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Pernambuco é o segundo estado
que mais investiu em saúde
Pernambuco foi o segundo estado do país a destinar mais recursos para a área de saúde pública nos dois primeiros
meses deste ano. Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Em janeiro e fevereiro, o governo aplicou
R$ 908,54 milhões em gastos líquidos. O montante é superado nacionalmente apenas por São Paulo, com
R$ 3,55 bilhões. O Rio Grande do Sul ficou na terceira colocação, com R$ 896 milhões. Economia 10
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Novo binário
em Jaboatão
Alterações envolvem
6,5 km de vias, por
onde trafegam, todo
dia, cerca de 25 mil
veículos. Vida Urbana 21

>>

Áudios vazados
de Bolsonaro

TEMPO

IMPOSTO DE RENDA

Chuva deve
dar trégua após
quatro dias

Receita prorroga
prazo para
declaração

Vida Urbana 20

Economia 11

Rosa Weber suspende trechos
de decretos de Bolsonaro

Presidente chamou
Randolfe Rodrigues de
“bosta” em trecho
divulgado por Jorge
Kajuru. Política 9

A ministra do STF concedeu liminar suspendendo trechos dos quatro
decretos sobre posse e porte de armas assinados pelo presidente Jair
Bolsonaro em fevereiro e que passariam a valer a partir de hoje. Política 6
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A importância da vacinação
também para a influenza
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Campanha de imunização contra a influenza visa evitar
aumento ainda maior de casos de Srag, que sobrecarregam
o sistema de saúde por causa da Covid-19. Vida Urbana 19
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Íbis, quanto pior, melhor
Gosto de quem faz da queda
um voo de pássaro e se reinventa. Daqueles que ressurgem da
quase humilhação sem coitadismo. Tenho, por isso, simpatia pelo Íbis, que iniciou a sua jornada pelos campos de futebol em
1938 e transformou o drama de
novela mexicana em crônica risonha de Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta.
Nascido numa fábrica de tecelagem no bairro de Santo Amaro, no Recife, no dia da Proclamação da República, o Íbis tinha

o destino dos rejeitados: com a
morte do fundador, seus herdeiros não quiseram ficar com o time. O encargo foi assumido pelo gerente da fábrica, Onildo Ramos, que adotou o belo pássaro
preto como símbolo.
Daí em diante, foi uma história de gloriosas derrotas nos campeonatos pernambucanos. O Íbis
alternava com o Ferroviário e o
Asas, nos idos de 1960, a sina de
ser o último colocado. O auge desse currículo ocorreu na década seguinte, quando sofreu nove der-

rotas consecutivas numa série de
23 jogos sem vitórias.
Como se isso fosse pouco, o time
acumulou cinco derrotas entre as
maiores da competição: Náutico
11 x 0 Íbis, em 1958; Santa Cruz
11 x 0 Íbis, em 1976; Santa Cruz
13 x 0 Íbis, em 1978; Sport 11 x 0
Íbis, em 1980; e Santa Cruz 13 x 0
Íbis, em 1981. Aí começou a fama
de pior time do mundo. E o mundo, curioso, gostou da brincadeira.
Perder de cinco a zero era banal. Ganhar a partida com um gol
contra do adversário era honra
imensa, verdadeira epopeia, notícia em todos os jornais do país.
Os registros são históricos: 1 a 0

sobre o Náutico, em 1961; 1 a 0 sobre o Santa Cruz, em 1965; e 1 a
0 no Sport, em 1967, jogo, aliás,
a que tive o desprazer de assistir
como torcedor fanático (precisava dizer?) do outro rubro-negro.
De um time que começou como recreação para operários de
fábrica, o Íbis foi capaz de revelar um bicampeão do mundo, o
centroavante Vavá, da seleção brasileira de 1958 e 1962. Em 1959,
quando Pernambuco representou o país no Campeonato Sul-Americano de Futebol, três jogadores do Íbis foram pré-convocados
pelo técnico Gentil Cardoso: o legendário goleiro Jagunço e os ata-

do Estado Moderno e Democrático de Direito, sempre a serviço
do povo?, ou; quer “O poder apenas pelo poder”; “O poder para si
próprio e para os seus?”, “O poder
para ser forte e defender interesses pessoais que prejudicam a população?”; Seu objetivo é “o poder
da força, das armas, autoritário e
que não respeita as leis?”; É o “o
poder marginal, para locupletar-

das para cada povo organizado?”.
A reflexão provocada pela frase de
Aristóteles nos impõe indagarmos
constantemente a nós mesmos: O
que finalmente queremos? “O poder que reverencia a busca constante de justiça social, que oferece
a cada membro de uma sociedade
as necessárias chances de terem
uma escola de qualidade, um sistema de saúde digno, uma Justiça
plena no cumprimento jurisdicional da garantia de coexistência pacífica entre os homens?; “Um Estado seguro?”Buscamos realmente viver num regime que não abre
mão do contraditório, da livre expressão? ; Queremos realmente o
poder não arbitrário, que cumpre
o juramento da ordem emanada da
vontade do povo, verdadeiro destinatário para usufruir de uma sociedade organizada, onde as oportunidades devem ser iguais? Nossa
vontade é deixar o legado democrático para as futuras gerações?
Uma política que nos dê orgulho
porque permite que o Povo exerça o poder através do Estado Organizado administrado para ele?
O fato é que devemos refletir. Ob-

cantes Vantu e Inaldo.
A agremiação mudou-se para
a cidade de Paulista e o uniforme belíssimo – com a mitológica ave grega que lhe deu o nome
no escudo - é muito vendido. Faz
vinte anos que não participa da
primeira divisão do campeonato pernambucano, mas a internet ajudou-lhe na construção da
imagem. Consta que é o quarto
clube mais visitado numa plataforma. Se o clube está predestinado ao quanto pior, melhor,
longa vida ao Íbis.
* Ministro do STJ e ex-repórter
do Diario de Pernambuco

Antônio Luiz Neto *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

A luta pelo poder
Felizes aqueles que vivem em
democracia. Podem expressar-se
e serem ouvidos. Podem votar e
serem votados. Têm a livre escolha para indicar representantes
que se assemelhem aos seus pensamentos e ideais. Cidadãos que
podem transformar a sociedade, participando direta e/ou indiretamente da construção do
Estado formal, criado pela luta e organização de cada nação.
Felizes os que convivem numa democracia plena em seu funcionamento. Nela, do mais preparado
ao menos letrado ou politizado,
todos detêm o poder que emana
do povo. É dado o direito inalienável de ser respeitado e participar em igualdade de condições
com qualquer outro indivíduo.
Na democracia, o voto não deve ser vilipendiado, comprado, falseado, desaforado, extraído, roubado. Quando acontece,
o povo sempre pode corrigir. É
o melhor dos regimes. Quando bem exercido pode evoluir.

DIARIOdePERNAMBUCO
Fundado em 1825 por
Antonino José de Miranda Falcão

A melhor definição de política
veio da Grécia. Muitos foram os
filósofos e cientistas políticos que
falaram e escreveram brilhantemente sobre a matéria, Demóstenes, Sócrates, Platão, Maquiavel e, tantos outros, em todos
os tempos, até os presentes dias.
Entretanto, apenas um, expressou
de forma genial e suscinta uma
definição que nos permite entender, pensar e refletir sobre a política. O grande Aristóteles. Ele disse:
“Política é a luta pelo poder”.
Afirmou que cabe a cada um, que
escolhe ou é escolhido, saber o que
pretende. Para que você quer a política? Para que você quer o poder?
Que tipo de poder quer exercer ou
ver ser exercido. “O poder do fazer pelas pessoas!”; “O poder de
construir a sociedade nas comunidades, nos bairros, nos subúrbios,
nos distritos, nos sítios, nas cidades, nos Estados Membros, onde o
homem e a natureza estiverem?”;
Você quer “o poder de atingir os
verdadeiros objetivos da criação

Felizes aqueles que
vivem em democracia.
Podem expressar-se e
serem ouvidos. Podem
votar e serem votados
-se?”, “para enriquecer através da
corrupção e do compadrio!”; Você luta pelo: “ poder demagógico
e transgressor?; Que não respeita a educação, a saúde, a ciência,
a justiça, não protege os sagrados
ditames da liberdade, da igualdade de oportunidades, da dignidade para todos, independentemente de condição social, cor,
etc, estabelecidos sob a égide da
Constituição e das leis formula-

DIRETORIA

servar nossas opções. Fazer nossas
escolhas de forma responsável e cidadã. Quem nos representa tem que
ser igual ou melhor do que cada
um de nós. Somos nós que constituímos o Estado. Precisamos ter um
país ao nível das nossas gerações.
Das opções que fazemos surgem
os governos, as gestões, as obras,
as leis, as decisões, as sentenças.
Nossa responsabilidade é grande.
Estamos plantando a Nação para os
nossos filhos, sobrinhos, netos, para
os brasileiros de hoje e do amanhã.
Precisamos começar agora. Olharmos para um lado, para o outro,
para trás, para o presente, analisarmos tudo e seguirmos em frente do alto da nossa experiência. Vamos tentar. Nós merecemos. Nossa Pátria merece. Ela foi construída por muitos. Com sangue, suor
e lágrimas. Por nós mesmos. Pelos
nossos queridos pais e antepassados. Por tantos heróicos brasileiros que escreveram páginas de ouro que nos servem de exemplo de
nativismo e luta por justiça social.
* Professor e Defensor Público
do Estado de Pernambuco
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DOM
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Localidade
PE
R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 2,00
PB
R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 2,00
Outros estados R$ 4,00 R$ 8,00 R$ 2,00

Baixe o nosso novo app:

PE / PB

Outros estados

segunda a domingo:
anual

R$ 990,50

R$ 1.877,00

semestral

R$ 495,25

R$ 938,50

sábado e domingo:
anual
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R$ 260,00
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e na App Store
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Diario político
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Sorrindo
As obras de recuperação da
PE-635, que liga Dormentes
a Afrânio, já se encontram na
metade da sua execução. Segundo a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos,
Fernandha Batista, a expectativa é de que os 33 quilômetros de estrada restaurados sejam entregues no próximo mês de agosto. A melhoria, que faz parte do Programa Caminhos de Pernambuco, do governo do estado,
conta com investimentos na
ordem dos R$ 24 milhões.
Quem está sorrindo com o

Telefone: 2122.7508 e-mail: politica@diariodepernambuco.com.br Editor: Filipe Assis Editor assistente: Jailson da Paz

Weber suspende trechos
dos decretos de armas
ABDIAS PINHEIRO/ASCOM/TSE

Com a movimentação do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (MDB), de declarar sua intenção de disputar o Palácio do
Campo das Princesas ao deputado federal Raul Henry, presidente estadual do MDB, algumas questões ficam no ar. Caso a
estratégia da oposição for o lançamento de duas candidaturas,
uma ligada ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e outra
posicionada ao centro no espectro ideológico, a prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), toparia se lançar na disputa para ser
o nome desse campo? Como ficaria o prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira (PL), na equação com Miguel saindo na frente
dele como o candidato ligado ao bolsonarismo com o pai, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), na função de líder do
governo Bolsonaro na Casa Alta? “Ninguém está fora de equação, nem dentro. Isso são nomes naturais que estão surgindo
e que é justo que se movimentem”, disse o ex-ministro Armando Monteiro Neto (PSDB) à coluna. “É muito cedo para que se
defina a melhor estratégia, qual é o perfil exatamente das candidaturas”, completou o tucano.

Geraldo Julio, secretário de
Desenvolvimento Econômico, é também presidente do
ICLEI América do Sul. A entidade que agrega governos
locais pela sustentabilidade
é ligada à Organização das
NaçõesUnidas(ONU).AONG
internacional acaba de escolher o ex-prefeito do Recife
como enviado especial do
Conselho Global para América Latina. Geraldo passa a
representar também o México e a América Central.
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Decisão sobre as mudanças, que entrariam em vigor hoje, é provisória e será
analisada na sessão do plenário virtual da Corte que vai de 16 a 24 de abril

Oposição

GJ no ICLEI

www.diariodepernambuco.com.br/politica

andamento da obra é o deputado federal Fernando
Monteiro (PP) que havia sinalizado com esse compromisso para os sertanejos.

Sem barulho I
Após dois anos de tramitação e uma ampla discussão
na Assembleia Legislativa de
Pernambuco, foi promulgada a lei de autoria do deputado estadual Wanderson
Florêncio (PSC) que proíbe
a queima e a soltura de fogos com estampidos em todo território pernambucano.
O texto também amplia a
proibição de utilização de fogos de artifício ou qualquer
artefato ruidoso em unidades de proteção ambiental.

Sem barulho II
Os fogos barulhentos causam um enorme transtorno
à sociedade, prejudicando
principalmente a saúde de
crianças, idosos, pessoas
com Transtorno do Espectro
do Autismo (TEA) e animais.
A multa para quem descumprir a lei, que entra em vigor
em 90 dias, ficará entre R$
10 mil e R$ 100 mil.

ARMANDO HOLANDA
ESPECIAL PARA O DIARIO
politica@diariodepernambuco.com.br

ministra do Supremo
Tribunal Federal Rosa
Weber suspendeu, ontem, trechos de quatro decretos que flexibilizavam a posse
e o porte de armas no Brasil. A
decisão individual suspende as
normas dos decretos de Jair Bolsonaro (sem partido) que entrariam em vigor hoje. A decisão
será analisada na sessão do plenário virtual da corte que vai de
16 a 24 de abril. Nesse período,
os demais ministros que compõem o STF devem inserir seus
votos no sistema anunciando,
assim, apoio ou discordância
da decisão de Weber.
Entre as mudanças causadas
pela suspensão, está o limite
de armas de fogo que o cidadão
brasileiro comum pode adquirir
desde que preencha os requisitos necessários para obtenção do
Certificado de Registro de Arma
de Fogo. A proposta de aumentar
de dois para seis foi derrubada.
Na decisão provisória, a ministra Rosa Weber afirmou que
“inúmeros estudos revelam uma
“inequívoca correlação entre a
facilitação do acesso da popula-

A

Ministra alertou para possível aumento de crimes
ção às armas de fogo e o desvio
desses produtos para as organizações criminosas, milícias e
criminosos em geral, por meio
de furtos, roubos ou comércio
clandestino, aumentando ainda
mais os índices gerais de delitos
patrimoniais, de crimes violentos e de homicídios”.
O mesmo decreto suspende a
parte que permitia que agentes
prisionais, policiais, membros do
Ministério Público e tribunais
comprassem, além das seis de
uso permitido, outras duas armas de uso restrito.

Os decretos, anunciados no final de fevereiro, também diminuíam a fiscalização do Exército sobre a circulação de armas.
Foi suspenso ainda o trecho de
outro decreto que ampliava, em
grande escala, os limites para
compras de armas e munição
para caçadores, atiradores e colecionadores. “Os Decretos de fevereiro de 2021 alteram de maneira inequívoca a Política Nacional de Armas, em atividade
regulamentar excedente do seu
espaço secundário normativo”,
analisa a relatora.

IMPEACHMENT

Nunes é relator contra Moraes
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques foi sorteado como relator
do pedido apresentado pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) para que o STF determine
que o Senado Federal abra um
processo de impeachment contra um dos integrantes da Corte, o ministro Alexandre de Moraes. O mandado de segurança
foi recebido no STF na última

sexta-feira, mas foi protocolado só ontem, quando foi sorteado o relator.
Em fevereiro, o senador apresentou um pedido de impeachment contra o ministro após a
ordem de prisão contra o deputado federal Daniel Silveira
(PSL-RJ), ato criticado por Kajuru. O requerimento enviado
na sexta-feira foi direcionado
ao ministro Luís Roberto Bar-

roso, que havia determinado
na quinta-feira a abertura de
uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) no Senado para
investigar possíveis omissões
do governo federal no âmbito
da pandemia.
A decisão de Barroso se deu
em um pedido feito pelo próprio Kajuru e o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).
(Do Correio Braziliense)
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“Ampliar demais o foco é não ter foco”
Dos três senadores pernambucanos, dois são favoráveis à abertura da CPI da Pandemia, mas com foco voltado para as ações do governo
MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

to do governo federal quanto à
gerência da pandemia e espera
que a CPI “comprove a agenda
os três senadores per- genocida” de Bolsonaro. “O gonambucanos, dois assi- verno apostou no vírus, achannaram o requerimento do que uma infecção acelerada
de apoio à abertura da Comis- geraria a tal imunidade de resão Parlamentar de Inquérito banho. Pouco importava se mi(CPI) da Covid-19. Jarbas Vascon- lhares morreriam, vidas sacricelos (MDB-PE) e Humberto Cos- ficadas em oferenda ao deus
ta (PT-PE) se posicionaram a fa- mercado. Tudo isso será devivor da comissão que investiga damente comprovado pela CPI.
as ações do governo federal no Essa política genocida não pasenfrentamento da pandemia. sará impune”, escreveu em sua
As assinaturas e o andamento rede social.
sobre o processo só ganharam
O líder do governo no Senado,
força após decisão do ministro Fernando Bezerra Coelho (MDBdo Supremo Tribunal Federal -PE) é contrário à abertura da
(STF) Luís Roberto Barroso, na CPI neste momento. “Nós vamos
última quinta-feira, de solicitar conversar com os que subscreveabertura de uma CPI. Contudo, ram, para aqueles que eventualhá senadores que
mente possam
procuram estenestar dispostos
der as investigaa rever a sua poções aos estados
sição, para que a
e municípios, e
gente possa eviaté mesmo criar O governo apostou
tar a instalação
uma nova CPI pa- no vírus. Pouco
da CPI”, afirmou
ra apreciação.
em entrevista à
Para o senador importava se milhares TV Globo.
pernambucano morreriam. Vidas
Procurado peJarbas Vasconce- sacrificadas em
la reportagem, o
los (MDB-PE), hadeputado fedevia uma espécie oferenda ao mercado” ral Tadeu Alende esperança no Humberto Costa,
car (PSB-PE), assenador
(PT)
prosseguimento,
sinalou que “é
por meio de Padelicado o STF
checo (DEM-MG), já que as assi- substituir o presidente do Senaturas coletadas pelos repre- nado no juízo de abertura de
sentantes eram suficientes. “Co- uma CPI”, mas não é contrário
mo isso não ocorreu, o Supre- ao que fora feito. Ele argumenmo teve que agir. Ou seja, teve tou que “dado o estado de crique agir em função da inércia minosa omissão do governo fedo senado”, enfatizou o sena- deral diante da pandemia, creio
dor. Sobre a ampliação do esco- que a decisão do ministro Barpo da CPI para os estados e mu- roso é correta. Nessa matéria,
nicípios, Jarbas acredita que é com milhares de mortes que
inviável e que “ampliar demais poderiam ter sido evitadas, os
o foco é não ter foco nenhum”. prejuízos da não abertura são
“Não vai se conseguir apu- incalculáveis”.
rar com a qualidade e rigor neEm sua rede social, a deputacessários os gastos dos mais de da federal Marília Arraes (PT)
5 mil municípios e 27 estados, rechaçou o encontro entre Joralém do governo federal. Para ge Kajuru (Cidadania-GO) e o
apurar os gastos dos municípios presidente. Para ela, “um pree estados existem os tribunais sidente da República e um sede contas, ministério público e nador articularem para atrademais órgãos de controle”, ar- palhar a criação de uma CPI
gumentou Jarbas.
e derrubar ministros do STF é
Outro personagem responsável um escárnio”. Ela continua: “É
pela assinatura, Humberto Cos- mais um crime de responsabita (PT) criticou o posicionamen- lidade de Bolsonaro. A conversa
AMANDO HOLANDA
ESPECIAL PARA O DIARIO
politica@diariodepernambuco.com.br

D

Jarbas Vasconcelos (MDB) é contra ampliação da CPI para estados e municípios
ROBERTO STUCKERT FILHO/DIVULGACÃO

Humberto Costa vê governo “genocida”
entre ele e Kajuru é um atentado contra a democracia”.
ÁUDIO DIVULGADO
Sobre o áudio da conversa divulgado, Jarbas preferiu não se posicionar. Por meio de nota, ele
informou “esse negócio de senador gravar presidente, presidente esculhambar em áudio outro
senador...não deveria nunca fazer parte do dia a dia do Senado federal nem do Congresso
como um todo”.

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA SENADO

Fernando Bezerra Coelho é contra a CPI

O parlamentar Tadeu Alencar
(PSB-PE) enxerga a gravação como um reflexo do que Bolsonaro é. “Autoritário, agressivo,
exercendo uma pressão indevida sobre membros do Poder Legislativo e querendo manipular
a atuação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Mais um
fato a ser apurado e que exige
responsabilização”, arrematou.
NOVOS CAMINHOS
A CPI está tomando novos cami-

nhos. Ao menos é o que esperam
ossenadoresAlessandroVieira(Cidadania-SE) que tenta, por meio
de aditamento, a inserção dos
estados e municípios no foco da
investigação. Coisa que, segundo apontam especialistas e políticos, fugiria do propósito que é
investigar ações ou falta delas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem
partido). Sobre isto, Jarbas assinala que “a CPI no Senado deveria
focar no que foi definido desde o
início de sua tramitação”.
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MARCOS CORRÊA/PR

Bolsonaro fala
em ter de “sair
na porrada”
Presidente chamou Randolfe Rodrigues, autor do
pedido de CPI, de “bosta” em trecho divulgado por
Jorge Kajuru da conversa com o chefe do Executivo
senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) divulgou
ontem mais um trecho
da conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro no último
sábado. Nele, o mandatário diz
que teria que “sair na porrada”
com o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que foi o autor do pedido
de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, para investigar possíveis
omissões do governo federal no
âmbito da pandemia.
Na conversa gravada e divulgada por Kajuru, o senador afirma que “se a CPI for revanchis-

O

“Quero
distância
oceânica”
O senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) disse ontem não
pretender ter mais conversas
com o presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar divulgou no último domingo o áudio de uma conversa que teve
com o mandatário na qual ele
pressiona o senador a investigar também na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Covid-19 governadores e prefeitos. Ainda no áudio, ele afirmou que “tem que peticionar
o Supremo (Tribunal Federal)
para colocar em pauta o impeachment (de ministros do
STF).” O senador garante que
o presidente sabia que o áudio
seria divulgado, e que chegou
a informá-lo 20 minutos antes
de publicar. “Não tenho mais
nada para conversar com ele.
Quero distância oceânica dele.” (Do Correio Braziliense)

ta” ele não irá participar. “Se
você não participa, daí a canalhada lá do Randolfe Rodrigues
vai participar. E vai começar a
encher o saco. Daí, vou ter que
sair na porrada com um bosta
desse”, respondeu o presidente
Bolsonaro. O áudio foi divulgado pelo senador em entrevista
à Rádio Bandeirantes.
Na ocasião, Kajuru afirmou
que a única parte que não havia divulgado era essa, para proteger o mandatário. “Porque
eu acho que foi desnecessário
quando ele ofendeu um senador e disse que ia para porrada”, disse, sem citar o nome de

Bolsonaro criticou a gravação feita por Kajuru: “Falei mais coisas naquela conversa”
Randolfe inicialmente.
Mais cedo, ontem, Bolsonaro
criticou a gravação. “O dia que eu
fui gravado numa conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto
que chegamos no Brasil”, disse
a apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada nesta segunda.
Em seguida, quando um apoiador afirmou que a ação foi uma
“sacanagem”, Bolsonaro afirmou:

“Não é vazar, é te gravar. A gravação só com autorização judicial. Agora, gravar o presidente
e divulgar? E outra: só para controle, falei mais coisas naquela
conversa lá. Pode divulgar tudo
da minha parte, tá?”
No último domingo, Kajuru
divulgou um trecho maior da
conversa com o presidente na
qual Bolsonaro pressiona o se-

nador a investigar governadores
e prefeitos na CPI, cuja abertura foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso.
Ainda no áudio, ele afirmou que
“tem que peticionar o Supremo
para colocar em pauta o impeachment (de ministros do STF)
também”. (Sarah Teófilo, do Correio Braziliense)
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IBOVESPA

0,97%

DOW JONES

-55,2%

POUPANÇA
ANTIGA

0,5000

Taxa (%)
NOVA

0,1590

CDB

SELIC

INFLAÇÃO

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

Em % ao ano

5,28

2,75

Março/2021:
Fevereiro/2021:
Janeiro/2021:
Dezembro/2020:

IPCA do IBGE (em %)
0,93
0,86
0,25
1,35

BRENO ESAKI /AGÊNCIA BRASÍLIA

PE é o segundo
em investimento
na área de saúde
Relatórios da Secretaria do Tesouro Nacional
apontam que o estado destinou R$ 908,54 milhões
para a atividade, nos meses de janeiro e fevereiro
estado de Pernambuco lo governo fluminense, de R$
foi o segundo do país 474,62 milhões, e mais do que
a destinar mais recur- o dobro do montante aplicasos na área de saúde pública dos pelo Pará, de R$ 404,45 minos dois primeiros meses des- lhões, e três vezes superior ao
te ano. Os dados são da Secreta- Ceará, com R$ 289,33 milhões.
ria do Tesouro Nacional (STN).
Dos R$ 908,54 milhões invesEm janeiro e fevereiro, o go- tidos, segundo o governo perverno aplicou
nambucano,
R$ 908,54 mi- Montante de Pernambuco
a maior parte
lhões em gas- fica atrás apenas dos
é oriunda dos
tos líquidos. gastos do estado de São
cofres públicos
O monta nestaduais. FoPaulo e supera o do
te é superaram R$ 512 miCeará em três vezes
do nacionallhões do tesoumente apenas
ro local, o que
por São Paulo, com R$ 3.559,31 representa 56,34% de todo o vamilhões.
lor aplicado. O restante - 43,66%
A quantia investida em Per- - veio do Sistema Único de Saúnambuco supera os R$ 871,42 de (SUS) e de outros convênios
milhões da Bahia. Quando com- firmados pelo governo estadual
parado ao Rio de Janeiro, os inO total de recursos geridos pevestimentos do estado é quase lo estado foram para as áreas
o dobro do volume gasto pe- de pessoal, custeio, serviços

O

Parte dos recursos foi para ampliação da cobertura estadual dos serviços do Samu
de manutenção e operação dos
serviços. Além disso, o governo
aponta investimentos na construção, ampliação, reforma e
aquisição de equipamentos para unidades de saúde.
A lista de investimentos inclui ainda, conforme dados
do estado, em procedimentos
de média e alta complexidade

ambulatorial e hospitalar e
no fortalecimento do Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (Lacen-PE),
aquisição de medicamentos e
insumos farmacêuticos e ampliação da rede de assistência
médico-hospitalar.
Outros campos beneficiados
com investimentos da Secreta-

ria Estadual de Saúde foram o
da formação e qualificação de
profissionais do SUS, bem como o do Núcleo Estadual de Telessaude, implantado no começo deste ano, e a ampliação da
cobertura estadual dos serviços do Samu e na implementação das ações de regulação
do sistema de Saúde.

ICLEI

Geraldo, nova missão internacional
Atual presidente do ICLEI,
sigla de Governos Locais pela
Sustentabilidade, na América
do Sul, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Geraldo Julio, será o
enviado especial para a América Latina da rede internacional ligada à Organização das
Nações Unidas (ONU). O nome
do ex-prefeito do Recife foi oficializado ontem pelo novo presidente global da ICLEI, Frank
Cownie, prefeito de Des Moines (Estados Unidos).
Com a indicação, o secretá-

rio também representará na
ONU, o México e os países da
América Central. O objetivo,
segundo Geraldo Julio, é somar esforços e unificar o discurso de redução das emissões
e enfrentamento às emergências climáticas do planeta e para que haja projetos implantados em toda essa região.
“Trabalhamos sempre com
o compromisso/ação e a gente
quer chegar muito forte para
a COP26 (Conferência das Partes da ONU, prevista para acontecer em novembro deste ano,

em Glasgow, na Escócia) com
a voz regional de todos os governos locais, somados aqui
na América Latina”, destacou.
Quanto à presidência do
ICLEI sul-americano, o secretário conta com colaboradores nos quatro escritórios na
América do Sul. Destes, um
é regional e os demais ficam
Brasil, na Argentina e na Colômbia. “Ter essa organização
em três países é uma conquista grande. Temos hoje 81 associados em sete países. Já são 20
projetos concluídos”, afirma.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Receita Federal do Brasil estendeu o período
de entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
por 30 dias. O prazo foi adiado
de 30 de abril para 31 de maio
por conta da pandemia da Covid-19. O adiamento do prazo vinha sendo solicitado por contadores e pelo Congresso Nacional
e foi confirmado ontem pela Receita Federal, por meio de uma
Instrução Normativa.
De acordo com a Receita, com
o adiamento, poderão ser entregues até 31 de maio a declaração anual do IRPF, mas também a declaração final de espólio e a declaração de saída definitiva do país. O vencimento
do pagamento do imposto relativo às declarações também ficou para o fim de maio.
“As prorrogações foram promovidas como forma de suavizar as dificuldades impostas
pela pandemia do coronavírus
(Covid-19). A medida visa proteger a sociedade, evitando que
sejam formadas aglomerações
nas unidades de atendimento e
demais estabelecimentos procurados pelos cidadãos para obter
documentos ou ajuda profissional”, informou a Receita Federal em nota.
Segundo o último balanço da
Receita Federal, um em cada
três brasileiros que precisam
prestar contas com o Leão ainda não apresentaram a declaração anual do IRPF 2021. Neste ano, o governo espera 32 milhões de declarações. Até as 11h
de ontem, no entanto, apenas
12.451.339 declarações do IRPF,
o que equivale a 38,2% do previsto para este ano, haviam sido entregues.

Restituição
sem datas
alteradas
neste ano

A

Apenas 38,2% dos contribuintes haviam declarado até a manhã desta segunda-feira

Receita prorroga entrega
do Imposto de Renda
Prazo de envio da declaração foi estendido de 30 de abril para 31 de maio. No
Congresso Nacional, projeto estipula um período maior, até o fim de julho
Sem o adiamento do prazo,
anunciado nesta segunda-feira,
mais de 20 milhões de brasileiros poderiam ter que correr para apresentar a declaração até 30
de abril. Contadores, no entanto,
dizem que muitas pessoas têm
tido dificuldades de recolher os
documentos necessários à declaração por conta das medidas de
isolamento social impostas pelo novo coronavírus.
Por conta disso, o Congres-

so Nacional vem defendendo
um adiamento até maior que
o aprovado pela Receita. Projeto aprovado na semana passada pelo Senado, que aguarda a
votação da Câmara, propõe que
a declaração anual do IR vá até
31 de julho neste ano. No ano
passado, a declaração foi estendida até 30 de junho.
O governo lembrou, no entanto, que “para facilitar ainda mais o acesso do cidadão às

informações, a Receita Federal disponibiliza diversos serviços que podem ser obtidos sem
sair de casa. Acessando o e-CAC
com uma conta gov.br, o cidadão tem acesso, por exemplo,
aos seus comprovantes de rendimentos informados em DIRF
pelas fontes pagadoras, à cópia
da última Declaração de Imposto de Renda entregue e à Declaração Pré-Preenchida”.
(Correio Braziliense)
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A decisão da Receita Federal
de adiar em um mês o prazo
de entrega da declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) não alterou o calendário de restituições. O contribuinte continuará a receber o reembolso em cinco lotes mensais, de 31 de maio
a 30 de setembro.
De acordo com a Receita,
quanto mais rápido o contribuintes enviar a declaração, mais rápida será a restituição. No primeiro lote,
no fim de maio, terão prioridade os brasileiros com
mais de 60 anos de idade,
sobretudo os que têm mais
de 80 anos, as pessoas com
deficiência física ou doença
grave e os contribuintes que
têm o magistério como fonte principal de renda.
O adiamento do prazo fez a
Receita ajustar outras obrigações relativas ao Imposto de Renda. O contribuinte que deseja pagar o imposto por débito automático desde a primeira cota deverá fazer o pedido até 10 de
maio. Quem enviar a declaração após essa data deverá pagar a primeira parcela
por meio de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) e quitar as demais cotas em débito automático. (Agência Brasil)
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COMPESA

Negociação de débitos até 6ª
Os usuários da Compesa podem
negociar os débitos desde ontem através de audiências de
conciliação virtuais. As negociações serão conduzidas até a pró-

xima sexta-feira pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos
e Cidadania da Capital. Os interessados em acordos devem telefonar para (81) 3412-9888.

DIARIOdePERNAMBUCO

PIXABAY/DIVULGAÇÃO

14

EMPRÉSTIMO

Cred Pop Recife reabre inscrições
A Prefeitura do Recife retomou
ontem o pré-cadastramento para o Crédito Popular do Recife
(Cred Pop). Foram disponibilizadas mil vagas para micro e pe-

quenos empreendedores pleitearem empréstimos de até
R$ 3 mil, a serem pagos em 12
parcelas e com a última prestação quitada pelo município.

VIVER
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DIVULGAÇÃO

Trajetória do líder da Charlie Brown Jr, uma das principais bandas de rock
dos anos 1990, é contada em Chorão: Marginal Alado, um documentário
carregado de emoções que estreou nos cinemas e nas plataformas digitais

O marginal alado que
influenciou uma geração

Alexandre Magno Abrão morreu em março de 2013, vítima de uma overdose de cocaína
ROBE RTA PI NH E I RO
DO CORREIO BRAZILIENSE

“P

letras, bem como o lado humano e social que poucos conheciam. “Eu tenho uma alma feita de sonhos”, falava o artista.
Sem ordem cronológica, o documentário percorre a trajetória
de Chorão do menino skatista de
Santos até ser conhecido como
um dos maiores astros do rock
nacional e apresenta entrevistas de familiares, amigos, parceiros de banda, do skate e influentes do mercado fonográfico. Participam personalidades
como Serginho Groisman, João
Gordo, Marcelo Nova, Zeca Baleiro, Digão (Raimundos), além
da companheira do músico, Graziela Gonçalves. Os depoimentos
abordam a relação conturbada
com o amigo Champignon, companheiro de banda - que morreu
uma semana após a gravação do
documentário -, a paternidade,
o amor, a relação com os fãs, os
trabalhos sociais, o perfil businessman e o vício.
Além de imagens de arquivos
de emissoras, a produção ganha
um caráter ainda mais íntimo
ao compartilhar gravações inéditas do dia a dia de Chorão feitas pelo cinegrafista Jerri Rossa-

DIVULGAÇÃO

ercebi, muito de cara,
que o Chorão não era
muito diferente de todos nós”, afirma Felipe Novaes,
diretor do filme Chorão: Marginal alado. O documentário, que
conta a história repleta de extremos do vocalista da banda
Charlie Brown Jr, estreou na última semana nos cinemas e nas
plataformas digitais de aluguel
como NOW, Google Play, Apple
TV, Vivo Play, Looke e YouTube.
“Claro, por ele ser um rockstar, prestávamos atenção em cada passo dele, mas o Chorão era
gente. As polêmicas também mexiam com ele. Então, queríamos
mostrar que aquele cara enfrentava questões como todos nós,
mas, por ser uma pessoa muito intensa, muito talentosa, se
via com dificuldades de lidar
com essa massa de sentimentos”, completa Novaes. Foi justamente dessa vontade de entender o maniqueísmo que envolvia o músico, e o que estava
por trás disso, que nasceu o projeto. “Por ter crescido em Santos
(SP), sempre tive o Chorão mui-

to presente na minha memória
afetiva. Mas, o momento definidor foi depois da morte dele. Primeiro, ficamos todos muito tocados com a forma pela qual ele
morreu, de maneira muito precoce. Depois, o que me chamou
a atenção foi essa morte mexer
com as pessoas pelos extremos.
Ou elas endeusavam ou o demonizavam. Então, fiquei instigado a entender quem era aquela
pessoa, a trajetória, as contradições. Ele era uma figura muito
controversa e percebi que valia
um retrato mais aprofundado.”
Chorão, nome artístico do paulista Alexandre Magno Abrão,
morreu em março de 2013, vítima de uma overdose de cocaína.
Ele foi o vocalista, principal letrista e fundador da banda Charlie Brown Jr., formada em 1992,
ao lado de Renato Pelado, Marcão, Champignon e Thiago Castanho, sendo o único a participar de todas as formações. No
mês em que Chorão celebraria
51 anos, a produção traz a intensidade com que o músico levava a vida, as ideias fortes que
influenciaram uma geração, a
enorme profusão de criações e

to. Novaes reuniu mais de duas
mil horas de material audiovisual. “Fundamental para humanizar o personagem é esclarecer
as polêmicas e os fatos. Por trás
de um ídolo desse tamanho tem
muita fragilidade, muito sofrimento. Isso constrói o caráter e
a obra da pessoa, o Chorão era
muito rico nesse aspecto”, pontua Hugo Prata, produtor do
projeto ao lado de Fabio Zavala,
e que também assina o roteiro
com Novaes e Matias Lovro.
Para construir a narrativa, Pra-

ta, também responsável pela cinebiografia de Elis Regina, afirma que aplicou regras da dramaturgia diante da riqueza de nuances da personalidade e da vida
de Chorão. “Acho que conseguimos fazer o filme para o nicho
do Chorão, mas também para
todo o mundo pela escolha dos
assuntos, o que era prioritário, o
que era relevante. Construindo
a trama assim entendemos que
conseguiríamos falar de um cara independente da música dele, é a jornada de uma pessoa.”
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Respeita os oito
baixos de Arlindo
O sanfoneiro patrimônio pernambucano Arlindo dos
Oito Baixos, falecido em 2013, é homenageado em live
para marcar semana em que comemoraria aniversário

O

canais do YouTube da Secult-PE/
Fundarpe e do Cais do Sertão.
Participam da transmissão
Ivison dos Oito Baixos, um tocador caruaruense entusiasta
da formação em Oito Baixos, o
produtor cultural Anselmo Alves e o músico e pesquisador
Leo Rugero. A mediação será
feita por Leda Dias, que é pesquisadora da sanfona e atualmente gerente de políticas culturais da Secretaria de Cultura
de Pernambuco.
“A passagem do aniversário
de Arlindo traz a possibilidade
de conversarmos sobre o instrumento que ele representava co-

[ Palavras cruzadas

Documentário O fole de Arlindo dos Oito Baixos - Legado e salvaguarda será exibido hoje
mo expoente maior aqui no estado de Pernambuco. O fole de
oito baixos tem uma importância fundamental para nossa música nordestina, como base para expressões musicais do Nordeste, vinculadas basicamente
ao forró, e vemos que grandes
nomes começaram com o fole
de oito baixos, como Dominguinhos, Luiz Gonzaga e Sivuca”,
afirma Leda.

RAÍZES SERTANEJAS
O novo episódio do podcast Raízes Sertanejas, publicado no Spotify pelo Cais do Sertão, tem como foco debater o protagonismo das mulheres no forró. Num
meio predominantemente masculino, a sanfoneira e compositora Damaris Referino conta um pouco da sua experiência na música. O episódio tem
lançamento previsto para hoje.

O Raízes Sertanejas é um produto idealizado pelo músico-educador do Cais do Sertão Diogo do Monte com o incentivo
da Lei Aldir Blanc. No episódio
desta semana, Diogo cede espaço para Damaris contar um
pouco de sua história, apresentar algumas canções que a formaram enquanto artista e discutir a presença das mulheres
em Pernambuco.

[ Astros
ÁRIES (21/03 a 20/04)
Chance de acordos na área pessoal e profissional. Procure ficar
em evidência e não perca a chance de conhecer outras pessoas
nas redes sociais. Pode até render paquera e novas amizades.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
Hora favorável para tomar decisões arrojadas e até certo ponto
ousadas, mas bem embasadas em
seu trabalho. No romance, talvez
pinte uma certa carência afetiva.

TOURO (21/04 a 20/05)
Hoje acontece uma concentração
de energias do seu elemento e você vai contar com a força da Terra, por isso, terá mais foco, determinação e motivação para agir.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Poderá testar novas formas de
fazer o serviço diário e encontrar soluções engenhosas para
imprevistos. momento para cuidar da saúde e reabastecer sua
energia física e mental.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Sua capacidade de concentração
pode precisar de reforço e os pensamentos tendem a se dispersar
com facilidade.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Bom momento para quem trabalha com produtos ou serviços voltados ao universo feminino, decoração ou beleza.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Algumas vezes, o horizonte se abre
distante da sua zona de conforto. Vale a pena pensar a respeito, pois os astros avisam que voar
mais alto e longe pode ser a solução para sua carreira deslanchar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
É hora de dar mais de atenção ao
seu lar. No trabalho, poderá implementar ações que vão favorecer os seus ganhos. Momento para organizar as contas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Sua energia mental pode estar
mais voltada para os detalhes,
para traçar estratégias e melhorar o desempenho profissional.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Lembre-se de que o silêncio é de
ouro e hoje pense bem antes de
falar. Mais discrição, sigilo e ouvidos abertos. A recomendação
também vale para seu trabalho.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Você terá mais juízo e clareza para administrar bem os seus interesses materiais. Na saúde, poderá adotar uma rotina mais revigorante para seu corpo.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Os astros favorecem à realização
de ideais e prometem um começo
de semana muito proveitoso para o seu signo, sobretudo no aspecto profissional.

[ 8 erros

Resolução: 1. Placa, 2. Pneu do carro, 3. Farol do carro, 4. Nariz do motorista, 5. Espelho do carro, 6. Traseira do carro, 7. Escovão, 8. Bastão da pá.

sanfoneiro pernambucano Arlindo dos Oito
Baixos completaria 79
anos, na próxima sexta, se vivo estivesse. Patrimônio Vivo
de Pernambuco (in memorian),
o músico continua sendo uma
grande referência para os adeptos e apreciadores de uma tradição musical que teve expoentes como Januário e Luiz Gonzaga. Para marcar a data, será
realizada hoje a transmissão
virtual de uma conversa sobre
o instrumento que virou símbolo do artista. O fole de Arlindo
dos Oito Baixos - Legado e salvaguarda será exibido às 19h, nos
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ARQUIVO PESSOAL

A vergonha do nosso futebol

SMART

Recentemente, André Campos me disse, em entrevista na TV,
que era necessário um trabalho para evitar a decadência do
futebol pernambucano. Que foi comprovada agora, na Copa
do Nordeste, onde Salgueiro, Sport e Santa Cruz foram
eliminados, com os dois times da capital sendo lanterninhas
das duas chaves. Nosso estado ficou atrás da Bahia, Ceará e
Alagoas, com dois classificados, e do Maranhão e Piauí, com
um classificado. Em resumo: uma vergonha.

EM FAMÍLIA

O TEMPO

Durante encontro familiar,
Neide e Joezil Barros
comemoraram os 40 anos da
filha Cecília, os 15 anos dos
netos, os gêmeos Maria Luísa e
Mateus, ao lado do genro Andy
Ehme, todos residentes nos
Estados Unidos. Além dos 90
anos da matriarca da família,
Deijanira Pereira Marques.

A Globo inovou na
transmissão do jogo
Palmeiras e Flamengo,
domingo. O tempo
transcorrido de jogo, no
alto da tela, passou a ser
mostrado corrido, sem a
divisão. Assim, o segundo
tempo começou aos 46
minutos e não ao primeiro
minuto, como antes.

O secretário Lucas Ramos
participa hoje de encontro
virtual do projeto Connected
Smart Cities & Mobility
sobre cidades smart no
contexto do Recife.

SUPREMO
O presidente Joe Biden criou
comissão para examinar a
possibilidade de aumentar
de nove para 11 integrantes a
Suprema Corte dos Estados
Unidos, para tentar tirar seu
perfil conservador depois
que Donald Trump nomeou
três ministros.

ENTREVISTA

FAMILIARES
O próximo Diálogos F será
sexta-feira, com o tema Por
que mudar se deu certo até
agora?. Trará o terceiro
episódio da Família Jones e
irá tratar das resistências à
inovação encontradas nas
empresas familiares.

POR QUE?
Dificil entender por que
policiais e guardas municipais
não chamam atenção de
quem está sem máscara.
Descumprindo lei e colocando
em risco a saúde de todos.

PARADA
Luciano Huck interrompeu o
quadro Tem ou Não tem no
seu programa de sábado, na
Globo, para refletir sobre a
pandemia do coronavírus.

PERDA
O jornalismo esportivo
pernambucano ficou
menor com a notícia da
morte de José Bezerra,
com quem convivi durante
muito tempo quando ele
atuou na Rádio Clube. Era
uma belíssima figura
humana e que trabalhou
também na comunicação
da Sudene.

DISPUTA
Depois da vitória do Paris
Saint-Germain sobre o
Bayern, em Munique, por
3x2, crescem as atenções
mundiais pela segunda
partida que decide quem
fica na Champions
League, hoje, no Parque
dos Príncipes, em Paris.

A jornalista Daliana Martins, que completa idade nova hoje

Crônicas de um viajante
Hélio Coutinho Filho, que foi juiz do Tribunal Regional do Trabalho
e executivo de grandes empresas locais, lança o belíssimo livro
Memórias do Caminho, com prefácio de José Nivaldo Júnior e
apresentação de Dagoberto Carvalho Júnior. Reúne crônicas
sobre suas muitas viagens internacionais. Tive o prazer de
participar de várias delas, especialmente em grupos dos Amigos
do Porto e Voo do Frevo. Estou lendo com o maior prazer.

SOLIDARIEDADE

FIDELIDADE

Lenine e Dudu Falcão doaram
versos de Paciência e Leve e
suave para camisas da Chico
Rei com venda revertida para
profissionais da música.

Não poderia ser maior a
lealdade do ministro Nunes
Marques ao presidente Jair
Bolsonaro, que o nomeou
para o Supremo.

Em entrevista ao UOL, o
médico Artur Milach, que
atuava no Albert Einsten,
em São Paulo, e agora
coordena UTI Covid no
Recife, criticou quem diz
que estatísticas mentem.
“Eu que preencho a
declaração de óbito não
estou mentindo.”

CAFÉ
O médico e escritor Ronaldo
Correia de Brito, cearense
que mora no Recife há 50
anos, lança A Arte de Torrar
Café: Narrativas Além da
Ficção, com 55 textos sobre
angústias pessoais e dores
do país. Editado pela
Objetiva, deveria ter sido
lançado antes da pandemia,
mas só agora chega às
livrarias, inclusive com
versão e-book.

movimento
BOM DIA: “Na política, assim
como na vida, a sabedoria só
nos chega quando já não serve para nada.”
(Gabriel Garcia Márquez)
Transcorreu domingo, praticamente sem registros, o centenário de nascimento de Potiguar
Matos, que brilhou como jornalista, historiador, professor e
membro da Academia Pernambucana de Letras.

A secretária de Turismo Cacau
de Paula curtiu passeio em família pela ciclofaixa até o Marco Zero, no domingo.
Larissa Manoela estrela a edição deste mês da Glamour e fala sobre a pausa na carreira em
função da pandemia.
Fabiana Karla foi convidada para
serembaixadoradaPicadillyeprepara lançamento com a marca.

Novamontanha-russadaUniversal Orlando, Jurassic World Velocicoaster,abrenodia10dejunho.
O Shopping Recife mostra exposição com seis ambientes selecionados para segunda fasedo
concurso Mostra a Sua Casa.
Miguel Francisco dos Santos
Filho, que atuou muitos anos no
Hotel Vila Rica, faleceu no final
de semana.

Após se recuperar da Covid-19,
o poeta Miró da Muribeca prepara dois livros: uma autobiografia e outro escrito em parceria com Cida Pedrosa.
O documentário sobre a rapper
Karol Conká e sua passagem
pelo Big Brother Brasil será lançado no próximo dia 29, no Globoplay, a plataforma de streaming da Globo, intitulado A vida
depois do tombo.

aniversariantes
Albânia Albuquerque, André
Araújo, Daliana Martins, Diego
Pascaretta, Heráclito
Cavalcanti, Lenilce Speck,
Luciano Monte, Lucinha
Cascão, Luiz Carlos Bezerra
Cavalcanti, Maria Irecê
Bezerra Andreotti, Marly
Amaral, Marcus Cunha, Rosa
Mineiro Dias, Suely Rossiter,
Vera Marques e Yoran Júnior.
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Brasil atingiu ontem a
maior média móvel de
mortes pela Covid-19
desde o início da pandemia
no país. Segundo o cálculo do
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que leva em conta os números dos últimos sete dias, o país tem média de 3.124 mortes. O recorde
anterior havia sido registrado
no início deste mês, em 1º de
abril, com 3.117 mortes.
O número alto na média de
mortes era esperado pelos especialistas na área, uma vez que
na última semana o país registrou, pela primeira vez, mais de
4 mil mortes diárias pela doença por duas vezes. Nesta segunda, de acordo com o balanço nacional feito pelo Ministério da
Saúde, o Brasil confirmou mais
1.480 óbitos e 35.785 casos.
O país já soma 13.517.808 de
infecções e 354.617 mortes, sendo o segundo país com mais
registro de óbitos e o terceiro
com mais diagnósticos positivos, atrás da Índia e Estados Unidos, respectivamente, segundo
levantamento da Universidade Johns Hopkins. As mortes
representam mais de 35% dos
novos registros, mesmo o país
representando 2,7% da população mundial.
Diante dos números, uma das
preocupações vem da queda do
ritmo de vacinação nos últimos
dias. Com atrasos na importação de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) e sem produção autônoma da matéria-prima já incorporada, o país só conseguiu
atingir por três dias a meta de
um milhão de vacinados ao dia.

EUA

O

Morte
de negro
reacende
tensão

País possui 2,7% da população mundial e 35% das novas mortes pelo coronavírus

Brasil registra a maior
média móvel de mortes
Taxa chegou a 3.214 óbitos e ultrapassou a marca de 1º de abril, de 3.177
registros em 24 horas. Soma de mortes de toda a pandemia é de 354.785
SERRANA
Boa notícia quanto à vacinação
veio de Serrana, no interior paulista. A cidade concluiu a imunização em massa dos moradores adultos do município contra o novo coronavírus. Segundo dados divulgados pelo Instituto Butantan, 27,1 mil pessoas
receberam as duas doses de CoronaVac, o imunizante feito em
parceria com o laboratório chinês Sinovac. A vacinação atingiu
97,9% do público-alvo, que era
toda a população com mais de

18 anos do município. Vivem na
cidade cerca de 45 mil pessoas.
De acordo com o diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, Ricardo Palacios, os resultados da vacinação poderão ser vistos em maio,
quando as pessoas imunizadas
deverão ter desenvolvido anticorpos a partir da ação da vacina. “O que a gente tem que pedir é um pouco de calma, de paciência”, afirmou, acrescentando que é preciso esperar até que
seja possível medir a eficácia da

vacina na população.
Segundo Palacios, durante
a aplicação das 54,8 mil doses
no município foram verificados 46 eventos adversos graves.
Nenhum dos casos estava ligado com a vacinação. A participação dos cidadãos no estudo
ocorreu de forma voluntária.
Chamada de Projeto S, a vacinação em Serrana pretende determinar se a imunização pode
efetivamente diminuir a transmissão do vírus. (Correio Braziliense e Agência Brasil)

A morte de um jovem
negro nas mãos de uma
policial que supostamente disparou por acidente ao tentar usar um taser alimentou a tensão
nas ruas de Minneapolis, em meio ao julgamento do ex-policial acusado pela morte de George
Floyd, que mantém os Estados Unidos sob suspense. Floyd foi assassinado
em 25 de maio de 2020.
Depois de uma noite
marcada por protestos, o
prefeito de Minneapolis,
Jacob Frey, decretou um
toque de recolher a partir das 19h (21h no horário de Brasília) de ontem.
Daunte Wright, um
afro-americano de 20
anos, foi morto a tiros
por “acidente” enquanto
dirigia no domingo pelo
Brooklyn Center, segundo
a polícia. Os agentes haviam ordenado que o motorista parasse por uma infração de trânsito. Quando descobriram que ele tinha um mandado de prisão pendente, tentaram
prendê-lo. (AFP)

FERNANDO MENDEZ / AFP

EQUADOR

Lasso quebra hegemonia da esquerda
O ex-banqueiro Guillermo Lasso, presidente eleito
do Equador, anunciou ontem
uma “verdadeira mudança”
no país, após colocar fim a
uma era da esquerda no poder, marcada pela hoje derrotada figura do ex-presidente
socialista Rafael Correa. O líder de direita, de 65 anos, con-

solidou sua vitória sobre Andrés Arauz, herdeiro político
de Correa no segundo turno.
Conservador do Opus Dei,
Lasso obtinha 52,5% dos votos contra 47,4% do adversário,
com 97% das urnas apuradas,
segundo o Conselho Nacional
Eleitoral. O voto nulo promovido pelos indígenas alcança

16%, um avanço considerável
em relação aos 9,55% do primeiro turno e aos 7% nas eleições
presidenciais de 2017.
“Começa uma nova etapa para o Equador, na qual todas e
todos podemos viver melhor.
A democracia, a liberdade e
as famílias equatorianas venceram”, publicou Lasso. (AFP)
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RICHARDSON MARTINS/SECRETARIA DE SAÚDE

m plena pandemia da Covid-19, a Campanha Nacional de Vacinação contra a
influenza foi iniciada ontem. O
objetivo é proteger grupos prioritários contra um vírus que,
embora seja muito menos letal
que o pivô da catástrofe sanitária, também pode causar agravamento e morte, além de contribuir com a sobrecarga de um
sistema de saúde já superlotado
de pacientes com síndrome gripal aguda grave (Srag).
No Recife, a vacinação de crianças de seis meses a seis anos incompletos, gestantes e puérperas começou em 153 unidades
de saúde e nos parques do Sítio
Trindade, em Casa Amarela; Treze de Maio, na Boa Vista; e Dona
Lindu, em Boa Viagem. A população pode verificar o local mais
próximo de sua casa através do
aplicativo Conecta Recife.
Por orientação do Ministério
da Saúde, a fase inicial terá uma
segunda etapa, quando serão vacinados os trabalhadores da saúde. “A gente pede que as pessoas
que fazem parte do público-alvo compareçam até alguma unidade de saúde, ou a um dos três
parques, para receber a imunização. É importante que a população saiba que a vacina contra
gripe é tão importante quanto
a de Covid, porque a influenza
também é uma doença que pode se agravar, levando até o óbito”, alerta a secretária de Saúde
do Recife, Luciana Albuquerque.
Este ano, em função da vacinação contra a Covid-19, os idosos a
partir de 60 anos serão imunizados na segunda fase, que começa no dia 11 de maio e segue até
8 de junho. Os professores também serão contemplados.

CORONAVÍRUS

E

Estado
tem 738
casos e
34 mortes

Doses estão sendo oferecidas de forma descentralizada para evitar aglomerações

Vacine-se, pois gripe
também pode matar
Campanha de imunização contra a influenza visa evitar aumento ainda maior
de casos de Srag, que sobrecarregam o sistema de saúde por causa da Covid-19
Já no período de 9 de junho a
9 de julho, poderão ser imunizadas as pessoas com comorbidades, deficiência permanente,
caminhoneiros, rodoviários, portuários, militares, policiais, funcionários do sistema carcerário,
detentos e adolescentes e jovens
em medidas socioeducativas.
Por recomendação do Ministério da Saúde, a vacina contra a Co-

vid-19 deve ser priorizada e, por
isso, é indicado que as pessoas
dos grupos elegíveis concluam
o esquema vacinal antes de receber a dose contra a influenza.
A vacina da gripe não tem eficácia contra o novo coronavírus,
mas vai ajudar os profissionais
de saúde na exclusão do diagnóstico para Covid-19, já que alguns dos sintomas são parecidos.

É importante que
a população saiba
que a vacina
contra gripe é
tão importante
quanto a de Covid”
Luciana Albuquerque,
secretária de Saúde do Recife

[ Saiba mais
QUEM DEVE TOMAR A VACINA AGORA?
Crianças de 6 meses a
6 anos incompletos

Gestantes

Puérperas
(mulheres que deram à luz
nos últimos 45 dias)

CONTRA QUAIS VÍRUS
A DOSE PROTEGE?
Influenza A (H1N1), A (H3N2) e B, os 3
tipos mais comuns do Hemisfério Sul
SE TOMEI VACINA
DA COVID, QUANTO
TEMPO DEVO
ESPERAR?
Idosos a partir de 60 anos e
trabalhadores da saúde só devem
ser imunizados contra a gripe 14 dias

após tomarem a vacina contra
a Covid-19
ONDE POSSO ME
VACINAR NO RECIFE?

153 unidades de saúde, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h

3 parques públicos - Sítio Trindade,
Treze de Maio e Dona Lindu - das 8h
às 17h nos dias de semana e das 7h
às 19h aos sábados e domingos

A Secretaria Estadual de
Saúde (SES-PE) registrou ontem 738 novos casos da Covid-19. Entre os confirmados,
108 (15%) são graves e 630
(85%) leves. Agora, Pernambuco totaliza 370.225 diagnósticos da doença, sendo 37.746
graves e 332.479 leves, distribuídos por todos os 184 municípios e o arquipélago de
Fernando de Noronha.
Além disso, o boletim diário
registra um total de 312.677
pacientes recuperados, dos
quais 22.074 tiveram sintomas graves e necessitaram
de internamento hospitalar.
Também foram confirmados laboratorialmente 34 novos óbitos (27 masculinos e
7 femininos), ocorridos entre 12 de julho de 2020 e 11
de abril de 2021. A lista de
vítimas inclui seis smoradores do Recife e quatro de
Jaboatão. Com isso, Pernambuco totaliza 12.837 mortes
pela doença. Os pacientes tinham idades entre 17 e 86
anos, além de um bebê de
nove meses de idade do sexo
masculino. Ao todo, 20 vítimas fatais estavam na faixa
etária anterior aos 60 anos.
Com relação à testagem
dos profissionais de saúde com sintomas de gripe,
em Pernambuco, até agora,
28.042 casos foram confirmados e 47.421 descartados.
As verificações abrangem os
profissionais de todas as unidades de saúde, sejam da rede pública (estadual e municipal) ou privada.
IMUNIZAÇÃO
Pernambuco já aplicou
1.409.013 doses da vacina
contra a Covid-19, das quais
1.086.058 foram primeiras
doses. Em relação à segunda dose, já foram beneficiadas 322.955 pessoas.
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Chuva deve
dar trégua
após 4 dias
pós um fim de semana que fazia a linha Alto Dois Care início de segunda-feira neiros/Terminal Integrado Tande fortes precipitações, a credo Neves. No momento do inprevisão do tempo para hoje, na cidente, o nível de água na via já
Região Metropolitana do Recife, ultrapassava as rodas do transé de clima parcialmente nubla- porte público. “Todos os passado, com pancadas de chuva fra- geiros foram conduzidos até um
cas a moderadas de manhã, se- local seguro e sem alagamento”,
gundo a Agência Pernambucana informou o órgão. Na mesma rede Águas e Clima (Apac). Duran- gião, as forças de segurança ainte 72 horas, contadas desde a noi- da procuram um homem de 52
te da sexta-feira, a capital regis- anos, cadeirante, que foi levado
trou 292 milípelas águas do
metros de chu- Corpo de Bombeiros
canal da Lagoa
va, o equiva- procura homem de
Encantada no
lente a 89% do 52 anos que foi levado
sábado à noite.
esperado para
A Defesa Cipor águas de canal na
todo o mês de
vil do Recife
Zona Sul da capital
abril. As preciregistrou 326
pitações fortes
chamados da
também atingiram o Agreste e população até a madrugada
as zonas da Mata Sul e Norte, de ontem, entre solicitações
deixando um saldo de 270 de- de colocação de lonas e pedisalojados em 11 cidades.
dos de vistorias.
Ao todo, o Corpo de Bombei“O Recife, nas últimas 72h, teros precisou fazer cerca de 70 ve volume acumulado de mais
resgates. Um deles aconteceu no de 290 milímetros de chuva. A
bairro do Ibura, na Zona Sul do intensidade é muito alta. A genRecife. Passageiros de um ôni- te tem mais de mil profissiobus que quebrou foram retira- nais da nossa equipe, entre CTdos com o uso de um bote na TU, Emlurb e Defesa Civil, traAvenida Dom Helder Camara, balhando de maneira permaontem pela manhã.
nente para poder mitigar os daSegundo a corporação, 38 pes- nos”, afirmou o prefeito do Resoas foram retiradas do coletivo, cife, João Campos.

A

Trinta e oito pessoas foram resgatadas de coletivo em rua alagada no bairro do Ibura

Galerias entupidas, semáforos
danificados e árvores derrubadas
O velho problema da ruas
alagadas se repetiu em diferentes bairros do Recife ao
longo dos últimos dias. Para amenizar o transtorno, a
prefeitura mobilizou equipes
na drenagem de galerias entupidas. Ontem, em entrevista à TV Globo, o prefeito João
Campos pediu que a população evite descartar lixo de
forma inadequada, o que facilita acúmulo de águas. Ele
também disse que o município busca recursos para promover a dragagem do Rio Tejipió, obra que custaria R$
100 milhões, mas tem potencial de reduzir os aguaceiros
em parte da cidade.
Para enfrentar os efeitos das
chuvas sobre o trânsito, a prefeitura do Recife levou às ruas
150 agentes e 165 orientadores
da CTTU. Da 0h do sábado às
5h de ontem, foram contabilizadas três ocorrências de trânsito com vítima, nenhuma delas fatal. Durante o fim de se-

MARCOS PASTICH/PCR

Precipitações deixaram 270 desalojados em 11
cidades da RMR, Agreste e Zona da Mata. No Recife,
passageiros de ônibus são resgatados por um bote

Prefeitura acionou equipes para baixar nível d’água
mana, a CTTU também registrou ocorrências em 87 semáforos da cidade, que foram solucionadas ainda durante o sábado ou o domingo.
Ontem, outros sete equipamentos apresentaram falha técnica e também receberam serviços de manutenção. A Central
de Operações de Trânsito da
CTTU, que funciona 24 horas
por dia, realizou um trabalho
de acompanhamento das vias,

identificando os pontos mais
críticos, através de 162 câmeras de videomonitoramento.
VEGETAÇÃO
A Emlurb informou que foram
registradas, durante o fim de
semana, 38 ocorrências com
árvores e que todas foram solucionadas. Ontem foram notificadas mais dez ocorrências,
das quais duas foram resolvidas logo pela manhã.

TRAGÉDIA

Adolescente encontrado morto em barragem de Igarassu
O corpo de um jovem de
aproximadamente 15 anos
foi encontrado, na tarde de
ontem, em uma barragem localizada na Estrada do Monjope, em Cruz de Rebouças,
Igarassu, no Grande Recife.

De acordo com informações
do Corpo de Bombeiros, o jovem nadava no local com outros três amigos, mas não retornou à superfície. A vítima
não foi identificada até o fechamento desta edição.

Os bombeiros informaram
que a corporação foi acionada para a realização de buscas
no local por volta das 16h30
do domingo. As operações, no
entanto, foram suspensas por
conta da baixa visibilidade.

Ainda segundo a corporação, a Unidade Tática de Mergulho retomou os trabalhos
por volta das 7h30, e o corpo do jovem foi encontrado
aproximadamente cinco horas depois, às 12h30.

A reportagem do Diario entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para
perguntar sobre o início das
investigações do caso, mas
não obteve resposta até o fechamento desta edição.
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ALAGAMENTOS

Detran orienta quem
perdeu a placa na chuva

Jaboatão: binário promete
beneficiar 100 mil pessoas
Alterações envolvem 6,5 km de vias, por onde trafegam, diariamente, cerca de 25
mil veículos. Estudos apontam uma redução de 50% no tempo de deslocamento
novo binário Piedade/
Prazeres, em Jaboatão
dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife já
está em operação desde o último domingo. A ideia, que promete beneficiar 100 mil pessoas, é reduzir retenções e garantir melhor fluxo de veículos na região. As alterações
realizadas pela Prefeitura de
Jaboatão envolvem 6,5 quilômetros de vias, por onde trafegam, diariamente, cerca de
25 mil veículos. Estudos apontam que o tempo de deslocamento na região será reduzido em 50% com a eliminação
de semáforos, recapeamento
asfáltico, sinalização e instalação de iluminação de LED.
Nos próximos 30 dias, as equipes de trânsito do município estarão nas ruas orientando os motoristas sobre as modificações,

O

sem notificação de infrações. O
prefeito de Jaboatão, Anderson
Ferreira (PL), destacou a importância do novo binário. “Percebemos que a aceitação foi boa
neste primeiro dia, até porque
nosso objetivo é facilitar o fluxo de veículos numa área tão
importante do nosso município. Assim como o binário, estamos realizando muitas obras de
pavimentação e recuperação de
vias em todo Jaboatão”, afirma.
Com as alterações realizadas,
a Avenida Barreto de Menezes
passou a ser mão única, de Prazeres até a Avenida Bernardo
Vieira de Melo. Já a Avenida Arão
Lins de Andrade, que até então
seguia no sentido Piedade/Prazeres, agora passa a ser mão dupla entre as avenidas Beira Mar
(Piedade) e Agamenon Magalhães
(Prazeres). Já as linhas de ônibus do transporte coletivo que

circulavam pela Avenida Barreto de Menezes passam a trafegar na Avenida Arão Lins e entram na Avenida Ulisses Montarroyos para ter acesso à Avenida Francisco Galvão.
Outra via importante que
passou por modificação foi a
Rua Santos Elias, que agora é
mão dupla em toda sua extensão. Para quem vem de Piedade,
deve seguir pela Avenida Francisco Galvão, entrar à esquerda na Rua Almirante Dias Fernandes e cruzar a Avenida Barreto de Menezes para ter acesso à Rua Santo Elias. Já a Rua 4
agora é sentido único entre as
ruas Recife e Santo Elias. Um
acesso provisório entre as avenidas Arão Lins de Andrade e
Barreto de Menezes foi aberto
no Palácio da Batalha, até a conclusão da rua que será construída ao lado da loja do Atacadão.

ção veicular. Lembrando que
o serviço está sendo disponibilizado sem agendamento,
por um período de dez dias
úteis, ou seja, de 12 de abril
a 26 de abril de 2021.
Os veículos que ainda estejam com placa cinza, será
necessária vistoria e colocar
o par de placas modelo Mercosul. Já os veículos que têm
placa Mercosul e que perderam a placa traseira, devem
fazer vistoria, além da ordem
de emplacamento.
O proprietário deve evitar
circular sem a placa do veículo, tendo em vista que,
em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro
– CTB, conduzir o veículo
sem qualquer uma das placas de identificação é Infração gravíssima, resultando
em 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e uma
multa de R$ 293,47, além disso, o carro é apreendido. Foi
enviado Ofício Circular para
os Órgãos fiscalizadores do
Sistema Nacional de Trânsito – SNT, solicitando apoio
na fiscalização.
ARQUIVO DP

Nos próximos 30 dias, as equipes de trânsito estarão nas ruas orientando os motoristas

Quem perdeu a placa do veículo em meio aos alagamentos, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - Detran-PE, por meio da
Diretoria de Atendimento,
alerta os condutores de carros para tomar providências
o mais rápido possível. No primeiro momento, o proprietário que perdeu a placa veicular na chuva deve ir até um
ponto de atendimento do Detran mais próximo, que pode ser na sede, na Iputinga,
Zona Oeste do Recife, nas lojas de atendimento dos shoppings centers e nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Nesses locais
o proprietário vai solicitar a
ordem de emplacamento. De
posse desse documento deve
se dirigir a uma das lojas de
placas credenciadas para providenciar o emplacamento.
Para fazer a solicitação de
nova placa dianteira, não é
necessário realizar uma vistoria prévia. Já, no caso da placa traseira, só é possível obter a ordem de emplacamento após realização de inspe-

Conduzir veículo sem placa é infração gravíssima

BARREIROS

Suspeitos de tráfico presos
A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu dois homens suspeitos de tráfico de
drogas, no Engenho Alegre, em
Barreiros, na Zona da Mata Sul
pernambucana. Junto aos dois

um adolescente foi apreendido após denúncias de envolvimento Foram encontrados 69
bigs de maconha, 12 pedras de
crack, e R$ 332 em espécie com
os suspeitos.

ASDASDASDASDAS

[CURTAS
PAULISTA

500 toneladas de lixo retiradas
Um mutirão de limpeza em Paulista, na Região Metropolitana
do Recife, promoveu a retirada
de mais de 508 toneladas de resíduos domiciliares no município. De acordo com a prefeitu-

ra da cidade, a operação envolveu 160 pessoas que atuaram
em diversos locais. O serviço
contou com 14 veículos compactadores, 13 caçambas e quatro retroescavadeiras.
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Universidade Federal ma remota, utilizando ferrade Pernambuco (UFPE) mentas e plataformas eletrôatualizou o edital de nicas, reformulando os procematrícula com as informações dimentos remotos de atuação
relativas ao Sistema de Seleção das Comissões de HeteroidenUnificada (Sisu) 2021 depois de tificação (para candidatos auo Ministério da Educação pror- todeclarados pretos ou pardos)
rogar as inscrições até amanhã. e das Comissões de Verificação
Para se inscrever no processo PCD (para candidatos autodeclaseletivo do programa, por meio rados pessoa com deficiência).
do site do Sisu, o candidato deA entrega dos documentos
ve ter feito o Enem 2020 e sua exigidos para a pré-matrícula
nota de redação tem que ser deve obedecer a distribuição
maior que zero, pois é a partir indicada nos cronogramas do
da nota obtida no exame que o edital, de acordo com o curso,
candidato consegue participar nos dias 20, 21 e 22 de abril.
do processo e disputar uma vaA lista dos matriculados distriga. O resultado será divulgado buídos por entrada será divulgana sexta-feira.
da no site Sisu
A UFPE esUFPE 2021. O
Para se inscrever, por
tá ofertando
início das aumeio do site do Sisu, o
6.972 vagas
las do primeiem 104 cur- candidato deve ter feito o
ro semestre esEnem
2020
com
a
nota
em
sos por meio
tá previsto pado Sisu, sendo redação maior que zero
ra 20 de setem3.480 vagas pabro de 2021 e o
ra ampla concorrência e 3.492 início das aulas do segundo sevagas destinadas para a Lei de mestre, para 31 de janeiro de
Cotas, distribuídas nos campi 2022, devido às alterações no
Recife (5.522), Caruaru (1.020) calendário acadêmico causae Vitória de Santo Antão (430). das pela pandemia da Covid-19.
Os cursos presenciais de Mú- Alunos classificados na segunsica/Canto – Bacharelado, Mú- da entrada têm que ficar atensica/Instrumento – Bachare- tos, pois poderão ser remanelado, Música – Licenciatura, jados para a primeira entrada
Dança – Licenciatura e Letras até o início da quarta semana
Língua Brasileira de Sinais (Li- de aula do primeiro semestre
bras) – Licenciatura não parti- das aulas.
cipam deste processo seletivo,
pois são ser regidos por resolu- MODALIDADES
ção específica.
A Universidade Federal de PerExcepcionalmente no ano de nambuco conta com quatro
2021, a matrícula (entrega de modalidades de concorrência:
documentos) será feita de for- ampla concorrência; vagas re-

A

Início das aulas do primeiro semestre letivo está previsto para o dia 20 de setembro

UFPE republica edital de
matrícula do Sisu 2021
Instituição está ofertando 6.972 vagas em 104 cursos por meio do Sisu, sendo
3.480 para ampla concorrência e 3.492 destinadas para a Lei de Cotas
servadas pela Lei 12.711, de 29
de agosto de 2012 (Lei de Cotas); vagas reservadas pela Lei
13.409, de 28 de dezembro de
2016 (reserva de vagas para pessoas com deficiência); e argumento de Inclusão Regional.
Esse último é exclusivo para o
curso de Medicina do Campus
Recife e para os cursos oferta-

dos pelos campi das cidades
de Caruaru e Vitória de Santo Antão.
É muito importante que os
candidatos leiam o edital, que
está disponível no site Sisu UFPE
2021. O site também reúne informações aos candidatos cotistas, detalha os documentos
exigidos para a matrícula pa-

ra cada uma das quatro modalidades de concorrência e traz
outras normativas importantes. Entre elas estão a resolução que estabelece os pesos e
notas mínimas para o processo seletivo e a que fixa o quantitativo de vagas a serem oferecidas aos candidatos selecionados pelo Sisu.

SANDRO BARROS/ SECOM OLINDA.

EDUCAÇÃO

Olinda abre seleção para 198 vagas

As oportunidades têm salários entre R$ 1.187 e R$ 2.500

A Secretaria de Educação,
Esportes e Juventude de Olinda abriu, ontem, seleção simplificada com 198 vagas temporárias e salários que variam de R$ 1.187 a R$ 2.500
para funções de nível médio
e superior. Com a publicação
do edital, as inscrições estão
abertas até o dia 29 de abril
e podem ser feitas através do
site www.iadeb.org.br.
A taxa de inscrição para nível médio é de R$ 25 e de R$
30 para nível superior. Entre
as vagas, 5% serão destinadas
a pessoas com deficiência, que
devem entregar um laudo mé-

dico, original e expedido no
prazo máximo de um ano antes do término das inscrições.
As vagas são destinadas para
técnico brailista, técnico de
informática, intérprete de libras, nutricionista, professor,
programador ou desenvolvedor e analista de sistemas.
A divulgação do resultado
preliminar está prevista para o dia 10 de maio de 2021.
Após o período de envio e recursos, a expectativa é que o
resultado final seja divulgado
sete dias depois, no dia 17 de
maio. De acordo com o edital,
o prazo de validade do contra-

to é de um ano a contar da
data de homologação do processo, podendo ser prorrogado por igual período a critério da prefeitura.
Além disso, a convocação para as vagas no processo seletivo será feita seguindo a necessidade do município dentro do prazo de validade da
contratação.
No processo seletivo, apenas o currículo do candidato será avaliado, para contratação temporária, e formação
de cadastro reserva de profissionais para atuarem na rede
municipal de educação.
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Em busca
de fôlego
financeiro
Diante do Cianorte,
Santa Cruz tenta vaga
na próxima fase da Copa
do Brasil. Classificação
garante premiação de R$
1,7 milhão, fundamental
para os cofres do clube
FE RNANDO CASTRO
ESPECIAL PARA O DIARIO
fernando.castro@diariodepernambuco.com.br

Santa Cruz tenta superar o momento conturbado na temporada, depois da demissão do técnico João
Brigatti e a saída do executivo
de futebol Nei Pandolfo, para
conseguir mais uma importante classificação na Copa do Brasil. Pela segunda fase da competição, o time tricolor enfrenta o
Cianorte hoje, às 19h, no estádio
Albino Turbay, no Paraná. Sem

O

_
223
23

RAFAEL MELO/SANTA CRUZ

DIARIOdePERNAMBUCO | Recife, terça-feira, 13/04/2021

www.esportesdp.com.br
.br

FICHA

X
Cianorte

Santa Cruz

Bruno; Michel, Doma, Maurício e Rael; Morelli,
Zé Vitor e Calabrês; Buba, Pachu e Wilson
Júnior (Grafite). Técnico: João Burse
Jordan; Augusto Potiguar (Fernando Pileggi),
Willian Alves, Célio Santos e Alan Cardoso;
Caetano, Karl, Derley e Chiquinho; Madsom e
Pipico. Técnico: Roberto de Jesus (interino)

Com a demissão de João Brigatti, corais serão comandados por Roberto de Jesus
a vantagem do empate, a classificação vai ser decidida nos pênaltis caso não haja vencedor no
tempo normal.
Sem João Brigatti, o auxiliar
técnico Roberto de Jesus será o
responsável por comandar o Santa Cruz no jogo. Antes da viagem
para o Paraná, no último treino
realizado no Recife, os jogadores tiveram uma conversa com
o presidente Joaquim Bezerra e
membros do Comitê Gestor de
Futebol. O objetivo foi ressaltar
a importância da classificação,

que tem como premiação uma
cota de R$ 1,7 milhão, fundamental para os cofres do clube.
O valor equivale a praticamente
quatro folhas salariais do elenco.
O auxiliar técnico do Santa
Cruz, no entanto, teve pouco
tempo para trabalhar com os
jogadores. Com apenas dois dias
de preparação, Roberto de Jesus
não conseguiu realizar treinos
táticos e, por isso, não vai fazer
mudanças drásticas no esquema
de jogo do time. De acordo com
o auxiliar, o principal foco do

trabalho foi em relação à questão emocional do elenco, afetada pelo início ruim de temporada. Além disso, Roberto citou a
logística complicada para chegar ao Paraná.
“Nós fizemos uma viagem cansativa. Saímos no domingo, chegamos de madrugada na segunda (ontem). Então, não vai ter
treino tático e físico que você
vá mudar a equipe da noite para o dia. Mas a cabeça, sim. Você pode mexer no emocional,
você pode transformar a cabe-

Local: estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR)
Horário: 19h
Árbitro: Dewson Fernando Freitas Da Silva (PA)
Assistentes: Helcio Araujo Neves e Marcio
Gleidson Correia Dias (ambos do PA)

ça de um atleta, o pensamento.
E é nisso aí que eu vou focar. O
torcedor pode ter certeza que a
equipe entrará com garra, com
afinco, com aplicação. Eu vou
tentar fazer com que a equipe
chegue”, destacou.
Depois de ter a contratação
anunciada ontem, o lateral direito Fernando Pileggi foi regularizado no mesmo dia e está à
disposição do técnico interino. O
jogador chega para suprir uma
das principais carências do elenco tricolor.
NANDO CHIAPPETTA/DP/D.A PRESS

SPORT

Nei Pandolfo volta à Ilha do Retiro
YAGO M E NDE S
ESPECIAL PARA O DIARIO
yago.mendes@diariodepernambuco.com.br

A vaga de Executivo de Futebol do Sport, que estava sem um
profissional desde a saída de Lucas Drubscky para o Bahia, em
janeiro de 2021, foi finalmente preenchida. No primeiro ato
após a reeleição ocorrida na sexta-feira, o presidente Milton Bivar trouxe um velho conhecido
para comandar o futebol leonino: Nei Pandolfo.
Responsável pelas montagens
dos elencos de 2014 e 2015, quando o Sport foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeona-

to Pernambucano, além de conquistar a melhor campanha leonina na Série A nos pontos corridos, Nei Pandolfo, que até os últimos dias estava no Santa Cruz,
foi oficialmente anunciado para a sua segunda passagem ontem. Além da função de executivo, Pandolfo também será o novo gerente de Futebol do clube.
Assim, o profissional chega a
um clube que busca se reencontrar na temporada. Eliminado
precocemente da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, até o
momento, o Sport já contratou
oito jogadores e segue à procura
de um treinador, uma vez que o

favorito, Dorival Júnior, não vem
mais para o Leão.
No momento, a prioridade do
Rubro-negro para “salvar” o semestre é a conquista do Campeonato Pernambucano, única competição restante até a estreia da Série A. Principal responsável pela contratação de
jogadores como Diego Souza e
André, que são muito queridos
pela torcida leonina, Pandolfo
terá como missão auxiliar com
contratações que fortaleçam o
elenco rubro-negro.
CURRÍCULO
Aos 59 anos, Pandolfo comple-

Executivo de Futebol saiu recentemente do Santa Cruz
tou, em 2020, 10 anos como executivo/gerente de futebol. O seu
primeiro clube nesta função foi
o Santos, quando em 2010, assumiu o cargo após sair do Atléti-

co-MG, onde era auxiliar técnico. Depois do Peixe, passou por
Botafogo-SP, Bahia, Guarani e
Criciúma, além as passagens
por Sport e Santa Cruz.
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Paraguaios próximos do Timbu
Clube encaminhou acerto com os atacantes estrangeiros Guillermo Paiva, que defendeu a equipe na última temporada, e Jorge Colmán
CAIO FALCÃO/CNC
RICARDO BE Z E RRA
ESPECIAL PARA O DIARIO
esportes@diariodepernambuco.com.br

em cara nova chegando ao
Náutico. E velha também.
Na manhã de ontem, o
Timbu encaminhou o acerto de
dois reforços vindos diretamente do Paraguai. Além de Guillermo Paiva, velho conhecido que
deixou os Aflitos e retornou ao
Olimpia-PAR no fim de 2020, os
alvirrubros pavimentaram a chegada do atacante de 23 anos Jorge Colmán, que também está no
alvinegro de Assunção.
Caso o acerto seja confirmado,
os estrangeiros somam-se a Yago,
Luiz Henrique, Rafinha, Alex Alves, Marciel, Giovanny e Wagner
Leonardo como as contratações
do Náutico neste início de temporada. Com ambos vindos por
empréstimo até o fim da temporada, a ideia do Timbu é de ampliar as opções de Hélio dos Anjos no carente setor ofensivo. Agora, o ataque alvirrubro, que conta

T

com Giovanny, Salatiel, Vinícius,
Matheus Carvalho, Álvaro, Erick
e Kieza, terá alternativas que convergem ao estilo de jogo proposto pelo treinador mineiro.
Aos 23 anos, Colmán tem passagens por clubes importantes
no cenário sul-americano. Além
do Olimpia, atuou pelo time
olímpico do Corinthians, onde
Colmán tem passagens
por clubes importantes da
América do Sul. Além do
Olimpia, atuou pelo time
olímpico do Corinthians
disputou o Brasileirão de Aspirantes, mas não obteve muitas
oportunidades. Em 20 partidas
pelo clube paulista, anotou apenas cinco gols.
Considerado uma promessa
em seu país de origem, Colmán
não renovou contrato com o Timão e retornou ao clube detentor de seus direitos federativos.

Em 2021, entrou em campo uma
única vez: pelo Campeonato Paraguaio, esteve nos 90 minutos
da derrota pelo placar mínimo
diante do rival Libertad. Vale
ressaltar que, por 75 minutos
do embate, os jogadores encaminhados pelo Timbu estiveram juntos em campo.
Já Paiva, sob o comando de Hélio dos Anjos, participou de sete
jogos e marcou um gol. Embora
pouco efetivo à frente da meta,
o estilo esforçado do paraguaio
esteve em sintonia com as ideias
de jogo do treinador mineiro,
que precisou da voluntariedade
do atleta após perder o principal
pilar ofensivo da equipe, Kieza,
que se lesionou no ano passado.
Suprindo a ausência do experiente ídolo alvirrubro, Paiva atuou
os 360 minutos e ajudou o Timbu a conseguir a maior sequência sem derrotas da temporada.
Embora tenha pouca idade –
23 anos –, Guillermo Paiva tem
experiência no futebol sul-ameri-

Guillermo Paiva ficou marcado pelo estilo aguerrido
cano. Antes de ser anunciado pelo Náutico, atuava, também emprestado pelo Olimpia, no Zamora, da Venezuela. Por lá, jogou o
maior torneio do continente, a
Copa Libertadores, e, embora o

seu time tenha sido eliminado
na fase de grupos, marcou dois
gols e foi um dos destaques no
“grupo da morte”, com Atlético-MG, Cerro Porteño e Nacional
de Montevidéu.

[ CURTA
SALGUEIRO

Carcará desiste da Série D
O Salgueiro abdicou de participar da Série D do Campeonato Brasileiro. A informação, divulgada inicialmente pelo jornalista Wellington

Campos, da Rádio Itatiaia, foi
confirmada pelo Esportes
DP. A equipe pode sofrer duras sanções da CBF. O Central deve herdar a vaga.

[LOTERIAS
QUINA

5538

33

36

37

ACERTOS

47

69

GANHADORES

QUINA
QUADRA
TERNO

RATEIO (R$)

ACUMULOU
70
6.855

7.129.018,04
9.845,32
151,18

LOTOFÁCIL
01

02
12

FAIXA

15
14
13
12
11

2204
03
13

04
16

05
18

GANHADORES

1
244
7.780
108.093
611.345

06
20

09
23

11
24

RATEIO (R$)

1.501.232,17
1.842,94
25,00
10,00
5,00

