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Pernambuco suspende
cirurgias eletivas
Sem
a “chave
de ouro”

VACINAÇÃO

R$ 250

Brasil receberá insumos

Auxílio será em 4 parcelas

O acordo de cooperação da Fiocruz com a AstraZeneca
prevê a produção e entrega de 210,4 milhões de doses da
Covishield até o final deste ano. Giro 12

O novo auxílio emergencial deve ser pago a partir de março.
Serão quatro parcelas de R$ 250, segundo o presidente Jair
Bolsonaro em uma live transmitida ontem. Política 10

JOSÉ TRAMONTIN/ATHLETICO.COM.BR

O governo do estado anunciou a suspensão das cirurgias eletivas nos hospitais públicos
e privados dos 63 municípios que formam as Gerências Regionais de Saúde sediadas
em Limoeiro, Caruaru e Ouricuri. O objetivo é reforçar a capacidade de enfrentamento à
Covid-19, com a perspectiva de liberação de mais leitos. A medida poderá ser adotada em
outras regiões do estado, caso as taxas de ocupação continuem subindo. Vida Urbana 16

O Sport foi derrotado
pelo Athletico/PR na última
rodada da Série A e,
assim, acabou perdendo
a vaga
aga na Sul-americana.
O Bahia venceu o Santos
e tomou a 14ª posição
do Leão – que fecha o
Brasileiro em 15º,
apenas um ponto acima
da zona de rebaixamento.
Esportes 22

Idosos com 78 e 79 anos já podem agendar vacina
DIVULGAÇÃO

Com a chegada de um novo lote ao Recife, o público-alvo pode fazer o agendamento. O sistema Conecta Recife voltou a operar após passar por
ajustes ontem. Até o início da noite, 4.641 pessoas já haviam agendado o atendimento, 906 do novo grupo prioritário. Vida Urbana 17

ISAC NÓBREGA / PR

Bacurau
rumo
ao Oscar

ARTHUR LIRA

“IMUNIDADE
NÃO SERÁ
PLENA”

Bacurau foi confirmado
na lista de elegíveis ao
Oscar, com os nomes
de Sônia Braga e Udo
Kier também com
chances de prêmio.

Presidente da Câmara
pontuou exceção que será
aplicada para atos contra a
democracia. Política 8

(81) 3320 2020 (capital)
0800 2818822 (interior)

fotografe o QR code ao lado
e acesse a página do site

para fazer a sua
assinatura do Diario

Nas redes

assinaturas:

Viver 20

YouTube
diariodepernambucotv

Twitter
@DiarioPE

Facebook
Diario de Pernambuco

Instagram
@diariodepernambuco

Anuncie no

classilíder 3419 9000

classilider@diariodepernambuco.com.br
editais@diariodepernambuco.com.br
depto.comercial@diariodepernambuco.com.br

DP
por uma prática
sustentável,
recicle o seu

02 Recife, sexta-feira, 26/02/2021

Opinião

DIARIOdePERNAMBUCO

DIARIOdePERNAMBUCO

Opinião

Recife, sexta-feira, 26/02/2021

03

OPINIÃO

www.diariodepernambuco.com.br/opiniao
Editora de arte: Zianne Torres

DIARIOdePERNAMBUCO | Recife, sexta-feira, 26/02/2021

_4
04
0

João Alberto Martins Sobral *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

Projetos anunciados e nunca concretizados (final)
Navegação no Capibaribe: O projeto foi lançado em 2012, como uma
das prioridades para a Copa do Mundo de 2014 e tinha um orçamento de
R$ 289 milhões, dentro do programa
chamado Rios da Gente. Teria 11 quilômetros de extensão, entre o Shopping
Tacaruna e a BR 101, nas imediações
da Avenida Caxangá. Com cinco estações, deveria transportar 600 mil
passageiros por dia. Até o modelo da
embarcação foi apresentado: seriam
14, com capacidade para 86 pessoas.
Obra, na qual já foram investidos R$
81,5 milhões, está totalmente parada e os canteiros abandonados. Quando foi ministro das Cidades, Bruno
Araújo sinalizou com o apoio do governo federal no projeto, o que acabou não acontecendo.

po de golfe, de 18 buracos, para atrair
este segmento do turismo que é muito forte. As obras nunca foram ao menos iniciadas e agora a área vai receber um condomínio com 400 casas.
Na Tamarineira: O Hospital Ulysses Pernambucano, o segundo hospital psiquiátrico a ser instalado no
Brasil, ocupa uma enorme área na
Tamarineira. Mais de uma vez, surgiu a notícia de que empreendedores queriam usar a área para fazer
um shopping center. Para compensar, iriam construir na área metropolitana, um novo hospital, com o
dobro da atual capacidade e equipamentos moderníssimos. Surgiram
vários protestos e nunca mais se falou no projeto.

Four Seasons: A Reserva do Paiva
incluía além do antigo Sheraton, que
está fechado, outro hotel de luxo. Seria o Four Seasons, uma famosa cadeia cinco estrelas, que teria um cam-

Brasília Teimosa: Ideia era transformar a área de Brasília Teimosa
num espaço vip, no estilo de Cancun, reunindo hotéis e condomínios de luxo, aproveitando sua be-

la localização. Com a vantagem de
ter apenas uma entrada, que poderia garantir a segurança. O projeto
incluía a transferência dos moradores para conjuntos habitacionais que
seriam construídos no Pina. Depois,
estes ganharam posse dos terrenos
e o projeto desapareceu.

Um grupo pensou em
construir um aquário em
Piedade, com peixes e,
claro, muitos tubarões

um investidor, que faliu e levou a ideia.
Novo aeroporto: Felizmente nunca
mais se falou nisso, mas durante muitos anos havia a defesa de que o Aeroporto dos Guararapes deveria mudar
de local, por ficar numa área residencial. Projeto era levá-lo para uma área
em Goiana. Na época, conversei com
o notável empresário da construção,
Antônio Queiroz Galvão, que me disse que seria difícil, pois a construção
de um aeroporto é caríssima e ainda
havia a necessidade de fazer uma rodovia com quatro faixas entre o Recife e o local. Na época, havia apenas a
BR-101 Norte, com faixa única.

Arena do Sport: Com o surgimento do projeto da Arena Pernambuco,
a diretoria do Sport anunciou a transformação do Estádio Aldemar da Costa Carvalho numa arena moderníssima, num projeto que incluía a construção de edifícios empresariais e residenciais, shopping center e até um
hospital. Projeto tinha parceria com

Parque aquático: Em cima do sucesso do Beach Class, um grupo de importantes empresários pernambucanos projetou fazer um megaparque
aquático em Barra de Jangada, nos
mesmos moldes do equipamento do
Ceará. Até a área foi anunciada, mas
acabou não se realizando.

Deputado Natan Donadon?).
A querela jurídica que faz fervilhar
o imbróglio atual, entretanto, se prende à questão de saber se o agente político, investido de mandato popular,
tem ínsito ao exercício deste último a
prerrogativa de vocalizar e reverberar
o que bem entenda, ou se esta prerrogativa é passível de ser circunscrita pelas balizas da legalidade e moralidade - e mesmo proporcionalidade -,
eis que, no caso, a verborragia do parlamentar extravasou condutas tisnadas da pecha criminal.
Os “fatos são coisas teimosas, e quaisquer que sejam nossos desejos, nossas inclinações ou os ditames de nossas paixões, eles não podem alterar o
estado de fatos e evidências”, já dizia
John Adams (ex-presidente dos EUA).
A frase, ducentenária, não poderia

ecoar mais contemporânea....
Prerrogativa ou direito algum se reveste de viés absoluto, sendo elementar que a virtude repousa no equilíbrio. Se é certo que o constituinte desejou apetrechar o parlamentar dos
meios para exprimir livremente suas
opiniões e visões de mundo, sem recear admoestações ou perseguições,
não é menos certo que seu desiderato
não foi chancelar discursos de afronta e ofensa, menos ainda de ameaça,
quer a autoridades legitimamente investidas, quer aos Poderes da República, cujo escorreito funcionamento reclama harmonia, em sede dos freios
e contrapesos legalmente definidos.
Para além das paixões político-partidárias, o excesso incorrido pelo parlamentar parece evidente na medida em que, no seu vídeo agride a es-

Shopping no Náutico: No período
em que o Estádio dos Aflitos esteve fechado, com a parceria do clube com a
Odebrecht, quando jogava na Arena
Pernambuco, houve entendimentos
para a venda do espaço para a construção de um shopping center com a
bandeira Iguatemi, garantindo ao alvirrubro uma boa receita permanentemente. Projeto morreu cedo, depois
da prefeitura sinalizar que a já congestionada Avenida Rosa e Silva não
comportaria o tráfego provocado por
um shopping.
Parque de tubarões: Numa ideia
para transformar o limão numa limonada e diante da triste fama que
o Recife teve (e que, infelizmente ainda tem) com os ataques de tubarões,
um grupo pensou em construir um
aquário em Piedade, com peixes e, claro, muitos tubarões e outros equipamentos, que poderia se transformar
numa atração turística. Idêntico projeto apareceu em Fortaleza, parado
há mais de 10 anos.
* Jornalista

Erik Limongi Sial *
_eriksial@lsra.adv.br

A depender da dose...
O rebuliço institucional dos últimos dias girou entre a possibilidade
ou não de um parlamentar, no curso
de seu mandato, propalar ameaças
contra ministros do STF e ofensas à
honorabilidade desse último, consignadas em vídeo divulgado na mídia
social pelo próprio. Para a Corte, tal
conduta desbordaria dos limites da
liberdade de pensamento e manifestação assegurada aos parlamentares,
não se subsumindo a tutela protetiva
da imunidade que lhes irroga a Constituição Federal, a ensejar a decretação de prisão do deputado “blogueiro”.
Para a devida contextualização,
digno de nota, de um lado, que a ordem de segregação, de início decreta-
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da monocraticamente, restou secundada à unanimidade pelo plenário
do STF. De outro, que a Câmara dos
Deputados, pelo expressivo placar de
364 x 130, sufragou o decreto prisional. Os Poderes da República, inicialmente em polos contrapostos, se posicionaram a seu tempo e modo e, convergentemente, sinalizaram à sociedade que enough is enough. Melhor assim, sem dúvidas!!
A questão envolvendo a prisão de
parlamentar federal, bom que se diga, não chega a ser inusitada. Aliás,
olhando-se apenas as legislaturas pós-redemocratização tem-se infelizmente uma sensação de déjà vu (para ficar
apenas num, quem lembra do caso do

* Advogado e sócio fundador do
Limongi Sial & Reynaldo Alves
Advocacia

DIRETORIA
VENDA AVULSA

Fundado em 1825
por Antonino José
de Miranda Falcão

sência do Estado Democrático de Direito (fundado, tal qual o reconhecemos, na tripartição de Poderes), para em seguida, uma vez encarcerado, apelar - aos seus pares políticos pela proteção que emana da própria
democracia. Ou se reza para Deus, ou
para o capeta....
Se as instituições merecem aprimoramento, os meios certamente são outros (o processo legislativo sendo o seu
caminho mais natural).
Fiel à temperança que lhe é inata,
a sabedoria popular já ensina a todos
que a diferença entre o remédio e o veneno não é outra senão a dose....Mais
cautela no andor......
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PDT trabalha para tentar
consolidar força no Recife
Indicação do nome de Fábio Fiorenzano para o comando da sigla na capital é
vista como um movimento de reestruturação pensando na eleição de 2022
DIVULGAÇÃO

O prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (MDB), anunciou a
retomada de negociação com laboratórios para a compra
de imunizantes contra a Covid-19. O gestor sertanejo afirmou: “Pretendo comprar diretamente doses no Brasil ou no
exterior o mais rápido possível para acelerar a vacinação na
capital do São Francisco.” Petrolina já aplicou 11,8 mil doses
das vacinas produzidas pelo Butantan/Sinovac e Fiocruz/AstraZeneca/Oxford, representando a segunda maior imunização do estado, no momento.

Imunidade
O deputado Tadeu Alencar
(PSB) criticou a pressa com
que a Câmara dos Deputados discutiu a PEC da Imunidade: “Votei contra. Coisa
séria deve ser tratada com
cautela e muito caldo de galinha”. Ele votou contra a admissibilidade e afirma que
votará contra o mérito.

Campanha
Dos pré-candidatos a governador em 2020 o que mais
se movimenta é Anderson
Ferreira (PL), prefeito de
Jaboatão dos Guararapes.
Tem feito visitas a vários municípios do estado e recebido no seu gabinete, prefeitos de várias regiões.

Brasília
O secretário de Turismo de
Pernambuco, Rodrigo Novaes (PSD), já definiu que
em 2022 não vai disputar
reeleição para a Assembleia
Legislativa. Seu projeto é
tentar uma cadeira de deputado federal.

Desburocratizar
Em audiência pública convocada pelo vereador do Recife Paulo Muniz (Solidariedade), onde apresentou relatório indicando que 97,9% dos
equipamentos públicos esportivos nos bairros de Boa
Viagem, Pina e Brasília Teimosa, precisam de reparos

ou reformas estruturais, o
secretário de Esportes do
Recife, Rodrigo Coutinho, disse que está entre suas prioridades buscar a autonomia
da secretaria para executar
ações de manutenção de
equipamentos esportivos públicos. “Queremos desburocratizar a questão para fazer
a manutenção dos equipamentos sem depender da Secretaria de Infraestrutura”.

Inconstitucional
O presidente do Instituto
Não Aceito Corrupção, Roberto Livianu, já dá como
certa a derrubada da PEC
da Imunidade parlamentar
no STF quando a corte for
provocada a analisar a matéria. À coluna, Livianu, que
é procurador de Justiça em
São Paulo, disse que a “inconstitucionalidade” da proposta é “gritante”.

Destaque
A ascensão do pernambucano João Roma na cena política nacional é também do
antigo PFL Jovem da década de 90. Tanto o novo ministro quanto Felipe Dornellas militaram na juventude
do partido pelas mãos de
Marco Maciel quando eram
garotos. Dornellas, também
pernambucano, deve ser um
dos principais nomes da
equipe que ele está montando no ministério.

ARMANDO HOLANDA
Especial para o Diario
politica@diariodepernambuco.com.br

Partido Democrático
Trabalhista (PDT) inicia suas indicações e
modificações nas representações da sigla. No Recife, o nome
do engenheiro e secretário geral do partido no estado, Fábio
Fiorenzano (PDT), foi o primeiro a ser confirmado nestas mudanças. A decisão de indicá-lo ao
comando da agremiação na capital pernambucana é dada como certeira. Em reunião realizada na última quarta-feira na
sede do PDT em Brasília, o seu
nome foi oficializado.
A indicação de Fábio (PDT) não
é novidade para aliados políticos
e figuras próximas. Há quem diga que a indicação dele ao cargo
tem ligação com a posição que
sua esposa, a vice-prefeita Isabella de Roldão (PDT), ocupa na capital. “Tudo isso trata-se de costuras. Querem fortalecer o nome dele, da sigla e tentar germinar o nome para outro cargo em 2022”, ressaltou um correligionário em reserva.
O combo indicação e confiança para conduzir a legenda no
Recife veio do presidente nacional, Carlos Lupi (PDT), e do estadual Wolney Queiroz (PDT) - líder da bancada na Câmara dos
Deputados. Com o aceno dessas
instâncias, o novo dirigente pedetista afirma que tem o objetivo de “fomentar a atuação dos
movimentos partidários, engajar as redes sociais institucionais
e retomar as atividades partidárias para fortalecer e trabalhar
a candidatura do presidenciável
Ciro Gomes até 2022”.
Fiorenzano (PDT) reforça que
essa novidade vem acrescida de
uma grande responsabilidade.
“Assumo essa missão partidária
com o propósito de consolidar o
trabalho do PDT na cidade, fortalecer nossa relação e parceria

O

Fiorenzano (E) quer maior engajamento nas redes sociais
política institucional com nossos aliados, notadamente o PSB,
e crescer a influência de Ciro Gomes junto aos recifenses”, destacou o novo líder municipal.
Sobre os desafios, ele comenta: “Os desafios serão muitos,
mas divido essa construção junto com nossa turma boa de militantes no Recife e correligioNovo líder do partido
ressaltou que vai trabalhar
para o fortalecimento do
nome de Ciro Gomes entre
a população recifense
nários de peso como nossa vice-prefeita, Isabella de Roldão,
e nossa secretária de Trabalho
e Qualificação, Adriana Rocha,
mulheres de fibra e trabalhistas convictas”.
DIVERGÊNCIAS
Embora o novo líder da legenda
na capital alegue que deseja fa-

zer uma ponte entre Ciro Gomes
(PDT) e a população recifense para fortalecê-lo nas eleições presidenciais de 2022, o partido do
prefeito João Campos (PSB) busca um outsider para concorrer
pela sigla ao Planalto. O prefeito, inclusive, é quem, segundo
apontam fontes próximas, está
guiando essas mudanças e convites para representar a sigla na
corrida presidencial. Dois nomes
ventilados nesta busca são o da
empresária Maria Luiza Trajano
e do apresentador Luciano Huck.
HISTÓRICO
Fábio Fiorenzano foi presidente do PDT Recife de 2017 a 2018
e, atualmente, acumula a função de vice-presidente do PDT
Recife e de secretário geral do
PDT/PE. Com essa modificação,
o engenheiro passa a ser presidente municipal da legenda e
deve anunciar a composição da
nova direção no Recife nos próximos dias.
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Lira: “Imunidade
parlamentar
não será plena”
Presidente da Câmara pontuou uma exceção
que será aplicada, segundo ele, para deputados
que eventualmente afrontarem a democracia
eputados que afrontam
a democracia não terão
imunidade parlamentar.
É o que afirmou o presidente da
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ontem, em pronunciamento à imprensa, ao comentar a Proposta de Emenda à Constituição sobre o tema (PEC da blindagem).
“A inviolabilidade com relação
à imunidade parlamentar não
será plena quando for contra a
democracia”, disse.
A Casa votou, na noite da última quarta-feira, a admissibilidade da proposta, que é fruto
da articulação de Lira. A pressa para tratar do assunto veio
com a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após o bolsonarista

D

publicar um vídeo com ataques
à Corte e à democracia.
“A Câmara dos Deputados se
posicionou na semana passada
deixando claro que a inviolabilidade da fala do deputado não
é plena. Não é total. Com relação principalmente aos princípios democráticos. A Câmara teve um comportamento de deixar isso claro”, pontuou Lira.
Alguns deputados, no entanto, criticam a rapidez com que
o assunto tem sido tratado. Arthur Lira respondeu às críticas
e disse que as discussões sobre
a PEC deveriam se ater à sua
constitucionalidade. “Nós não
temos comissões funcionando.
E, quando não temos, todas as
PECs que foram votadas no plenário foram admitidas no ple-

Arthur Lira cobrou que discussões sobre a PEC deveriam se ater à sua constitucionalidade
nário. Quando não em consenso, com discussão respeitosa e
fiel ao texto da lei”.
REGULAMENTAÇÃO
O parlamentar declarou também que, para resolver as discussões que se formaram após
a prisão de Daniel Silveira, o Legislativo precisa regulamentar o
tema. “Lógico que isso precisa,
por falha do legislativo, ser remediado. E qual o remédio para esclarecer o assunto que deixou o Supremo sem alternativa
de posicionamento? Regulamen-

tar o artigo que fala de imunidade parlamentar quanto à sua
voz e ao seu voto. O assunto em
pauta era o artigo 53 da Constituição. Imunidade parlamentar
quanto à voz e a voto. Essa inviolabilidade tem que ser mantida”.
O artigo a que Lira se refere diz que “os deputados e senadores são invioláveis, civil e
penalmente, por quaisquer de
suas opiniões, palavras e votos”.
Ele também define que os parlamentares de ambas as Casas
deverão ser submetidos a julgamento perante o STF.

O presidente da Câmara justificou que o Congresso Nacional
vota matérias contra organizações criminosas e grupos com
fortes interesses econômicos. Isso, segundo ele, torna necessária a imunidade parlamentar.
“O Congresso erra quando não
se posiciona e quando não esclarece os fatos como eles realmente são”, disparou.
Ele acrescentou, ainda, que “a
presidência (da Câmara) não é
dona da pauta e não tem compromisso com o resultado”. (Do
Correio Braziliense)

MARCOS CORRÊA/PR

Bolsonaro: “Não tenho
nada a ver com isso”
O presidente Jair Bolsonaro
afirmou em live ontem que “não
tem nada a ver” com a PEC que
corre na Câmara que restringe
a prisão em flagrante de parlamentar somente se relacionada
a crimes inafiançáveis listados
na Constituição, como racismo
e hediondos. O texto, que inicialmente seria votado diretamente no plenário, seguirá para a comissão especial.
“Tudo o que acontece aqui o
pessoal aponta para mim e atira. Por exemplo, agora, tem uma
PEC que está começando a tramitar no Congresso, e o pessoal
já tá me criticando. PEC, Proposta de Emenda à Constituição, eu
posso apresentar como presidente da República, mas essa PEC é
lá do Legislativo. E eu não tenho
qualquer participação sobre ela.

Porque após, vamos supor que ela
seja aprovada em dois turnos na
Câmara e dois turnos no Senado, ela vai para a promulgação,
não vem para minha mesa. Eu
não posso sequer vetar. E o pessoal não gostou de alguns artigos dessa PEC, começa a atirar
em mim”, relatou.
O mandatário disse também
ficar chateado com as críticas
as quais caracterizou como “ignorantes” e disse não ter como
saber de tudo que acontece no
Congresso, devido ao alto número de projetos em trâmite.
Ele negou ainda que terá proveito caso a medida seja aprovada.
“Eu não tenho conhecimento
dessa PEC. Começou a tramitar
lá... se eu não me engano deve
ter uns 30 mil projetos, no mínimo, tramitando no Congres-

Essa PEC é lá
do Legislativo.
E eu não tenho
qualquer participação
sobre ela. Não vem
para minha mesa.
Não posso vetar”
Bolsonaro,

Presidente disse estar “chateado” por críticas recebidas
so Nacional. Eu não tenho como saber de tudo o que acontece lá. E, obviamente, essa PEC,
uma vez tramitando, ela tem a
ver com a imunidade parlamentar, não tem nada a ver comigo,
como chefe do Executivo. Daí o
pessoal começa já a tirar, falar
que eu vou ter proveito próprio,
a família vai ter proveito próprio
em cima disso. São críticas que

realmente deixam a gente chateado”, completou.
A proposta, de autoria do deputado Celso Sabino (PSDB-PA),
proíbe o afastamento de parlamentares do mandato por meio
de medida cautelar e estabelece que decisões dessa natureza
só poderão ter efeito se confirmadas pelo plenário do Supremo. Caso o parlamentar seja pre-

presidente

so,deverá ser mantido sob custódia da Câmara ou do Senado
até que o plenário se pronuncie.
Se a prisão for mantida, a audiência de custódia deverá ser
realizada em até 24 horas, e o
juiz deverá relaxar a prisão, convertê-la em preventiva, conceder
liberdade provisória ou aplicar
outra medida diferente. (Ingrid
Soares, do Correio Braziliense)
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Auxílio terá quatro parcelas de R$ 250
Bolsonaro disse que pretende começar a pagar em março, mas atraso na votação da PEC Emergencial pode adiar plano do governo

O

[ O auxílio
Primeira etapa
ARCELAS DE R$ 600
artir de abril
(ou R$ 1.200, para mães provedoras de família)

Segunda etapa
ARCELAS DE R$ 300
(ou R$ 600, para mães provedoras de família)

Por região*
Região
H
H
H
H
H

Sudeste
Nordeste
Sul
Norte
Centro-Oeste

Percentual do total de recursos
38,3%
32,6%
11,2%
10,4%
7,5%

úmeros até 12 de dezembro

SILVINO/DP

novo auxílio emergencial deve ser pago a partir de março. Serão quatro parcelas de R$ 250, segundo afirmação do presidente Jair
Bolsonaro em uma live transmitida ontem à noite. O anúncio veio após quase dois meses
de pressão vindas de políticas
e empresários sobre o governo federal, que, em razão da
pandemia do novo coronavírus, concedeu o auxílio emergencial por nove meses do ano
passado. Antes da afirmação do
presidente, dava-se quase como certo que o benefício, para mitigar a segunda onda da
pandemia, tivesse quatro parcelas de R$ 300.
“Eu estive hoje com o Paulo
Guedes. A princípio, né, o que
deve ser feito. A partir de março por quatro meses, R$ 250 de
auxílio emergencial. Está sendo conversado ainda, em especial com os presidente da Câmara e do Senado, porque a gente tem que ter certeza de que
o que nós acertamos que vai
ser em conjunto, não vai ser
só eu ou a equipe econômica,
vai ser junto com o Legislativo
também, que na ponta da linha
aquilo seja honrado por todos
nós”, disse Bolsonaro.
O presidente afirmou ainda

Fonte: governo federal

que o país está altamente endividado, mas que a extensão
das parcelas servirá para ver
se a economia “pega de vez”.
Ao final da transmissão, Bolsonaro anunciou que aguarda uma nova proposta para o
Bolsa Família. “Porque a nossa
capacidade de endividamento,
acredito, está no limite. Então
mais quatro meses para ver se

a economia pega de vez, pega
para valer”, considerou, acrescentando que a partir de julho,
com o fim das parcelas auxílio,
deve-se ter o novo desenho do
Bolsa Família. “É essa a nossa
intenção e trabalhamos nesse
propósito”.
PEC EMERGENCIAL
Os planos do presidente, no en-

tanto, podem atrasar por conta
da PEC Emergencial e da polêmica em torno da proposta de
desvinculação de gastos com
saúde e educação, constante
do parecer do relator, senador
Marcio Bittar (MDB-AC).
Na noite de ontem, ficou acertado que a leitura e discussão
do parecer de Bittar (MDB-AC)
ocorrerão na próxima terça-

-feira e a votação, em dois turnos, no dia seguinte. Pressões
da maioria dos partidos contra
o dispositivo que acaba com os
pisos constitucionais para gastos com saúde e educação inviabilizaram os planos do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de fazer a votação hoje. (Redação com Correio
Braziliense)

[ CURTA
INSTITUTO LULA

Ação é
mantida
suspensa
O Tribunal Regional
Federal da 4ª Região
decidiu manter suspensa
a ação que apura suspeita
de lavagem de dinheiro
que teria sido cometida
pelo ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva com
pagamento de R$ 4
milhões da Odebrecht ao
Instituto Lula, por meio de
doações para dissimular
o repasse.
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5,515
(1,72%)

últimas cotações

(em R$)

23/Fevereiro:
23/Fevereiro:
22/Fevereiro:

5,421
5,442
5,453

EURO
Turismo, venda (em R$)

6,712

BOLSAS
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Comercial, venda (em R$)

IBOVESPA

-2,94%
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DOW JONES

-559,85%

POUPANÇA
ANTIGA

0,5000

Taxa (%)
NOVA

0,1159

CDB

SELIC

INFLAÇÃO

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

Em % ao ano

3,99

2,00

Janeiro/2021:
Dezembro/2020:
Novembro/2020:
Outubro/2020:

IPCA do IBGE (em %)
0,25
1,35
0,89
0,86

Caixa abre crédito atrelado à poupança
A linha de financiamento, com montante inicial de R$ 30 bilhões, é destinada à compra de imóveis novos, usados, construção e reformas
MARCOS CORRÊA/PR

Caixa anunciou ontem
a criação de uma nova
linha de crédito imobiliário. O financiamento, que estará disponível a partir da próxima segunda-feira, terá taxas de
juros atreladas ao percentual de
rendimento da poupança, mais
um percentual que irá variar de
acordo com o perfil do cliente.
As taxas efetivas da nova linha de crédito partem de 3,35%
ao ano, somados à remuneração
adicional da poupança: 70% da
taxa Selic quando esta for igual
ou menor a 8,5% ao ano; ou 6,17%
ao ano quando a Selic superar
8,5% ao ano.
O saldo devedor do financiamento será atualizado pela Taxa
Referencial (TR). O prazo de pagamento é de 35 anos. O financiamento será válido para aquisição de imóveis novos, usados,
construção e reformas.
Inicialmente, a Caixa prevê
destinar R$ 30 bilhões à nova
modalidade de financiamento, batizada de Crédito Imobi-

A

liário Poupança Caixa. No entanto, o banco admite a possibilidade de ampliar esta quantia caso haja demanda.
A linha de crédito também estará disponível para clientes de
outros bancos a partir de março. Os interessados poderão fazer simulações no site na Caixa
ou no aplicativo Habitação Caixa, por meio do qual é possível
efetuar a negociação.
“Temos uma posição única
(para operar com) este produto”,
disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, apontando que
a instituição já conta atualmente com 145 milhões de clientes
e R$ 387,6 bilhões depositados
em contas poupança.
Guimarães destacou que, entre 2019 e 2020, as contratações
de crédito imobiliário com recursos da poupança (SBPE) feitas pelo banco evoluíram de R$
26,6 bi para R$ 53,7 bi – repetindo o crescimento superior a
100% que já tinha sido registrado entre 2018 (quando foram

Guimarães admite
a possibilidade
do banco estatal
ampliar a linha de
crédito lançada

concedidos R$ 13,5 bi) e 2019.
Com a nova linha, a Caixa
passa a oferecer quatro opções
de financiamento imobiliário
com recursos da poupança (SBPE), para aquisição de imóvel novo ou usado, construção e refor-

ma. “Os clientes com relacionamento com a Caixa têm sempre
juros menores. Quanto maior o
relacionamento, menor a taxa de
juros”, acrescentou Guimarães.
Para os servidores públicos, explicouPedro Guimarães, as ta-

xas variam entre 4,75% e 5,15%,
enquanto para trabalhadores da
iniciativa privada elas variam
de 4,75% a 5,35%, enquanto para
quem não tenha relacionamento bancário com a Caixa, ela é
de 5,39%. (Agência Brasil)

CHICO BEZERRA PMJG

JABOATÃO

CURTA

Bairro será construído
na antiga Usina Bulhões
Ainda neste ano, o município
do Jaboatão dos Guararapes começa a ganhar mais um bairro.
Desta vez, planejado. O projeto
foi apresentado ontem por executivos da Viana & Moura Construções ao prefeito Anderson
Ferreira (PL). A construção do
Parque da Usina será na antiga
Usina Bulhões, uma área de 2,3
milhões de metros quadrados.
Jaboatão é o segundo município da Região Metropolitana do
Recife a receber um empreendimento da construtora. O primeiro foi Igarassu. “A escolha
pela cidade se deu por seu gran-

de potencial de mercado, localização estratégica e agilidade
na obtenção do licenciamento
do empreendimento”, disse o
presidente do Conselho de Administração da Viana & Moura,
Pedro Ivo Moura.
A meta da empresa é entregar
oito mil unidades habitacionais,
com valor geral de vendas estimado é de R$ 1 bilhão. “O Parque da Usina trará crescimento econômico para o município
e oportunidade de moradia de
qualidade para a população”,
pontuou Pedro Ivo. A construtora começou as atividades em

PERNAMBUCO

Intenção
de consumo
tem alta

Construtora apresentou projeto a Anderson Ferreira
2003, em Belo Jardim, Agreste,
tendo construído vilas também
em Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Garanhuns.
Para Anderson Ferreira, o projeto mostra que Jaboatão gera
confiança em quem pretende investir no município. “Vivemos
uma situação que vem causan-

do impacto na economia, mas
continuamos dialogando com
empreendedores e articulando a atração de novos investimentos que visam incrementar
o desenvolvimento econômico
e social. Esse é o melhor caminho para vencer os desafios desse momento”, disse.

Os pernambucanos se
mostraram dispostas ao
consumo pelo terceiro
mês consecutivo. O
índice de Intenção de
Consumo das Famílias
(ICF) do estado foi de
67,4 pontos em janeiro,
contra 66,9 em
dezembro de 2020. Por
trás do desempenho, o
auxílio emergencial, o
décimo terceiro salário e
um ritmo melhor de
geração de emprego.

[
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o
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Brasil receberá
insumos para 12
milhões de doses

PAULO PAIVA/DP FOTO

Doses
entregues
a idosos
em asilos

O acordo de cooperação da Fiocruz com a
AstraZeneca prevê a produção e entrega de 210,4
milhões de doses da Covishield até o final deste ano
ministro das Comuni“Atendendo aos pedidos do
cações, Fábio Faria, con- @govbr, foi confirmada agofirmou ontem a chega- ra de manhã a chegada de noda de insumos para a produ- vos insumos e doses de vacição da vacina contra Covid-19, nas para o Brasil no fim de
a Covishield, desenvolvida pe- semana. O volume desembarla universidade de Oxford, em cado deve gerar produção de
parceria com a farmacêutica mais de 12 milhões de doses”,
britânica AstraZeneca, e pro- tuitou ontem o ministro das
duzida no Brasil pela Funda- Comunicações.
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz).
O acordo de cooperação da
De acordo com o Ministé- Fiocruz com a AstraZeneca
rio das Co prevê a produmunicações, No segundo semestre,
ção e entrega
os insumos vi- país não precisará mais de 210,4 mirão da China importar o Ingrediente
lhões de doses
com previsão Farmacêutico Ativo
da Covishield
de chegada ao
até o final des(IFA) das vacinas
Brasil no próte ano, sendo
ximo domin110,4 milhões
go (28). Segundo a pasta, a me- até julho. Para isso, serão endida faz parte “do esforço do viados 14 lotes do Ingrediengoverno federal” para garan- te Farmacêutico Ativo (IFA) da
tir a imunização da popula- vacina. Esse será o segundo
ção. Em viagem à Suécia no lote desses insumos enviado
início deste mês, Faria conver- pelo laboratório chinês Wusou com o sócio majoritário da xi Biologics, contratado pela
AstraZeneca, Marcus Wallen- farmacêutica AstraZeneca. O
berg, e pediu que a empresa primeiro lote, que chegou no
acelere o envio de insumos e dia 6 de fevereiro, possibilitavacinas para o combate à Co- rá a produção de mais 2,8 mivid-19 no Brasil.
lhões de doses da vacina.

O

Só o primeiro lote já possibilitará a produção de
mais 2,8 milhões de unidades do imunizante
A previsão é que a primeira
entrega dessas vacinas ao Ministério da Saúde, com um milhão de doses, ocorra na segunda quinzena de março.
No segundo semestre não será mais necessária a importação do IFA da vacina, que passará a ser produzido no laboratório Bio-Manguinhos da
Fiocruz, após a conclusão da
transferência de tecnologia

pela AstraZeneca. De agosto
a dezembro serão mais 110
milhões de doses de vacinas
produzidas inteiramente na
instituição.
Paralelamente a isso, o governo brasileiro também está recebendo doses prontas
da Covishield, produzidas pelo Instituto Serum, da Índia,
também parceiro da AstraZeneca. (Agência Brasil)
OLIVIER HOSLET / POOL / AFP

EUA pedem ao G20 ajuda a países pobres
Os Estados Unidos pediram
ontem aos países do G20 que
aumentem a ajuda aos países
pobres para melhorar o acesso
às vacinas contra o novo coronavírus, como forma de estimular a economia mundial.
Em um e-mail enviado a seus
colegas à margem da reunião
virtual do G20, a secretária do
Tesouro dos EUA, Janet Yellen,
observou que seu país está comprometido com uma campanha

de vacinação eficaz e abrangente para sua população, mas exortou os países a irem além de
suas fronteiras.
“Peço aos países que aumentem sua ajuda”, disse Yellen, que
sustentou que “um programa de
vacinação rápida que seja verdadeiramente global será o estímulo mais forte que pode ser dado
à economia mundial”.
No mundo, o processo de vacinação é desigual e há dúvidas

sobre o fornecimento das vacinas. Na quarta-feira, o vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), Jarbas
Barbosa, apoiou a declaração
das vacinas contra a covid-19 como “bem público global”.
A secretária do Tesouro defendeu que “sem acesso às vacinas,
muitos países de baixa renda sofrerão trágicas perdas de vidas e
um atraso desnecessário em sua
recuperação”. (AFP)

O Ministério da Saúde
informou ontem que
concluiu o envio das
doses de vacinas
necessárias para a
imunização contra a
Covid-19 de 100% dos
idosos de 60 anos ou
mais que vivem em
instituições de longa
permanência (asilo) e
demais idosos acima
de 90 anos. A última
entrega ocorreu no início
de fevereiro para
imunizar cerca de 895 mil
idosos, segundo a pasta.

A última entrega
ocorreu no início
de fevereiro para
imunizar cerca de
895 mil idosos
A próxima etapa será
voltada para o grupo
prioritário de idosos com
idade entre 80 e 89 anos
e trabalhadores de saúde.
De acordo com o Plano
Nacional de Imunização
(PNI), serão reservadas
doses para vacinar 100%
dos idosos com idade de
85 a 89 anos; 24% dos
idosos de 80 a 84 anos;
além de 8% dos
trabalhadores da saúde
ainda não atendidos.
Na quarta-feira (24), o
Ministério da Saúde
iniciou a distribuição de
mais 3,2 milhões de
doses para ampliar a
vacinação no Brasil entre
o fim de fevereiro e o
início de março de 2021.
(Agência Brasil)
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Cirurgias eletivas suspensas em 63 cidades
governo do estado anun- lembrando a necessidade da maciou ontem a suspen- nutenção de todas as medidas de
são das cirurgias eleti- distanciamento social.
vas nos hospitais públicos e priO secretário estadual de Jusvados dos 63 municípios que for- tiça e Direitos Humanos, Pedro
mam as Gerências Regionais de Eurico, fez um apelo aos prefeiSaúde sediadas em Limoeiro, Ca- tos e à população dos 63 muniruaru e Ouricuri. A decisão co- cípios. “Esperamos que todos os
meça a valer da segunda-feira (1º prefeitos se engajem nessa luta
de março) e seguirá em vigor até pela vida de cada munícipe. E os
o dia 12. O objetivo é reforçar a jovens dessas cidades precisam
capacidade de enfrentamento à respeitar as determinações. CaCovid-19, com a perspectiva de so não sejam cumpridas, iremos
liberação de mais leitos. A me- tomar medidas concretas contra
dida poderá ser adotada em ou- os abusos”, advertiu.
tras regiões do estado, caso as taO secretário também se dirixas de ocupação continuem su- giu às igrejas e templos religiobindo, segunsos, afirmando alertou o se- Em 15 dias, foi registrado
do que o descretário esta- aumento de 100% nos
cumprimento
dual de Saúde, casos de síndrome
das normas poAndré Longo. respiratória aguda grave
derá acarretar
As cidades na Gerência de Limoeiro
desde a aplicaafetadas pela
ção de punisupensão das
ções previstas
cirurgias também iniciam, a no Artigo 268 do Código Penal –
partir de hoje, um período de detenção de um mês a um ano,
restrição de todas as atividades mais multa – até o fechamento
não essenciais entre 20h e 5h das instituições, sejam elas renos dias de semana e entre 17h ligiosas ou empresariais. “Será
às 5h aos sábados e domingos. fundamental que as pessoas, nos
“São medidas importantes e que cultos religiosos, também respeitêm impacto direto na assistên- tem esse horário, e não somente
cia. A vacina é o caminho para a limitação do número de pessuperarmos a pandemia. Mas a soas no local. No fim de semaprojeção é de que ela só come- na, essas atividades só poderão
ce a impactar verdadeiramente ocorrer até às 17 horas”, acresna redução da transmissão e no centou Pedro Eurico.
número de doentes bem mais à
O secretário estadual de Defrente. Portanto, é uma ilusão fesa Social, Antônio de Pádua,
qualquer sensação de proteção explicou como será executado
comunitária”, explicou Longo, o plano de fiscalização sanitá-

RAFAEL MARTINS/ARQUIVO DP

Objetivo é liberar leitos para pacientes de Covid-19 em hospitais públicos e privados de municípios com alta aceleração nos casos

O

[ Números

15 NOVOS ÓBITOS

casos da Covid-19 foram
detectados ontem
51 (4%) são graves
1.151 (96%) leves

foram registrados entre
12/06/2020 e 24/02/2021
H H H H 4 masculinos

casos foram diagnosticados
desde o começo da pandemia
89%
é a ocupação das UTIs públicas
que recebem pacientes de Covid

ria nas três regionais com medidas restritivas a partir de hoje. “Nosso objetivo é fazer a fiscalização juntamente com o poder público municipal local. Da
parte da segurança, teremos um
reforço extraordinário de 1.690
policiais, durante esses 14 dias
de operações, com investimento de cerca de R$ 360 mil. Bombeiros militares e policiais civis
e militares estarão nas ruas fazendo a supervisão.”
André Longo detalhou os indicadores das três regiões que
motivaram a adoção de medidas mais restritivas. Na IIª Geres (sede em Limoeiro), foi registrado aumento de 43% nos

casos de síndrome respiratória
aguda grave (Srag) na comparação entre as semanas 6 e 7 e de
mais de 100% em 15 dias. A região chegou a ter, segundo André Longo, a totalidade dos 20
leitos de UTI ocupados. Já a IV
Geres (Caruaru) registrou aumento de 26% nos casos graves
entre as semanas 6 e 7 semana e
de 31% entre as semanas 7 e 5. A
taxa de ocupação dos 108 leitos
de UTI da Região chegou a 99%.
Já no Sertão do Araripe (IX Geres) houve aumento de 43% nos
casos de Srag entre as semanas
7 e 6 e a taxa de ocupação dos
leitos de UTI chegou a 98% durante esta semana.

“Não descartamos a
adoção de novas medidas,
nestas e em outras regiões,
mas as decisões do
governo serão sempre
proporcionais aos
indicadores”
André Longo,
secretário de Saúde

Governo vai contratar novos leitos privados

1.202

295.681

Caruaru está entre municípios que darão ainda mais prioridade a doentes de Srag

H H H H H H H H H H H

11 femininos

10.926 MORTES
já foram provocadas pela doença
84%
é a ocupação das UTIs privadas

O secretário André Longo informou que o governo vai abrir
chamamento público para contratação de leitos de UTI e enfermaria dedicados à Covid-19
na rede privada. O edital será
publicado ainda nesta semana,
no Diário Oficial, e a contratação
será por 90 dias, podendo ser
prorrogada a depender da necessidade. A expectativa é contratar 300 leitos de enfermaria

e 150 de UTI para adultos, além
de 40 leitos de terapia intensiva
pediátricos e neonatais.
Na coletiva de imprensa online na tarde de ontem, o secretário ainda informou que há
perspectiva de abertura de novos leitos de UTI nos próximos
dias no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, em parceria com a Prefeitura da Cidade
do Recife, e no Hospital Memo-

rial Guararapes, em Jaboatão.
Atualmente, Pernambuco conta com a maior rede pública dedicada à Covid-19 do Norte/Nordeste e a segunda do Brasil, atrás
apenas de São Paulo. Ao todo,
nos últimos meses, o estado colocou em funcionamento mais
de 200 leitos de UTI na rede estadual. No momento, a rede
pública conta com 1.935 vagas,
sendo 998 de terapia intensiva.

UNICAP / DIVULGAÇÃO
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Unicap
inova
em plena
p
demia
Católica transforma os cinco centros acadêmicos em seis escolas, seguindo a nova tendência das universidades comunitárias do Brasil
Universidade Católica
de Pernambuco não para de se reinventar. O
ano de 2021 começou com novidades na Unicap, que passou
por uma mudança organizacional e de gestão acadêmica.
Os antigos centros acadêmicos
passam a ser oficialmente escolas com o objetivo de valorizar
ainda mais os cursos. “Somente uma universidade de tradição pode inovar com qualidade”, ressalta o reitor, professor
doutor padre Pedro Rubens. Já
o pró-reitor de Graduação, professor doutor Degislando Nóbrega, enfatiza que a Unicap
tem uma estrada e uma lon-

DÉBORA DANTAS/ESP DP

A

ga tradição e, nessa lógica, desenvolveu a sabedoria de articular os desafios da inovação
que, de tempos em tempos, vêm
diferentemente com esse legado, com essa história, com essa autoridade. “Esse é um momento histórico para nós, nessa busca contínua de estar antenado às novas tendências”,
explica o pró-reitor, que participou da reestruturação.
Os cinco centros acadêmicos
agora são seis escolas: de Educação e Humanidades, que inclui
todas as licenciaturas, além dos
cursos de Teologia e Filosofia;
de Ciências Jurídicas, formada
basicamente pelo curso de Di-

reito; de Saúde e Ciências da Vida, que abrange cursos como
Medicina, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia,
Fisioterapia, Psicologia e BioloUm dos objetivos é trazer
mais integração entre
teoria e prática, e maior
relação entre a graduação
e a pós-graduação
gia; de Comunicação, composta
pelos cursos de Jogos Digitais,
Fotografia, Jornalismo e Publicidade; de Gestão, Economia e
Política, congregando os cursos
de Administração, Ciências Po-

líticas, Contábeis e Economia;
e a Unicap-Icam Tech, que reúne as engenharias, arquitetura,
ciência da computação e sistemas para internet.
“As escolas são uma realidade
porque de fato estão estatutariamente implementadas, mas são
também um projeto. Há muitos
aspectos que são dinâmicos e que
serão alcançados gradualmente.
A dinâmica está sendo construída por cada equipe de corpo docente”, reforça o pró-reitor.
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Um dos objetivos da nova proposta é trazer maior relação
entre graduação e pós-gradua-

Entrevista
Pró-reitor de
Graduação destaca
que mudanças
sinalizam inovação
constante da Unicap

ção, a integração de teoria e
prática na mudança das práticas pedagógicas e a atualização curricular. Outro foco da
Unicap será o aumento da oferta de cursos de Ensino a distância (EAD). “A Escola de Educação e Humanidades foi a que
mais avançou com essa nova
demanda. Já são cinco licenciaturas”, conta. “Todas as outras
escolas também estão com esse desafio de ampliação de portfólio para poder oferecer também novos cursos”, completa
Degislando. Os cursos EAD disponíveis são Ciências da Religião, Filosofia, História, Letras
Português e Pedagogia.

Degislando Nóbrega

Como surgiu a ideia de transformar os centros em escolas?
A ideia das escolas como estrutura da gestão acadêmica nasceu de um longo processo de
estudos, através de vários grupos de trabalho, que tinham
como desafio principal as mudanças nas práticas pedagógicas, sobretudo o que envolve a
atualização curricular. Seguindo
exemplo de outras instituições
do Brasil, que foram fazendo essa reviravolta, optamos por esse
modelo. Observamos as tendências e consideramos o novo perfil dos alunos, com a exigência

do maior protagonismo e acesso às novas tecnologias no processo de aprendizagem, revisão
de metodologias, e a necessidade de que o conhecimento seja
articulado tanto na teoria e na
prática, o que envolve uma relação mais estreita com os arranjos produtivos, com a sociedade em geral e com o mercado
de trabalho. Considerando também a própria necessidade para
essa presença diferenciada, não
só internamente mas também
na própria sociedade. Promover
uma relação estreita entre pesquisa, pós-graduação e extensão.
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Novo cargo de vice-reitor
e ações nas pró-reitorias
A reformulação também atin- do comanda a Pró-reitoria de Pesge a Administração Superior da quisa, Pós-graduação e Inovação
Unicap. Após 50 anos, a institui- (Propespi) e o professor mestre
ção volta a contar com a Vice-rei- Márcio Waked se mantém na
toria, comandada pelo professor Pró-Reitoria Administrativa. A
doutor padre Lúcio Flávio Ribei- nova Pró-reitoria Comunitária
ro Cirne. “Por um lado, a Vice- e de Extensão será gerida pe-reitoria ajuda na explicitação da lo professor doutor padre Delmarca comunitária e jesuítica mar Araújo Cardoso. “A função
da Unicap, promovendo e arti- é mostrar à sociedade tudo aquiculando transversalmente a sin- lo que produzimos em termos
tonia de nossa missão educacio- de pesquisas e ainda de formanal com as opções apostólicas da ção e prestação de serviços. Não
Companhia de Jesus. Por outro la- é simplesmente oferecer cursos,
do, colaborando mais proxima- mas também promover ações que
mente ao reitor, significará um visem o envolvimento”, explica
maior suporte
padre Delmar.
no processo de Professora Valdenice
Com portfólio
ampliação da Raimundo está à frente da variado, a Exincidência da Pró-reitoria de Pesquisa,
tensão contaUnicap nos pobiliza mais de
Pós-graduação e Inovação
los que vão se
100 projetos
da universidade
abrindo em ouentre atividatras áreas geodes, cursos e
gráficas fora do Recife”, expli- formações. “Nos dois últimos
ca padre Lúcio, que seguirá na anos dobramos as ações e consecoordenação do Instituto Huma- guimos beneficiar mais de 670
nitas Unicap. “O Instituto pas- mil pessoas”, estima.
sa a integrar a Vice-reitoria paSão projetos destinados à pora viabilizar uma atenção cria- pulação em situação de vulnetiva às grandes questões que de- rabilidade social de toda a Resafiam os processos humaniza- gião Metropolitana do Recife.
dores em escala local, nacional Também fazem parte da Próe global, como, por exemplo, os -reitoria as Clínicas Escolas de
direitos humanos, o diálogo in- Fisioterapia, Fonoaudiologia e
terreligioso e a questão socioam- Psicologia, para atender diverbiental”, completa padre Lúcio. sos tipos de público. “Vale desOutras mudanças de nomen- tacar ainda o projeto Reconsclaturas também acontecem em tRua, que faz atendimento aos
outras pró-reitorias. A professora moradores de rua nos bairros
doutora Valdenice José Raimun- de Santo Antônio, Boa Vista e

Professor doutor padre Lúcio Flávio (E) assume a Vice-reitoria. A nova Pró-reitoria
Comunitária e de Extensão está a cargo do professor doutor padre Delmar Araújo (D)
Santo Amaro, e a formação Ganhando Asas através da Cultura e da Arte, desenvolvida pelo
curso de Fotografia, que atende jovens com síndrome de Down”, aponta.
A Pró-reitoria Comunitária e
de Extensão tem como meta para
este ano implantar um campus
na periferia de Olinda, no bairro
de Caixa D’água, para atender à
população daquela região. “Fazer
com que esse campus seja uma
ocasião em que a universidade
vai ao encontro da comunidade para desenvolver atividades
de formação humana e de consciência e promova diálogo com
bairros da redondeza”, explica
padre Delmar.

// Pró-reitor de Graduação
Como surgiu a ideia de transformar os centros em escolas?
A ideia das escolas como estrutura da gestão acadêmica nasceu de um longo processo de
estudos, através de vários grupos de trabalho, que tinham
como desafio principal as mudanças nas práticas pedagógicas, sobretudo o que envolve a
atualização curricular. Seguindo
exemplo de outras instituições
do Brasil, que foram fazendo essa reviravolta, optamos por esse
modelo. Observamos as tendências e consideramos o novo perfil dos alunos, com a exigência

do maior protagonismo e acesso às novas tecnologias no processo de aprendizagem, revisão
de metodologias, e a necessidade de que o conhecimento seja
articulado tanto na teoria e na
prática, o que envolve uma relação mais estreita com os arranjos produtivos, com a sociedade em geral e com o mercado
de trabalho. Considerando também a própria necessidade para
essa presença diferenciada, não
só internamente mas também
na própria sociedade. Promover
uma relação estreita entre pesquisa, pós-graduação e extensão.

O que são as escolas e como vão
funcionar?
As escolas são como uma plataforma que aglutinam cursos
que possuem certa afinidade
por área de conhecimento para
estabelecer uma nova dinâmica a partir de uma unidade estratégica desses cursos. Os alunos vão sentir as mudanças de
forma gradual. A exemplo da
Escola de Educação e Humanidade, que está mais maturada.
Nesse âmbito, os alunos já vêm
percebendo mudanças a partir
da nova dinâmica, por exemplo, na relação do processo de

[ Conheça as escolas
Escola de
Gestão,
Economia
e Política
Administração (Bacharelado)
Ciências Contábeis
(Bacharelado)
Ciências Econômicas
(Bacharelado)
Ciências Políticas (Bacharelado
Escola
Unicap
Icam-Tech
Arquitetura e Urbanismo
(Bacharelado)
Ciência da Computação
(Bacharelado)
Engenharia Ambiental
(Bacharelado)
Engenharia Civil (Bacharelado
Engenharia da Complexidade
Engenharia da Produção
(Bacharelado)
Engenharia Química
(Bacharelado)
Sistemas para Internet

Escola de
Comunicação
Fotografia - Curso Superior
Tecnológico
Jogos Digitais - Curso
Superior Tecnológico
Jornalismo (Bacharelado)
Publicidade e Propaganda (Bacharelado)

Escola de
Educação e
Humanidades
Ciências Biológicas
(Licenciatura)
Filosofia (Bacharelado)
Filosofia (Licenciatura)
Física (Licenciatura)
História (Licenciatura)
Letras Português e Espanhol
(Licenciatura)
Letras Português e Inglês
(Licenciatura)
Matemática (Licenciatura)
Pedagogia (Licenciatura)
Química (Licenciatura)
Serviço Social (Bacharelado)
Teologia (Bacharelado)
Escola de
Saúde e
Ciências
da Vida
Ciências Biológicas
(Bacharelado)
Enfermagem (Bacharelado)
Farmácia (Bacharelado)
Fisioterapia (Bacharelado)
Fonoaudiologia (Bacharelado)
Medicina (Bacharelado)
Nutrição (Bacharelado)
Psicologia (Bacharelado)
Escola de
Ciências
Jurídicas
Direito (Bacharelado)
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Estado pode
adquirir vacinas
diretamente
Segundo o secretário de Saúde de Pernambuco, a
vacinação deve engrenar a partir do mês de março,
com a chegada de uma remessa maior de vacinas
ernambuco recebeu um municípios a aquisição direta
total de 130 mil doses de vacinas, o governo não desde vacina contra a Co- carta esta possibilidade, por
vid-19, sendo 48 mil da Coro- meio de articulação com labonavac; e mais 82 mil da Astra- ratórios e outras junções de liZeneca, no último lote recebi- deranças da Região Nordeste.
do, na última quarta-feira. De
“O prazo de entrega é que seacordo com o
ria o grande
acompanhaentrave. Não
O Supremo Tribunal
mento da Seadiantaria faFederal (STF) liberou
cretaria Estazer este pedia
aquisição
direta
dual de Saúde,
do e demorar
divulgado on- de vacinas pelos estados
demais para
tem, a taxa de e municípios
chegar até a
ocupação dos
população”,
leitos de Unidade de Tratamen- ressaltou o secretário de Saúto Intensivo (UTI) já assinala a de de Pernambuco, André Lonmarca de 89% na rede pública, go. Segundo ele, a vacinação no
além de 84% nos hospitais pri- estado deve engrenar a partir
vados. Com a recente decisão do mês de março, com a chedo Supremo Tribunal Federal gada de uma expressiva remes(STF), que liberou aos estados e sa de vacinas, provenientes de

P

Não considero
correto atendimento
ao mercado privado,
antes que haja a
vacinação de todas as
faixas prioritárias”
André Longo,
Secretário Estadual de Saúde

De acordo com a SES-PE, ocupação dos leitos de UTI da rede pública é de 89%
novas liberações do Ministério
da Saúde. Conforme o gestor,
a distribuição aos municípios
do lote mais recente deve ser
finalizada hoje.
Questionado sobre como seria
a liberação de vacinas na rede
particular, o titular da Saúde
sinalizou discordância. “Ape-

sar desta movimentação nacional, não considero correto
qualquer atendimento ao mercado privado antes que haja a
vacinação de todos os brasileiros, em todas as faixas prioritárias necessárias. Não podemos permitir que o poder econômico fale mais alto em uma

situação tão grave de crise de
saúde”, opinou.
A expectativa é de que as novas doses possibilitem o avanço
na proteção dos trabalhadores
de saúde e também a imunização, com a primeira dose, para
os idosos entre 80 e 84 anos de
idade em todo o estado.

DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

FERRAMENTA

Plataforma chega para
acompanhar exames
Em continuidade às medidas Estado, nestes primeiros dias,
de enfrentamento ao avanço dos o sistema funcionará em fasecasos de Covid-19 em Pernambu- -piloto, possibilitando o acesso
co, a Secretaria Estadual de Saú- aos resultados de coletas realide anunciou, ontem, o lançamen- zadas nos cinco centros de testo de uma plataforma, com aces- tagem sob gestão estadual (Geso por meio do computador, ta- raldão, Cecon, Ceasa, Cefospe e
blet ou smartSecretaria Esphone, para fatadual de EduNa fase-piloto, sistema
cilitar o acescação). Confordará acesso aos resultados
so ao resultado
me o órgão, a
de
coletas
realizadas
nos
de exames da
ideia é expandoença. A fer- cinco centros de testagem
dir, ao longo
ramenta, bati- sob gestão estadual
das próximas
zada de ‘Meu
semanas, a iniExame’, vai possibilitar ao pa- ciativa para a população que reaciente que realizou o teste RT- lizou a testagem em serviços li-PCR na rede pública o acompa- gados aos municípios. A platanhamento de todo o processo forma pode ser acessada no link
de forma digital, conferindo o meuexame.saude.pe.gov.br
curso da amostra e o resultado.
De acordo com o secretário
De acordo com o Governo do de Saúde, André Longo, o usuá-

Plataforma poderá ser acessada por meio do computador, tablet ou smartphone
rio precisará preencher, obrigatoriamente, alguns dados pessoais (nome completo, número de CPF e data de nascimento), a data da coleta e o número
da requisição do exame, usado
para cadastramento do serviço
no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), coordenado pelo Ministério da Saúde (MS) e usado pelos Estados
e municípios.

“Será mais uma estratégia
de apoio à população durante
a pandemia da Covid-19 com o
auxílio da tecnologia. Além de
otimizar a divulgação dos resultados dos exames, a plataforma evitará que os cidadãos
precisem se deslocar para os
centros de testagem ou entrar
em contato em busca de informações”, afirmou Longo.
A numeração pode ser dispo-

nibilizada para o usuário pela
própria equipe responsável pelo cadastro e realização da testagem no momento da coleta.
Já a partir da próxima semana, de acordo com a SES, a população que realizar o RT-PCR
nos centros estaduais, receberá, no momento da coleta, cartão com todas as informações
necessárias para consulta posterior no Meu Exame.
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MAIS DOSES

Idosos com 78 e
79 anos já podem
agendar vacina

Vacinação
retomada
na cidade
de Paulista

dosos com idades entre 78 e lizado através do site www.co79 anos já podem agendar a nectarecife.recife.pe.gov.br ou
vacinação contra o novo co- do app Conecta Recife, disponíronavírus no Recife após o rece- vel gratuitamente na PlayStore,
bimento de um novo lote de do- para Android, e AppStore, para
ses da vacina. O sistema Conecta quem utiliza o sistema iOS. A poRecife voltou a operar após pas- pulação residente no Recife posar por ajustes durante a tarde derá fazer o cadastro e, se estide ontem. Até o início da noite, ver entre os grupos prioritários,
4.641 pessoas, já haviam agen- agendar o dia, hora e local. Cadado o atenso a pessoa sedimento, 906
ja acamada, é
Recife recebeu 111.560
do novo grupo
possível sinadoses da CoronaVac,
prioritário.
lizar a condiparceria
do
Butantan
A ampliação
ção marcando
do público al- com a Sinovac, e 16.520
a opção dispoda
AstraZeneca
vo foi possível
nível durante
após a capital
o cadastro papernambucana receber, na últi- ra, dessa forma, receber a visita
ma quarta-feira (24), novas do- domiciliar de uma das equipes
ses da vacina Oxford/AstraZene- volantes da Secretaria de Saúde.
ca, enviadas pelo Governo FedeO Plano Recife Vacina disponiral. O Recife recebeu até agora biliza nove centros de vacinação
111.560 doses da CoronaVac, va- distribuídos por várias regiões
cina produzida pelo Butantan da cidade: Compaz Dom Helem parceria com a farmacêuti- der Câmara, no Coque; Unidaca chinesa Sinovac, e 16.520 do- de de Cuidados Integrais (UCIS)
ses da AstraZeneca, de Oxford. Guilherme Abath, no HipódroO agendamento deve ser rea- mo; Escola Nilo Pereira, em Ca-

I

4.641 pessoas agendaram a vacina, 906 do novo grupo
sa Amarela; Compaz Miguel Arraes, na Caxangá; Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro; Escola Miguel Arraes de Alencar, na
Estância; Ginásio Geraldão, na
Imbiribeira; Escola Nadir Colaço, na Macaxeira; e UPA-E Fernando Figueira, no Ibura. A Secretaria de Saúde do Recife disponibiliza também cinco pontos de drive-thru, que funcionam no Parque da Macaxeira,
Geraldão, UFPE, Estádio do Arruda e TRF da 5ª Região. Todos
os locais funcionam das 7h30 às
18h30, de domingo a domingo.
BALANÇO
Desde o início da vacinação no
Recife, em 18 de janeiro, 84.502
doses do imunizante contra Covid-19 já foram aplicadas. Ao
todo, 71.187 pessoas que vivem
na capital pernambucana já fo-

ram vacinadas. Dessas, 13.315
receberam as duas doses do
imunizante e concluíram o esquema vacinal.
AQUISIÇÃO
As equipes da Prefeitura do Recife já estão buscando laboratórios de todo o mundo que tenham capacidade de vender a
vacina. Também está sendo avaliada a criação de uma frente
junto com outros municípios,
a Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), para se construir um consórcio. O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou Estados e
municípios a adquirirem doses
de imunizantes em caso de descumprimento do Plano Nacional de Imunização (PNI) pelo
Governo Federal ou de insuficiência de doses para garantir
a proteção da população.
LEANDRO DE SANTANA/PJG

JABOATÃO

Idosos já podem fazer
o cadastramento
A Prefeitura do Jaboatão dos
Guararapes iniciou, ontem, o
processo de cadastramento do
público de idosos na faixa etária
de 75 a 79 anos para vacinação
contra a Covid-19. A medida se
deu com a chegada ao município de 5.690 doses da Oxford/
AstraZeneca e 2.810 da CoronaVac (2.810). O cadastramento pode ser feito pelo aplicativo De Olho na Consulta ou pelo site deolhonaconsulta.jaboatao.pe.gov.br.
A vacinação será realizada a
partir da próxima segunda-fei-

ra, no sistema de drive-thru,
das 9h às 16h, em quatro pontos da cidade: no Centro Cultural Miguel Arraes, em Prazeres; na Casa da Cultura, em
Jaboatão Centro; no Shopping
Guararapes e no Sesc, ambos
localizados no bairro de Pìedade. A Secretaria Municipal de
Saúde montou, ainda, em cada
ponto, uma faixa rápida (fast-track) para aplicação de doses
em pedestres.
Idosos com idade entre 80 e
84 anos continuam a ser imunizados exclusivamente no dri-

A Prefeitura de Paulista,
por meio da Secretaria de
Saúde, retomou a vacinação do município, na manhã de ontem, após a chegada de um novo lote de
imunizantes. Foram recebidas 3.100 doses da vacina
de Oxford/AstraZeneca, que
contemplarão os idosos a
partir de 80 anos de idade.
Com esse quantitativo, será possível imunizar aproximadamente 90% do público desta faixa etária. Para a vacinação, é preciso
apresentar documento de
identificação e comprovante de residência.
A imunização está acontecendo em dois pontos, simultaneamente, no horário
das 8h às 16h: em frente ao
Centro Administrativo da
prefeitura, apenas no sistema de drive-thru; na Faculdade de Saúde de Paulista
(FASUP), no drive-thru e por
demanda espontânea.
A Secretaria de Saúde do
município segue imunizando os profissionais da saúde com a aplicação da segunda dose da CoronaVac.
Para atender novos públicos, a pasta aguarda a chegada de novos lotes de vacina para dar continuidade à
campanha, que ainda se encontra em sua primeira fase. Até a última terça-feira
(23), foram imunizadas 5.925
pessoas, no município.
JOTA JÚNIOR/PAULISTA

Com a chegada de um novo lote ao Recife, o públicoalvo pode fazer o agendamento. Sistema Conecta
Recife foi normalizado na tarde de ontem

Vacinação começa na segunda pelo sistema drive-thru
ve-thru montado no Centro Cultural Miguel Arraes. O público
dessa faixa etária que se encontra acamado - assim como idosos com mais de 85 anos - recebe a vacina em domicílio, via
agendamento, que pode ser feito pelo app ou site do De Olho
na Consulta.

A vacinação contra o novo coronavírus no município do Jaboatão dos Guararapes teve início no
último dia 19 de janeiro. De acordo com o último boletim emitido pelo Programa Municipal de
Imunização, na quarta-feira (24),
14.307 pessoas foram vacinadas
contra a Covid-19.

Foram recebidas 3.100
doses da vacina de
Oxford/AstraZeneca

18

Vida Urbana

Recife, sexta-feira, 26/02/2021

DIARIOdePERNAMBUCO
CHICO BEZERRA /PMJG

Jaboatão ganha
primeiro parque
de lazer e esportes
Equipado com pista de cooper, academias, quadras,
pista de skate e brinquedos infantis, o local ocupa
uma área onde ficava o estádio Jefferson de Freitas
prefeito de Jaboatão dos
Guararapes, Anderson
Ferreira, inaugurou, ontem, o Parque Jefferson de Freitas, no bairro de Jaboatão Centro. Equipado com pista de cooper, academias do idoso e musculação, quadras poliesportiva e de vôlei de praia/futevôlei,
pista de skate e brinquedos infantis, o local ocupa uma área
de 10 mil metros quadrados e é
a primeira área de lazer e práticas esportivas do município.
“A partir do momento que

O

inauguramos este parque, as
pessoas passam a viver mais a
própria cidade. É um equipamento que contempla toda a
família no coração do município, que é Jaboatão Centro. É o
nosso primeiro parque, com 10
mil metros quadrados, iluminação de LED, seguro e com a presença da Guarda Municipal. É
uma grande satisfação entregar
um espaço onde toda a população poderá aproveitar os equipamentos para lazer e os cuidados
com a saúde”, disse o prefeito.

Programação das aulas ministradas no parque será divulgada no site da prefeitura
A Academia de Musculação
terá acompanhamento profissional nos horários das 6h às
9h e das 19h às 22h. Na próxima semana, serão abertas as
inscrições na administração
do Parque Jefferson de Freitas.
Também haverá grupo de caminhada, aula funcional e zum-

ba, que terão as programações
divulgadas no portal da Prefeitura do Jaboatão
O novo parque foi construído na Rua Alberto Barreto, no
local onde existia o Estádio Jefferson de Freitas. Por não contar com as medidas exigidas
pela Fifa e Federação Pernam-

bucana de Futebol (FPF) para
receber jogos oficiais, o estádio atendia apenas a um pequeno grupo de frequentadores. Ao transformá-lo em parque, a Prefeitura passa a oferecer o espaço a pessoas de todas as idades para a prática de
outras atividades esportivas.

DIVULGAÇÃO

VIVER

www.diariodepernambuco.com.br
diariodepernambuco.com.br/viver

19

Telefone: 2122.7504 e-mail: edviver@diariodepernambuco.com.br
Editor: Rodolfo Bourbon

DIARIOde
DIARIO
dePERNAMBUCO
PERNAMBUCO | Recife, sexta-feira, 26/02/2021

Famílias unidas no

samba de coco

Tradição repassada por
gerações, o coco em Arcoverde
está em festa neste fim de
semana com a 12ª edição do
Festival Lula Calixto, pela
primeira vez em formato virtual

JULIANA AGUIAR
juliana.aguiar@diariodepernambuco.com.br

s pisadas fortes e ritmadas nos tamancos de madeiras, que fincaram raízes em Arcoverde, no Sertão pernambucano, no início dos anos
1900, fizeram do samba de coco
uma paixão de família, repassada por gerações à frente. Grupo
que mantém viva a tradição, o
Coco Raízes de Arcoverde realiza, de hoje a domingo, a 12ª edição do Festival Lula Calixto, com
o tema Do Sertão para o universo. Será a primeira versão virtual, com shows, oficinas e programas com registros históricos transmitidos pelo YouTube.
O evento surgiu em 2005, com
o intuito de homenagear o compositor e mestre coquista Lula
Calixto, fundador do conjunto.
Eram nos roçados que os primeiros representantes das famílias Gomes e Lopes entoavam mú-

A

sicas de coco em 1916, fazendo a
alegria dos moradores da região.
A musicalidade ficou esquecida
por décadas, sendo resgatada 70
anos mais tarde por Lula Calixto. “Ele que começou a fazer o
resgate histórico do samba de coco de Arcoverde, através de oficinas de dança e percussão nas
escolas. Alguns anos depois, entrou em contato com coquistas
das famílias Lopes e Gomes e,
junto com os demais Calixtos,
decidiram fundar um grupo
de coco”, diz a cantora Iran Calixto, sobrinha de Lula. O movimento de retomada ocorreu em
1992, desaguando na realização
do primeiro show do Coco Raízes de Arcoverde em 1998, com
as três famílias reunidas.
“Eu não tenho nem palavras
para falar sobre a importância
do que o meu tio fez para a cultura pernambucana. Tudo começou através dele. Pena que

ele não chegou a gravar nenhuma música, mas fizemos de tudo para dar continuidade a essa história reiniciada por ele”,
destaca Iran. Lula faleceu em
1999. Além do Raízes, o movimento de resgate também fez
surgir o Coco das Irmãs Lopes
e o Coco Trupé, fortalecendo

19h30: Samba de Coco Origem
do Ororubá de Mestre Pirrilha

Lopes
19h: Cavalo Marinho Boi
Teimoso
19h30: Coco de Trupé de Ciço
Gomes

Dentro da programação,
será lançado, no domingo,
às 17h, o disco Cavalinho
de barro, um álbum de
coco voltado para crianças
o cenário da cultura popular
e consagrando Arcoverde como a Terra do Samba de Coco.
Após o cancelamento da edição de 2020, o festival se adapta ao virtual para realizar um
encontro neste ano. “Estamos
felizes, porque achava que não
ia dar para fazer o nosso festi-

val. Vai ser difícil fazer sem
sentir o calor, sem ver o povo.
Fico até sem saber o que falar”,
explica Iran. A apresentação será transmitida da sede do samba de coco, no bairro de Sucupira, em Arcoverde.
Para além do festival, a pandemia impactou a produção artística do coco arcoverdense.
“Somos uma família que vive
de shows, temos passado dificuldade. Tanto os jovens, quanto os mais idosos. Como pagar
as contas sem show? Pelo menos com os editais temos conseguido dar uma segurada”,
desabafa. O festival Lula Calixto tem incentivo da Lei Aldir
Blanc em Pernambuco.
CAVALINHO DE BARRO
Dentro da programação, será
lançado, no domingo, às 17h, o
disco Cavalinho de barro, um álbum de coco voltado para crian-

ças. O trabalho é assinado pelo
mestre Assis Calixto, um Patrimônio Vivo de Pernambuco, que
organizou um coral de crianças para acompanhá-lo. O trabalho conta com participação
dos grupos juvenis Coco Erêmin, Toque da Lata, Coco Fulô
de Barro, Estrelinhas do Coco,
Coco da Terra, Tsumbe Maliya
e Coco Raízes de Arcoverde. O
projeto gráfico tem ilustrações
inspiradas nos bonecos de madeira entalhados e pintados pelo próprio mestre Assis.
Para apoiar a difusão do disco,
foi lançado um videoclipe - com
tradução em libras - da música
Pega pega - que é sobre brincadeiras de rua, filmado em frente à
casa-atelier do mestre. O intuito é estabelecer um marco criativo e pedagógico que possa ser
inspirador para outros mestres
e artistas, para a comunidade e
para a sua própria história.

DOMINGO
17h: Mestre Assis Calixto com
Coco Erêmin – apresentação do
CD Cavalinho de Barro
17h45: Grupo de Coco de

Negros e Negras de Carapuça
de Leitão
18h15: Oficina Trupé Coco
Raízes
19h: Coco Raízes de Arcoverde

[ Programação
HOJE
18h15: Documentário O
tamanco do samba de coco
19h: Grupo de Coco de Mestre
Borges Lucas

SÁBADO
18h15: Samba de Coco Irmãs

Viver

20 Recife, sexta-feira, 26/02/2021

DIARIOdePERNAMBUCO
DIVULGAÇÃO

INSTAGRAM

Caminho
pavimentado
para o Oscar

Artefolia faz
circuito de
lives do frevo

Bacurau foi confirmado na lista de filmes elegíveis
ao Oscar, com os nomes de Sônia Braga e Udo Kier
também com chances de disputar o prêmio

Braga contribuiu para o sucesso retumbante do longa

filme Bacurau, dos pernambucanos Kleber
Mendonça Filho e Juliano Dornelles, está na lista
das produções legalmente elegíveis ao Oscar que a Academia
divulgou ontem. São ao todo
366 filmes considerados elegíveis para a premiação. Os nomes de Sônia Braga e de Udo
Kier, que trabalham na produção brasileira, também são
confirmados nas lista de Me-

passaram a ser incluídos como
locais comerciais qualificados.
Filmes destinados ao lançamento nos cinemas mas inicialmente exibidos apenas por
meio de streaming comercial,
serviço VOD ou outra transmissão podem ser qualificados se
o longa for disponibilizado em
um site seguro para membros
da Academy Screening Room
dentro de 60 dias do lançamento. Os longas devem ter duração

[ Palavras cruzadas

superior a 40 minutos. A lista
completa aparece no site da instituição, www.oscars.org.
A votação das nomeações começa na sexta-feira, 5 de março,
e segue até quarta, 10 de março.
As indicações definitivas para
a 93º edição do Oscar serão então anunciadas na segunda, 15
de março. A premiação será realizada domingo, 25 de abril, e
transmitida ao vivo pela canal
ABC e mais de 225 países.

[ Astros
ÁRIES (21/03 a 20/04)
Repita o seguinte: “Você não é dono da minha vida!” Diga isso três
vezes antes de ir para o trabalho,
assim será mais fácil se conter.
TOURO (21/04 a 20/05)
Está aberta a temporada de caça no trabalho e todos vão correr atrás do grande prêmio. Cada
pessoa tem a sua própria estratégia. Observe os truques de cada
um primeiro, depois decida a sua.
GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Você é talentoso, portanto ouse
mais e coloque suas ideias à prova. Levante a mão durante as reuniões de equipe. Dê aos outros
motivos para temê-lo.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
As melhores coisas da vida são
grátis, certo? Você talvez não goste desse tipo de “ditado”, mas hoje pode ficar provado que ele tem
fundamento.
LEÃO (23/07 a 22/08)
Pense positivo no dia de hoje e boas
coisas podem acontecer para você.
Essa é uma fase propícia à realização de suas expectativas.
VIRGEM (23/08 a 22/09)
A felicidade vem da atitude e se
você pensar nas responsabilidades como fardos, as coisas se tornarão mais complicadas. Tudo será mais fácil hoje se você tiver uma
postura otimista.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Talvez a parte mais difícil do seu dia
hoje seja descobrir seus reais objetivos e ambições, principalmente em relação à sua carreira. Uma
vez que essa parte esteja clara, o
resto fica mais fácil.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Se deseja que as pessoas apoiem
suas ideias, antes de qualquer coisa
você precisa acreditar nelas. Insegurança será percebida e fará com
que os outros se afastem.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
As pessoas lhe apoiarão, mas nada disso fará a menor diferença se
você não acreditar em si mesmo.
Você é legal, inteligente e capaz.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Hoje você estará mais impressionado com bens materiais do que
com o interior das pessoas. Tente
não deixar que a conta bancária
determine a sua opinião.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O seu comportamento em situações de contato com o público hoje fará toda a diferença na impressão que terão de sua pessoa, seja
ela positiva ou negativa.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Seus companheiros estarão identificando se você está sendo sincero
ou não, e podem perder o respeito
por você, caso percebam que não
está sendo sincero.

[ 8 erros

Resolução: 1. Pé do monge, 2. Corda da roupa do monge, 3. Braço do monge, 4. Mola do boneco, 5. Boca do monge, 6. Madeira da porta, 7. Pé da
cadeira, 8. Parte superior da cadeira.

O

lhor Atriz e Melhor Ator, respectivamente.
São consideradas elegíveis as
produções que seguiram o regulamento para que possam estar
na competição, como estrear em
um cinema comercial em pelo
menos uma das seis áreas metropolitanas dos EUA e estar ao
menos em cartaz por sete dias
consecutivos no mesmo local.
Os cinemas no formato drive-in,
abertos todas as noites, também

Para ampliar o frevo para
além do ciclo carnavalesco, o
grupo Artefolia realiza o
circuito de lives Segurando o
rojão: Ensino do frevo,
metodologias e resistência do
litoral ao sertão, a partir de
amanhã. O grupo Guerreiros
do Passo abre a grade.
Financiado pela Lei Aldir
Blanc, o projeto levanta
discussões com vários
grupos, instituições e agentes
responsáveis pelo ensino do
frevo no estado. Os encontros
acontecem aos sábados de
fevereiro e março às 16h, no
Instagram@ciaartefolia. Nas
semanas seguintes, as
apresentações serão de
Brasílica, Brincante das
Ladeiras, Sertão Frevo e
Mexe com Tudo,
respectivamente.
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Absurdo no Palácio do Planalto
No mesmo momento em que o Brasil contabilizava 250 mil
mortes pela Covid 19, a posse do ministro João Roma Neto,no
Palácio do Planalto, reunia um grande número de pessoas,
sem respeitar o distanciamento social, ninguém de máscara e
o presidente apertando a mão do empossado. Tudo
desrespeitando as orientações dos médicos e do próprio
Ministério da Saúde.

André Campos recebeu a visita do deputado estadual
Diogo Moraes, na presidência da Copergás
EM NORONHA
Visando transformar
Fernando de Noronha em
um cartão-postal também
de sustentabilidade, o
Santander Brasil oferecerá
linhas de créditos
direcionadas para a
implantação de sistemas
fotovoltaicos em seus
empreendimentos.
Executivos do banco
estarão na ilha na próxima
semana para oferecer as
oportunidades aos
empreendedores locais.

RECUPERAÇÃO
A médica Rita de Cássia
Ferreira, que cuidava do
tratamento do arcebispo
Dom Fernando Saburido
contra a Covid 19, revela que
ela já está recuperado e
poderá reativar suas
atividades na Arquidiocese
de Olinda e Recife neste final
de semana.

HOMENAGEM
O Instituto dos Advogados
de Pernambuco prestou
homenagem ao professor
Fernando Lapa pelos 40
anos de atuação como

professor do curso de
Direito da Unicap.

LEMBRANÇA

NOVO DESAFIO

No seu discurso de posse
como ministro da
Cidadania, João Roma
Neto fez emocionadas
referências ao avô João
Roma e aos governadores
Marco Maciel, Joaquim
Francisco e Gustavo
Krause, que citou como
mestres na sua vida
pública.

O empresário Carlos
Carneiro, que atuou
muitos anos no marketing
da TAM e do Diario de
Pernambuco, parte para
novo desafio. Dividiu, em
parceria com Alex Coelho,
a RC Mídia, criando a ReC
Produções e a Agência
Mangrove, especializada
em mídia digital.

ECONOMIA

EMAGRECIMENTO

Tiago Rodrigo dos
Santos, especialista em
Economia
Comportamental
participa, a partir de hoje,
do Mindset Global da
Fundação Dom Cabral.
Vai explicar como as
crenças interferem nas
atitudes das pessoas no
trabalho e abordar a
importância da
aprendizagem contínua.

A médica Karina Santos
revela que uma
tendência no
emagrecimento feminino
é o acompanhamento
integrado por
endocrinologista ,
nutricionista e personal
trainer. Tratamento inclui
também o apoio
motivacional, utilizando
mensagens no
WhatsApp.

GINÁSTICA
Os secretários executivos
de Esportes do Recife, Yane
Marques e Gabriel Perrusi,
se reuniram com Amália
Trindade para tentar
viabilizar a realização do
Campeonato Norte
Nordeste de Ginástica
Artística no Geraldão, no
segundo semestre.

PROJETOS
O projeto de shoppings
center no estádio do
Náutico e na Tamarineira
estão no meu artigo de hoje
na página de Opinião, que
encerra a série sobre
projetos anunciados para o
Recife não realizados.

GLEYSON RAMOS/DIVULGAÇÃO

PÃOZINHO

BOM DIA: “Era triste como um embaixador em
disponibilidade.” (Eça de
Queiroz)
Ronnie Duarte foi eleito presidente do Conselho de Gestão do Lide Pernambuco. Ele
terá como vice-presidente o
empresário Alex Brenneken.
O deputado Baleia Rossi foi
reconduzido à presidência
nacional do MDB até o final
de 2022.
O presidente Fernando Ribeiro aumentou de 500 para 800 as parcerias da Caixa
de Assistência dos AdvogadosdePernambucocomempresas que dão descontos
aos filiados à instituição.
Eduardo Bandeira atuando
na comunicação do vereador Tadeu Calheiros.
Márcia Longman vai receber o prêmio Tacaruna Mulher, na categoria Moda.
Raphael Alberti estreia hoje a série de lives da Cepe
Passeando pelas Páginas,
abordando seu livro Um Espião Silenciado.
Felipe Carreras esteve na
posse do ministro João Roma Neto. Os dois são grandes amigos.
No próximo mês, o Cais do
Sertão vai prestar homenagem a Chico Science.

Uma legenda no nosso
comércio, a Padaria Globo,
que tem unidades em
Olinda e Jaboatão dos
Guararapes, está de volta
ao Recife, onde já teve loja,
no Pina. Hoje, abre unidade
na Rua do Futuro, nos
Aflitos.

aniversariantes

Recife está fora do roteiro da ITA
A ITA Transportes Aéreos, companhia aérea do Grupo
Itapemirim, que recebeu seu primeiro avião, anunciou
ontem que inicialmente vai ter voos em São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Vitória e Salvador. Como o Recife
ficou fora, o secretário Rodrigo Novaes vai procurar Tiago
Senna, presidente da empresa para tentar colocar a capital
pernambucana na fase inicial.

movimento

Maria Carolina
Valença, destaque na
nossa ginecologia

César de Barros, Charles
Vasconcelos Lima, Cinthya
Leite, Daniela Nader, Eduardo
Paes Mendonça, Eroneide
Garcia, Fernando Alencar,
Flávio Gadelha, Hilson Macedo
Filho, Ivo Dantas, Leonardo
Lamartine, Marcelo
Cavalcante, Maria Ludovica
Amblat, Paulo Frederico
Badaró Cruz, Renata Maia,
Renée Nebl Jardim, Sebastião
Interaminense Neto, Sólon
Galvão de Melo, Thiago
Gasparini Garcia, Valdir Bitu
Filho e Victor Cantarelli.
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Leão ficou sem a
classificação e viu o
Bahia ficar com a vaga

Não d
ara
ir à “Sula”

FICHA

Garantido na elite do Brasileirão, Sport
se despede da Série A e da temporada
com derrota para o Athletico-PR por 2 a 0

FE RNANDO CASTRO
ESPECIAL PARA O DIARIO
fernando.castro@diariodepernambuco.com.br

epois de conquistar o
principal objetivo da
temporada ao se livrar
do rebaixamento na rodada
passada, o Sport se despede do
Campeonato Brasileiro 2020
sem conquistar uma vaga na
Copa Sul-Americana. Dependendo apenas de si para se classificar, o Leão perdeu por 2 a 0 para o Athletico, ontem, na Arena da Baixada. Os gols do time
paranaense foram marcados pelo atacante Nikão e pelo meia
Léo Cittadini.
Comoresultadonegativo,oSport
foi ultrapassado pelo Bahia, que
venceu o Santos por 1 a 0 na
Arena Fonte Nova. Dessa ma-

D

neira, o Leão termina o Brasileirão 2020 na 15ª colocação com
42 pontos. Já com a temporada
2021 em curso, o Leão volta a
campo no próximo domingo,
quando recebe o Sampaio Corrêa na Ilha do Retiro, na estreia
da Copa do Nordeste.
O JOGO
Mesmo precisando da vitória para garantir uma vaga na Copa
Sul-Americana, o Sport não mudou o estilo de jogo. Com a manutenção do esquema com três
zagueiros, o foco era na marcação. Mas com apenas sete minutos de bola rolando, o Athletico
não teve dificuldades para furar
o bloqueio defensivo. Após rápida troca de passes, Renato Kayzer mandou para para Nikão so-

zinho dentro da área. O atacante só teve o trabalho de mandar
para o fundo do gol.
Em desvantagem no placar, o
Sport demorou para reagir e tomar uma atitude diferente no jogo. Logo depois do gol, o Athletico
seguiu no ataque pressionando a
defesa pernambucana. Já o Leão,
só veio criar a primeira boa oportunidade quando ganhou mais
uma peça ofensiva. O lateral direito Ewerthon entrou no lugar
do zagueiro Rafael Thyere e deu
uma sobrevida ao ataque. Foi dele, inclusive, a principal chance
criada pelo time de Jair Ventura.
Na volta para o segundo tempo,
mesmo sem novas mudanças no
time, o Sport aproveitou os primeiros minutos para tentar empatar o jogo. Logo no início, até

2 X0
Athletico-PR

Luan Polli; Patric, Rafael Thyere (Ewerthon),
Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares;
Marcão (Gustavo), Betinho e Thiago Neves;
Marquinhos (Luciano Juba) e Dalberto
(Mikael). Técnico: Jair Ventura.

chegou a balançar as redes, mas
depois da recomendação do árbitro de vídeo, o gol marcado pelo
meiaThiagoNevesfoianuladopor
posição irregular. Depois do lance perigoso, o Athletico voltou a
tomar conta das ações. Com mais
posse de bola, aos poucos o Furacão chegava ao ataque.
Apesar das poucas opções ofensivas no banco de reservas, o técnico Jair Ventura tentava mudar
o cenário do jogo com as substituições, mas foi em vão. Aos 40
minutos, o Athletico conseguiu
ampliar o placar. Khellven recebeu pela direita e cruzou com categoria para a área. Léo Cittadini cabeceou por cima do goleiro Luan Polli e marcou o segundo gol do Furacão, dando números finais ao jogo.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza
(SP)
Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e
Daniel Luis Marques (ambos de SP)
Cartões amarelos: Adryelson (Sport)
Gols: Nikão (Athletico) aos 7’ do 1ºT; Léo
Cittadini (Athletico) aos 40’ do 2ºT.

RESULTADOS
ONTEM SÉRIE A

2 X 0 Fortaleza
3 X 2 Goiás
São Paulo 2 X 1 Flamengo
Bragantino 1 X 0 Grêmio
Atlético-MG 2 X 0 Palmeiras
Internacional 0 X 0 Corinthians
Bahia 2 X 0 Santos
Ceará 2 X 1 Botafogo
Atlético-GO 3 X 1 Coritiba
Fluminense
Vasco

CLASSIFICAÇÃO
SÉRIE A

casa e ficou no zero contra o
Corinthians. Já em São Paulo,
o clube carioca acabou derrotado pela equipe homônima por 2
a 1. Contudo, para graça e glória da maior torcida do Brasil, o
Internacional fraquejou. Festa?
Só no Morumbi. Com a cobiçada a taça acabando, mais uma
vez, nas mãos dos flamenguistas, que fizeram a festa com a
conquista do sétimo título do
Brasileirão, repetindo o triunfo alcançado em 2019.

NELSON ALMEIDA/AFP

Em noite eletrizante, Flamengo se sagra campeão
Quem disse que o sistema de
pontos corridos não tem emoção? A maior prova disso foi o
Campeonato Brasileiro de 2020,
concluído ontem. Não faltou
adrenalina, emoção, suor e sofrimento até as últimas frações
de segundo. Que o digam, Flamengo e Internacional, os candidatos ao título. Em jogos distintos, ambos brigaram, minuto
a minuto, pelo troféu. Em Porto
Alegre, o time gaúcho não conseguiu sequer fazer o dever de

Mesmo derrotado, o time carioca levantou o troféu

Sport

Santos; Jonathan (Khellven), Pedro Henrique,
José Ivaldo e Abner; Christian (Aguilar), Léo
Cittadini e Jadson (Erick); Nikão, Carlos
Eduardo (Walter) e Renato Kayzer (Bissoli).
Técnico: Paulo Autuori.

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

Flamengo
Internacional
Atlético-MG
São Paulo
Fluminense
Grêmio
Palmeiras
Santos
Athletico-PR
Bragantino
Ceará
Corinthians
Atlético-GO
Bahia
Sport
Fortaleza
Vasco
Goiás
Coritiba
Botafogo

P V SG
71
70
68
66
64
59
58
54
53
53
52
51
50
44
42
41
41
37
31
27

21
20
20
18
18
14
15
14
15
13
14
13
12
12
12
10
10
9
7
5

20
26
19
18
13
13
14
1
2
10
3
0
-5
-11
-19
-10
-19
-22
-23
-30

Missão é união de Executivo e Deliberativo
Candidato a presidente do Deliberativo na chapa de Bivar, Pedro Lacerda elenca metas e cita reforma do estatuto como “compromisso”
ARQUIVO PESSOAL

altando uma semana para as eleições, os sócios do
Sport vão ter a oportunidade de escolher a próxima gestão que vai comandar o clube
pelos próximos dois anos. Representante da situação, o advogado Pedro Leonardo Lacerda concorre à presidência do
Conselho Deliberativo (CD) pela
chapa “Sport de Primeira”. Em
meio às dificuldades financeiras atravessadas pelo Leão, agravadas com a pandemia do novo
coronavírus, o candidato citou a
necessidade de união no clube.
“O nosso projeto para o Conselho do Sport é fazer uma retomada do espírito de cooperação entre os poderes Executivo
e Deliberativo. Sempre o CD foi
um esteio, um apoio, um complemento do Executivo no encaminhamento dos assuntos
do clube. Então, queremos restabelecer essa harmonia, essa
sintonia dentro das atribuições
de cada um, mas sempre de forma coirmã em relação ao Executivo. O Sport é um só”, disse Pedro.
Dentre os principais projetos da chapa “Sport de Primeira” para o Conselho Deliberativo, Pedro Leonardo Lacerda destaca a intenção de implementar comissões divididas por temas com o objetivo de inteirar
os conselheiros sobre os principais assuntos discutidos no órgão. Apesar da divisão, o candi-

dato reiterou o discurso de integração entre o CD e o poder
Executivo, ressaltando a necessidade dos órgãos trabalharem
em conjunto.
“Para a dinâmica do Conselho, nós vamos criar algumas
comissões temáticas, nunca procurando rivalizar ou fazer o tipo de gestão paralela ao Executivo, não é isso. Algumas comissões temáticas para poder até familiarizar os conselheiros das
atribuições que o conselho tem.
O Conselho tem um papel que
não se confunde com o Executivo, não é um poder paralelo”,
explicou o candidato.

F

REFORMA DO ESTATUTO
Um dos principais pontos que
a próxima gestão do Conselho
Deliberativo terá de tratar é a
reforma do estatuto. Com o texto aprovado pelos conselheiros
desde o final do ano passado,
os sócios do Sport aguardam a
convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para
poder aprovar ou não a mudança. Ainda sem data definida para a votação, cabe ao Executivo
fazer a chamada da AGE. Apesar da indefinição, Pedro Leonardo garantiu o compromisso de aprovar a reforma.
“Tem algumas questões burocráticas ainda em aberto. Nós temos o compromisso de fazer a
reforma do estatuto. O trabalho
que o atual Conselho fez em re-

Pedro Lacerda disse que Deliberativo não é um poder paralelo ao Executivo do clube
lação ao estatuto foi muito bem
feito. Caso não venha a ser objeto de uma Assembleia Geral
ainda nessa gestão, é um compromisso meu e de Gustavo Oiticica (candidato a vice) trabalhar pela aprovação dela. A garantia que o estatuto vai ser
submetido ao sócio”, garantiu
Pedro Leonardo Lacerda.
Apesar do compromisso em
aprovar a reforma do estatuto, o candidato a presidente do
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te produziu tem 147 artigos, eu
tenho certeza que mais de 95%
desses artigos são bem assimilados por todas as correntes
do clube. Deve ter três ou quatro temas que algumas pessoas
sentiram que não foram necessariamente discutidos, tem alguns pontos polêmicos que eu
também não terei dificuldade
nenhuma de rediscutir, dentro
de um viés democrático”, completou Pedro.

[ CURTA

QUINA
03

Conselho Deliberativo admitiu
que existem pontos no textos
que ainda precisam ser discutidos novamente. É o caso, por
exemplo, da remuneração do
presidente e da proibição de dirigentes se candidatar a cargo
eletivo, citados por Pedro Leonardo. Mesmo assim, revelou
que se for convocada a AGE, vai
votar a favor da reforma.
“Toda obra legislativa é passível de crítica. O texto que a gen-

Pai do goleiro
Alisson morre
afogado
O pai do goleiro Alisson Becker, do Liverpool, morreu afogado quando nadava em uma
barragem próximo de sua casa de férias no sul do Brasil
na quarta-feira, informou a
polícia local. José Becker, de
57 anos, estava nadando na
barragem localizada em sua
propriedade quando o acidente ocorreu na tarde de ontem
(24), disse Dorotéo Machado
Filho, inspetor de polícia da

cidade de Lavras do Sul, à Reuters. Não há suspeita de crime. O Liverpool emitiu um comunicado pedindo que a privacidade de Alisson seja respeitada. (Agência Brasil)
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[ Saiba mais

A Série B
mais difícil
do Brasileiro

CAMPEÕES NACIONAIS
NA SÉRIE B

Caíram em 2020
Goiás
(2x Série B - 1999 e 2012)
H Vasco
(4x Série A - 1974, 1989, 1997
e 2000; Série B - 2009)
H Coritiba
(Série A - 1985; 2x Série B 2007 e 2010)
H Botafogo
(Série A - 1968 e 1995; Série
B - 2015)
H

Náutico não terá uma vida fácil na Segunda
Divisão neste ano. Dos 20 participantes, 15 deles já
conquistaram ao menos um título do Brasileirão

Remanescentes de 2020
YAGO M E NDE S
ESPECIAL PARA O DIARIO
yago.mendes@diariodepernambuco.com.br

à Segundona. Sendo eles, o Botafogo (2x Série A), o Goiás (2x
Série B) e o Coritiba (1x Série A
om a queda do Vasco de- e 2x Série B). Outro participancretada ontem, o Náutico te em destaque, o Cruzeiro, camfinalmente conheceu os peão da elite em quatro oportuseus 19 concorrentes pelo aces- nidades, sendo duas consecutiso em 2021. E o panorama, que vas na última década, não conjá era conhecido, mas se confir- seguiu o acesso e irá disputar a
mou é de uma Série B de peso Segundona pela segunda vez.
no ano em que
Vindos da Séo Timbu com- TImbu conheceu ontem o
rie C, Vila Nopleta 120 anos. último time oriundo da
va, agora triPara isso, bascampeão da
Série A: o Vasco. Caíram
ta olhar o reTerceira Divitambém Botafogo, Goiás e
trospecto que
são, e LondriCoritiba da Primeirona
aponta que
na, retornam
apenas cinco
após terem siconcorrentes ao acesso não pos- do rebaixados em 2019. Já o Resuem títulos nacionais em ne- mo, vice-campeão, volta à Segunnhuma das quatro divisões do dona após 13 temporadas entras
futebol nacional.
as duas divisões inferiores do fuAlém do Vasco, quatro vezes tebol nacional. Por fim, o Bruscampeão nacional da Série A, que, clube-empresa do interior
três outros vencedores de títu- catarinense, volta à Série B após
los nacionais foram rebaixados 32 anos. A única vez em que o

C

CSA
(Série C - 2017)
H Sampaio Corrêa
(Série B - 1972; Série C 1997; Série D - 2012)
H Operário-PR
(Série D - 2017; Série C - 2018)
H Avaí
(Série C - 1998)
H Cruzeiro
(4x Série A - 1966, 2003,
2013 e 2014)
H Guarani
(Série A - 1978; Série B - 1981)
H Náutico
(Série C - 2019)
H

Competição terá grande número de time tradicionais
quadricolor disputou o torneio
havia sido em 1989.
Esse alto grau de competitividade tem sido assunto dentro do
elenco alvirrubro. Recém-chegado ao time pernambucano, mas
com grande experiência no futebol, sendo campeão em 2019,
com o RB Bragantino, o goleiro
Alex Alves coloca que o torneio
este ano será um dos maiores
dos últimos tempos e se mostra
confiante que o Náutico estará
bem preparado para desempenhar um bom papel.
“Essa Série B tem tudo para
ser uma das maiores dos últimos tempos. Olhando para as

equipes, acredito que tenhamos
12 com time e camisa para buscar esse acesso. Acredito que o
Náutico está no caminho certo. Tem feito boas contratações,
tem uma grande comissão técnica, um grande treinador, uma
estrutura de trabalho muito boa
para nós nos dedicarmos e estarmos bem preparados para isso.”
“Temos totais condições de
fazermos um bom campeonato, mas para isso precisamos estar preparados e com o time entrosado, pois vamos precisar de
muita garra, muita luta e apoio
do torcedor. Vai ser uma Série B
muito difícil”, finalizou.

Times que subiram
Vila Nova
(3x Série C - 1996, 2015 e
2020)
H Remo
(Série C - 2005)
H Brusque
(Série D - 2019)
H Londrina
(Série B - 1980)
H

SANTA CRUZ

Mais um estrangeiro para tentar mudar o cenário
LETÍCIA FERNANDES/EC VITÓRIA
VÍTOR AGUIAR
ESPECIAL PARA O DIARIO
vitor.aguiar@diariodepernambuco.com.br

O Santa Cruz já tem os primeiros reforços para 2021. A
principal cara nova no elenco
coral, até o momento, é o goleiro uruguaio Martín Rodríguez,
que na busca por se firmar sob
a meta coral, terá o desafio de
reverter o histórico recente de
estrangeiros com a camisa do
Santa. Neste século, apenas três
conseguiram chegar ao 10º jogo no Tricolor.
Aos31anos,Martínvaiparaseu
sétimo clube, o terceiro no Brasil.

Em um ano e meio no país, ele fez
38 jogos. Sua chegada foi no Vitória, onde assumiu a titularidade, mas perdeu espaço após uma
grave lesão. Longe do time principal, ele acertou com o Operário-PR e chegou a ser titular no fim
do ano, mas não renovou, ficando livre para acertar com o Santa, onde chega para virar titular,
sobre as concorrências de Jordan,
Filipe Silva e Jaime.
Agora, Martín espera se reencontrar no Santa. Ele tem a chance de ter a maior sequência de
um estrangeiro no Arruda desde a saída do ídolo Mancuso, em

1999. Desde então, nove gringos passaram no clube, a grande maioria sem nenhum brilho,
caídos no ostracismo.
Alguns apareceram mais, como Jhonson (12), Pisano (15) e
Gino (16), únicos com mais de
10 jogos. Outros, porém, quase não jogaram, como Coronel
(1), Bolaños (3) e Alegre (5). O cenário foi quase sempre o mesmo: grande expectativa, pressão por resultados imediatos e
saída com poucas oportunidades, o que Martín tentará mudar a partir desta sexta, quando
se apresenta no Arruda.

Martín Rodríguez tenta reverter histórico de gringos

