 6/8, 20h Manaus  x  V. Redonda
7/8, 15h Tombense  x  Jacuipense
7/8, 17h Floresta  x  Santa Cruz
8/8, 16h Altos  x  Ferroviário
8/8, 18h Botafogo-PB  x  Paysandu  

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

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

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

   11ª RODADA 
 7/8, 11h Ypiranga-RS  x  Mirassol
7/8, 17h Oeste  x  Figueirense
7/8, 19h Botafogo-SP  x  Paraná
8/8, 11h Novorizontino  x  Ituano
9/8, 20h Criciúma  x  São José-RS   

V. Redonda 17 10 4 5 1 12 7 5 56.7
Botafogo-PB 16 10 4 4 2 10 5 5 53.3
Paysandu 16 10 4 4 2 10 8 2 53.3
Ferroviário 16 10 4 4 2 7 6 1 53.3
Manaus 14 10 4 2 4 13 18 -5 46.7
Tombense 14 10 3 5 2 13 9 4 46.7
Altos 12 10 3 3 4 13 13 0 40
Floresta 11 10 2 5 3 7 8 -1 36.7
Jacuipense 10 10 1 7 2 8 11 -3 33.3
Santa Cruz 3 10 0 3 7 4 12 -8 10

Ypiranga-RS 19 9 6 1 2 18 10 8 70.4
Novorizontino 19 10 6 1 3 13 7 6 63.3
Criciúma 17 9 5 2 2 8 6 2 63
Ituano 16 9 5 1 3 10 10 0 59.3
Botafogo-SP 16 10 5 1 4 11 13 -2 53.3
Mirassol 13 10 4 1 5 12 13 -1 43.3
Figueirense 13 10 3 4 3 7 6 1 43.3
São José-RS 11 10 3 2 5 9 12 -3 36.7
Paraná 8 9 2 2 5 9 12 -3 29.6
Oeste 3 10 0 3 7 4 12 -8 10

SÉRIE D
  GRUPO 8 

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

CLASSIFICADOS  

  9ª RODADA 
 31/7, 15h Juventus-SC 1 x 1 FC Cascavel
31/7, 16h Esportivo 0 x 0 Marcílio Dias
1/8, 15h Rio Branco-PR 1 x 0 Aimoré
1/8, 15h Caxias 0 x 0 Joinville  
  

FC Cascavel 21 9 6 3 0 19 9 10 77.8
Joinville 17 9 4 5 0 9 4 5 63
Caxias 13 9 3 4 2 11 7 4 48.1
Juventus-SC 12 9 3 3 3 7 6 1 44.4
Marcílio Dias 10 9 2 4 3 6 11 -5 37
Esportivo 8 9 1 5 3 6 8 -2 29.6
Aimoré 7 9 2 1 6 8 11 -3 25.9
Rio Branco-PR 6 9 1 3 5 4 14 -10 22.2

Rodrigo Bassani (10) fez o gol que abriu o placar no Scarpelli

Depois de vencer bem o 
Vitória por 3 a 0 na Copa 
do Brasil, o Grêmio visitou 
o Red Bull Bragantino, em 
Bragança Paulista, pelo 
Brasileirão, e foi derrotado 
por 1 a 0, no sábado (31), 
seguindo em situação delicada 

na zona do rebaixamento.
Com a nova derrota, o Grêmio 
permanece com sete pontos, 
na penúltima colocação, à 
frente apenas da Chapecoense, 
único time que não venceu no 
Brasileirão, com quatro pontos. 
Já são seis pontos para o Cuiabá, 

primeiro time fora do Z4.
O gol da vitória do Bragantino 
foi anotado aos 16 minutos do 
segundo tempo por Praxedes, 
que recebeu na intermediária, 
de costas para o gol, girou 
rápido e chutou no canto direito 
do goleiro Gabriel Chapecó.

Com derrota, Grêmio continua na vice-lanterna do Brasileirão

SÉRIE C

Figueira vence e mantém 
viva a esperança de acesso

Com um gol de Bruno 
Paraíba, de pênalti, aos 47 
minutos do segundo tem-
po, o Figueirense derrotou o 
Novorizontino por 2 a 1 neste 
domingo (01) pela 10ª rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série C, no estádio Orlando 
Scarpelli. Os outros gols do 
confronto foram marcados 
por Rodrigo Bassani, aos 
22 da primeira etapa, para 
o Figueirense, e Guilher-
me Queiroz, aos 37 da fase 
final, para o time paulista.

Com o resultado, o Alvine-
gro chegou aos 13 pontos e 
permanece na sétima coloca-
ção, a três do Ituano, que está 
em quarto no grupo B e ainda 
vai jogar na rodada, enfren-
tando o Criciúma em casa na 
quarta-feira. O próximo jogo 
do Figueirense acontece no 
sábado (7) diante do Oeste, 
às 17h, na Arena Barueri.

O primeiro tempo foi 
bastante movimentado no 
Orlando Scarpelli. O Alvine-
gro abriu o placar aos 22 com 
Rodrigo Bassani, que pegou 
rebote do goleiro Rodri-
go Viana após cruzamento 
de Andrew. O time perdeu 

algumas chances de ampliar. 
Aos 26, Oberdan chutou de 
longe e fez o goleiro es-
palmar para escanteio. Um 
minuto depois Diego Tava-
res desperdiçou mais uma 
chance mandando por cima.

Na segunda etapa, o Figuei-
rense manteve a estratégia 
de marcar forte e acelerar. 
Aos 13, Diego Tavares fez boa 
jogada pela direita e chu-
tou, mas a bola explodiu na 
marcação e saiu a escanteio.

O Novorizontino partiu para 
cima tentando o empate com 
as entradas de Douglas Baggio 
e Guilherme Queiróz. Aos 32, 
Danielzinho chutou e conse-
guiu escanteio para o Tigre.

O time paulista deixou tudo 
igual aos 37. Lucas Men-
des pegou rebote do goleiro 
Rodolfo Castro e colocou na 
cabeça de Guilherme Quei-
roz, que só teve o trabalho 
de concluir. Aos 45, o árbitro 
marcou toque no braço de 
um zagueiro do Novorizon-
tino após cabeceio de Rayne. 
Aos 47, Bruno Paraíba bateu 
o pênalti e marcou o se-
gundo do Alvinegro, dando 
números finais à partida.

PATRICK FLORIANI/FIGUEIRENSE F. C./ND
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PM flagra festa com 250 pessoas em Jaraguá  
A Polícia Militar encerrou uma festa na madrugada de ontem (1º), em Jaraguá do Sul. A 
guarnição foi acionada por volta das 4h para atender uma ocorrência de perturbação do 
sossego em função do som alto no bairro Amizade. Os agentes flagraram um evento irregular 
sendo realizado em um galpão de aproximadamente 70 metros dentro de uma chácara 
localizada na estrada Clara Martins. No local, havia cerca de 40 veículos estacionados e 250 
pessoas reunidas. A polícia constatou que nenhuma medida de combate à Covid-19 estava 
sendo atendida durante o evento. O responsável pela festa, um homem de 30 anos, assinou um 
termo circunstanciado e foi liberado. Dentro do galpão, foram apreendidas caixas de som, dois 
alto-falantes e dois tweeters, que são reprodutores sonoros de frequências altas.

Pico da chuva de meteoros é 
flagrado em Monte Castelo 
Chuvas de meteoros foram vistas e apreciadas 
no céu de Santa Catarina neste fim de semana. O 
aviso foi feito pela Bramon (Rede Brasileira de 
Monitoramento de Meteoros), no meio de semana 
passada, e se confirmou. No sábado (31), ocorreu 
o pico da chuva Delta Aquáridas do Sul, informou 
Jocimar Justino, integrante da Bramon. Durante 
o mês de julho, foram cerca de 2400 meteoros 
registrados na estação de monitoramento de Monte 
Castelo, no Planalto Norte catarinense. A Delta 
Aquáridas do Sul é uma chuva mediana, melhor 
vista nas regiões tropicais do Hemisfério Sul. Sua 
atividade deve prosseguir até o dia 23 de agosto.

Jovem morre em acidente de 
trânsito em Schroeder 
Um acidente tirou precocemente a vida de Hallan 
Borges de Campos, de apenas 19 anos, em Schroeder. 
O acidente ocorreu no sábado (31) na rua Marechal 
Castelo Branco, região central do município do Vale do 
Itapocu. Segundo informações do Corpo de Bombeiros 
Voluntários, a batida, por volta das 15h20,foi registrado 
o choque entre o carro e  a motocicleta que Hallan 
pilotava. O jovem foi socorrido e levado em estado 
gravíssimo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de 
Schroeder. Hallan teve uma parada cardíaca e, apesar 
das tentativas de reanimação por cerca de 40 minutos, 
ele não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Impostômetro atinge a 
marca de R$ 1,5 trilhão
O Impostômetro, medidor da 
ACSP (Associação Comercial de 
São Paulo) da carga tributária 
dos brasileiros, marcou R$ 1,5 
trilhão na madrugada de ontem. 
Esse é o montante que foi pago 
desde o primeiro dia em tributos 
federais, estaduais e municipais.
Em 2020, o mesmo valor foi 
atingido no dia 28 de setembro, 
o que mostra que, este ano, 

os brasileiros estão pagando 
mais impostos. Segundo 
a ACSP, parte da alta na 
arrecadação acontece devido 
à recuperação econômica, 
impactada pela crise gerada 
pela pandemia de coronavírus. 
"Boa parte do aumento da 
arrecadação deste ano é 
explicada pela melhora da 
economia, que está menos 

sujeita a restrições de 
funcionamento", analisa o 
economista da ACSP, Marcel 
Solimeo, sobre o abrandamento 
das quarentenas para reduzir 
a disseminação da covid-19. 
Por outro lado, o aumento 
da carga tributária também 
é reflexo, de acordo com a 
associação, da elevação dos 
preços dos produtos e serviços. 

+notícias

65% 
Mesmo no inverno, 
o número de casos 
confirmados de dengue 
em Santa Catarina segue 
aumentando. Entre janeiro 
e julho de 2021, 18.492 
casos de dengue foram 
registrados no Estado. No 
mesmo período de 2020, 
haviam sido confirmados 
11.217 casos. Isso 
representa um aumento de 
65% no número de casos 
positivos pela doença.

Fóssil de dinossauro é 
encontrado em SP
Um fóssil, aparentemente de um titanossauro, 
foi localizado a poucos centímetros da lateral 
de um talude, em uma obra rodoviária 
em Marília, no interior de São Paulo. Ele 
foi identificado na fase final do corte de 
material - que ficou interrompido por dois 
meses até a extração completa do exemplar 
de um osso de pata, de um metro, concluída 
semana passada. A rotina das equipes foi 
completamente alterada para preservar 
um tesouro sepultado há milhões de anos, 
encontrado a uma profundidade de 10 metros 
da superfície nas obras de duplicação da SP-
333 – Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros. 
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Ocon vence pela primeira vez 
na F1 em corrida emocionante
Esteban Ocon venceu o Grande Prêmio da Hungria de 
Fórmula 1. A corrida, que começou com chuva e foi 
totalmente imprevisível, viu um grande acidente na 
largada mudar a trajetória do melhor Grande Prêmio 
da temporada de 2021. Foi a primeira vitória de Ocon 

na Fórmula 1 em 78 corridas disputadas, e também 
a primeira da Alpine. Sebastian Vettel, da Aston 

Martin, foi o segundo colocado. O alemão ficou 
atrás de Ocon durante toda a corrida, depois 

que a Mercedes complicou a vida de 
Hamilton na relargada. Mesmo 

assim, o britânico escalou o 
pelotão da última posição 

para o pódio do 
Hungaroring.
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