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Bolsonaro chega a Joinville, na sexta-feira, participa 
de reunião com empresários, visita a sede do Corpo 

de Bombeiros Voluntários e, no sábado, participa 
de motociata em Florianópolis. PÁGINA 6

DRIKA

Joinville contrata  
centroavante Tadeu   
PÁGINA 14

SABRINA

Pastoral Carcerária 
completa 30 anos    
PÁGINA 2 

Em Joinville, sistema híbrido terá 
continuidade e 73 mil estudantes 

voltam às atividades normais 
a partir desta terça-feira.

Governo do Estado encurta 
distanciamento nas escolas 

para ampliar presença de 
alunos nas salas de aula.  

PÁGINA 5

Retorno às aulas 
com novas medidas 
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A diferença é que, pela primeira vez, será híbrido. Na abertura, três 
palestrantes de renome: o vice-presidente do Superior Tribunal de 
Justiça, Jorge Mussi; o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, 
Alexandre Luiz Ramos; e a professora doutora, da UFPR, Melina Fachin, 
que é filha do ministro Edson Fachin.  
 
A tradicional Semana da Advocacia celebra também o dia do(a) 
advogado(a) entre os dias 9 a 14 de agosto. Na programação estão 
inclusos workshops, palestras e conferências. Esse ano, a subseção 
joinvilense tem mais um motivo para celebrar: os 50 anos da 
instituição. Tudo será dividido entre presencial, na sede da instituição, 
com número limitado e reduzido de participantes; e também via 
transmissão no Youtube, pelo canal da OAB Joinville. 
A programação completa e detalhada está disponível 
no site da instituição: www.oabjoinville.org.br

Confirmada semana da  
advocacia da OAB-Joinville 

A série de reportagens é um convite para admirar 
histórias de luta e muito amor pelos filhos. Com 
a chegada da data, a NDTV | Record TV veiculará 
dois exemplos na série ‘Pais que Inspiram’: um 
representa o ramo automobilístico e o outro de 
autopeças. Ambos têm histórias emocionantes 
de amor pelo que fazem no campo profissional, 
mas não abrem mão de estar sempre presentes 
no dia a dia de seus filhos. No Balanço Geral que 
também está veiculando fotos de vários papais 
ou as figuras paternas de cada um. Neste caso, só 
mandar para o e-mail: balancogeraljoinville@
ndtv.combr. A série especial é uma realização 
da NDTV Record TV e conta com o patrocínio 
de Moraes Escapamentos e MR2 Multimarcas.

Transporte de 
produtos perigosos 
na Serra Dona 
Francisca
Hoje (3), na Comissão de 
Urbanismo da Câmara de 
Vereadores, o assunto será 
debatido para encontrar 
formas de evitar acidentes 
que envolvam o transporte de 
produtos perigosos, que podem 
trazer riscos ambientais à 
Serra Dona Francisca. Marcada 
para às 15h, terá também 
transmissão no Youtube da 
Câmara de Vereadores. estão 
convidados representantes da 
Secretaria de Proteção e Defesa 
Civil, de Agricultura e Meio 
Ambiente, Defesa Civil e da 
Companhia Águas de Joinville, 
entre outros. 

Abertas as 
inscrições para 
cursos na Casa 
da Cultura
Desde ontem (2), a Escola de 
Música Villa-Lobos, da Casa 
da Cultura de Joinville, abriu o 
período de inscrições para vagas 
remanescentes nos cursos de 
instrumentos e canto erudito. 
É preciso correr porque o prazo 
termina na sexta-feira (6), 
às 20h. O processo é todo feito 
online, pelo site da Prefeitura. 
Ao todo, são 79 vagas.  

Pastoral Carcerária de Joinville 
completa 30 anos
A celebração foi realizada no fim de semana com missa em Ação de 
Graças na Paróquia Nossa Senhora de Belém, no bairro Boehmerwald. 
O bispo Dom Francisco celebrou com a presença de vários participantes 
e voluntários da pastoral. Em Joinville, são três décadas de um trabalho 
dedicado à dignidade do cárcere no dia a dia. 
 
O Brasil tem, atualmente, a terceira maior população carcerária do mundo. 
Nos últimos meses, em razão da pandemia, os presos têm sido afetados, 
o que tem exigido um acompanhamento mais de perto. O presidente da 
Câmara de Vereadores, Maurício Peixer, acompanhou a celebração.   

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

Udesc é destaque na América Latina 

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

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

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

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

sabrina.aguiar@ndtv.com.br

SABRINA AGUIAR

Celebrações 
do aniversário 
de Jaraguá 
do Sul
Está chegando o dia 25 
de julho, aniversário da 
bela e pujante Jaraguá 
do Sul. Para celebrar 
a data, algumas 
programações para 
a comunidade. Uma 
delas com dança. O 
espetáculo será amanhã 
(17), no Grande Teatro 
da Scar e reunirá 
sete coreografias de 
nove instituições. Por 
causa da pandemia 
de Covid-19, não 
haverá a presença 
de público, mas as 
apresentações poderão 
ser prestigiadas 
pelos canais oficiais 
de comunicação da 
prefeitura e da Secel 
e também aqui.

 FOTOS DIVULGAÇÃO/ND
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A cor da igualdade
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EspecialND Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Há 15 anos, o mês de agosto é 
lembrado como um marco no 
combate à violência de gênero 
por causa da Lei Maria da Penha, 
que busca dar um tratamento 
mais rígido ao problema, 
acolher vítimas e promover 
a educação da sociedade. 

Durante esse período, o 
Ministério Público de Santa 
Catarina (MPSC) divulgará 
ações diárias contra esse tipo de 
abuso e buscará conscientizar 
a sociedade por meio de uma 
campanha de prevenção 
à violência doméstica.

O objetivo é também debater 
a raiz do problema, chamando 
a atenção da sociedade para 
a necessidade de estruturar 
ações que previnam a 
violência contra a mulher. 
Com a pandemia, a violência 
contra mulheres tornou-se 
ainda mais preocupante. 

Segundo pesquisa do Instituto 
Datafolha, encomendada pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública e realizada entre os 
dias 10 e 14 de maio deste 
ano, uma em cada quatro 
entrevistadas informou ter 
sofrido algum tipo de violência 
nos últimos 12 meses.

Esse número representa um 
universo de aproximadamente 
17 milhões de mulheres vítimas 
de violência física, psicológica 
ou sexual no último ano e 
acende o alerta não só para 
as organizações de Estado 
que formam a rede de apoio, 
mas para toda a sociedade. 
O Datafolha ouviu 2.079 
mulheres acima de 16 anos 
em 130 cidades brasileiras. 

Conforme o promotor de 
Justiça Jádel da Silva Júnior, 
coordenador do Centro de 
Apoio Operacional Criminal e 
da Segurança Pública (CCR) do 
MPSC, o resultado da pesquisa 
mostra o quão importante 
é ir até a raiz do problema. 
“Neste ano, queremos falar 
não somente sobre a violência 
em si, quando consumada, mas 
também sobre prevenção. O 
objetivo é ir além da questão da 
segurança pública”, destaca.

Fim do ciclo de violência
Propostas como o portal MulherSC, 

uma parceria entre o Ministério 
Público, a Polícia Civil e o Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, são 
importantes para combater e prevenir 
os crimes contra a mulher. A ferramenta 
busca unificar os dados do Formulário 
Nacional de Avaliação de Risco em 
SC para auxiliar os profissionais 
que atendem vítimas de violência. 

Com o portal, todos os profissionais 
utilizarão os mesmos critérios 
para identificar e tratar situações 
de violência. De acordo com a 
procuradora de Justiça Eliana 
Volpato, esse instrumento vai 
auxiliar na identificação dos 
ciclos da violência doméstica. 

“Esse entendimento da violência 
de gênero é importante e, quanto 
mais ciclos passam, a mulher fica 
mais vulnerável a situações mais 
graves, como o feminicídio”, conta. 

Com o portal, os profissionais poderão 
identificar os ciclos e atuar de maneira 
qualificada para interrompê-los. O 
lançamento da ferramenta aconteceu no 
dia 29 de julho e Santa Catarina deve ser 
o primeiro Estado do país a utilizá-la. 

Justiça restaurativa 
Projetos de justiça restaurativa, 

por exemplo, contribuem para que 
os agressores reflitam sobre suas 
atitudes e previnam novas ocorrências. 
Em Lages, o MP apoiou a criação do 
grupo de reflexão “Coração Valente” 
em 2019, com integrantes da 2ª Vara 
Criminal da Comarca, da Prefeitura e 
de entidades não-governamentais. O 
projeto-piloto teve 10 encontros com 
nove participantes, nos quais eles 
puderam refletir sobre a masculinidade 
e a violência praticada contra mulheres. 

Agora, a ideia é expandir o projeto 
e torná-lo recorrente. Atualmente, 
40 facilitadores fazem formação 
e capacitação sobre violências de 
gênero, metodologia de trabalho 
com homens autores de violência ou 
mulheres em situação de violência 
e círculos restaurativos. Em outras 
comarcas, como Tubarão e Blumenau, 
o projeto também acontece e 
apresenta resultados positivos. 

Empoderamento feminino
Em paralelo a essas ações, o MP de Santa 

Catarina investe na conscientização das vítimas 
de violência e das mulheres de forma geral. 
Um exemplo é o relançamento da campanha 
“Pode sim”, que incentiva meninas e jovens 
adultas a melhorarem sua autoestima e 
combaterem as raízes da opressão de gênero.

Com postagens nas redes sociais, a campanha 
vai mostrar como prevenir as diferentes 
formas de violência - patrimonial, psicológica, 
física, moral e sexual. A ideia é fortalecer as 
mulheres, trazendo exemplos femininos de 
autonomia e pioneirismo em suas áreas.

No mês conhecido como Agosto Lilás, Ministério Público de SC 
lança campanha de combate à violência contra a mulher
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Encerradas as atividades 
do abrigo emergencial 
Em seis dias de trabalho, foram criadas 277 vagas de acolhimento para pessoas em situação de rua. Além de 
servidores da Prefeitura de Joinville, 40 voluntários passaram a noite no ginásio Abel Schulz para ajudar na ação
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Duas entidades continuam oferecendo 
pernoite a quem tem cadastro no Centro Pop

As vagas no ginásio deixa-
ram de ser oferecidas desde 
ontem (2), porém, as pessoas 
em situação de rua podem 
ser acolhidas para pernoite 
na Casa da Vó Joaquina, ou 
por meio da parceria entre 
a Comunidade Eis-me Aqui, 
entidade conveniada à Adi-
pros e Diocese de Joinville. 

Para ser acolhida nestes lo-

cais, a pessoa precisa fazer um 
cadastro no Centro Pop, que fica 
ao lado da rodoviária. Durante 
a semana, o Centro Pop funcio-
na o dia todo. Já aos sábados e 
domingos o atendimento é entre 
15h e 16h30, para que os usuários 
tenham acesso aos serviços de 
higiene pessoal antes de serem 
levados até a Casa da Vó Joaquina 
ou Comunidade Eis-me Aqui. 

Além das nossas 25 vagas 
conveniadas para o ano todo, 
abrimos mais 190 vagas para 
esse período de frio intenso”.

Fabina Cardozo, secretária de Assistência Social

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

Com a redução da inten-
sidade do frio, a Prefeitura 
de Joinville encerrou, na 
manhã ontem (2), o Abri-
go Emergencial do Ginásio 
Abel Schulz. Nas seis noites 
da ação entre os dias 27 de 
julho e 1o de agosto, um total 
de 277 vagas foram ocupa-
das no local, que serviu de 
abrigo contra a forte queda 
da temperatura em todo o 
País na semana passada.

Durante o funcionamento 
do abrigo, as pessoas em 
situação de rua recebe-
ram novas peças de rou-
pa, kit de higiene, jantar e 
café da manhã. Além dos 
servidores da Prefeitura, 
40 voluntários passaram 
as noites no Abel Schulz 
para dar suporte à ação.

A secretária de Assistência 
Social de Joinville, Fabiana 
Cardozo, informa que mes-
mo com o fim da ação emer-
gencial, a prefeitura oferece 
permanentemente opções 
de acolhimento para este 
público. “Hoje, a Secretaria 
de Assistência Social tem 20 
vagas na Casa de Passagem 
Vó Joaquina e cinco vagas na 
Essência de Vida, via con-
vênio”, informa Fabiana.

No período de frio inten-
so, foram abertas mais 50 
vagas na Casa Vó Joaquina, 
40 vagas na Comunidade 
Eis-me Aqui e 100 vagas no 
Ginásio Abel Schulz. “Além 
das nossas 25 vagas con-
veniadas para o ano todo, 
abrimos mais 190 vagas para 
esse período de frio inten-
so”, detalha a secretária.

A ação de inverno rece-
beu um grande número 
de colchões, cobertores, 
lençóis, travesseiros, fro-
nhas e roupas. O excedente 
das doações foi encami-
nhado para os Centros de 
Referência de Assistência 
Social (Cras), Centros de 
Referência Especializa-
do de Assistência Social 
(Creas), Centro POP, Casa 
de Passagem Vó Joaquina e 
Comunidade Eis-me Aqui.

Hotéis, bares e restaurantes

Depois de mais de um ano 
sofrendo os impactos nega-
tivos da pandemia da Co-
vid-19, empresas dos setores 
de alimentação e hospeda-
gem começam a perceber 
uma recuperação, com o fim 
da restrição dos horários de 
funcionamento. De acordo 
com registros do VivaBem 
– Sindicato de Hotéis, Res-

taurantes, Bares e Similares 
de Joinville e Região, desde 
o início da pandemia, 7% 
dos estabelecimentos asso-
ciados à entidade fecharam 
as portas, em Joinville. 

“Fomos severamente im-
pactados com as limitações de 
capacidade de atendimento ao 
público e restrição de horários 
de funcionamento. Esperamos 

que com as flexibilizações 
que vêm acontecendo em 
Santa Catarina e em Joinvil-
le, consigamos começar um 
período de retomada, com 
geração de empregos e fo-
mento da economia”, afirma 
a presidente do VivaBem, 
Ana Luiza Moeller Wetzel.

Em consulta realizada junto 
aos associados do VivaBem, 

todos os contemplados com 
essa flexibilização dos horários 
de funcionamento, já obser-
vam sinais de recuperação de 
seus negócios. “Com o frio, os 
resultados ainda não são tão 
representativos, mas a expec-
tativa é que melhorem à medida 
que as temperaturas subam”, 
relata Neandro Scarpetta, pro-
prietário do Botequim Barão.

Movimento reage com a flexibilização de horário

Pessoas em situação de rua acolhidas ganharam  
alimentação, kit de higiene, roupas e cobertores, 
além de jantar e café da manhã para enfrentar 
o frio intenso registrado na semana passada
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73 mil alunos voltam às 
aulas hoje em Joinville
Professores retornaram ontem às atividades para alinhamento da grade curricular e de medidas de enfrentamento à 
Covid-19. Hoje, 36,5 mil alunos serão recebidos nas escolas, enquanto a outra metade desenvolverá atividades em casa

Cuidados com a prevenção vão continuar, mas algumas medidas serão flexibilizadas a partir do maior controle de contágio por Covid-19

Prefeito Adriano (E) é recebido pelo presidente do Grupo ND, Marcello Petrelli
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Cidade Editor: Jean Balbinotti jean.balbinotti@ndmais.com.br

Após o tradicional recesso do 
meio do ano, as aulas na rede 
estadual e municipal de ensino 
serão retomadas nesta terça-
-feira. Ontem, os professores 
voltaram à ativa, com reu-
niões de alinhamento da grade 
curricular e projetos. É impor-
tante destacar que o segundo 
semestre começa com algumas 
mudanças no enfrentamento à 
Covid-19 no ambiente escolar.

Na rede estadual, as aulas 
retornam como no primeiro se-
mestre, com três modelos peda-
gógicos: 100% presencial, 100% 
remoto ou tempo dividido entre 
atividades na escola e em casa.  
Já o ensino totalmente presen-
cial está previsto para 2022.

E para que isso seja possível, as 
secretarias de Estado da Saúde 
e da Educação preveem novas 
medidas de enfrentamento 
da Covid-19 neste semestre, 
como a redução do distancia-
mento entre os alunos, que 
passa de 1,5 metro para 1 metro, 
aumentando a capacidade de 
atendimento presencial.

Além disso, um projeto-piloto 
deve ser iniciado para testar 
pessoas com casos suspeitos de 
infecção por coronavírus nas 
escolas, em uma ação inte-
grada entre as pastas da saúde 
e da educação. No segundo 
semestre, a testagem será 
feita nas regiões com maiores 
índices de contaminação.

Em Joinville, 73 mil alunos 
voltam às aulas na rede mu-
nicipal. O recomeço seguirá 
o modelo do semestre ante-
rior, com ensino híbrido. Isso 
significa que 36,5 mil alunos 
estarão nas salas de aula e os 
outros 36,5 mil ficarão em 
casa, no ensino remoto. Na 
próxima semana, voltam às 
aulas presenciais os alunos que 
ficaram em casa nesta sema-
na, estudando remotamente.

Nas redes municipais de 
todo o país, segundo balanço 
da Undime (União Nacional 
dos Dirigentes Municipais 
de Educação), apenas 16% 
das escolas já retomaram o 
ensino presencial, a maio-
ria em modelo híbrido.

Aniversário de 21 anos

O prefeito de Joinville, 
Adriano Silva, conheceu ontem 
a nova redação integrada 
multiplataforma da NDTV 
Record Joinville. O prefeito 
foi recebido pelo presidente 
do Grupo ND, Marcello Pe-
trelli, e pelo diretor regional 
do Grupo ND, Silvano Silva. 

Foco na informação com 
credibilidade e liderança foram 
os destaques do café de ani-
versário da emissora, que, no 
último sábado, completou 21 
anos. Adriano Silva e Marcello 
Petrelli percorreram as ins-
talações da nova redação, que 
contempla a TV, o portal ND+ 
e o jornal Notícias do Dia e 
tornam a cobertura jornalística 
de Joinville e região ainda mais 
completa, ágil e dinâmica. 

“Comunicação é uma questão 
muito intensa, muito inquie-

tante no sentido de você todo 
dia querer levar o que há de 
melhor das pessoas, da sua 
cidade, do desenvolvimento e 
das suas qualidades. O objetivo 
nosso é exatamente isso, é criar 
essa simbiose, esse meio entre 
o que acontece e as pessoas, 
para ficarem sabendo e se ven-
do. Estamos fazendo isso muito 
bem graças ao trabalho dos 
profissionais”, frisou Petrelli. 

Para o presidente do Grupo 
ND, a liderança de audiência 
mostra que a comunicação 
simples, positiva, que infor-
ma e traz resultados é eficaz. 
“Questão de procurar a pauta 
do bem, a pauta positiva, e 
com isso você ser uma re-
ferência, das pessoas que-
rerem ligar no nosso canal 
para se informar daquilo 
que precisam”, concluiu. 

O prefeito Adriano Silva 
também elogiou a nova reda-
ção multiplataforma. “Essa 
essência a gente vê aqui pelo 
próprio local. Ficou muito bo-
nito, alegre. Eu acredito muito 
que o ambiente do trabalho tem 
que ser um ambiente positivo 
para que as pessoas tenham 

prazer de trabalhar e a NDTV 
está de parabéns pelos 21 anos. 
Aliás, é um grupo que está 
muito presente na história do 
joinvilense, sempre trazendo 
pautas muito positivas da nossa 
cidade. Nossa gratidão por 
toda essa dedicação a Join-
ville”, comentou o prefeito.

Prefeito de Joinville visita 
a nova redação da NDTV



As avestruzes não  
viram o Brasil na rua

Vamos tentar mais uma vez um alerta sereno para ver se alguém 
escuta: um país onde a maioria dos veículos de comunicação tenta 
fingir que não houve uma manifestação popular gigantesca nas 
ruas não é um país saudável. Isto não pode acabar bem. Ok?

Bom, então se alguém ouviu este alerta sereno e de boa fé, o 
passo seguinte para esse alguém é entender que não está vivendo 
num lugar seguro. Pode parecer seguro, estável, civilizado. Mas não 
é. E isto não é uma tentativa de fustigar você, nem de perturbar a 
sua tranquilidade. Isto é só uma tentativa de alertá-lo de que, se 
um conjunto razoável de indivíduos não tomar consciência agora 
do que está acontecendo diante dos seus olhos, daqui a pouco 
essa tranquilidade pode ir pelos ares num passe de mágica. 

E aí, se você tiver ouvido esse alerta, terá plenas 
condições de perceber que não foi mágica.

Num dia em que o país inteiro inundou as ruas de gente – e 
podemos usar tranquilamente a figura do “país inteiro” quando 
se vê multidões espalhadas pelas capitais e pelo interior de norte 
a sul do território – a assim chamada grande imprensa bocejou. 
Alternou-se entre registros burocráticos do acontecimento – 
não raro usando imagens do início das manifestações para 
minimizá-las – e posturas um pouco piores (fica até difícil 
identificar o que é pior), simplesmente ignorando o fato. 

Nesse mesmo dia histórico, o Tribunal Superior Eleitoral 
atacou o anseio de milhões 
de brasileiros afirmando, 
em postagem oficial, que o 
voto no Brasil já é auditável. 
Isto é mentira. Existe até 
laudo da Polícia Federal 
sustentando que a votação, 
pelo sistema atual, não 
pode ser auditada. Mas o 
TSE preferiu desinformar, 
tentando confundir o eleitor 
com a afirmação de que os 
boletins de urnas impressos 
nas seções eleitorais já são 
a auditagem em papel da 
votação. Vamos repetir: isto é 
fake news grosseira. Como você sabe, se há erro ou manipulação do 
software na urna esses boletins impressos nas seções reproduzirão 
o erro. Por isso a proposta atual – que levou o país às ruas – para 
que cada voto tenha a impressão imediata do seu registro real.

Todos que têm boa fé já entenderam isso. Mas os juízes 
da eleição estão fingindo que não entenderam. Dá para 
dormir com um barulho desses? E com o consórcio de 
omissão da grande mídia cancelando o clamor popular?

A Câmara dos Deputados tentou enterrar vivo o voto 
auditável após pressão de ministros do STF para que partidos 
trocassem seus integrantes na comissão. Eles fizeram isso, 
na cara de todo mundo. Eles não estão de brincadeira. E 
vão fazer o que for necessário – mentir, coagir e atropelar 
– para barrar a PEC da eleição limpa, que volta agora à 
votação. Se você quer continuar vivendo numa democracia, 
esse pode ser o assunto mais importante da sua vida.

FiuzaGUILHERME

Se um conjunto 
razoável de 
indivíduos não tomar 
consciência agora do 
que está acontecendo, 
daqui a pouco essa 
tranquilidade pode 
ir pelos ares num 
passe de mágica.” 

Escrevem neste espaço:  
Segunda J.R. Guzzo  Terça Guilherme Fiuza  Quarta Alexandre Garcia 
Sexta Luís Ernesto Lacombe  Fim de semana Rodrigo Constantino
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Presidente passará por Joinville e Florianópolis no fim de semana

Visita de Bolsonaro

Reunião com empresários é o primeiro 
compromisso de Bolsonaro em Joinville

Empresários de Joinville já es-
tão preparando suas pautas para 
o encontro com o presidente 
Jair Bolsonaro, que acontecerá 
por volta das 12h de sexta-fei-
ra, no Perini Business Park, 
Distrito Industrial de Joinville. 
Ele chega ao Aeroporto Lauro 
Carneiro de Loyola às 10h30.

O evento é organizado pela 
Acij (Associação Empresarial 
de Joinville) em conjunto com a 
Fiesc (Federação das Indústrias 
de Santa Catarina) e a Prefeitura 
de Joinville e nele deverão ser 
abordadas algumas bandeiras 
históricas da entidade, como 
as reformas administrativa e 
tributária, além de investi-
mentos federais em infraes-
trutura, com foco na BR-280.

O presidente da Acij, Marco 
Antonio Corsini, destacou que 
o evento será uma oportuni-
dade para mostrar o compro-
misso do setor produtivo com 
o país. “Para falarmos das 
reformas estruturantes que 
o Brasil tanto precisa e para 
cobrarmos mais atenção do 
governo federal para as de-
mandas de Joinville e região, 
como a BR-280”, comentou.

Conforme Corsini, a ideia é 
mostrar ao presidente a disci-
plina, a criatividade e a resiliên-
cia da terceira maior economia 

do Sul do Brasil, responsável 
pela geração de 10.838 empre-
gos no primeiro semestre.

VISITA AOS  
BOMBEIROS

Depois do encontro, Bol-
sonaro visitará o Corpo de 
Bombeiros Voluntários, onde 
fará a entrega simbólica das 
chaves de dois caminhões 
doados pelo 62º Batalhão de 
Infantaria à corporação em 
fevereiro do ano passado.

A Associação Corpo de Bom-
beiros Voluntários de Joinvil-
le, por sua vez, entregará ao 

presidente a Ordem da Macha-
dinha, comenda máxima da 
corporação, além de um diplo-
ma e uma medalha. O presi-
dente deve visitar também o 
8º Batalhão de Polícia Militar, 
em horário não especifica-
do, além de jantar e pernoitar 
na cidade. Por segurança, os 
locais não foram divulgados.

Já na manhã de sábado (7), 
Bolsonaro parte para Flo-
rianópolis, onde participa 
de uma motociata que deve 
reunir cerca de 25 mil pes-
soas, segundo estimativas da 
Polícia Militar Rodoviária.

A Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina deve concluir 
nesta semana a tramitação da 
reforma da Previdência dos 
servidores públicos esta-
duais. Para hoje está prevista 
a discussão e votação, nas 
comissões permanentes, 
dos relatórios sobre a PEC 
(Proposta de Emenda à Cons-
tituição) 5/2021 e o PLC (Pro-
jeto de Lei Complementar) 
10/2021, ambos de autoria do 
Poder Executivo, que tratam 
da reforma. Para amanhã está 
programada a votação das 
duas matérias em plenário e o 
encaminhamento da reforma 
para a sanção do governador. 

REUNIÕES CONJUNTAS
Os pareceres sobre a PEC 

e o PLC serão discutidos e 
votados em reunião conjunta 
das comissões de Constitui-

ção e Justiça; de Finanças e 
de Tributação; e de Traba-
lho, Administração e Ser-
viço Público, responsáveis 
pela apreciação da reforma 
previdenciária. O encontro 
começa às 10 horas, no Ple-
nário Deputado Osni Régis.

Os relatórios foram ela-
borados de forma unificada 
pelos presidentes das três 
comissões: da CCJ, deputado 
Milton Hobus (PSD); de Fi-
nanças e Tributação, depu-
tado Marcos Vieira (PSDB); 
e de Trabalho; deputado 
Volnei Weber (MDB). Na 
análise da PEC, os relatores 
mantiveram o texto original 
enviado pelo Executivo.

Já na apreciação do PLC, os 
parlamentares acataram a 
emenda substitutiva global 
encaminhada pelo gover-
no, que absorveu 30 das 73 

emendas apresentadas pelos 
deputados. Entre as prin-
cipais mudanças do texto 
original da reforma, estão 
a exclusão da contribuição 
previdenciária extra para 
servidores ativos e inativos 
que ingressaram no serviço 
público após 2003, regras de 
transição para aposentado-
ria voluntária mais amenas, 
isenção no pagamento da 
contribuição previdenciá-
ria para beneficiários com 
doenças graves, entre outras.

Caso os relatórios sejam 
aprovados, a PEC e o PLC 
estarão aptos para serem 
votados pelos deputados na 
sessão ordinária de amanhã. 
Para ser aprovada, a PEC pre-
cisa de, no mínimo, 24 votos 
favoráveis. Já o PLC depen-
de de, no mínimo, 21 votos 
favoráveis para ser aprovado.

Alesc

Projeto da Previdência passa por comissões



Publicidade

CAMPANHA dO 

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

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

Realização:

CADA PEÇA DE ROUPA
VALE POR UM ABRAÇO.

Patrocínio:
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Costão Games
Marcado para amanhã, a partir das 9h, o lançamento do Hub 
Costão Games, novo empreendimento do empresário Fernando 
Marcondes de Matos. Prevê investimentos de R$ 300 milhões 
nos próximos dois anos e geração de 700 empregos diretos. 
Ocupará uma área de 10 mil m², com o que há de moderno 
no mundo dos games, atividade que envolve hoje quase R$ 
3 bilhões no mundo. Terá suporte do Instituto Gaming & 
Leadeship e liderança do professor Carlos Alberto Schneider, 
criador da Fundação Certi, que fará palestra no lançamento.

moacir.pereira@ndmais.com.br
MOACIR PEREIRA

O clima predominante na 
Assembleia Legislativa permanece 
favorável à aprovação do relatório 
preliminar da reforma da Previdência, 
lido na semana passada pelo deputado 
Milton Hobus, relator na Comissão de 
Constituição e Justiça. Em nome dos 
três relatores nas principais comissões 
técnicas, abriu vista a todos os 
deputados até hoje às 10h. Às 15h vão 
se reunir outra vez as três comissões 

para conhecimento das manifestações 
dos 40 deputados. É prazo para 
apresentação do chamado “voto 
vista”, alterando dispositivos contidos 
no relatório preliminar de Hobus.

A conferir se este relatório vai 
ser aprovado. Amanhã, o resultado 
dessa reunião de hoje vai a plenário. 
Ali, serão apreciados, discutidos e 
votados os “votos vista”, se existirem. 
Não havendo questionamento, 

vai a versão de Hobus.
Na sessão final de amanhã, em 

plenário, os deputados que tiveram 
emendas rejeitadas pelo relator - e 
somente eles - terão direito de pedir 
destaque. Tanto o relatório preliminar 
como os destaques precisarão de 24 
votos para aprovação em plenário 
no caso do Projeto de Emenda 
Constitucional e de 21 votos em relação 
ao Projeto de Lei Complementar.

Questionamentos e contestações de 
corporações já existem. Um deles - e 
dos mais polêmicos - trata das regras 
de transição. No fim de semana, uma 
servidora pública federal teve ganho 
de causa na Justiça Federal ao direito 
de se aposentar pelas antigas regras.

Esta tese está sendo defendida 
pela Associação dos Procuradores 
do Estado, que já estuda medidas 
judiciais em defesa de seus associados.

Prejuízos
O reitor da Unoesc, professor 
Aristides Cimadon, afirmou 
no “Conexão ND”, da Record 
News, que não será nada 
fácil recuperar os prejuízos 
com perdas da educação 
durante a pandemia. 
Criticou as normas que 
tratam da educação no 
Brasil, que atingem mais 
de 100 mil instruções 
regulatórias. Também 
presidente da Acafe, o 
professor defende que os 
recursos públicos sejam 
destinados com prioridade 
à educação básica.                    

Previdência: os últimos capítulos

Paralisação - 
Inconformados com a 
negativa do governo 
do Estado em enviar o 
projeto de reclassificação 
e proposta salarial à 
Assembleia Legislativa, 
os servidores do IMA 
(Instituto do Meio 
Ambiente) iniciaram 
paralisação. O secretário 
da Administração, 
Jorge Tasca, reagiu 
informando que as 
negociações, que 
estavam em andamento, 
foram suspensas. E só 
serão retomadas com a 
volta às atividades de 
todos os funcionários. 
Alega que o reajuste 
a ser definido só 
valerá a partir de 1º 
janeiro de 2022.

Japoneses - Durante sua permanência em Florianópolis, 
na primeira visita oficial à capital catarinense, o 
embaixador do Japão, Akira Yamada, destacou a 
importância das relações com Santa Catarina. Na Casa da 
Agronômica, com o governador Carlos Moisés, destacou 
as potencialidades do Estado e novas perspectivas 
de incremento dos negócios. A agência japonesa Jica 
financiou investimentos milionários da Casan em projetos 
de saneamento em várias regiões de Santa Catarina. 
A maior presença de japoneses no Estado encontra-se 
no município de Frei Rogério, no Planalto Serrano.
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Curtas
 – Divisões da Diretoria de 
Recursos do Tribunal 
de Justiça estão atuando 
100% com processos 
digitais pelo sistema eproc. 
Mais de 30 mil processos 
físicos foram digitalizados.

 – Poetisa catarinense 
Edenice Fraga teve seu 
novo livro, “Mulheres da 
Lua”, com lançamento 
virtual ontem no Peru.

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

Náutica em SC
A empresa Schaeffer Yatchs, de Florianópolis, está 
atingindo a marca de 3.500 barcos entregues, de 
30 a 80 pés, vendidos no Brasil e no exterior, que 
estabelecem um novo padrão de qualidade e inovação 
no mercado. O empresário Márcio Schaeffer, fundador 
e presidente da empesa, inovou em tecnologia, 
toda desenvolvida pelo estaleiro na construção de 
barcos de luxo. A empresa náutica é hoje a maior na 
fabricação de barcos de lazer da América do Sul.

Bicentenário - 
Tribunal de Contas do 
Estado vai promover 
no dia 11 de agosto 
sessão especial para 
comemorar os 200 
anos de nascimento de 
Anita Garibaldi. Haverá 
apresentação do Coral 
do TCE, inauguração do 
“Jardim” e da “Estante” 
Anita Garibaldi, além 
de homenagens.
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O atraso na implementação das medidas 
necessárias para a modernização econômica 
brasileira impacta fortemente na produtivi-
dade, componente decisivo para a competiti-
vidade da economia. 
  
O Observatório da Produtividade, do Instituto 
Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio 
Vargas, levantou que a produtividade do tra-
balhador brasileiro por hora trabalhada vem 
caindo 0,4% ao ano, desde 2013. Também 
alerta que para aumentar a renda da popu-
lação é essencial melhorar a produtividade. 
Bem como o é para a retomada consistente de 
todo o cenário econômico. 
 
Os estímulos casuais do consumo, que temos 
visto nos últimos anos, permitem apenas re-
cuperações cíclicas. Crescimento sustentado 
depende de investimentos em níveis ade-
quados e regulares. São eles que permiti-
rão o crescimento da produtividade e do PIB 
potencial. Dos necessários 25% do PIB, te-
mos visto eles recuarem para 15%, com uma 
surpreendente exceção, neste primeiro tri-
mestre de 2021, quando alcançaram 19,4%. 
Em infraestrutura precisaríamos aplicar 
5% do PIB, mas não passamos de 1,55% no 
ano passado. A capacidade de investimento 
do Estado foi corroída pelo crescimento dos 
gastos obrigatórios e do consumo do gover-

no, que ronda os 20% do PIB.  
 
O presidente da CNI, Robson Braga de An-
drade, destaca a importância de reformas 
para estimular o crescimento econômico. As 
mudanças no sistema tributário, “que impõe 
um pesadelo burocrático diuturno às em-
presas, enredadas num número enorme de 
exigências descabidas”. E a modernização da 
administração pública, “tornando o Estado 
brasileiro mais leve e eficiente, além de me-
nos caro para a sociedade”. 
 
Na mesma direção, o brasileiro Otavia-
no Canuto, ex-diretor executivo do Banco 
Mundial e do FMI, e atualmente diretor do 
Center for Macroeconomics and Development 
em Washington, alerta que “o Brasil tem um 
problema estrutural que é a combinação en-
tre a anemia da produtividade e a obesidade 
do setor público”. Recomenda gastar menos 
em emendas parlamentares, em remunera-
ção do setor público e em benefícios fiscais, 
reconfigurando gastos. 
 
A escolha é nossa e a pressa é nos-
sa. Mais juízo no presente para colher-
mos no futuro, ou menos responsabilida-
de no presente e conta alta para pagar no 
futuro. O senso de urgência, que abando-
namos há muito, faz parte da fórmula.

A escolha é nossa
Carlos Rodolfo Schneider
empresário, membro do Conselho 
Superior de Economia da Fiesp

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

OpiniãoND
E D I T O R I A L
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Charge

Um basta à violência
contra as mulheres

O Agosto Lilás, uma importante campanha de 
conscientização sobre a violência contra a mu-
lher, marca em 2021 os 15 anos da Lei Maria 
da Penha. Durante todo o mês de agosto, essa 

campanha visa incentivar a denúncia, ampliar a divul-
gação e o debate sobre os direitos femininos e apresen-
tar as redes de acolhimento à mulher vítima de violência 
doméstica. Desde o início da pandemia, conforme da-
dos recentes de entidades ligadas ao tema, a situação 
de isolamento social potencializou os casos de violência 
contra as mulheres em todo o país. Diante desta nova 
realidade, a campanha Agosto Lilás é mais uma forma 
de levar informação às mulheres, como um jeito de aju-
dá-las a romper o ciclo de violência e de trazer maior 
visibilidade sobre o assunto para toda a sociedade.

A violência con-
tra a mulher é uma 
violação de direi-
tos humanos e um 
grave problema 
de saúde pública. 
Esse ato machista e 
preconceituoso pode 
trazer como con-
sequências mortes, 
lesões, traumas 
físicos e diversos 
tipos de agravos 
mentais e emocio-
nais. Além disso, 
diminui a qua-
lidade de vida das mulheres e de suas famílias.

Em Santa Catarina, 57 mulheres foram assassinadas em 
2020. Média de uma morte a cada seis dias. Durante os 12 
meses de 2019, foram 59 vítimas de feminicídio. A maioria 
dos agressores tem relação afetiva com as vítimas — são 
namorados, maridos, companheiros. Dentro ou fora de casa, 
os homens ainda se sentem proprietários das mulheres.

Quinze anos depois da aprovação da Lei Maria da Pe-
nha, o país esperava um avanço em torno da cultura da 
paz, e não o agravamento da violência. Complexo, o tema 
não pode ser analisado apenas sob o ponto de vista legal, 
mas discutir o papel do sistema de punição pode ser im-
portante ponto de partida para mudança do cenário. Com 
a campanha Agosto Lilás, um dos pressupostos é que não 
basta a promessa de punição com mais rigor, mas se torna 
essencial também aumentar a rede de proteção à mu-
lher e combater com intensidade a cultura do agressor. 

Campanha Agosto 
Lilás visa incentivar a 
denúncia, ampliar o 
debate sobre os direitos 
femininos e apresentar 
as redes de acolhimento 
às vítimas.”
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Indicadores
Confira a variação das moedas, os índices de inflação e da 
poupança, além do comportamento do mercado financeiro Índice IPCA/

IBGE
INPC/

IBGE
IGP-DI/

FGV
IGP-M/

FGV
ICV FPOLIS
UDESC ESAG

-

0,53%

0,83%

0,31%

4,42%

8,35%

JULHO

JUNHO

MAIO

ABRIL

ACUM. ANO

ACUM. 12 MESES

-

0,60%

0,96%

0,38%

5,07%

9,22%

-

0,11%

3,40%

2,22%

17,74%

34,54%

0,78%

0,60%

4,10%

1,51%

21,36%

33,84%

-

1,27%

0,33%

0,90%

4,78%

8,75%

Inflação (%)

COMERCIAL

COMPRA VENDA

R$ 5,162 R$ 5,164

-0,8829% TURISMO

COMPRA VENDA

R$ 5,17 R$ 5,32

-0,7463%
 Dólar

COMPRA VENDA

R$ 6,099 R$ 6,1

+0,3851%

COMPRA VENDA

R$ 0,0528 R$ 0,0533

-1,11%
 Euro  Peso

Câmbio
Mês R$/m² Variação 

(mês)
JUNHO 2.253,79 2,29%

JULHO 2.307,92 2,40%

NACIONAL

REGIONAL
DE SC R$ 1.281  A R$ 1.467

4,25% R$ 299,72

R$ 1100,00

Selic

CUB-SC

Salário Mínimo

Ouro

Data Pontos Variação
02/AGO 122.515,74 0.59%

30/JUL 121.800,79 -3.08%

29/JUL 125.675,33 -0.48%

Data fi nal Rendimento
2/AGO 0,2446%

1/AGO 0,2446%

28/JUL 0,2446%

Ibovespa

Poupança

Os Indicadores Industriais, da 
CNI (Confederação Nacional 
da Indústria), mostram que 
a indústria fechou o primeiro 
semestre de 2021 melhor que 
antes da pandemia de Covid-19. 
A UCI (Utilização da Capacidade 
Instalada) cresceu novamente 
em junho e se encontra no 
maior patamar desde 2013. São 
dois meses consecutivos de alta 
e quatro meses de UCI acima 
de 80%. O emprego industrial 
segue acumulando altas. Com o 
resultado de maio, são 11 meses 
consecutivos de crescimento.
De acordo com o gerente de 
análise econômica da CNI, 

Marcelo Azevedo, as altas 
mensais do emprego vêm sendo 
significativas e o nível da UCI se 
mantém alto há vários meses.
“Os indicadores mostram que 
a indústria encerrou o primeiro 
semestre com uma atividade 
forte. A utilização da capacidade 
instalada cresceu da passagem 
de maio para junho, o que vem 
sendo traduzido em empregos. 
Já temos 11 meses consecutivos 
de crescimento nas contratações. 
Mesmo o faturamento e horas 
trabalhadas, que têm oscilado 
bastante, permanecem acima do 
registrado antes da pandemia”, 
explica Marcelo Azevedo.

Indústria tem dois meses 
consecutivos de alta

Tecnologia industrial
A I3C é uma das seis empresas classificadas para 
a próxima etapa do prêmio da Abii (Associação 
Brasileira de Internet Industrial), reconhecido 
nacionalmente por destacar projetos que 
desenvolvem ou utilizam as tecnologias habilitadoras 
da indústria 4.0. A empresa de tecnologia de 
Joinville obteve o resultado com o trabalho de 
soluções aplicadas na transformação digital de 
uma das maiores indústrias de alimentos do 
Brasil. A disputa pelo prêmio com gigantes como 
a Tupy, também classificada, será amanhã.

Destaque na América Latina
A Engie Brasil Energia foi eleita a melhor MidCap do 
setor elétrico da América Latina no ranking divulgado 
pela revista Institutional Investor, publicação 
internacional que é referência no mercado financeiro 
global. Trata-se de um dos mais respeitados prêmios 
do mercado de capitais, tanto no Brasil quanto no 
exterior. O CEO da companhia, Eduardo Sattamini 
(foto), conquistou o primeiro lugar tanto na categoria 
Overall, quanto MidCap. O diretor financeiro, Marcelo 
Malta, e o gerente de relações com investidores Rafael 
Bósio também ficaram entre os melhores executivos 
em suas áreas de atuação. Ao todo, a Engie conquistou 
destaque em 30 das categorias analisadas, sendo 1º 
lugar em 11 delas. “Conquistar todas essas nomeações 
em meio a um contexto tão desafiador, tal qual o 
que estamos vivendo desde 2020, é extremamente 
relevante, pois reconhece os extraordinários esforços 
das nossas equipes”, destacou Eduardo Sattamini.

Mercadoredacao@ndmais.com.br

Promoção
O Sicoob organiza uma promoção especial de Dia dos Pais: 
entre amanhã e sexta-feira, os cooperados que adquirirem 
um dos seguros de vida participantes da ação vão concorrer 
a três kits “cantinho do churras”, no valor de R$ 10 mil cada, 
pagos em formato de vale-poupança. Para marcar o início 
dessa ação, hoje, às 19h, o Sicoob convidou José Almiro, do  
@churrasqueadas para ensinar a receita da fraldinha 4 queijos 
e o pãoliça. A live vai ao ar no canal do Sicoob no Youtube e 
os participantes vão concorrer a cinco kits churrasqueadas, 
compostos por avental, kit temperos e faca para churrasco.

Empreendimento
O empresário Sergio Koerich comandou, na sexta-feira, a 
entrega do terceiro empreendimento da KGN Construções, 
empresa que integra a holding de empreendimentos do 
Koerich. O Colinas Residencial está localizado no bairro 
Itaguaçu, região continental de Florianópolis, focado no 
bem-estar, inovação e praticidade. O projeto arquitetônico 
e interiores é assinado pelo Studio Methafora.

Capacitação 
A CDL de Florianópolis 
promove amanhã o curso 
digital “Canva para 
empreendedores” por meio 
da plataforma Zoom. A 
capacitação terá duração de 
três horas, das 19h às 22h, 
com a especialista da RD 
Station, Marcela Neiva. O 
curso abordará sobre o Canva 
gratuito que facilita a criação 
de designs profissionais, 
mesmo que não tenha 
nenhum conhecimento na 
área. Ainda, no encontro 
será abordada sobre 
a versão PRO que é a 
versão paga, permitindo 
ter acesso a uma série de 
funcionalidades extras para 
o resultado mais eficaz.

Fórum ESG
O Lide SC (Grupo de 
Lideranças Empresariais 
de Santa Catarina) realiza 
hoje, a partir das 8h30, o 
primeiro Fórum LIDE ESG. 
O evento on-line contará 
com quatro painéis que 
debaterão assuntos que 
tratam sobre “Riscos e 
oportunidades do ESG”. 
O intuito é democratizar 
e elucidar o conceito 
do ESG (Environmental, 
Social and Governance) 
por meio de debate sobre 
os pontos de risco e, 
principalmente, sobre 
as vantagens que ele 
traz para aumentar o 
valor dos negócios. Entre 
os palestrantes estão 
Matthew Govier, diretor 
de sustentabilidade da 
Accenture; Maria Luisa 
Ribeiro, gerente da 
causa água da Fundação 
SOS Mata Atlântica, 
e Gilberto Tomazoni, 
CEO Global da JBS.

10    terça-feira, 3 de agosto de 2021
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DIVULGAÇÃO/RECORD TV

Estudantes de todo o país que par-
ticiparam da última edição do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) e que 
pretendem estudar em uma univer-
sidade pública podem se inscrever no 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a 
partir de hoje (3).Ao todo, são oferecidas 
62.365 vagas, em 1.932 cursos de 70 ins-
tituições públicas de educação superior.

Desenvolvido e administrado pelo 
Ministério da Educação, o sistema é 
usado para selecionar os candidatos a 
vagas em instituições públicas de ensino 
superior a partir das notas obtidas no 
Enem. O prazo de inscrições para o 
segundo processo seletivo de 2021 se 
encerra na próxima sexta-feira (6). Para 
participar da seleção, os interessados 
devem ter obtido nota maior que zero 
na redação do Enem e não ter participa-
do do exame na condição de treineiro.

Na página do sistema (sisu.mec.gov.
br) é possível consultar as vagas dis-
poníveis, pesquisando por cidades, 
cursos e instituições. No momento 
da inscrição, o candidato poderá es-
colher até duas opções de curso.

Conforme o cronograma divulgado 
pelo ministério, o resultado da sele-
ção será divulgado no dia 10 de agos-
to. As matrículas serão abertas no dia 
11, se estendendo até 16 de agosto. De 
10 a 16 de agosto, estarão abertas as 
inscrições para a lista de espera por 
vagas remanescentes, cujos contem-
plados serão anunciados no dia 18.

Encceja
Milhares de pessoas em todo o país 

deverão fazer, no dia 29 de agosto, as 
provas do Exame Nacional para Cer-
tificação de Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja). O exame é vol-
tado para quem não concluiu os es-
tudos na idade apropriada. Por meio 
do Encceja, os participantes têm a 
oportunidade de conseguir a certi-
ficação tanto para o ensino funda-
mental quanto para o ensino médio. 

O exame, que estava inicialmen-
te marcado para o dia 25 de abril, foi 
adiado devido ao agravamento da 
pandemia da covid-19 no Brasil. Ao 
todo, segundo o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), 1,6 milhão 
de participantes estão confirmados. 
Os gabaritos das provas deverão ser 
divulgados no dia 1º de setembro. 

Para quem está se preparando para 
as provas, na página do Inep (inep.gov.
br) estão disponíveis apostilas gra-
tuitas, além das provas de anos ante-
riores e dos respectivos gabaritos.

Período de inscrição para 
o Sisu tem a largada hoje 

Serviço 

Participantes do último Enem têm até a sexta-feira, 6 de agosto, para 
se inscrever no Sisu. Resultado da seleção será divulgado no dia 10

Ao todo, são oferecidas mais de 62 mil vagas em 1.932 cursos 
em 70 instituições públicas de ensino superior em todo o País
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Áries 21/3 a 20/4 
Muitas conversas precisarão acontecer ain-
da antes de se chegar a um acordo que seja 
interessante para todas as partes envolvidas. 
Por isso, evite a precipitação, aceite as de-
moras que acontecerem, elas vêm por bem.

Touro 21/4 a 20/5
Para tudo continuar sendo benéfi-
co e aprazível, você não pode se acomo-
dar em sua zona de conforto, pretendendo 
que as mudanças do mundo passem longe 
de sua casa. É importante fazer o neces-
sário para se adaptar a outro ritmo.

Gêmeos  21/5 a 20/6 
Sem tomar as iniciativas pertinentes a cada 
caso, você nunca saberá se iria dar certo ou 
não o que sua alma tem em mente. Procure 
arriscar, porque mesmo que tudo seja dife-
rente do esperado, pelo menos avançará.

Câncer   21/6 a 22/7 
O único que você deve evitar agora é to-
mar decisões precipitadas, que pare-
ceriam razoáveis à primeira vista, mas 
que trariam resultados mais complica-
dos daqueles que, supostamente, deve-
riam solucionar. Muita observação.

Leão 23/7 a 22/8  
Relacionamentos humanos são dimen-
sões complexas porque, apesar de haver 
muito mais em comum do que de dife-
rente entre as pessoas, mesmo assim todo 
mundo pretende ser considerado pe-
las suas peculiaridades. Aí complica.

Virgem  23/8 a 22/9 
Repetir a mesma rotina brinda com certo 
gosto de segurança, porém, se você qui-
ser progredir, ampliando suas perspectivas 
e ganhos, então precisará se reinventar. A 
criatividade tumultua, mas ela é o remédio.

Libra  23/9 a 22/10
O crescimento não se dará como resultado de 
golpe de sorte, mas na mesma medida em que 
você se atrever a colocar em prática as ideias 
que querem se manifestar através de sua 
presença, e que precisam de mãos e pernas.

Escorpião 23/10 a 21/11 
Escolha as pistas que sua alma segui-
rá na tentativa de desvendar algum mis-
tério, porém, tenha em mente, também, 
que não há nada tão grave ou impor-
tante em andamento. As suspeitas fa-
zem com que tudo seja importante.

Sagitário  22/11 a 21/12 
A harmonia nos relacionamentos não há de 
ser deixada ao sabor da sorte, mas cultivada 
com persistência através de gestos que dei-
xem clara sua posição, interessada em fazer 
com que tudo seja bom para todo mundo.

Capricórnio 22/12 a 20/1 
O espírito do jogo requer disposição para 
a aventura, porque não se pode preten-
der progresso algum que não envolva riscos, 
alguns desses tão grandes que, de repen-
te, pareça a você perder o controle de tudo.

Aquário 21/1 a 19/2
A verdade não é democrática, isto é, não é 
necessário que a maioria concorde em torno 
de certas razões para essas serem valida-
das. A verdade pode, inclusive, ser antipática 
à maioria das pessoas, mas ser a verdade.

Peixes  20/2 a 20/3
Tudo parece patinar e não sair do lugar, mas 
você precisa continuar se preparando para 
o momento em que a atividade produtiva 
se instalar. Faça isso colocando ordem em 
todos os detalhes da sua vida cotidiana.

Horóscopo
Oscar QuirOga/ EstadãO cOntEúdO
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Dupla fez um jogo consistente contra os mexicanos, venceu os 
dois sets por uma vantagem larga e enfrentará carrascos do Brasil

O Brasil colocou mais uma 
dupla nas quartas de final do 
vôlei de praia dos Jogos Olím-
picos de Tóquio-2020. Alison 
e Álvaro Filho derrotaram os 
mexicanos Caxiola e Rubio 
por 2 sets a 0 - com parciais 
de 21/14 e 21/13 - e voltam à 
quadra amanhã em busca de 
um lugar nas semifinais. Os 
adversários serão Plavins e 
Tocs, da Letônia, responsáveis 
pela eliminação dos brasileiros 
Bruno Schmidt e Evandro. A 
partida ocorre amanhã às 22h.

Os brasileiros começaram 
o primeiro set dominando o 
placar. Concentrados o tempo 
todo e desferindo bons saques, 
conseguiram jogar pressão so-
bre os adversários e dificultar 
o ataque dos mexicanos. Com 
isso, também tiveram muito 
mais facilidade para bloquear 
e armar contra-ataques até 
fecharem em 21/14. A dupla 
continuou com o mesmo ritmo 

na segunda parcial, 
mantendo o nível 
de energia e vibra-
ção sempre alto, e 
não teve dificuldade 
para fechar em 21/13.

ANÁLISE
“Estamos nos sen-

tindo bem. Jogamos 
contra um time forte, 
que estava num grupo 
forte. Nós estudamos mui-
to o time deles, mas nunca 
havíamos jogado contra. Mas 
eles sabiam o que fazer contra 
a gente. Colocamos muita 
energia nesse jogo o tempo 
todo porque agora todo jogo é 
uma final. O placar não mostra 
o que é o time do México, 
ficamos o tempo todo con-
centrados e botando nossa 
energia na quadra. A gente 
sempre busca performar dessa 
forma, dando nosso me-
lhor”, afirmou Álvaro Filho.

Alison contou que 
a dupla não tem 
acompanhado os 
outros confrontos 
do vôlei de praia 
e fez uma bre-

ve análise do esti-
lo de jogo dos rivais 

da próxima fase.
“A Letônia tem Pla-
vins, medalhista de 

bronze, ele defen-
de muito bem. O Tocs é 

um bloqueador que tem um 
tempo de bloqueio diferen-
te, parece um polvo. A gen-
te jogou contra eles em 2019, 
há muito tempo. Não vimos 
a última partida deles, mas a 
gente não está assistindo ao 
vôlei de praia. Vimos o han-
debol, ficamos chateados, nos 
encontramos com as meni-
nas, vimos natação. Se eu ficar 
assistindo ao vôlei toda hora, 
eu e ele, que somos fominhas, 
vamos querer aquecer e jogar. 
Precisamos desligar um pouco 
o cérebro”, explicou o cam-
peão olímpico no Rio-2016.

Na areia, Alison e 
Álvaro atropelam  
nas oitavas de final 

Esporte

Álvaro e Alison começaram o jogo em alto nível e conseguiram manter a mesma intensidade

LIDERANÇA

Vôlei feminino vence  
o Quênia sem sustos

A seleção brasileira feminina de vôlei bateu o Quê-
nia por 3 sets a 0 pelo último jogo da fase de grupos 
das Olimpíadas de Tóquio. Com a vitória, as brasilei-
ras garantiram a liderança do grupo A e agora encaram 
o Comitê Olímpico Russo (quarto colocado do grupo 
B) nas quartas de final. Os duelos da próxima fase da 
competição serão disputados entre hoje e amanhã.

Já as quenianas, comandadas pelo técnico brasilei-
ro Luizomar, deixam Tóquio sem vitórias. Contra o 
Quênia, o Brasil teve uma novidade positiva. Macris, 
que se lesionou contra o Japão, participou do aque-
cimento e assistiu à partida do banco de reservas.

As comandadas de Zé Roberto foram dominantes 
durante todo o jogo. No primeiro set, o Brasil venceu 
por 25/10. No segundo, o Quênia melhorou, mas não 
evitou a derrota por 25/16. No último set, as brasilei-
ras impuseram seu favoritismo e triunfaram por 25/8.

Acabou o sonho de 
medalha no tênis de mesa
O tênis de mesa do Brasil deu adeus ao sonho da primeira 
medalha olímpica nos Jogos de Tóquio ao ser superado pela 
da Coreia do Sul, em duelo por equipes pelas quartas de 
final. O trio formado por Vitor Ishiy, Gustavo Tsuboi e Hugo 
Calderano perdeu por 3 a 0 para os sul-coreanos Lee Sangsu, 
Jeoung Youngsik e Jang Woojin. A oitava posição em Tóquio 
2020 foi o melhor resultado da história da modalidade no 
país. Nas duas últimas edições - Jogos de Londres (2012) e Rio 
2016 - o tênis de mesa por equipes terminou em nono lugar. 
Na Olimpíada de Pequim, o país encerrou na 13ª posição.

Brasileiras ficam pela 
caminho no 200m
Não deu para o Brasil nas eliminatórias dos 200 metros 
feminino do atletismo em Tóquio. Ana Carolina Azevedo e 
Vitória Cristina Rosa, maior velocista do País, não conseguiram 
se garantir nas semifinais dos Jogos Olímpicos. Ambas 
correram acima dos 23 segundos e acabaram eliminadas.
Ana Carolina foi a primeira a ir à pista. A brasileira ficou em 
quinto na bateria 1, mesmo fazendo sua melhor marca na 
temporada, com 23s20. Principal representante do País nas 
provas rápidas, Vitória Rosa acabou largando mal e fechou 
com 23s59, bem abaixo de sua melhor marca, os 22s62 
conquistado em Lima. Ela ficou somente em sexto na bateria.
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Quadro de medalhas

Ouro
 

Prata
 

Bronze
 

TotalPaís

1º China 29 17 16 62
2º Estados Unidos 22 25 17 64
3º Japão 17 6 10 33
18º Brasil 2 3 5 10

ATUALIZADO ATÉ AS 20H30
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Terça-feira
7h: atletismo masculino: brasileiros 

nos 110m com barreiras  

7h20: salto com vara masculino: 
Thiago Braz na final  

8h: futebol masculino: Japão x Espanha: semifinal

9h25: atletismo feminino: 800 rasos

09h50: atletismo feminino 200m rasos: final

21h: skate park feminino: classificatórias

22h: vôlei de praia: Alison e Álvaro Filho (BRA) 
 x (LET) Plavins e Tocs: Quartas de final 

Quarta-feira
00h20: canoagem masculina: velocidade 

- K2 1000m: quartas de final

00h30: Skate/Park feminino: final

2h30: boxe feminino: peso meio-médio: semifinal

7h: hipismo/saltos individuais: final

7h: atletismo feminino: 1500 m rasos: semifinal

9h: basquete feminino: Espanha x 
França: quartas de final

9h: atletismo masculino: 800m rasos: final

AGENDA OLÍMPICA
Horários 
de Brasília

ARGOLAS

Arthur Zanetti 
aposta alto e fica  
sem medalha

O sonho de Arthur Zanetti, 31 anos, de 
se tornar o primeiro ginasta do mundo a 
conquistar uma medalha nas argolas em 
três edições consecutivas dos Jogos Olím-
picos acabou com uma queda com o rosto 
no chão ao final de sua apresentação nesta 
segunda-feira em Tóquio. Ouro em Lon-
dres-2012 e prata na Rio-2016, o ginas-
ta foi o primeiro finalista a se apresentar 
e decidiu arriscar uma saída diferente e 
mais difícil para buscar um lugar ao pódio, 
mas acabou falhando. A conclusão com um 
triplo mortal grupado não saiu como pla-
nejado, e Zanetti caiu de cara no colchão.

A final das argolas foi dominada pelos 
chineses. Liu Yang recebeu nota 15,500 
e ficou com o ouro, seguido de You Hao 
(15,300). O grego Eleftherios Petrounias, 
que havia sido campeão no Rio, comple-
tou o pódio com nota 15,200. Zanetti ter-
minou na oitava e última colocação.

Antes da queda, Zanetti até que fazia uma 
boa série nas argolas. Mas, perdeu 1 pon-

Handebol feminino  
se despede do Japão
O handebol feminino, como 
o masculino, também se 
despediu dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio na primeira fase. 
As brasileiras precisavam ao 
menos de um empate com a 
França para se classificarem 
ao mata-mata, mas foram 
derrotadas por 29 a 22 no 
Yoyogi National Stadium, na 
madrugada de segunda-feira.
A campanha do Brasil em 
Tóquio teve uma vitória, 
um empate e três derrotas. 
A equipe brasileira ficou na 
quinta colocação do Grupo B, 
à frente apenas da Hungria, e 
deu adeus à chance de jogar a 
fase final da Olimpíada. Com o 
triunfo, a França se classificou. 
Não faltaram dedicação e 
luta às jogadoras do Brasil 
no confronto decisivo com a 
França. Mas a forte equipe 
francesa foi superior em quase 
toda a partida, controlou o jogo 
e venceu com tranquilidade.

to no final e acabou recebendo nota 
14,133 dos jurados, muito abaixo dos 
seus adversários. Visivelmente constran-
gido após a sua apresentação, ele ga-
nhou um abraço do técnico Marcos Goto 
e exibiu para as câmeras um macacão do 
filho Liam, que nasceu no ano passado.

ESPECIALIDADE
Havia grande expectativa em torno da apre-

sentação de Zanetti. Na classificatória, ele havia 
recebido nota 14.900 e saiu da prova ciente de 
que tinha condições de melhorar seu rendi-
mento. Zanetti, inclusive, disputou apenas a 
prova das argolas em Tóquio e ficou na reserva 
na disputa por equipes para se poupar para o 
individual na prova que é sua especialidade.

“Temos que sair felizes em tudo na nossa vida. 
Não é porque errei que tenho que sair triste. 
Saí feliz porque arrisquei. Tinha que arriscar e, 
como falei, ninguém sabe o quanto sofri para 
fazer essa saída. Machuquei o pé várias ve-
zes para fazer a saída e, se eu não tivesse feito 
hoje, com certeza ficaria triste. Pelas notas que 
venho tirando nas apresentações, ficaria em 
quarto e quinto. Aí você me veria triste, porque 
não arrisquei. Não tive o melhor resultado, mas 
saio satisfeito porque coloquei em prática o que 
vinha treinando”, disse Zanetti, após a prova.

Brasileiro tinha 
a expectativa 
de conquistar 

a terceira 
medalha 

seguida nos 
Jogos

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 018/2021, destinado 
ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de 
podas e remoções de árvores nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville/SC, 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 018/2021, destinado 
ao Registro de Preços, visando a futura e eventual contratação de empresa especializada na execução de 
podas e remoções de árvores nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville/SC, 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 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 166/2021, destinado 
ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de canecas personalizadas para as unidades 
escolares 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 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 221/2021, 
destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de utensílios diversos para 
atender as cozinhas das unidades escolares, na Data/Horário: 20/08/2021 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 223/2021, 
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 Sudeste, na Data/
Horário: 20/08/2021 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 084/2021, destinado 
ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de forro de PVC e acessórios destinados às 
manutenções prediais efetuadas nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville, na 
Data/Horário: 18/08/2021 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 



A derrota para o Sorocaba 
ainda não foi completamen-
te esquecida pelo torcedor 
tricolor, que queria o tricam-
peonato da Taça Brasil, mas 
hoje (3) já é dia de JEC Futsal 
mais uma vez. Para fechar a 
viagem ao Mato Grosso do Sul, 
o Tricolor entra em quadra 
às 19h para enfrentar, no-
vamente, o Juventude, desta 
vez, pela Liga Nacional.

Este será o terceiro con-
fronto entre a equipe joinvi-
lense e a de Dourados, que é 
estreante na Liga Nacional. 
No jogo em Joinville, quem 
levou a melhor foi o Juven-
tude, que venceu por 4 a 2 
jogando no Sesc. Na Taça 
Brasil, vitória tricolor por 2 
a 0 e, agora, o “desempate” 
vem em momento impor-
tante para os dois times, que 
estão em situações distintas 
na tabela de classificação.

O JEC Futsal é o terceiro 
colocado, já classificado e 
brigando para subir na tabela. 
São 22 pontos em 12 jogos, 

com sete vitórias, um empate 
e quatro derrotas, o que faz o 
time de Daniel Jr. ter um apro-
veitamento de 61% e o terceiro 
melhor ataque da competi-
ção, com 40 gols marcados.

Já o Juventude ainda luta 
pela classificação, apesar de 
estar na zona que garante 
vaga. Atual quinto colocado, 
o time de Dourados tem 13 
pontos, com quatro vitórias, 
um empate e sete derro-
tas, um aproveitamento de 
apenas 36% e o Blumenau 
encostado no retrovisor, 
com a mesma pontuação e 
ainda brigando para “derru-
bar” o time estreante e ficar 
com a vaga nos playoffs. 

O técnico Daniel Jr. ressalta 
que o time precisa de preparo 
emocional, uma vez que a der-
rota amarga na final da Taça 
Brasil estava longe dos planos 
tricolores. “É necessário nos 
remontarmos emocionalmen-
te para a competição, para 
esse jogo contra o Juventude. 
Sabemos que será difícil pela 

necessidade que eles têm do 
resultado e a nossa perda do 
título logicamente gera uma 
frustração.No entanto, é ne-
cessário se recompor porque 
muita coisa foi boa durante a 
competição, precisamos jogar 
um bom jogo contra o Juven-
tude para chegar mais em 
cima ainda da tabela”, avalia.

Para a partida, o Tricolor 
deve ter força total, após a 
volta do ala Xuxa e do pivô 
Dieguinho. Xuxa ficou de fora 
de duas partidas devido a uma 
lesão na coxa, mas conseguiu 
se recuperar para a semifinal e 
final da Taça Brasil. Já Die-
guinho, sentiu dores na coxa 
esquerda e também foi poupa-
do, mas se recuperou a tempo.

O ponto de interrogação 
continua na estreia de Da-
niel Shiraishi. O ala aguarda 
liberação da CBFS (Confe-
deração Brasileira de Fut-
sal) após transferência do 
futsal espanhol. No entanto, 
a resposta pode chegar até 
três horas antes da partida. 
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Enfim, o camisa 9 

Hoje tem tira-teima 
na Liga Nacional
JEC Futsal e Juventude voltam a se enfrentar, hoje, às 19h. Neste 
ano, eles já jogaram duas vezes com uma vitória para cada equipe 

Esporte

O tão esperado centroavante, 
camisa 9 de referência, 
finalmente chegou a 
Joinville. Aos 35 anos, Tadeu 
desembarcou na cidade 
e já realizou os exames 
para a apresentação, que 
pode acontecer ainda 
hoje. O atacante, que tem 
passagens por São Paulo, 
Palmeiras e Grêmio, estava no América (RJ) para disputar a Série B 
do Campeonato Carioca, onde marcou quatro gols em nove jogos. A 
demora para a oficialização tem justificativa, o jogador disputou a 
última partida com a equipe carioca na quarta-feira (28), há menos 
de uma semana, e o desligamento do clube e regularização burocrática 
fez o Tricolor segurar a informação. Tadeu chega para ser a referência 
no ataque tricolor e era a principal expectativa do torcedor.

Sub-16 ficou com o vice 
No fim de semana, as meninas do JEC/Ginástico/
Sesporte ficaram com o vice na Copa SC Sub-16. As 
joinvilenses foram derrotadas pelo Mampituba, de 
Criciúma, por 52 a 42 e trouxeram a prata para casa.

Jaraguá Futsal em busca da classificação 
Na zona de classificação para os playoffs e derrotando um 
adversário direto. Foi assim o fim de semana do Jaraguá 
Futsal, que derrotou o Corinthians por 3 a 0 no sábado e 
ficou com o quinto lugar no grupo A, um ponto à frente 
do Alvinegro paulista. A briga pela classificação continua 
e, amanhã, o Aurinegro tem um clássico estadual para 
tentar firmar sua classificação. O Jaraguá recebe o Joaçaba, 
às 19h, na Arena. O time do Meio Oeste é o vice-líder do 
grupo com um jogo a menos que o time jaraguaense.

Mais um empate para o Fluminense 
Jogando em Lages, na tarde de ontem, o Fluminense 
não conseguiu chegar ao resultado positivo mais uma 
vez. Sem uma vitória sequer na Série B do Campeonato 
Catarinense, o Tricolor do Itaum ficou no 0 a 0 contra o 
Inter e continua amargando a lanterna da competição, 
com apenas dois pontos em oito jogos disputados, o que 
coloca o rebaixamento como quase certo para o time 
joinvilense. O Fluminense volta a campo no sábado (7), 
quando recebe o Caçador, às 21h, na Arena Joinville.

Treinador do Caxias com Covid-19 
Menos de 24 horas depois do confronto entre JEC e Caxias, 
o treinador do time gaúcho, Rafael Jaques, testou positivo 
para a Covid-19 e acendeu o alerta no Tricolor. Com o teste 
positivo ontem, o treinador já estava com o vírus durante 
a partida do último domingo e, apesar de não ter contato 
direto e próximo aos jogadores tricolores, o rastro de contato 
com seus atletas pode respingar no Tricolor. Resta aguardar 
os resultados dos próximos testes realizados pelo JEC, que 
enfrenta o Rio Branco no sábado (7), na Arena Joinville.

FOTO JULIANO SCHMIDT/DIVULGAÇÃO/ND

Após encerrar a participação na Taça Brasil com o vice-campeonato, o JEC Futsal 

volta a disputar a Liga Nacional enfrentando o Juventude, hoje, a partir de 19h

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

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

2297

Federal Concurso
Quarta e sábado
Premiação Bilhete Prêmio

5584

   

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

Premiação Ganhadores Prêmio

5621

   

2395Mega-Sena Concurso
Quarta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio

Lotomania Concurso
Terça e sexta

Premiação Ganhadores Prêmio

2200

   

   

Primeiro sorteio

Segundo sorteio

Dupla Sena Concurso
Terça, quinta e sábado

Premiação Ganhadores Prêmio 

2255

09 17 36 43 47 49

Premiação Ganhadores Prêmio 

09 15 19 26 40 41

   
   
   
   
   

   
   

Timemania Concurso
Terça, quinta e sábado

PARANA          PR
TIME DO CORAÇÃO

1670

10 20 21 25 29 62 80

Premiação Ganhadores Prêmio

Time coração Ganhadores Prêmio

Dia de Sorte Concurso
Terça, quinta e sábado

MÊS DA SORTE: 

488

01 04 09 14 15 25 29

Premiação Ganhadores Prêmio

JANEIRO          

LOTERIAS

A Caixa suspendeu os sorteios da Federal devido à pandemia

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

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

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

15 41 49 56 61

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

04 11 12 44 45 57

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

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

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

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

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

PARANA          PR 9028 R$ 7,50

7 acertos Acumulado R$ 400 mil
6 acertos 47 R$ 1.918,77
5 acertos 1704 R$ 20,00
4 acertos 18562 R$ 4,00
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 COPA DO BRASIL 
  JOGOS DE IDA 
 27/7, 19h15 Criciúma 2 x 1 Fluminense
27/7, 21h30 Vitória 0 x 3 Grêmio
28/7, 16h30 Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO
28/7, 19h15 Santos 4 x 0 Juazeirense
28/7, 21h30 São Paulo 2 x 0 Vasco
28/7, 21h30 Atlético-MG 2 x 0 Bahia
29/7, 16h30 Fortaleza 2 x 1 CRB
29/7, 20h Flamengo 6 x 0 ABC  

  JOGOS DE VOLTA 
 31/7, 16h30 Fluminense 3 x 0 Criciúma
3/8, 19h Grêmio  x  Vitória
4/8, 16h30 CRB  x  Fortaleza
4/8, 19h15 Atlético-GO  x  Athletico-PR
4/8, 21h30 Vasco  x  São Paulo
4/8, 21h30 Bahia  x  Atlético-MG
5/8, 19h15 Juazeirense  x  Santos
5/8, 21h30 ABC  x  Flamengo  

SÉRIE B
 TIME P J V E D GP GC SG %

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

ACESSO À SÉRIE A REBAIXAMENTO

  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 B DO 
CATARINENSE

 SÉTIMA RODADA
02/08, 15h Barra 3x3 Carlos Renaux
02/08, 15h30 Inter de Lages 0x0 Fluminense
01/08, 15h Camboriú 2x0 Nação
03/08, 15h Caçador	  x  Guarani
03/08, 15h Tubarão  x  Atlético/SC

Jorginho pediu o apoio do 
torcedor para buscar recuperação

O técnico Paulo Baier revelou 
que o apoio do presidente 
Anselmo Freitas tem sido 
importante para o atual 
momento do Criciúma. Muitos 
treinadores não gostam de 
dirigente nos vestiários, mas 
para Baier, o incentivo de 
Freitas tem sido um diferencial.
“A chavinha já mudou. A 
conversa com o presidente 
no vestiário vem dando 
moral. Isso passa confiança, 
quando o presidente vem e 
mostra que foi feito uma coisa 
diferente, que o Criciúma 
voltou de novo a ser grande, 
voltou a jogar de igual para 
igual”, relatou o treinador.

Eliminado nas oitavas de 
final da Copa do Brasil pelo 
Fluminense, o Criciúma poderá 
se dedicar totalmente à Série 
C do Campeonato Brasileiro. E 
Paulo Baier já tem os próximos 
passos do clube catarinense.
“Agora é focar 100% para 
somar o maior número de 
pontos possíveis”, comentou.
De olho no duelo contra o 
Ituano na quarta-feira, às 
17h, no Novelli Júnior, em Itu, 
pela décima rodada da Série 
C, o Criciúma se concentrou 
no Centro de Treinamento do 
Atlético Sorocaba no domingo 
e realizou treinamento 
na tarde de ontem.

Paulo Baier fala em apoio do presidente

Grêmio tem vantagem confortável
O Grêmio realizou, na tarde de ontem, o último 
treinamento no CT Luiz Carvalho, antes de iniciar a 
concentração para o jogo decisivo desta noite, às 19h, 
pelas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Vitória, 
na Arena. No primeiro confronto das oitavas, o Tricolor 
venceu por 3 a 0.  Após o aquecimento orientado pela 
preparação física, os atletas foram divididos em dois 
grupos para realização das atividades. No campo 1, 
o técnico Luiz Felipe Scolari trabalhou nos ajustes de 
marcação e posicionamento, adequados ao modelo 
de jogo do time.  No campo 2 do CT, os jogadores 
atuaram em treino técnico e tático com movimentos de 
enfrentamentos ao adversário e finalizações no gol. 

Libertadores
Em jogo isolado da 
Libertadores, o Fluminense 
entra em campo nesta 
noite diante do Cerro 
Porteño (PAR), às 19h15, no 
Maracanã, com uma boa 
vantagem. Afinal, venceu 
a equipe paraguaia por 2 
a 0 jogando fora de casa. 
O que ajudou a acalmar 
os ânimos nas Laranjeiras 
foi a vaga conquistada 
na Copa do Brasil diante 
do Criciúma. Além disso, 
o técnico Roger Machado 
pôde ver os jovens atletas 
brilhando, casos de Luiz 
Henrique e Caio Paulista.

Satisfeito com os três pon-
tos conquistados na vitória 
sobre o Novorizontino, por 1 
a 0, o técnico Jorginho deu a 
receita para o Figueirense se 
classificar às quartas de final 
da Série C do Campeonato 
Brasileiro. Restam oito roda-
das e 24 pontos em disputa.

“Precisamos continuar ga-
nhando. Precisamos de, pelo 
menos, cinco ou seis vitórias. 
Temos que continuar essa bati-
da. Não tem outro objetivo. Te-
mos que ser mais competitivos. 
É errar menos e produzir mais. 
Essa é a fórmula. E trabalhado 
muito. Não tem outra alterna-
tiva”, analisou o comandante.

Com a vitória em cima 
do vice-líder do Grupo B, o 
Figueirense ficou na sétima 
colocação com 13 pontos, a 
três da zona de classificação. 
Invicto em Florianópolis, com 

três vitórias e dois empates, 
o Figueirense tentará de-
sencantar fora de casa - dois 
empates e três derrotas.

“Nós temos que quebrar 
esse negócio de não conseguir 
vencer fora de casa. Estamos 
jogando bem. A bola não está 
entrando. É o processo que 
o clube passa. Só consegue 
vencer aquele que tem arma-
dura de titânio, e esses jogado-
res colocaram essa armadura 
para ganhar. Eu peço a nossos 
torcedores que continuem 
acreditando. Continue dan-
do força. Eu entendo vocês. 
Estamos lutando, defenden-
do o escudo de vocês com a 
maior dignidade possível. 
Vamos vencer fora e conseguir 
pontos necessários para se 
classificar e colocar o Figuei-
rense onde nunca deveria ter 
saído”, completou Jorginho.

No domingo, às 11h, o Fi-
gueirense visitará o lanterna 
Oeste na Arena Barueri, em 
Barueri (SP), pela 11ª rodada.

Jorginho faz contas na Série C
Treinador do Figueirense aposta em seis vitórias para avançar de fase na competição

PATRICK FLORIANI/FIGUEIRENSE/ND

4ª RODADA
3/8, 19h Brusque  x  Coritiba

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



O motorista que provocou a 
morte do motociclista Willian 
Modesto, de 28 anos, na noite 
de sábado (31), em Garuva, 
está preso aguardando decisão 
judicial e pode ser encaminhado 
ao Presídio Regional de Joinville.O 
acidente fatal aconteceu na 
avenida Celso Ramos, no Centro 
da cidade. A caminhonete 
bateu na moto de Willian e, 
depois, contra um poste. O 

motociclista chegou a ser 
socorrido e encaminhado ao 
pronto atendimento, mas não 
resistiu e morreu ainda durante 
a noite. A violência do acidente 
gerou revolta em motociclistas da 
cidade, que partiram para cima 
do motorista, de 52 anos. Ele foi 
socorrido, encaminhado a um 
hospital de Joinville e, liberado, 
prestou depoimento na Central de 
Polícia. De acordo com a Polícia 

Civil, o boletim de ocorrência 
registrado aponta embriaguez ao 
volante e ele deve ser indiciado 
por homicídio doloso, quando 
há intenção de matar. Ao dirigir 
embriagado, o motorista teria 
assumido o risco de provocar 
a morte de outras pessoas. No 
entanto, o inquérito deve ser 
instaurado pela Polícia Civil de 
Garuva, que ainda não recebeu as 
informações relativas ao acidente.

16 terça-feira, 3 de agosto de 2021

+notícias

INFORMAÇÃO
DO JEITO QUE
VOCÊ GOSTA.
SEG A SEX ÀS 13H20 
COM NILSON GONÇALVES
E RICARDO MOREIRA 

Acidente na SC-418, em Campo 
Alegre, mata duas pessoas
Um grave acidente ocorrido ontem, por volta de 7h30, na 
altura do km 27, da SC-418, provocou a morte de Patrick 
Sluminsky, 27 anos, e Fábio Danilo Martins, 34 anos. Os dois 
moravam e trabalhavam em uma loja em São Bento do Sul, 
cidade vizinha a Campo Alegre. Segundo a PMRv, o carro, 
com placas de São Bento do Sul, seguia no sentido Joinville 
quando o motorista perdeu o controle na curva e bateu de 
frente em um caminhão, com placas de Fraiburgo, que seguia 
no sentido contrário. O motorista e o passageiro do carro não 
resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.

Motorista que matou motoboy em Garuva 
deve ser indiciado por homicídio doloso 

Nove sessões de júri 
popular em Joinville 
Nove sessões de júri popular estão agendadas para o mês de 
agosto na Vara do Tribunal do Júri da comarca de Joinville. Os 
julgamentos ocorrem no Fórum do município, de forma híbrida 
(presencial e online) e serão presididas pela juíza Regina 
Aparecida Soares Ferreira. Não haverá presença de público 
externo.  Nas sessões do Tribunal do Júri em que seja necessária a 
realização de forma presencial, somente terão acesso às salas de 
sessão e de audiência as partes, testemunhas, jurados, agentes de 
segurança, peritos, auxiliares da justiça, membros do Ministério 
Público, advogados e defensores públicos dos processos incluídos 
na pauta do dia, e os atos deverão ser realizados seguindo 
estritamente o protocolo definido pela Diretoria de Saúde.  Hoje, 
a partir das 9h, o Tribunal do Júri julgará seis pessoas acusadas 
do homicídio de duas vítimas e tentativa de homicídio de uma 
terceira, tendo como qualificadoras motivo torpe, dissimulação 
e meio cruel. Na quinta-feira, também a partir das 9h, haverá o 
julgamento de um homem acusado de tentativa de homicídio da 
filha com poucos meses de vida, tendo como qualificadoras motivo 
torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Prefeitura de Jaraguá do 
Sul alerta para golpes em 
plataforma de aulas online
Um novo golpe está tomando conta das redes e, desta 
vez, os alvos são os pais de crianças em idade escolar. A 
Prefeitura de Jaraguá do Sul divulgou um alerta ontem (2) 
para estelionatos que estariam acontecendo na plataforma 
Google Sala de Aula, ferramenta onde os professores passam 
atividades aos estudantes durante o ensino remoto. Os 
golpistas estariam enviando aos pais e usuários mensagens 
referentes a uma suposta atualização no sistema. Para receber 
as novidades, no entanto, seria necessário encaminhar 
uma senha. Ao efetuar o procedimento proposto, o usuário 
então tem seus dados de telefone clonados e os criminosos 
começam a agir pedindo dinheiro para os contatos da vítima. 
Considerando isso, a Secretaria Municipal de Educação 
reforçou que não solicita dados como senhas ou informações 
pessoais de alunos por meio de mensagens eletrônicas.
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