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NÁUTICO GOLEIA
O CENTRAL
E É LÍDER

Kieza foi o grande
destaque da goleada do
Timbu sobre a Patativa,
nos Aflitos, pelo PE
2021. Esportes 16
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Recife já tem mais vacinados que casos confirmados de Covid-19

O governador Paulo Câmara anunciou ontem que terá na terça-feira uma reunião, em Brasília, com a diretoria da

farmacêutica União Química, produtora no Brasil da vacina Sputnik 5, para negociar a aquisição direta do imunizante russo.

A iniciativa é uma ação conjunta do Fórum de Governadores do Brasil. A vacina tem eficácia acima de 90%. VidaUrbana 10

Pernambuconegocia compra
da Sputnik 5 com laboratório

Estudomostra quemulheres do Norte-Nordeste, pardas e com faixa etária mais alta estão
entre os perfis populacionais quemais apresentam sintomas relacionados à Covid-19.
Vida Urbana 12

VACINA

Nordestinas pardas apresentam
mais sintomas relacionados à Covid-19

CAMARAGIBE

FEMINICÍDIO

SOLDADO É
MORTO NO
QUARTEL

EX-MARIDO
DE DENTISTA
É PRESO

O soldado do Exército

Welton Philipe da Silva foi

morto por um disparo de

arma de fogo em Aldeia.

Vida Urbana 11

Lívio Quirino de Oliveira

Neto é suspeito de ter

assassinado a ex-mulher

Emelly Nayane Ribeiro.

Vida Urbana 11

Estreia hoje o

webdocumentário Pós em

ação, dirigido pelo cineasta

Jorge Farjalla, sobre o

cotidiano das pesquisas

científicas na UFPE.

Viver 7

WEBDOCUMENTÁRIO

Ciência para
além dos
muros da
academia

X1 1
SPORT ESTREIA
COM EMPATE
NO NORDESTÃO

O Leão saiu na frente,
mas cedeu o empate
para o Sampaio Corrêa.
Resultado foi definido por
gols contra. Esportes 13

Vida Urbana 10



Ela era negra, miserável, catadora
de lixo, escritora, três livros publica-
dos, quarto de despejos, provérbios,
pedaços de fome, três filhos, agora
é doutora Carolina Maria de Jesus,
doutora honoris causa pela Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, tí-
tulopóstumo,quarentaanosdepois
de sua morte. Somente reconheci-
da agora pela sua luta antirracial,
conforme anúncio da Assessoria de
Imprensa da instituição.

A honraria é concedida indepen-
dentemente do grau educacional
do homenageado, considerando a
sua contribuição em área de deci-
siva importância do país. Carolina
foi um fenômeno editorial da dé-
cada de 1960 quanado a Editora O
Cruzeiro, do grupo Diários Asso-
ciados, publicou seu livro Quarto

de Despejo, onde escreveu o dia-a-
-dia de uma favelada catadora de
lixo para sobreviver com as filhas.

A publicação se deu por indica-
ção do jornalista Audálio Dantas,
mais tarde presidente do Sindicato
dos Jornalistas de São Paulo, com
intensa atividade no movimento
das diretas já, mas falecido no ano
passado, vítima de infarto. Na épo-
ca, Audálio era repórter da Revista

Cruzeiro, responsável pela cobertu-
ra jornalística das favelas.

Um livro comovente e angus-
tiante que, imediatamente, ven-

DoutoraCarolinaMaria de Jesus

A lucidez esgotada
Enquanto a nação brasileira ain-

da clama por resoluções básicas
para a educação, cultura, saúde,
ciência, economia e os direitos
humanos, lhes oferecem armas.

Observando a opção acima, e ou-
tras, logo vem à lembrança René
Descartes, filósofo e matemático
francês. Munido de dúvidas, Des-
cartes escreveu o Discurso do Méto-

do (1637) concebendo ideias para
facilitar a busca do conhecimento,
a partir da organização e sistema-
tização de um modelo à forma de
pensar. Nele, disse: “O bom senso
ou a razão é o poder de bem jul-
gar e a capacidade de distinguir
o verdadeiro do falso”. O mundo
precisava da racionalidade carte-
siana. Ela chegou numa hora im-
portante da história, foi um cami-
nho à modernidade. Mas, às vezes,
a sensação que temos é a de que
o citado racionalismo sempre en-
contra dificuldades de se instalar
plenamente por aqui.

Não é pra menos, são muitos os
exemplos de desatinos. Como o obs-

curantismo é antagônico à razão,
negar é a palavra de ordem. Pen-
sar com racionalidade tornou-se
uma tarefa difícil, em determi-
nados meios.

No dia 17 de fevereiro, altamen-
te de cinzas, um vídeo, dissemi-
nado nas redes sociais, provocou
um intenso impacto pela negati-
vidade do conteúdo e pela atuação
do protagonista, o deputado fede-
ral (PSL) Daniel Silveira, de carre-
gada folha corrida. Na criminosa
obra, o parlamentar bolsonarista
fala barbaridades sobre o Supre-
mo Tribunal Federal e seus mem-
bros, com termos injuriosos e obs-
cenos anarquiza a instituição; faz
ameaças diretas aos ministros –
até exemplifica um tipo de mal-
dade humana possível de aconte-
cer correlacionando-a com uma
feita a um felino; prega o fecha-
mento da instituição; instiga con-
flito com as Forças Armadas; e, no
cume da tragédia, anima propos-
ta para ruptura democrática e a
instalação de um novo AI 5, ou se-

Francisco Dacal *
f.dacal@hotmail.com

Raimundo Carrero *
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ja, o fim da democracia no Brasil.
O ódio foi a tônica da mensagem.
Demonstrando convicção e com
um tom de voz e gestos de mili-
tante violento, como já vocifera-
va em conhecidas manifestações
antidemocráticas, como foi cons-
tatado, o extremista chegou a de-
safiar a tudo e a todos, a socieda-
de brasileira, de que era isso mes-
mo o que estava a dizer e que na-
da iria acontecer com ele, e pron-

to, devido à imunidade parlamen-
tar que possuía. Enfim, apocalip-
se na Pátria Amada.

Só que houve uma reação ime-
diata do STF. Por ordem do minis-
tro Alexandre de Moraes, o depu-
tado foi preso por crime contra
segurança nacional, descrito nos
termos. Quem sabe o pior não te-
ria acontecido, caso houvesse uma
omissão. A atitude e as falas do la-

mentável parlamentar Daniel Sil-
veira não tinham nada a ver com
o exercício do seu mandato, de-
las nada se extrai de útil, a não
ser para um projeto de poder au-
toritário. Ficam as perguntas: a
iniciativa foi isolada? Seria isso
um estopim?

Abriram-se discordâncias sobre
se houve ou não respeito à Consti-
tuição, na decisão do ministro do
STF, relativos à imunidade e o di-
reito e a liberdade de opinião. Di-
versas matérias e artigos aborda-
ram o tema, num deles, publica-
do nesta página do DP, em 22/02,
a Doutora em Direito Carolina
Amorim, criminalista, afirmou...
“Esqueceu-se de que o cargo de-
le, deputado, só existe em razão
da democracia. A situação é bem
curiosa: em sua defesa, o deputa-
do alega a liberdade de expressão
e imunidade parlamentar, insti-
tutos que só existem em razão
do Estado de Direito que ele pró-
prio pretende ver cessado”. ... “Se
o discurso não foi proferido den-
tro da casa legislativa e não tem
conexão com a atividade do depu-
tado, não há imunidade”.

O que mais assombra, e muito,
diante desse quadro, é que houve
quem comemorasse o hitchcokia-
no vídeo do nobre deputado Silvei-
ra. Houve quem apoiasse todas as
agressões proferidas e as ilegalida-
des institucionais propostas. Dizem
que a imunidade parlamentar bra-
sileira justifica o vale tudo, todo
o abuso, e o injustificável. É isso
mesmo. Grotesco. Será que desco-
nhecem que até em conflitos ar-
mados entre nações existem Cri-
mes de Guerra, que tribunais jul-
gam. O bom senso também é ví-
tima do negacionismo.

Para caracterizar o declínio na
visão da política, que preocupa, o
melhor é recorrermos ao que es-
creveu o pensador ítalo-argentino
José Ingenieros, no livro O Homem

Medíocre: “A hipocrisia é a arte de
amordaçar a dignidade; faz emu-
decer os escrúpulos nos espíritos
incapazes de resistir à tentação do
mal. É a falta de virtude para re-
nunciar a este, e de coragem para
assumir a sua responsabilidade”.

* Administrador de empresas e

escritor

O quemais assombra,

e muito, diante desse

quadro, é que houve

quem comemorasse o

hitchcokiano vídeo

deu milhares de exemplares em
todo o país, chamando a atenção,
sobretudo, para a dor de uma fa-
mília faminta sob a liderança de
uma mulher negra, magra e analfa-
beta, vivendo numa sociedade que
exclui e torna invisível um grupo
familiar sem direitos a alimenta-
ção, educação e saúde.

Além disso, o livro foi traduzido
para muitos países, o que animou
a autora a escrever outros textos,
desta vez sem a repercussão ante-
rior, até porque o impacto já fora
quebrado. Mesmo assim, a Editora

Ática lançou mais uma edição, pro-
vocando ainda uma forte emoção.

Tudo isso, porém, continua ain-
da hoje, mesmo com o reconheci-
mento da luta de Carolina Maria
de Jesus, com o título também não
convencional cujos efeitos somen-
te serão visíveis mais tarde. Esta é
uma luta presente, aliás, no roman-
ce Torto Arado, que está produzin-
do grande repercussão entre críti-
cos e leitores atualmente.

* Membro da Academia Pernam-

bucana de Letras



Crédito Popular deve ser
aprovado hoje noRecife
Promessa de João Campos, projeto de lei que prevê concessão de crédito de

até R$ 3mil será votado hoje na Câmara, sem grande resistência pela oposição

O presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-AL)
disse que vai chamar todos os
governadores para a formulação
do Orçamento Geral da União.
“Com o recrudescimento e no-
va onda da pandemia, quero cha-
mar todos os governadores para
contribuírem com sugestões na
formulação do orçamento geral
da União”, escreveu, no Twitter.

Lira disse também que vai ou-
vir os governadores sobre suges-
tões legislativas emergenciais

que possam ser adotadas para
enfrentar os efeitos da Covid-19,
“respeitando o teto fiscal”, des-
tacou. “Neste momento em que
inúmeros governadores estão
tendo que tomar a difícil deci-
são do lockdown, é hora de con-
tribuir, buscando novas alterna-
tivas e novas vias legais para, jun-
tos, mitigarmos essa crise”, con-
cluiu o presidente da Câmara.

Em evento virtual jurídico do
qual participou no último sába-
do, Arthur Lira afirmou que o

país enfrenta uma “segunda on-
da” de Covid-19 que teve “pré-
-avisos de Manaus”. “No fim do
ano, muitas pessoas viajaram pe-
lo Brasil. Era previsível que es-
sas coisas (segunda onda) acon-
tecessem”, disse.

Segundo Lira, o país passa por
dificuldades econômicas, sociais
e na área de saúde. Ao mesmo
tempo, ele citou medidas ado-
tadas pelo governo federal, por
estados e municípios, como o
auxílio emergencial.

HENRIQUE SOUZA

Especial para o Diario

politica@diariodepernambuco.com.br

A
CâmaraMunicipaldoRe-
cife vota hoje o projeto
de lei (PLE) 02/2021 que

institui o programa Crédito Po-
pular na capital pernambucana.
Principalpromessadecampanha
do prefeito João Campos (PSB), a
iniciativa beneficiará empreen-
dedores individuais, formais ou
informais, microempresas, em-
presas de peque-
noporteeorgani-
zações econômi-
cas de caráter co-
letivo e solidário
com a concessão
de crédito de até
R$ 3 mil.

A expectativa
da gestão muni-
cipal é atender
10 mil pessoas
e entidades por
ano. Para 2021,
serão investidos
R$ 16 milhões
na concessão
dos empréstimos. “Um progra-
ma que vai garantir um impor-
tante apoio para que pequenos
empreendedores reforcem ou
criem os próprios negócios. É
mais um compromisso que as-
sumimos e agora estamos cum-
prindo, sabendo que beneficiará
uma parte expressiva da popu-
lação do Recife que precisa de
um incentivo para continuar
trabalhando com tranqulida-
de”, frisou João Campos.

O projeto começou a ser deba-

tido na semana passada na Câ-
mara, passando pelas comissões
da casa e vai ao plenário hoje. Na
quinta-feira, o secretário de De-
senvolvimento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação do Re-
cife, Rafael Dubeux, apresentou
o projeto a um grupo de verea-
dores da cidade.

Participaram do encontro o
líder do governo na Câmara,
Samuel Salazar (MDB), Rinal-
do Júnior (PSB), Luiz Eustáquio

(PSB), Marco Au-
rélio Filho (PR-
TB), Renato An-
tunes (PSC), Liane
Cirne (PT), Ivan
Moraes (PSol) e
Alcides Cardoso
(DEM). Na oca-
sião, Samuel Sa-
lazar adiantou
que o projeto de
lei seria votado
nesta segunda.
“Fica mantida a
votação do proje-
to para segunda-
feira”, afirmou.

De acordo com o secretário Ra-
fael Dubeux, a ideia era apresen-
tar detalhes do projeto de lei e so-
lucionar dúvidas dos vereadores.
Ele também destacou que o Cré-
dito Popular do Recife pretende
dar apoio aos empreendedores
oferecendo uma linha de crédito
facilitada. “Com isso, ajudamos
nossa população a gerar empre-
go e renda, movimentar a econo-
mia da cidade, beneficiando, so-
bretudo, a população mais vul-
nerável”, declarou. “Tem muita
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Definição do orçamento passará por governos estaduais

Prefeito elegeu esse projeto como prioridade desde o primeiro dia demandato

Governadores serão convocados para traçar as estratégias
CÂMARA

Um programa que vai

garantir importante

apoio para pequenos

empreendedores

reforcem ou criem os

próprios negócios”

João Campos,
prefeito do Recife
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gente que só precisa de oportu-
nidade para mostrar seus talen-
tos”, completou. A expectativa é
que o programa inicie as opera-
ções de crédito ainda no primei-
ro trimestre deste ano.

COMOSERÁ
Formado por um Fundo Ges-
tor, o Crédito Popular Recife se-
rá administrado pela Secretaria
de Desenvolvimento Econômi-

co, Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, que ficará encarregada de
fazer a avaliação da operaciona-
lização e dos resultados da apli-
cação dos recursos, bem como a
elaboração do plano estratégico
e operativo anual, e da elabora-
ção da prestação de contas para
o Conselho Gestor.

O Programa também conta-
rá com um Conselho Gestor for-
mado por um representante da

Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação, que atuará na condi-
ção de presidente e membro na-
to. Os demais representantes se-
rão escolhidos em acordo com a
gestão municipal. Esse colegiado
ficará responsável pela análise
da prestação de contas, monito-
ramento, supervisão, propostas
de melhorias de gestão e avalia-
ção de resultados.



Pressão dos lockdowns atormenta Bolsonaro
Presidente será forçado a apresentar novas alternativas para estimular as finanças, com cenário complicado para asmanobras fiscais

TJPE suspende atividades presenciais

A PARTIR DE HOJE

04 DIARIOdePERNAMBUCORecife, segunda-feira, 1º/03/2021 Política

Bolsonaro se reuniu na

noite de ontem com os

presidentes da Câmara e

do Senado para discutir o

novo auxílio emergencial
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O
recrudescimento do nú-
mero de mortos e in-
fectados pela Covid-19

voltou a impactar a economia
do país, já que - para a insatis-
fação do presidente Jair Bolso-
naro - governos estaduais e do
Distrito Federal passaram a res-
tabelecer medidas restritivas ao
funcionamento do comércio, na
tentativa de frear a dissemina-
ção do novo coronavírus. Como
efeito, as ações acabam frean-
do as expectativas do manda-
tário de ver as finanças do país
começaram a
voltar ao nor-
mal. Agora, a
tendência é
de que ele se-
ja pressiona-
do a apresen-
tar novas al-
ternativas para estimular a eco-
nomia, mesmo diante de um ce-
nário complicado para mano-
bras fiscais.

Medidas pontuais e que produ-
zam uma resposta a curto pra-
zo estão em análise pela equipe
econômica. Além de dar aval à
retomada do auxílio emergen-
cial — que deve ter mais quatro
parcelas de R$ 250 e pode inje-
tar até R$ 30 bilhões na econo-
mia —, duas saídas cogitadas pelo
Planalto são a volta dos acordos

de redução salarial e suspensão
do contrato de trabalho e a an-
tecipação do pagamento do 13º
salário de aposentados e pensio-
nistas do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).

Nas contas do Ministério da
Economia, o adiantamento po-
de aquecer a atividade comer-
cial com até R$ 50 bilhões. Con-
tudo, a pasta aguarda a aprova-
ção, no Congresso, do Orçamen-
to da União para 2021 antes de
sacramentar a medida. O obje-
tivo é evitar desgaste por auto-

rizar um gas-
to que não es-
tá previsto na
atual Lei Orça-
mentária Anu-
al, referente a
2020.

A antecipa-
ção do 13º da Previdência é uma
opção interessante para o go-
verno porque não acarreta ne-
nhum tipo de despesa a mais,
visto que já está prevista no pla-
no orçamentário da União. O
instrumento não é nenhuma
novidade e foi adotado no ano
passado, também por conta da
crise sanitária. As duas parce-
las do benefício foram pagas no
primeiro semestre, em março
e maio, e deram um fôlego de
pouco mais de R$ 47 bilhões à

A presidência do Tribunal de
Justiça de Pernambuco (TJPE) e
a Corregedoria Geral de Justi-
ça do Estado determinaram a
suspensão do expediente pre-
sencial no período de 1º a 10
de março na Justiça estadual.
A medida serve para todas as
unidades administrativas e ju-
diciárias de 1º e 2º graus de ju-
risdição, com exceção das uni-
dades com competência para
apreciar feitos criminais, que
permanecem funcionando pre-
sencialmentecomlimitede30%
de pessoas alocadas na unida-
de judiciária e/ou administra-
tiva, no horário das 9h às 13h.

O funcionamento das unida-
des com competência cível, fa-
zendária, família e sucessões,
acidentes do trabalho, juiza-
dos especiais, Turmas Recur-
sais, Central de Queixas Orais
e Cejusc, do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco será ex-
clusivamente em regime remo-
to, por meio de recurso tecno-
lógico de videoconferência ou
plenário virtual, no horário re-
gular do expediente forense,
sendo vedada a realização de
audiências e sessões presen-
ciais. A partir de hoje, os pra-
zos dos processos administra-
tivos e judiciais que tramitam

em meio físico nessas unida-
des ficam suspensos.

Já nas unidades com compe-
tência para apreciar feitos cri-
minais, fica a critério do ma-
gistrado ou gestor reduzir es-
se percentual e realizar rodi-
zio, respeitadas as regras de dis-
tanciamento social, devendo a
força de trabalho remanescen-
te atuar em Regime Diferencia-
do de Trabalho Remoto.

Estão mantidos o trâmite re-
gular e os prazos dos proces-
sos criminais físicos nas uni-
dades judiciarias de 1ºgrau, ga-
binetes criminais e Diretoria
Criminal.

economia nacional no período.
Outras apostas do Planalto

para amenizar a situação estão
em curso, como a antecipação
do abono salarial, um “14º sa-
lário” pago a quem recebe até
dois salários mínimos. Por de-
cisão do Conselho Deliberati-
vo do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador, R$ 7,33 bilhões, que
seriam pagos a 8,6 milhões de
beneficiários apenas em 17 de
março, foram disponibilizados
em 11 de fevereiro.

Além disso, recentemente, o
governo editou uma medida
provisória que suspende até 30

de junho uma série de exigên-
cias previstas em lei para con-
tratação de operações de crédi-
to com instituições financeiras
e privadas. O objetivo, segundo
o Executivo, é simplificar e agi-
lizar os processos de análise e li-
beração de crédito a empresas e
pessoas físicas que ainda estão
com dificuldades.

Na avaliação de pessoas pró-
ximas a Bolsonaro, o presiden-
te está se virando como pode
para tentar conter os efeitos
da covid-19 e age com o obje-
tivo de evitar que o Brasil en-
tre em um colapso social ain-

da pior. Por mais que tenha di-
to, no fim do ano passado, que o
país estava se endividando com
as medidas de amparo aos mais
humildes, como o auxílio emer-
gencial, e que esse quadro não
poderia ser mantido, o chefe do
Executivo mudou o tom e, ago-
ra, fala em não deixar os brasi-
leiros desalentados - o que im-
pactaria, claro, na popularidade
dele. Ao menos 13,9 milhões de
pessoas estão desempregadas e
outras 11,3 milhões desistiram
de procurar emprego ou estão
impossibilitadas de trabalhar,
de acordo com o IBGE.

Bolsonaromais uma

vez semmáscara, na

aglomerada cerimôniaaglomerada cerimônia

da Travessia de

Tianguá, no CearáTianguá, no Ceará



Procon realiza rodada de
negociações emJaboatão
O consumidor pode propor acordos para empresas de fornecimento de água e

energia, de telefone, além de negociar débitos tributários e com bancos

D
esta segunda-feira até o
dia 12 de março, o Pro-
con de Jaboatão dos Gua-

rarapes realiza um mutirão de
negociação de dívidas. O atendi-
mento ocorre de forma presen-
cial no Shopping Guararapes,
das 10h às 14h, em posto avan-
çado. Podem ser negociados débi-
tos com a Celpe, Compesa, Tim,
Oi, Claro/NET, Vivo e bancos e
instituições financeiras, além
de impostos municipais.

As negociações dependem de
agendamento prévio. Os agen-
damento eletrônicos podem

ser via https://procon.jaboatao.
pe.gov.br, enquanto as ligações
devem ser para (81) 99937-3511.
Deve-se pedir um atendimento
distinto para cada dívida. O ob-
jetivo é evitar filas e aglomera-
ção. Quanto a dívidas com ins-
tituições financeiras, o consu-
midor deve acessar a platafor-
ma https://consumidor.gov.br/
pages/principal.

Ao ser atendido, o devedor pre-
cisa ter originais e cópias do RG,
CPF, comprovante de residência
e documentação que comprove o
vínculo com a empresa ou o dé-

bito a ser negociado. As negocia-
ções em nome de empresas exi-
gem, além de original e cópia
dos documentos do representa-
do, uma procuração no mode-
lo disponível no site do Procon.

Paralelamente ao mutirão, o
Procon municipal mantem o
atendimento virtual aos consu-
midores, realizado via a página
https://procon.jaboatao.pe.gov.
br. Nela, os interessados devem
preencher os dados pessoais e da
empresa com que desejam nego-
ciar, e apresentar uma propos-
ta de acordo.

Será retomado, a partir desta
segunda-feira, o voo direto en-
tre o Recife e Mossoró, no Rio
Grande do Norte. O retorno da
operação da Azul Linhas Aé-
reas havia sido anunciado em
dezembro e haverá três saídas
semanais. O voo havia sido sus-
penso em março do ano passa-
do devido ao agravamento da

pandemia do novo coronavírus
Nas segundas, quartas e sex-

tas, o voo parte 12h55 da capi-
tal pernambucana, com previ-
são de pouso às 14h20 na cida-
de potiguar. O retorno aconte-
ce nos mesmos dias da semana,
com saída às 15h e chegada no
Recife às 16h20. Para a rota, a
empresa aérea empregará uma

aeronave ATR 72-600 com ca-
pacidade para 70 passageiros.

Para o secretário de Turismo
e Lazer de Pernambuco, Rodri-
go Novaes, a operação é impor-
tante para a retomada da malha
aérea. “Mais um voo representa
mais visitante e maior movimen-
tação econômica, com seguran-
ça e responsabilidade”, ressalta.
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Mutirão será a partir desta segunda-feira no posto avançado do Shopping Guararapes

Azul retomavooRecife-Mossoró
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Janeiro/2021: 0,25
Dezembro/2020: 1,35
Novembro/2020: 0,89
Outubro/2020: 0,86

BOLSAS (em %)<
IBOVESPA

-1,97%
DOW JONES

-469,64%

25/Fevereiro: 5,515
24/Fevereiro: 5,421
23/Fevereiro: 5,442 6,9865,605

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

4,08

SELIC
Em% ao ano

2,00

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,5000 0,1159
(1,65%)

IPCA do IBGE (em%)

_00505_0

Desconfiança

expulsa Investidores

Numa única sessão, R$6,8
bilhões saíram da bolsa de
valores brasileira. Este fato
ocorreu no dia 22/02, se-
gunda-feira, após declara-
ções de Bolsonaro que ti-
veram repercussão negati-
va no mercado financeiro.

Embraer líder

na Aviação Executiva

Pelo 9º ano consecutivo, o
Phenom 300 da Embraer
manteve a liderança mun-
dial no segmento de avia-
ção executiva, com 50 en-
tregas em2020, segundo a
General Aviation Manufac-
turers Association (GAMA).

Desemprego
x Inflação
A taxa de desemprego no Brasil, medida pela Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-IBGE),
terminou 2020 em 13,9%. Por conta dos efeitos econômi-
cos negativos da pandemia, a taxa subiu de 11,0% no final
de 2019 para um pico de 14,6% em setembro e começou a
ceder nos últimos meses. Esta redução ocorreu, principal-
mente, por dois fatores: redução do isolamento social e au-
mento forte do consumo via Auxílio Emergencial. Um efei-
to colateral dessa redução foi a elevação do IPCA (inflação
do varejo), que terminou 2020 em 4,52%, acima dos 4,31%
registrados em 2019 e sofrendo forte pressão do IGP-M (in-
flação do atacado) que, por sua vez, terminou 2020 em
23,14% e continua acelerando em 2020.
A relação entre inflação e desemprego existe, é chamada

Curva de Phillips, em homenagem ao economista neozelan-
dêsWilliam Phillips que encontrou forte relação negativa en-
tre os dois no curto prazo. Ou seja, quando o desemprego
aumenta, a inflação cai, pois menos pessoas consomem já
que estão sem recursos para isso. Damesma forma, para di-
minuir o desemprego, políticas que expandem o consumo,
como o Auxílio Emergencial, fazem o desemprego diminuir,
mas aumentam a inflação do país, no curto prazo. Diferente
da versão original desta curva, com a economiamais globa-
lizada, os preços (principalmente de commodities agrícolas
e minerais) hoje em dia também sofrem influência dos mer-
cados internacionais e ainda há o câmbio para interferir.
Para o país poder reduzir sua taxa de desemprego, sem

pressão inflacionária, as contratações devem vir através dos
investimentos e da flexibilização da economia. A recente re-
tomada do número de casos do COVID-19 dificulta umamaior
abertura e o setor de serviços, quemmais emprega, está so-
frendo as consequências. A retomada do Auxílio Emergen-
cial irá ajudar osmais pobres, mas trará aindamais inflação,
que também os prejudica. A saída é continuar reformando
o país, trazendo investimentos e desenvolvimento sustentá-
vel de longo prazo, sem inflação e com baixo desemprego.

@eciocosta

por Ecio Costa

emFoco
Economia e Negócios



O
Brasil contabilizou on-
tem mais 755 mortes
pela Covid-19, registra-

das nas 24 horas antecedentes
ao anúncio feito pelo consór-
cio de veículos de imprensa, a
partir de dados das secretarias
estaduais de Saúde. Com isso,
o país teve o segundo recorde
consecutivo, com média móvel
de 1.208 óbitos nos últimos se-
te dias. Ao to-
do, são 255.018
vidas perdidas
pelo novo coro-
navírusdesdeo
início da pan-
demia. A varia-
ção foi de +11%
emcomparaçãoàmédiadeduas
semanas atrás, sinalizando ten-
dência de estabilidade nas mor-
tes pela doença, porém num pa-
tamar elevado. Há ainda 2.860
óbitos em investigação no país,
de acordo com o Ministério da
Saúde. Também segundo a pas-
ta, 9.411.033 pacientes já se re-
cuperaram.

Em número de casos, o Bra-
sil tem 10.549.129 confirmados,

sendo 40.495 no último dia. A
média móvel foi de 54.547 novos
diagnósticos diários da doença
nosúltimos7dias,umavariação
de +21% em relação aos casos re-
gistrados há 14 dias, indicando
tendência de alta nas confirma-
ções. Os números não incluem
os dados de Roraima, que estão
sem atualização desde sexta-fei-
ra - e permanecia assim até às

21h de ontem.
Doze esta-

dos e o Distri-
toFederalestão
com alta nas
mortes: Bah-
ia, Ceará, Ma-
ranhão, Paraí-

ba, Piauí, Rio Grande do Norte,
Paraná, Pará, Tocantins, Distrito
Federal, Mato Grosso, Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina. Na
lista de estados com mais mor-
tes estão São Paulo, Rio de Janei-
ro, Minas Gerais e Rio Grande
do Sul, nesta ordem. Já os com
menos óbitos são Acre, Roraima,
Amapá e Tocantins. Em número
de casos acumulados, São Pau-
lo também lidera, seguido por

Novo recorde na
médiamóvel de
mortes no país
Pelo segundo dia consecutivo, Brasil registrou

número recorde de óbitos pelo coronavírus, com

média móvel de 1.208 óbitos nos últimos sete dias

AMAZÔNIA REAL/DIVULGAÇÃO

Ontem, país registrou 755mortes e agora totaliza

255.018 vidas perdidas emomento de agravamento

Minas Gerais, Bahia, Santa Ca-
tarina e Paraná.

REATIVAÇÃODE LEITOS
A ministra Rosa Weber, do Su-
premo Tribunal Federal (STF),
determinou que o governo fede-
ral reative leitos de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) em São
Paulo, no Maranhão e na Bah-
ia. Os governos destes estados
foram até a Corte reclamar que
a União cortou recursos que re-
sultaram no fechamento dos es-
paços destinados ao tratamento
de pacientes infectados por Co-
vid-19. A decisão é liminar, ou
seja, provisória, mas deve ser
cumprida imediatamente. “Não
é lógico nem coerente, ou cien-
tificamente defensável, a dimi-
nuição do número de leitos de
UTI em um momento desafia-

dor da pandemia, justamente
quando constatado um incre-
mento das mortes e das inter-
nações hospitalares”, disse Rosa.

Os estados alegaram no Supre-
mo que desde o ano passado o
governo federal vem encerran-
do leitos de UTI, o que prejudi-
ca o atendimento aos pacientes
em meio à pandemia. De acor-
do com o despacho da ministra,
a quantidade de leitos a serem
reativados deve ser a mesma
dos que estavam em funciona-
mento em dezembro de 2019.
Na ação, as autoridades de São
Paulo alegam que no final do
ano passado havia 3.822 leitos
mantidos pelo governo federal.
No entanto, em janeiro deste
ano, teriam caído para 564. A
multa pelo descumprimento é
de R$ 1 milhão por dia.

O Instituto Butantan anun-
ciou a entrega, ontem, de uma
nova remessa com 600 mil do-
ses da vacina CoronaVac ao Mi-
nistério da Saúde. Conforme o
órgão, com esse lote, serão tota-
lizado 3,75 milhões de doses en-
tregues ao Programa Nacional
de Imunizações (PNI). Na últi-
ma terça-feira, o Butantan fez
a entrega de 1,2 milhões de do-
ses. Novos lotes devem ser en-
tregues nos próximos dias, se-
gundo o Instituto, ainda sem

quantidade divulgada. O imu-
nizante foi aprovado pela An-
visa e começou a ser aplicado
no país em 17 de janeiro.

A produção no Butantan de-
pendia da importação do Insu-
mo Farmacêutico Ativo (IFA) da
China. Mais de 8,6 milhões de
doses começaram a ser produzi-
das no início de fevereiro, após
a chegada de 11 mil litros do
IFA. O diretor do instituto, Di-
mas Covas, afirmou que mais
8,2 mil litros de insumo devem

chegar até esta terça-feira (2).
O governo federal tem con-

trato para a compra de 100
milhões de doses da Corona-
Vac. Segundo o Ministério da
Saúd, a previsão é que, até se-
tembro, todos os imunizantes
fabricados pelo Butantan em
parceria com o laboratório
chinês Sinovac cheguem aos
estados brasileiros. O Butan-
tan tem acordo firmado para
incorporar a tecnologia de de-
senvolvimento do imunizante.

A produção local depende da
construção da fábrica e deve
começar em dezembro.

6,5MILHÕES
Balanço da vacinação contra
Covid-19 de ontem aponta que
6.576.109 pessoas já recebe-
ram a primeira dose de vaci-
na contra a Covid-19, o que re-
presenta 3,11% da população
do país. A segunda dose já foi
aplicada em 1.933.404 pessoas
(0,91% da população).

DISCURSO

Trumpdiz
que voltará à
Casa Branca
Em seu primeiro discurso

público após o fim do

mandato, o ex-presidente

dos EUA Donald Trump

disse que permanecerá

no Partido Republicano.

“Estou diante de vocês

para declarar que a

incrível jornada que

começamos juntos há

quatro anos está longe de

chegar ao fim”, disse

ontem. Trump não deu

detalhes sobre os

próximos passos em seu

futuro político, mas

negou que esteja

planejando a criação de

um novo partido. “Não

precisamos de um novo

partido, temos o Partido

Republicano. Ele vai ser

forte e unido como nunca

antes”, apontou.

Trump voltou a afirmar

que a eleição de Biden foi

fraudada, e que

alterações nas regras

eleitorais são

necessárias.

Nova remessa de 600mil doses da CoronaVac
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Em número de casos,

o Brasil tem 10.549.129

confirmados, sendo

40.495 no último dia,

com indicativo de alta
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A
extensão universitária,
prática que em Pernam-
buco foi iniciada por

Paulo Freire nos anos 1960, é
necessária para que essas insti-
tuições dialoguem com a socie-
dade de igual para igual, sobre-
tudo em um momento político
que vilanizou esses espaços do
saber. O webdocumentário em
série Pós em ação, que integra o
projetodeextensãoCiênciaUFPE,
mostrará o cotidiano das pesqui-
sas científicas realizadas dentro
da universidade pernambucana,
com vídeos de sete minutos pu-
blicados nas plataformas da ini-
ciativa (YouTube e Instagram).

A direção é do cineasta cario-
ca Jorge Farjalla, convidado pe-
lo idealizador do projeto, Jey-
messon Vieira, professor do De-
partamento de Histologia e Em-
briologia da UFPE. A estreia se-
rá hoje, com novos episódios no
dia 1º de cada mês deste ano, to-
talizando dez capítulos. O proje-
to também é composto por Lu-
ciana Benitez (filmagens) e pe-
los alunos do curso de cinema
Antônio Santos (montagem) e
William Diogo (trilha-sonora).

O diretor explica que os ví-
deos devem ser objetivos, didá-
ticos e interessantes, sendo fei-
tos para despertar a atenção e
a curiosidade de pessoas de fo-
ra da “bolha” acadêmica. “Falar
da ciência na academia é uma
coisa complicada, tudo é mui-
to verborrágico e não é palatá-
vel. Esse webdoc série tem uma

pegada documental, para atin-
girmos a maior parte da popu-
lação”, diz Farjalla, que deu en-
trevista ao Viver por telefone en-
quanto chegava em uma comu-
nidade de palafitas do Recife pa-
ra gravações de um episódio so-
bre esquistossomose.

“Eu estive muito dentro do
Hospital das Clínicas (HC) pa-
ra filmagens sobre os sintomas
da pós-Covid, que é o tema do
episódio da estreia. Fomos pa-
ra a UTI e falamos com médi-

cos. Também tem um episódio
sobre membranas da pele, com
Elaine Revoredo. O que vem a
ser uma pós-graduação de ensi-
no? Fomos para as ruas pergun-
tar o que é ciência. Precisamos
encontrar um caminho para a
sociedade entender melhor os
próprios significados”, diz o di-
retor, conhecido pelo documen-
tário O cravo e a rosa (2017), so-
bre as carreiras de Rosamaria
Murtinho e Mauro Mendonça.

“Sou goiano, moro no Rio de

Janeiro e amo o Recife. Vim pa-
ra cá em 2016, com a peça tea-
tral Dorotéia, com Letícia Spil-
ler e Rosamaria Murtinho, que
teve uma temporada no Teatro
RioMar. Pernambuco é muito ri-
co em ciência, a UFPE está aí pa-
ra provar isso. O Nordeste tem
uma riqueza muito singular. O
Brasil precisa conhecer mais a re-
gião”, continua. “A maior parte
das pessoas que entrevistei trou-
xeram um pesar muito grande
em relação ao governo federal,
que não olha tanto para a ciên-
cia. Eu fiquei passado ao ver o
estado do HC, que serve à po-
pulação. É um problema social,
econômico e cultural”, finaliza.

Jeymesson Vieira, responsável
pelo projeto de extensão Ciência
UFPE, ressalta que outros pro-
jetos estão sendo desenvolvidos
além do Pós em ação. Um deles é
o Bebê em foco, que mostrará a im-
portância da amamentação no
combate às doenças congênitas,
enquanto o outro se chama Dis-
cente 90 segundos, onde pesquisa-
dores vão contar, em 90 segun-
dos, os desafios do cotidiano de
trabalho, na maioria das vezes
repleto de desafios e sem bolsa.

“Existem vários projetos den-
tro da universidade envolvendo
tecnologia e inovação. Isso pre-
cisa ser divulgado para a popu-
lação, porque ficamos dentro
da universidade e muitas vezes
as pessoas não sabem o que fa-
zemos dentro. Parece que ela fi-
ca em acima dos demais, porém
fazemos pesquisas para um fim
comum”, finaliza Jeymesson.
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Ciência
para além
dabolha

Existem vários

projetos dentro

da universidade

envolvendo tecnologia

e inovação. Isso

precisa ser divulgado"

Jeymesson Vieira,
professor e idealizador do projeto

Owebdocumentário em série Pós em ação

mostra o cotidiano das pesquisas científicas

realizadas dentro da universidade pernambucana

Jorge FarjallaJorge Farjalla

com a equipe do HCcom a equipe do HC

e o idealizador

do projeto, o professordo projeto, o professor

Jeymesson VieiraJeymesson Vieira



[ Palavras cruzadas [ Astros
ÁRIES (21/03 a 20/04)
Vocêhojepode tanto iniciar quan-
to terminar um relacionamento,
mas é importante ter certeza do
que está fazendo.

TOURO (21/04 a 20/05)
Àsvezesquandoagentepensanos
eventosdodia fica imaginandopor-
que agiu como agiu. Infelizmente
esse deve ser um daqueles dias
nosquaisnãoconsegueseconter!

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Seestiverdispostoedeterminado
nãotenhadúvidadequeconseguirá
oquepretende, oupelomenos fa-
ráumprogresso importantenesse
sentido. Não tenha receiodemis-
turar prazer e trabalho.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
Você pode controlar o resultado
do que está para acontecer, bas-
ta que dê atenção a dois fatores:
planejamento e pesquisa.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Você hoje pode causar uma boa
impressãoaoexporsuasopiniões.
Useasuaboamemóriaesuahabi-
lidadeparasolucionarproblemas.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Cuidado para não perder o con-
trole das coisas hoje. Você pode
estar passando por ummomento
delicado e bastante emotivo,mas
se conseguirmanter a calmacon-
seguiráoquepretendecomrelati-
va facilidade.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Suamenteestaráconcentradaem
como melhorar a sua situação fi-
nanceira.Nãodescarteaspossibi-
lidadeseexplorenovoscaminhos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Você hoje se adaptará facilmente
aqualquer tipodeambienteegru-
po,portantonão lheserádifícil con-
versar com quem quer que seja.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
É importante usar seu bomsenso
semprequeaquestãoenvolver as
suas finanças. Gostar de alguém
nãoérazãosuficientepara investir
nos projetos que essa pessoa de-
fende. Invista seudinheiroapenas
naquilo que realmente acredita.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Esse pode ser um bom dia para
voltar a um projeto que anda pa-
rado, pois sua criatividade pode
lhe proporcionar o que estava fal-
tando para concluí-lo.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Infelizmente, você pode começar
a semanaenfrentandoumacarga
deresponsabilidadesquenada lhe
agradará. Se for inteligente, ao in-
vés de ficar enrolando, você as ti-
rará logo do caminho.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Paredeprocurardesculpasparao
adiamentodemudançasquevocê
sabemuitobemfariamumagran-
de diferença na sua vida.

[ 8 erros

Resolução:1.Ondadomar,2.Nódaâncora,3.Plantanomar,4.Goladacamisadohomem,5.Madeiradobarco,6.Bastãodamanivela,7.Corda
dobarco,8.Manivela.

R
eformulado, o 71º Fes-
tival de Cinema de Ber-
lim alinhou duas datas

para transcorrer: de hoje a sex-
ta-feira será online, com defini-
ção dos vencedores, e entre os
dias 9 e 20 de junho, o público
terá acesso ao tradicional even-
to, com a exibição dos longas-
-metragens concorrentes.

A participação brasileira se res-
tringe a dois títulos, ambos fo-
ra da competição central. Com
A última floresta, o diretor Luiz
Bolognesi marca presença no
segmento Panorama, que há
três anos abrigou outro filme
dele, Ex-pajé. Na obra, pesa a de-

núncia da falta de respaldo que
circunda os indígenas brasilei-
ros. Tradição e conflitos cami-
nham lado a lado numa narra-
tiva em torno dos yanomamis.

O outro brasileiro seleciona-
do é a série Os últimos dias de Gil-
da, criada e dirigida por Gus-
tavo Pizzi, autor de filmes co-
mo Benzinho. Pela primeira vez,
Pizzi levou o Brasil para a sele-
ção da Berlinale Series - ambien-
te em que já esteve, por exem-
plo, a série Better Call Saul. Re-
ligião e esferas do poder públi-
co habitam a série nacional es-
trelada por Karine Telles e Ju-
lia Stocker.

PoucoBrasil no

Festival deBerlim
Apenas dois filmes brasileiros estão na programação

daBerlinale, que começa hoje comumaprogramação

enxuta e dividida empresencial e on-line gratuita

DIVULGAÇÃO

OsúltimosdiasdeGilda,deGustavoPizzi,estáemexibição
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DESENHO

Festival Risco!
cria atelier
onlinegratuito
O Festival Risco! Atelier
Aberto realiza a partir de hoje
uma edição on-line
envolvendo desenhistas,
artistas visuais, performers e
modelos vivos, profissionais
ou amadores. O evento
estimula a reflexão e a prática
do desenho commodelos
vivos com atividades diárias e
conta com quatro oficinas e
cinco sessões de desenho,
além de exposição, debate,
publicação de zine e exibição
de vídeos. As atividades têm
acesso gratuito na plataforma
Zoom. Os interessados
podem acessar a
programação e efetuar
inscrições no site risco.art.br.
A edição é realizada pelo
Risco! Experimental, com
incentivo da Lei Aldir Blanc
em Pernambuco.

Os últimos dias de Gilda propõe
uma reflexão sobre liberdade, o
papel da mulher, aceitação do
corpo e a onda de conservadoris-
mo dos dias atuais, abordando
temas como o avanço das igre-
jas neopentecostais e das milí-
cias em comunidades e a peri-
gosa aliança entre a religião e
o poder público.

Neste ano em Berlim, para
trabalhar como jurados, foram
escaladas seis personalidades
da sétima arte, entre as quais

Nadav Lapid, Gianfranco Rosi
e o iraninano Mohammad Ra-
soulof. Vencedor do prêmio de
melhor roteiro, há três anos,
Alonso Ruizpalacios defende-
rá o México, com o longa Una
película de policías. Outros no-
mes importantes são o do ale-
mão Daniel Brühl, também
ator, à frente de Next door; Cé-
line Sciamma, escolhida para
representar a França, ao lado
de Xavier Beauvois, e o sul-co-
reano Hong Sang-soo.
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ARQUIVO PESSOAL

RENATO FILHO/DIVULGAÇÃO

O desembargador Frederico Neves, ladeado por

Mariana Vargas e Bruna Barreto Campello
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BOMDIA: “Ascoisasditas

uma vez e só uma vez,

morrem inéditas.” (Nel-

son Rodrigues)

Hoje, às 17h, na Basílica de

Nossa Senhora da Penha,

comtransmissãopela inter-

net, seráoficiadaaMissade

7º Dia do saudoso empre-

sário DomingosMoreira.

O ex-governador Roberto

Magalhães revela queé tor-

cedor do Flamengo, desde

que estudou no Rio de Ja-

neiro,onde foiavários jogos

do campeão brasileiro.

A Azul reativa hoje os voos

entre o Recife e Mossoró.

Rodrigo Pacheco, presi-

dente do Senado, é o en-

trevistado doRoda Viva de

hoje, às 22h, na TV Cultu-

ra/TV Nova.

A TAP fez no final de se-

manavoosextrasentreLis-

boa e São Paulo, para tra-

zerbrasileirosqueestavam

emPortugal sempodervol-

tar e portugueses retidos

no Brasil.

O ex-presidente Davi Al-

columbre, para não voltar

ao baixo clero do Senado,

conseguiu emplacar a pre-

sidência da Comissão de

Constituição e Justiça, a

mais importante da casa.

A Faculdade Pernambu-

cana de Saúde inaugurou

CentrodeAtençãoeApren-

dizagem Interprofissional

em Saúde

movimento

Antônio Crisóstomo, Ernesto

Barros, Fábio Corrêa Neto,

Fernando de Oliveira,

Fernando Ventura, Flávia

Azevedo, Frederico Tadeu

Bezerra, Giovanni Sandes,

Kiko Selva, Regina Lúcia de

Menezes Soter, Rosália

Zirpoli, Taís Paranhos e Walter

Moreira Lima Filho.

aniversariantes

Aseleitas doTacarunaMulher
O Prêmio Tacaruna Mulher, sempre entregue em evento no

Shopping Tacaruna comandado pelo empreendedor

Marcelo Tavares de Melo, será diferente, devido à

pandemia do coronavírus. Teremos exposição, com foto de

Renato Filho e biografia das eleitas, de hoje até 8 de março,

o Dia Internacional da Mulher. As escolhidas são: Mariana

Vargas (Atividades Jurídicas), Maria Maciel (Educação),

Sabrina Rocha (Comunicação), Mércia Carréra (Design,

Arquitetura e Decoração), Cida Pedrosa (Cultura), Áurea

Negromonte Arraes (Ação Social), Geisy Lima (Medicina e

Saúde), Marcia Longman (Moda) e Juliana Coelho (Política,

Economia e Negócios).

A forçada torcidado Sport
Mesmo coma campanha na Série A, onde escapou do

rebaixamento por apenas umponto, o Sport não foi

abandonado pela sua torcida. Levantamento daOLX, uma das

maiores plataformas de compra e venda on-line,mostrou que

a camisa do Rubro-negro pernambucano foi a sextamais

vendida no país. Atrás apenas das do Flamengo, Palmeiras,

Corinthians, Vasco e São Paulo. Vendeumais que as usadas

pelo Fluminense, Santos, Grêmio eCruzeiro.

Novopresidente
Fábio Fiorenzano é o novo presidente do diretório do Recife

do PDT, substituindo Túlio Gadelha, que foi destituído. Ele é

marido da vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, e atua

no partido há muitos anos.

AUXÍLIO

OTribunal deContas da

Uniãodescobriu que sete

milhõesdepessoas

receberamoauxílio

emergencial sem ter direito

e que seismilhõesde

mulheres foram

contempladas comaconta

emdobro semmerecer.

COPERGÁS

Noseuencontro como

presidenteAndréCampos,

o deputadoDiogoMoraes

solicitou a expansãodo

gasodutopara as cidades

doPolo deConfecçõesdo

Agreste, especialmente

ToritamaeSantaCruzdo

Capibaribe.

VICE-REITOR

Depois de 50 anos, a Unicap

volta a ter o cargo de

vice-reitor, ocupado pelo

professor doutor padre

Lúcio Flávio Ribeiro Cirne.

PERIGO

O secretário André Longo

não esconde sua

preocupação com o aumento

expressivo no número de

contaminados com o

coronavírus no estado e

destaca que os próximos três

meses serão dificílimos. Mais

do que nunca é preciso que a

população usemáscara,

evite aglomeração e lave

sempre asmãos.

PERNAMBUCANA

AAssociaçãoMédicospela

Vida, quepublicounota paga

emvários jornais defendendo

ousodemedicamentosde

prevençãoao coronavírus,

todosdesaconselhadospela

ciência, temsedenoRecife.

VERGONHA

Para o senador Álvaro Dias,

é uma vergonha o teor da

PEC da Imunidade e sua

tramitação urgente na

Câmara dos Deputados. Que

dificilmente deixará de ter

uma reação do Supremo

Tribunal Federal.

PRIORIDADE

O prefeito João Campos

dedicou sua agenda

no final de semana ao

monitoramento da pandemia

do coronavírus no Recife.

SILÊNCIO

O confusoministro Eduardo

Pazuello deu entrevista

coletiva, cheia de dúvidas e

não permitiu perguntas dos

jornalistas. Bem diferente de

Luiz HenriqueMandetta, que

todo dia respondia as

perguntas, tirando as

dúvidas da imprensa.

CAMISA

Na partida final contra o São

Paulo, quando perdeumas foi

campeão brasileiro, o

Flamengo estreou umnovo

padrão de camisa, criado pela

Adidas. Que, certamente, vai

vendermuito.

TERROR

OAmazonas eManaus já

tiveram, emdoismeses,mais

mortes pelo coronavírus do

queem todooanopassado.

_00909_0

Cida Pedrosa,

ganhadora do prêmioganhadora do prêmio

TacarunaMulher na

categoria culturacategoria cultura



Governo pode comprar vacina amanhã
Paulo Câmara tem uma conversa com a produtora da Sputnik V emBrasília. Iniciativa é uma ação conjunta do Fórumde Governadores

O
governador de Pernam-
buco, Paulo Câmara,
agendou uma reunião,

amanhã, em Brasília, com a di-
retoria da farmacêutica União
Química, produtora no Brasil
da vacina Sputnik V, para nego-
ciar a aquisição direta do imuni-
zante russo. A iniciativa é uma
ação conjunta do Fórum de Go-
vernadores do Brasil. Conforme a
gestão, o laboratório protocolou
na Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), o pedido
para uso emergencial no Brasil
de 10 milhões de doses da vaci-
na Sputnik V.

A empresa também informou
que o imunizante será produzi-
do no Brasil, nas fábricas de Bra-
sília, no Distrito Federal; e Gua-
rulhos, em São Paulo. A vacina
tem origem russa e apresentou
eficácia acima de 90% contra o
novo coronavírus na última eta-
pa de testes. Na última terça-fei-
ra (23), o Supremo Tribunal Fe-
deral autorizou estados e muni-
cípios a adquirir vacinas contra
o novo coronavírus, mesmo sem
a certificação da Anvisa, no ca-
so de as doses previstas no Plano
Nacional de Imunização (PNI) se-
rem consideradas insuficientes.

ORecifeatingiuontemamarca
demaispessoasvacinadasdoque
casosconfirmadosdeCovid-19.Se-
gundoaprefeituradacapitalper-
nambucana, até o momento, fo-
ram 80.364 recifenses vacinados
contra aproximadamente 73 mil
casos da doença desde a primei-
ra confirmação, em 12 de mar-
ço de 2020.

Em visita ao drive-thru de va-
cinação da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), o prefei-
to João Campos (PSB) comemo-
rou a marca. “A gente tem hoje
um importante dado para come-
morar: o Recife foi uma das pri-

meiras capitais do Brasil a ter o
número de pessoas vacinadas
maior do que casos confirma-
dos ao longo de toda a pande-
mia. Nós já passamos de 80 mil
recifenses vacinados e ao longo
de toda a pandemia foram apro-
ximadamente 73 mil casos con-
firmados de Covid-19”, afirmou.

O prefeito fez ainda um pedi-
do para que as pessoas ajudem
os idosos acima dos 75 anos a fa-
zer o cadastro e tomar a vacina.
“Nós temos que intensificar sem-
pre o ritmo de vacinação porque
a vacina é a única forma efeti-
va de vencer a pandemia. Se vo-

cê conhece alguém que tem 75
anos ou mais, que mora no Re-
cife, ajuda essa pessoa a fazer o
cadastro no Conecta Recife que
ela consegue, ainda nesta sema-
na, já se vacinar”, acrescentou.

Dos mais de 80 mil recifen-
ses vacinados, 17.016 já recebe-
ram a primeira e a segunda do-
ses da vacina, totalizando 97.380
doses aplicadas. Desde a abertu-
ra do cadastramento para os ido-
sos com mais de 75 anos, na úl-
tima sexta-feira (26), 63% dessa
população já realizaram o agen-
damento para tomar a vacina
contra a Covid-19.
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Dosmais de 80mil, 17.016 já receberam as duas doses

Vacinados já superamnúmero de contaminados

RECIFE
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NOVOS LEITOS

O Governo de Pernambuco ati-
vou, neste final de semana, mais
20 leitos de UTI para reforçar a
rede estadual de combate à Co-
vid-19.Asnovasvagas foramaber-
tas no Hospital Eduardo Cam-
pos da Pessoa Idosa, localizado
no bairro da Estância, no Recife.

Com isso, a unidade soma 30 va-
gas para receber pacientes com
sintomas ou diagnóstico do no-
vo coronavírus. Além disso, ou-
tras 10 vagas de terapia intensiva
devem ser disponibilizadas à po-
pulação nos próximos dias. A ex-
pectativa é, nas próximas sema-
nas, ofertar até 80 leitos para a

Central de Regulação do Estado.
A rede estadual de saúde pas-

sou a contar também com ou-
tras duas vagas de terapia in-
tensiva no Hospital Rui de Bar-
ros Correia, localizado em Ar-
coverde, no Sertão do Moxotó.
“Neste domingo (ontem) tive-
mos mais uma reunião impor-

tante no Gabinete de Enfrenta-
mento à Covid-19. Recebemos o
prefeito João Campos para mo-
nitorar a abertura dos novos lei-
tos de UTI no Hospital Eduardo
Campos da Pessoa Idosa, que já
estão em funcionamento e rece-
bendo os primeiros pacientes”,
disse Paulo Câmara.

[Números

92%
Taxa de ocupação da Rede

Pública - Leitos de UTI SRAG

88%
Taxa de ocupação da Rede

Privada - Leitos de UTI SRAG

616
novos casos da Covid-19

Pernambuco totaliza 299.475

casos confirmados da doença

22 novos óbitos

Total de mortes

10.996

Pacientes recuperados

258.403

Avacina tem

origem russa e

apresentou eficácia

acimade90%contra

o novo coronavírus

na última etapa

de testes



Ex-marido de dentista é
preso por feminicídio
Ele foi levado para o Cotel, emAbreu e Lima. Desde o início das investigações, ex-

companheiro é o principal suspeito. Amãe de Emelly comemorou a prisão
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ANÚNCIO DO DIA

HÁ 100ANOS
Anúncio dos fósforos da

marca Olho publicado na

edição do dia 1º de março de

1921

HÁ 175ANOS
ODPnão circulou no domingo, 1º DEMARÇODE 1846. Lia-

-se no dia 2:

Declaração - Associação Commercial - Na mesa da

Associação Commercial, praça do Corpo Santo, existe

uma lista para as pessoas, que quizerem voluntariamen-

te subscrever para o soccorro das familias perseguidas

pela secca.

HÁ 100ANOS
TERÇA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 1921

Marechal Dantas Barreto - No paquete Ceará, regres-

sou hontem para a capital do paiz, o illustre sr. marechal

Emydio Dantas Barreto, deputado federal eleito por este

Estado. Seu embarque que se effectuou às 17 horas no

caes Alfredo Lisboa, foi muito concorrido, notando-se a

presença do sr. José Bezerra, governador do Estado, e

muita outras pessoas. Tocaramno caes as bandas demu-

sica do 21º de caçadores e da Força policial.

HÁ50ANOS
O DP não circulou na segunda-feira, 1 DE MARÇO DE 1971.

Lia-se no dia 2:

Começa estacionamento rotativo e o DETRAN vai
cobrar Cr$ 0,50 por hora - O primeiro estacionamen-

to rotativo, pago, será implantado hoje, na Praça da In-

dependência, pelo DETRAN, uma hora custará Cr$
0,50, e Cr$ 2,10 mais de uma hora. A renda será rever-
tida em benefício de uma entidade filantrópica do Re-
cife. A partir de hoje o DETRAN permitirá os serviços
de carga e descarga, no bairro de Santo Antônio, en-
tre 19 e 7 horas, nos dias úteis, inclusive nas ruas só
de pedestres.

DiarioDiario na

HISTÓRIA

HÁ25ANOS
SEXTA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 1996
Processo de revitalização do Pátio de São Pedro é re-
tomado - O projeto de revitalização do Pátio de São Pe-
dro - que volta a ser discutido por representantes da Fun-
dação de Cultura da Cidade do Recife, Secretaria muni-
cipal de Infraestrutura e técnicos do Sebrae, hoje a par-
tir das 11h, na Empresa de Urbanização do Recife - prevê
melhorias nos 18 prédios da área.

O soldado do Exército, Wel-
ton Philipe Santos da Silva, de
19 anos, morto por um disparo
de arma de fogo, no último sá-
bado (27), foi enterrado na tarde
de ontem, em Camaragibe, na
Região Metropolitana do Reci-
fe. O fato ocorreu dentro de um
quartel, no bairro de Aldeia, na
mesma cidade, de acordo com
a Polícia Civil.

Por ter ocorrido dentro das
dependências do Exército, as
investigações serão conduzidas
pela Justiça Militar. O Coman-
do da 7ª Região Militar divul-

gou nota lamentando a morte
do soldado e informando que
foi instaurado um Inquérito Po-
licial Militar (IPM) para apurar

as circunstâncias do ocorrido.
As circunstâncias da morte do
soldado, no entanto, não foram
informadas.

“O Comando da 7ª Região Mili-
tar lamenta informar com mui-
to pesar o falecimento do Sol-
dado Welton Philipe Santos da
Silva, integrante do 7º Depósi-
to de Suprimento, no dia 27 de
fevereiro de 2021 decorrente de
acidente com arma de fogo. Es-
tá sendo prestado todo o apoio
psicológico e religioso à famí-
lia do militar. Os integrantes
do Comando da 7ª Região Mi-
litar e do 7º Depósito de Supri-
mento sentem-se consternados
pela perda e rogam a Deus pelo
conforto da família enlutada”.

A
Polícia Civil de Pernam-
buco confirmou a pri-
são de Lívio Quirino

de Oliveira Neto, ex-marido da
dentista Emelly Nayane da Sil-
va Ribeiro, de 24 anos, efetua-
da anteontem. A jovem foi en-
contrada morta no apartamento
do ex-sogro, no bairro de Maria
Farinha, em Paulista, na Região
Metropolitana do Recife. Desde
o início das investigações, seu
companheiro é o principal sus-
peito, sendo agora alvo de um
mandado de prisão preventiva
por feminicídio.

De acordo com familiares da
vitima, Lívio não aceitava o fim
da relação, que teria aconteci-
do há um mês. Após o cumpri-
mento do mandado, ele passou
por exame de corpo de delito

no Instituto de Medicina Legal
(IML), no bairro de Santo Ama-
ro, na área central do Recife, e
foi encaminhado para o Cen-
tro de Observação Criminoló-
gica e Triagem Professor Eve-
rardo Luna (Cotel), localizado
em Abreu e Lima.
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Emelly queria se separar e omarido não se conformava

Soldado alvejado no quartel
MORTE

A mãe de Emelly, Josimeri
Bento, comemorou a prisão do
ex-genro nas redes sociais. Ao
lado de uma foto da filha ela
agradeceu a solidariedade das
pessoas e ressaltou que a jus-
tiça começou a ser feita. “Eu
quero agradecer a todos que
oraram e compartilharam, in-
dependentemente de religião.
Lívio Quirino Neto foi captu-
rado e a justiça está sendo fei-
ta, obrigada a cada um. Con-
tinuarei orando por cada um
de vocês, em nome da minha

filha Emelly!”, enfatizou.

ENTENDAOCASO
Segundo Elisângela Moliterno,
prima da vítima, o suspeito te-
ria chamado Emelly para con-
versar sobre uma possível re-
conciliação do relacionamen-
to, quando teria ameaçado ti-
rar a própria vida. A dentista
foi à casa do ex-sogro para acal-
mar Lívio, que ameaçava tirar
a própria vida e avisou à mãe.
Depois disso ela não fez mais
nenhum contato com a família.

Por ter ocorrido dentro

das depedências do

Exército, as investigações

serão conduzidas

pela Justiça Militar

No dia damorte, a

dentista foi à casa do

sogro para acalmar o

marido, que ameaçava

tirar a própria vida
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Umolhar sobre amulher na pandemia
Diante da baixa testagem em todo o país, estudo da UFPE aponta perfis atingidos pela pandemia com base na busca por seviços de saúde
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Chaina Santos Oliveira

usoumetodologia

aplicada pelo Enem

Pernambucana premiada por trabalho sobre a fala

CIÊNCIA

Pesquisador analisou 11

sintomas relatados por

346.181 participantes da

Pesquisa Nacional por

Amostra de Domicílios

M
ulheres do Norte-Nor-
deste, pardas e com fai-
xa etária mais alta es-

tão entre os perfis populacionais
que mais apresentam sintomas
relacionados à Covid-19. A con-
clusão surgiu de estudo do pro-
fessor de medicina social da Fa-
culdade de Medicina da UFPE,
Rafael da Silveira Moreira, que
também é pesquisador do Insti-
tuto Aggeu Magalhães, ligado à
Fiocruz. A pesquisa foi publicada
nos Cadernos de Saúde Pública
da Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), com o título Análises de clas-

ses latentes dos

sintomas relacio-

nados àCovid-19

no Brasil: resul-

tados da Pnad-

-Covid-19.
O levanta-

mento indica
que os atos de ligar para um pro-
fissional de saúde, fazer uso de
medicação – prescrita ou não –
e receber visita de um profissio-
nal de saúde particular estive-
ram associados às pessoas com
maior gravidade dos sintomas.
Receber visita por profissional
do Sistema Único de Saúde (SUS)
esteve associado a pessoas que
apresentam sintomas leves, com
predominância de dor de cabe-
ça. “Achados como estes susten-
tam a importância da investiga-
ção dos sintomas, servindo para

a identificação epidemiológica
de possíveis casos em um cená-
rio com baixa taxa de testagem
populacional”, afirma o autor.

Para pacientes com maior pre-
valência de tosse e dor de gar-
ganta, a Unidade Básica de Saú-
de (UBS) foi o local mais procu-
rado. Além disso, o fato de terem
sido as Unidades de Pronto-aten-
dimento o local onde se buscou
atendimento àqueles que apre-
sentaram maior prevalência de
todos os sintomas indica a UPA
como porta de entrada para a
maioria dos indivíduos polissin-

tomáticos.

ANÁLISEDE
SINTOMAS
O pesquisador
fez uma análi-
se sobre 11 sin-
tomas relata-

dos por 346.181 participantes da
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad-Covid-19),
realizada em maio de 2020, e
relacionou os dados com infor-
mações sobre o padrão de uti-
lização dos serviços de saúde,
também considerando a loca-
lização dos entrevistados a fim
de identificar as áreas de risco
para os casos de Covid-19. A in-
vestigação revelou seis classes
de sintomatologia que variam
entre todos os sintomas; preva-
lência alta dos sintomas; predo-

Uma pesquisa sobre síntese e
reconhecimento da fala tornou
a autora do estudo, Chaina San-
tos Oliveira, aluna do Doutora-
do em Ciência da Computação
do Centro de Informática (CIn)
da UFPE, uma das premiadas
do Duolingo Doctoral Resear-
ch Awards/Duolingo Disserta-
tion Awards Program 2020. O
prêmio internacional contem-
plou 12 doutorandos de diversos
países, sendo Chaina a única re-
presentante da América Latina.

O estudo aplica a Teoria de Re-
sposta ao Item – uma metodolo-

gia de avaliação utilizada no Ex-
ame Nacional do Ensino Médio
(Enem) e em algumas provas de
proficiência – para avaliar quali-
dadedesínteseereconhecimento
da fala. “Eu propus uma metodo-
logia para avaliar as habilidades
de fala e compreensão de quem
faz o teste de inglês do Duolin-
go”, explicou Chaina Oliveira.

Esse trabalho está relacionado
à tese de doutorado da estudan-
te, que está em andamento sob
a orientação do professor Ricar-
do Prudêncio. O estudo premia-
do foi desenvolvido dentro do

Projeto CIn/Motorola, uma par-
ceria que envolve professores e
alunos do Centro de Informática
da UFPE e a empresa Motorola.

“O reconhecimento indica o
alto padrão da tese em desen-
volvimento, compatível com os
padrões internacionais de origi-
nalidade e inovação. O interesse
de uma grande empresa como o
Duolingo mostra também o po-
tencial econômico e de transfe-
rência direta de conhecimento
dos resultados obtidos pela alu-
na com sua tese”, destacou o pro-
fessor Ricardo Prudêncio.

“Ser premiada foi bastante
motivador e gratificante. De
certa forma, serviu como uma
sinalização de que minha pes-
quisa está seguindo um cami-
nho promissor. Tudo isso me dei-
xou mais confiante e entusias-
mada para continuar a desen-
volvê-la”, comemorou Chaina
Oliveira, que já usou o Duolin-
go para praticar inglês e atual-
mente utiliza a plataforma pa-
ra aprender francês. Com a vi-
tória, ela conquistou um cer-
tificado formal e uma quan-
tia de US$ 5 mil.

minância de febre; predominân-
cia de tosse/dor de garganta; le-
ves sintomas com predominân-
cia de dor de cabeça e, por fim,
a ausência de sintomas.

Segundo Moreira, a ausên-
cia de testagens em massa ge-
ra a necessidade de conhecer a
dimensão da doença por meio
da sua sintomatologia clínica.
O artigo, publicado em janeiro
deste ano, aponta que a expe-
riência de países que consegui-
ram êxito no controle da epide-
mia mostrou alta taxa de tes-
tagens da população, acompa-
nhamento dos casos e de con-

tactantes, bem como maior en-
gajamento político e social na
manutenção das medidas de
distanciamento social.

O pesquisador entende que
a forma como se apresenta es-
se padrão na população, refor-
çada pelo conhecimento cien-
tífico sobre os fatores associa-
dos, pode gerar melhor supor-
te para o manejo focalizado de
pacientes com maior probabili-
dade de confirmação positiva
da doença. “Do mesmo modo,
propicia o uso racional dos lei-
tos de UTI e de ventiladores pul-
monares epidemiologicamente

direcionados, além de permitir
melhor detecção, diagnóstico e
monitoramento oportuno dos
casos suspeitos”, reforça.

O artigo destaca que o Brasil
tem taxa de testagem inferior
ao adequado, além de flexibi-
lizações do distanciamento so-
cial por pressões econômicas e
instabilidades na coordenação
setorial no campo da saúde pú-
blica. “Como resultado, vê-se o
avanço da epidemia em diferen-
tes ritmos nas diversas escalas
geográficas nacionais, e essa de-
sigualdade é espelho da iniqui-
dade social brasileira”, opina.

Assim como a

vacinação, os testesvacinação, os testes

são essenciais parasão essenciais para

combater melhor

a crise sanitária



B
astante desfalcado dos
seus principais titulares,
o Sport ficou no empate

por 1x1 com o Sampaio Corrêa,
ontem à noite, na Ilha do Reti-
ro, pela primeira rodada da Co-
pa do Nordeste.

Em plena maratona da dispu-
ta do Nordestão e do Estadual,
o Sport já volta a campo na pró-
xima quarta-feira, às 18h, dian-
te do Salgueiro, novamente, na
Ilha, pela segunda rodada do Es-
tadual. Pela Copa do Nordeste, o
Leão enfrentará o CRB, no sába-
do, às 16h, em Maceió.

O JOGO
Apesar de estar escalado com
três laterais e quatro volantes, o
Sport passou longe de demons-
trar a postura fortemente focada
nosistemadefensivoapresentada
durante o Brasileirão. Investindo

Em partida bem acirrada em
Porto Alegre, o Palmeiras ven-
ceu o Grêmio por 1 a 0 no pri-
meiro duelo pela decisão da Co-
pa do Brasil. As duas equipes vol-
tam a se enfrentar no próximo
domingo (7), no Allianz Parque,
em São Paulo. O Verdão joga pe-
lo empate para levantar o troféu.

OJOGO
Com mais posse de bola e crian-
do as melhores chances, o Pal-

meiras foi melhor na etapa ini-
cial e abriu vantagem. Aos aos
31 minutos, Gustavo Gómez su-
biu mais alto que a defesa gre-
mista e cabeceou firme, na di-
reção do gol. Paulo Victor ainda
defendeu, mas espalmou para o
fundo das redes.

No segundo tempo, aos 10 mi-
nutos, Veiga rolou para Rony. O
atacante, praticamente embai-
xo das traves, mandou por ci-
ma. Aos 18 minutos, o Verdão

Palmeiras larga na
frente doGrêmio

COPA DO BRASIL

Desfalcado de seus

principais titulares, o

Leão estreou na Copa

do Nordeste 2021. Time

volta a campo na quarta,

pelo Campeonato

Pernambucano

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Palmeiras a um empate de sua quarta Copa do Brasil
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Mailson; Ewerthon (Sander), Chico, Pedrão e
Luciano Juba (Matheusinho); Júnior Tavares,
Ronaldo,Márcio Araújo (Marcos Serrato),
Ricardinho e Ítalo (Gustavo); Mikael (Vinícius
Popó).Técnico: Jair Ventura.

Mota; Sávio,Allan, Paulo Sérgio (Lucão) e Erick
Daltro (Marlon); Ferreira, Guilherme (Maurício),
Dione (Gabriel); Dudu, Cassini (Jajá) e Jefinho.
Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Ilha do Retiro
Árbitro: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)
Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e
Yuri Rodrigues Cunha (ambos do CE)
Gols: Paulo Sérgio (contra) aos 13/2ºT (Sport);
Chico (contra) aos 26/2ºT (Sampaio Corrêa)
Cartões amarelos: Pedrão (Sport); Dione,
Ferreira, Jajá, Dudu (Sampaio Corrêa)

FICHA

X1 1
Sport S. Corrêa
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Sport não conseguiu

segurar a vantagem na

Ilha do Retiro

Salgueiro
perde
para o
Bahia

O Salgueiro acordou tar-
de demais no jogo contra
o Bahia, ontem à noite, no
Cornélio de Barros e estreou
com derrota por 3 a 2 na Co-
pa do Nordeste. Num pri-
meiro tempo sem criativi-
dade, o atual campeão per-
nambucano viu o Tricolor de
Aço marcar o primeiro logo
aos 17 minutos. Ronaldo Cé-
sar cortou da esquerda para
o meio e chutou no canto.

Aos 14 da segunda etapa,
a arbitragem marcou pê-
nalti de Elenilson em Da-
niel. Bruno Camilo foi pa-
ra a cobrança e mandou no
meio do gol. Lucas Ferreira
saltou no canto esquerdo e
não pôde evitar o 2 a 0. Ele-
nilson quase diminuiu aos
25 numa cabeçada que pas-
sou perto da trave. Apenas
dois minutos depois, num
contra-ataque, o Bahia che-
gou ao terceiro com Marce-
lo Ryan.

Só aos 40, o time sertane-
jo conseguiu seu primeiro
gol. Após cobrança de es-
canteio na segunda trave,
Leozão entrou de carrinho
para marcar.

Aos 44, Thomas Ander-
son converteu pênalti sofri-
do por Bruno Sena. O Sal-
gueiro pressionou para em-
patar mas os baianos sou-
beram segurar.

CARCARÁ

teve o zagueiro Luan expulso.
Em vantagem numérica, só

restou ao Tricolor partir para ci-
ma. Aos 28, Diego Souza cobrou
falta a bola chegou em Ferreira

que chutou para defesa de We-
verton. Logo depois, na marca
dos 34, Churín pegou sobra na
área e finalizou, mas a defesa al-
viverde afastou o perigo.

Sport faz 1x0,Sport faz 1x0,
mas cedeempatecedeempate

em uma marcação no meio e su-
bidas em velocidade com lança-
mentos vindos da defesa, o Leão
logo tomou o controle das ações
no início da partida.

Porém,aprimeiragrandechan-
ce da partida foi do Sampaio
Corrêa. Sávio arrancou pela di-
reita e cruzou para a área, Du-
du subiu mais que a zaga leoni-
na e assustou Mailson. Após os
30 minutos o Sport voltou a se
impor e chegou com perigo em
duas bolas paradas defendidas
por Mota.

SEGUNDOTEMPO
Jair Ventura trouxe o time para
a etapa final com Gustavo no lu-
gar de Ítalo. Porém, quem voltou
com maior presença ofensiva no

campo de ataque foi o Sampaio
Corrêa, que teve duas boas chan-
ces nos primeiros cinco minutos.

No momento que sofria uma
leve pressão, o Sport abriu o pla-
car aos 13. Ewerthon bateu fal-
ta pela esquerda e Paulo Sérgio
mandou para as próprias redes.
Doze minutos depois, o Sampaio
empatou, também com um gol
contra, assinalado pelo zaguei-
ro Chico, aos 26.

Exposto pelas mudanças bus-
cando vencer o jogo, o Sport
sofreu pressão nos minutos fi-
nais. Mais inteiro fisicamente,
o time maranhense criou mais
chances. O Leão conseguiu che-
gar nos acréscimos, num chute
forte de Matheusinho, defendi-
do pelo goleiro.
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CANDIDATURA
Todo rubro-negro sonha em co-
mandar o clube. Agora, esse so-
nho não pode justificar uma
candidatura por si. Eu quero ser
presidente do Sport, assumir es-
sa responsabilidade, mas eu fa-
ço isso representando um gru-
po. É preciso acabar com o caci-
quismo dentro da Ilha. O Sport
não tem dono, não podemos fi-
car brincando com a administra-
ção do clube que tem se mostra-
do amadora, sem planejamento.
Um mesmo grupo domina há 60
anos o Sport. Hora é Dubeux, ho-
ra é Bivar. Ou então um indicado
deles. Isso precisa acabar.

IDEIADE CLUBE
O Sport precisa ser um clube con-
temporâneo, profissional, res-
ponsável pelas finanças e pres-
tando contas aos sócios que são
os verdadeiros donos do clube.
O que inspira a minha candida-
tura é um desejo que tenho en-
quanto sócio e torcedor de fa-
zer o Sport um clube contem-
porâneo, onde as pessoas pos-
sam comparecer à Ilha do Reti-
ro para fazer o seu lazer, traba-
lhar e que não seja, de repente,
assediadas, constrangidas, por

representantes de uma gangue
chamada Torcida Jovem, que foi
posta novamente no clube pela
atual administração.

MOMENTOPOLÍTICO
É o maior escândalo de toda his-
tória do Sport. Algumas pessoas
ficam impactadas quando uso
esses termos fortes, mas eu sou
advogado e estou acostumado
e sou obrigado a usar as pala-
vras de acordo com as circuns-
tâncias. Não adianta dizer que é
um processo tumultuado ou po-
lêmico, é um golpe, um escân-
dalo. O adiamento das eleições
foi feito de forma ilegal, basea-
do em nenhum fato.

FUTEBOL
Nossa equipe técnica já está for-
matada e contratada. Já temos
acompanhado o time profissio-
nal do Sport há bastante tempo,
temos conhecimento dos atletas
com contratos rescindidos e, evi-
dentemente, noção dos pontos
mais carentes que precisamos
repor. Nós vamos correr atrás,
não adianta chorar o leite der-
ramado, nós vamos assumir o
Sport com competições em an-
damento, mas estamos prepara-

dos para isso. Vamos prestigiar a
base, todo o Pernambucano será
disputado pelo sub-20.

DIFICULDADES
Nós vamos ter a contratação com
um dos maiores CEO do merca-
do brasileiro. Já está acertado co-
nosco. Um homem que sabe fa-
zer um planejamento financei-
ro. Pela primeira vez nós vamos
fazer uma perícia contábil para
saber efetivamente o que existe
nessa caixa preta que não permi-
te que os sócios saibam. Eu me
comprometi em fazer, vou rea-
lizar essa perícia e vou dar pu-
blicidade ao resultado para sabe-
rem a quem o Sport deve, quan-
to deve e como nós vamos pagar

JAIRVENTURA
Na minha concepção, Jair Ven-
tura não deveria permanecer. O
perfil que eu tenho para técni-
co do Sport é outro. Reconheço
que é um profissional trabalha-
dor, sério, mas tenho outro per-
fil de técnico. Agora, não sou de
impor a minha vontade. Eu vou
ouvir as pessoas que eu respeito
e entendem de futebol com to-
da atenção. Se entenderem, em
princípio, que Jair Ventura tem

o perfil para que a gente possa
conversar sobre um projeto de
dois anos, não vai ter problema
algum. Não tenho nenhum pre-
conceitoenadapessoal contraele

CATEGORIASDE BASE
Nós estamos fazendo essa pro-
posta de valorização da base. O
que acontece hoje, infelizmen-
te, é que os garotos da base só
ganham oportunidades quando
um jogador do profissional ma-
chuca ou fica de fora dos jogos.
O garoto entra no jogo sem es-
tar acostumado com o ambien-
te e depois perde espaço e nin-
guém mais ouve falar.

PERFISDECONTRATAÇÕES
Minha gestão vai lidar primei-
ro com a responsabilidade finan-
ceira. Não há nenhum preconcei-
to com medalhão, mas precisa-
mos contratar jogadores que ve-
nham compor uma equipe com-
petitiva e que nos traga resulta-
dos concretos dentro das nossas
possibilidades. Agora, assim que
tivermos condições de contratar
um jogador com maior presen-
ça no cenário nacional e que ve-
nha com vontade de jogar e não
comente encerrar sua carreira,

nós vamos fazer, dentro do pla-
nejamento.

FEMININOE AMADORES
Os esportes amadores ficarão sob
a vice-presidência de um ex-atle-
ta, Eduardo Carvalho. Haverá a
superintendência realizada por
outro profissional de referência
nacional, Ricardo Thibau, para
fazer com que o Sport volte a ser
umareferêncianosesportesolím-
picos e amadores. A nossa histó-
ria impõe todo respeito pelos es-
portes amadores pois viemos de-
les. Já o futebol feminino vai ser
tratado da mesma maneira que
o masculino.

PATRIMÔNIO
Temos a única proposta objeti-
va para a Ilha. Vamos transfor-
má-la em uma Ilha Inteligente.
O torcedor vai poder ir como se
fosse um shopping center, com
academia, café, local para reu-
nião, vamos fazer o mesmo. Em
primeiro lugar, vamos limpar a
Ilha do Retiro, tirar todos aque-
les que não tiverem compromis-
so em zelar pelo nosso patrimô-
nio, vamos colocar para fora a
Jovem, diferentemente do que
a atual administração fez.

Eduardo Carvalho //Entrevista candidato da chapaMovimento Uma Razão Para Viver

“Acabar como caciquismo na Ilha”
Candidato pela chapaMovimento UmaRazão Para Viver, Eduardo Carvalho é o segundo entrevistado da série com os presidenciáveis

FERNANDO CASTRO

ESPECIAL PARA O DIARIO

fernando.castro@diariodepernambuco.com.br

O
processo eleitoral
do Sport chega em
uma semana deci-

siva.Depoisdoadiamento
no finaldoanopassado, as
eleiçõesacontecemnapró-
ximasexta-feiraeossócios
rubro-negrosvãopoderes-
colher a gestão quevai co-
mandar o clube no próxi-
mobiênio.Dandocontinui-
dadeà sériedeentrevistas
comosquatrocandidatosà
presidência, depois de en-
trevistaropresidente licen-
ciadoMiltonBivar, oDiario

de Pernambuco conversa
agoracomEduardoCarva-
lho.ConcorrendopeloMo-
vimento Uma Razão Para
Viver, grupo de oposição,
o advogado Eduardo Car-
valho é um dos principais
críticos da atual gestão do
Sport e defende a transpa-
rência, renovaçãoeprofis-
sionalismono clube. O ad-
vogado disputou as elei-
ções de 2018 com Milton
Bivar,masacabouperden-
donasurnas.Desdeentão,
continuou com o projeto
de ser presidente. Confira,
abaixo, as principais falas
do candidato..



N
a próxima sexta-feira,
acontecerão as eleições
do Sport Club do Reci-

fe, visando o preenchimento
dos cargos de presidente Execu-
tivo, vice-presidente Executivo
e conselheiros, que exercerão
seus respectivos mandatos no
biênio 2021/2022.

Sócio patrimonial do clube, o
advogado Flávio Koury concor-
re a uma das vagas do Conse-
lho Deliberativo pela chapa 1 –
Sport de Primeira - da situação,
que tem como candidato à pre-
sidente Executivo Milton Bivar
e, como vice, Carlos Frederico
Melo, ambos pleiteando a ree-
leição.

Além des-
sa, outras três
chapas tive-
ram suas ins-
crições deferi-
das, sendo a 2
(SportnaRaça)
encabeçada pelos candidatos Ne-
lo Campos e Leonardo Lopes, a
3 (Juntos pelo Sport), por Del-
miro Gouveia e Marcos Cabral
e, finalmente, a 4 (Uma Razão
Para Viver), por Eduardo Carva-
lho e Aracy Bibiano.

Tendo por objetivo contribuir,
nas suas palavras, para a “vali-
dade e eficácia da disputa”, for-
mulou ele, junto à Comissão
Eleitoral, no último dia 26, pe-
dido para que fossem os candi-
datos a tais cargos convocados
a apresentar comprovação de
que os seus nomes não estão in-
seridos em lista de maus paga-

dores/inadimplentes, mantidas
por órgãos de proteção ao crédi-
to (Serasa, SPC e Cadin).

“O Estatuto Social do Sport
Club do Recife, que se constitui
na sua Lei Orgânica e pelo qual
é regido (art. 135), é claro e ob-
jetivo no sentido de taxar como
inelegível o candidato que, con-
correndo à Presidência Execu-
tiva ou à Vice-Presidência Exe-
cutiva, possua, a partir da sua
inscrição, registro em órgãos
de proteção ao crédito”, explica.

De acordo com ele, isso é o
que expressamente dispõe o ar-
tigo 104-A, inciso VIII, do Esta-
tuto, disso decorrendo que os

candidatos a
tais cargos de-
vem, necessá-
ria e obrigato-
riamente, estar
comosseusno-
mes “limpos”
tão logo inscri-

tos à disputa e assim permane-
cerem até, no mínimo, a “pro-
clamação dos eleitos”, o que se
dá decorridas 24 (vinte e qua-
tro) horas após findos os traba-
lhos eleitorais, nos termos do
artigo 110 do referido Estatu-
to, sendo havidos por inelegí-
veis aqueles que não cumpram
dito requisito.

Justamente baseado nessas
disposições, ele formulou pe-
dido formal, mediante petição
escrita, dirigida ao presidente
da Comissão Eleitoral, no sen-
tido de que os cabeças das cha-
pas já inscritas apresentassem
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“O pedido em

referência não tem por

objetivo prejudicar ou

perseguir, em especial,

candidatura alguma”

“Candidatos negativados são inelegíveis”
O Estatuto do Sport é claro ao taxar como inelegível o candidato que possua, na inscrição, registro em órgãos de proteção ao crédito

WILLIAMS AGUIAR/ SPORT CLUB DO RECIFE

Pleito rubro-negroPleito rubro-negro

declarações daqueles órgãos de
proteção ao crédito, de que os
seus nomes neles não estão in-
seridos, ou seja, de que são “fi-
chas limpas”.

“O pedido em referência não
tem por objetivo prejudicar ou
perseguir, em especial, candi-
datura alguma, até porque é de
se presumir que os postulantes
aos mencionados cargos conhe-
çam as regras do certame, den-
tre as quais a que impõe, como
pressuposto inafastável de ele-
gibilidade, a ausência de regis-
tro em órgãos de proteção ao
crédito, como já visto”, ressalta.

Votar em candidato inelegí-
vel ou mesmo em quem não é

candidato configura-se ato des-
tituído de validade e de eficá-
cia, não se podendo perder de
vista que o próprio Estatuto do
Sport Club do Recife prevê que,
findos os trabalhos eleitorais e
encaminhados os papéis que lhe
tenham dito respeito ao ainda
presidente Executivo, terá este
o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas para proclamar os elei-
tos, cabendo recurso até duas
horas antes desse ato, dirigido
ao próprio presidente Executi-
vo, inclusive impugnando can-
didatos inelegíveis, dentre ou-
tras situações, sendo certo que,
dessa nova decisão, se poderá
recorrer ao Conselho Delibera-

tivo que, em 72 horas, decidirá
em última instância (Estatuto,
artigos 110, 111 e 112).

Tudo isso poderá facilmente
ser evitado caso a postulação
dirigida à Comissão Eleitoral
seja deferida, com a determi-
nação de que os candidatos aos
cargos de presidente Executivo
e de vice-presidente Executivo
comprovem, por certidão ou de-
claração dos órgãos de proteção
ao crédito (Serasa, SPC e Cadin),
que os seus respectivos nomes
neles não estão incluídos e ne-
gativados, sendo detentores, as-
sim, de fichas cadastrais limpas,
reunindo, portanto, condições
de elegibilidade, no particular.

Sete de Setembro retorna
após 11 anos comderrota

Náuticomantém 100%
no estadual feminino

O Sete de Setembro voltou a

disputar um jogo na Série A1

depois de 11 anos,mas não se

deu bem. Diante do Retrô, o

Lobo Guará perdeu por 3 a 2,

ontem, na Arena de Pernam-

buco. A Fênix chegou a abrir 3

a 0. A equipe de Garanhuns

ainda reagiu na reta final mas

sem conseguir pontuar. O Re-

trô volta a campo na quarta-

-feira, às 20h, contra o Afoga-

dos, no Vianão. O Sete joga

apenas no domingo, quando

recebe o Náutico no Gigante

do Agreste, a partir das 16h.
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está marcado para o

próximo dia 5

AFLITOS ESTADUAL

O Náutico manteve os 100%

deaproveitamentonoPernam-

bucano Feminino de 2020 ao

vencer o Ferroviário do Cabo

por 1 a 0, ontem à tarde, nos

Aflitos. O gol contra foimarca-

do pela zagueira Amanda Sil-

va. Aos 38 do primeiro tempo,

a alvirrubraAmandaSousa fez

uma boa jogada pela esquer-

da e cruzou para sua xará to-

car de cabeçapara aspróprias

redes.O timevermelhoebran-

co lidera a competiçao com15

pontos,Marcou 21 gols e e so-

freu apenas dois.

CURTAS[



YAGO MENDES

Especial para o Diario

esportes@diariodepernambuco.com.br

A
vitória do Náutico sobre
o Central foi um bom
primeiro passo para o

Timbu na disputa do Campeo-
nato Pernam-
bucano. Coin-
cidentemen-
te, esta foi a
segunda vez
nos últimos
três anos que
o 5 a 0 é o apli-
cado pelo Alvirrubro em sua
casa. A primeira ocorreu na
segunda rodada do Estadual
2019, quando venceu o Petro-
lina pelo mesmo placar.

Ampliando o recorte recen-

te de boas estreias alvirrubras,
desde o retorno aos Aflitos, em
nenhum desses primeiros jo-
gos em casa no Estadual o time
saiu de campo derrotado. Além
do triunfo por 5 a 0, o Timbu
bateu o América-PE por 3 a 2

em 2019 e em-
patou com o
Sport em 1 a
1, no ano pas-
sado.

Nesse inter-
valo de dois
anos, além dos

dois 5 a 0, o Náutico só conse-
guiu aplicar uma goleada em
uma outra oportunidade: a vi-
tória por 4 a 1 sobre o Oeste,
na 36ª rodada da última Série
B, que já aconteceu neste ano.
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Além do triunfo por
5 a 0, o Timbu bateu o
América-PE por 3 a 2 em
2019 e empatou com o
Sport em 1 a 1, em 2020

Dois anos
depois, Náutico
repete goleada
Desde o retorno aos Aflitos, todas as estreias como

mandante no Estadual vieram combons resultados,

sem que o Alvirrubro tenha saído derrotado

ANA BEATRIZ VENCESLAU

Especial para o Diario

esportes@diariodepernambuco.com.br

Com apenas duas contratações
para o início da temporada 2021
sendo ambas para o gol, o técni-
co do Santa Cruz, João Brigatti,
enfatizou a necessidade de con-
versas com a diretoria do clube
para prospectar novos reforços
que aumentem a qualidade do
elenco, que saiu de campo der-
rotado (2 a 0) diante do Vitória,
em Salvador, anteontem, pela
estreia do Nordestão.

“Está difícil, estamos buscan-
do jogadores que venham pa-
ra qualificar o elenco, na ver-
dade. São conversas que temos
que ter fora de campo, para pa-
ra não vir a fazer uma parti-
da ruim como fizemos ontem
(anteontem).”

O treinador ainda salientou
a importância de ter um plan-
tel uniforme na desgastante se-
quência que terá Campeonato
Pernambucano, Copa do Nor-
deste e Copa do Brasil no pri-
meiro semestre.

“São partidas difíceis que a
gente tem pela frente. A sequên-
cia de jogos de meio e fim de se-
mana gera um desgaste muito
grande no elenco todo e precisa-
mos rodá-lo, além de buscar um
equilíbrio”, comentou.

O Tricolor do Arruda volta a
campo na próxima quarta-fei-
ra, às 16h, para enfrentar o
Central, em Caruaru, pelo Es-
tadual. A Cobra Coral buscará
manter seus 100% de aprovei-
tamento no Pernambucano,
uma vez que venceu o Vitória
na primeira rodada por 2 a 0.

TIAGO CALDAS/CNC

Técnico diz que time
precisa de reforços

SANTA CRUZ

Kieza foi

o grande

destaque na

goleada sobre

o Central

QUINA 5502

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA ACUMULOU 14.500.000,00
QUADRA 69 11.290,50
TERNO 160.636 4,01

29 45 50 68 72

15 42 48 49 62 69 76

TIME DO CORAÇÃO AMERICA /MG

TIMEMANIA 1606

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

7 ACUMULOU 2.708.100,14
6 0 0,00
5 64 1.314,43
4 1.173 9,00
3 11.172 3,00

LOTERIAS[

MEGA-SENA 2348

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA 1 49.341.885,20
QUINA 107 38.652,61
QUADRA 6.601 895,06

02 03 07 48 51 54

027977 RATEIO 500.000,001º PRÊMIO

002460 RATEIO 24.000,003º PRÊMIO

014954 RATEIO 19.000,004º PRÊMIO

017787 RATEIO 18.329,005º PRÊMIO

098438 RATEIO 27.000,002º PRÊMIO

FEDERAL 5542

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 1 1.008.649,20
14 301 1.003,75
13 8679 25,00
12 90721 10,00
11 468221 5,00

01 03 04 06 08 10 11 12

13 14 16 17 21 23 25

LOTOFÁCIL 2168

DUPLA-SENA 2201

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 701.832,16
QUINA 5 7.722,64
QUADRA 370 119,26

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA 0 0,00
QUINA 8 4.343,98
QUADRA 498 88,61

15 16 22 28 41 421º SORTEIO

03 10 18 24 33 432º SORTEIO

Em relação ao time que rece-
beu a Fera Sertaneja, em 30 de
janeiro de 2019, o único titu-
lar que ainda está no Náutico
é o volante Luiz Henrique, que
acertou seu retorno ao Timbu
um dia antes da estreia e não
estava à disposição para enfren-
tar a Patativa. Camutanga, ti-

tular na vitória sobre o Cen-
tral, estava no banco naquela
oportunidade.

Mas, se a história começou
igual, o Náutico espera ter um
final diferente. Nos últimos dois
anos, a conquista do título ba-
teu na trave, primeiro com o
vice de 2019, quando perdeu

apenas na disputa por pênal-
tis para o Sport e, depois, com
a queda nas semis de 2020, no-
vamente nas penalidades, desta
vez para o Santa Cruz. E, para
manter a crescente e embalar
o time, a inspiração da grande
estreia pode ser um diferencial
para um novo triunfo.


