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O Governo de Pernambuco anunciou que uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19,

com 255 mil doses, chegará hoje ao estado. Paulo Câmara informou que o desembarque

desse lote permitirá a ampliação da campanha para idosos de 60 anos ou mais em todo

o território pernambucano. O estado atingiu ontem mais uma marca triste na pandemia –

com 83 óbitos, o recorde em 2021 e maior índice desde julho do ano passado. VidaUrbana 20

Vacinaçãoparamaiores
de60anosno estado

Recife retoma o desconto de 10% no IPTU para parcela única Economia 12

FUTEBOL

Goleada e definição do
novo treinador do Sport
Ainda longe do futebol ideal, o Sport bateu o Vitória com facilidade

na Ilha do Retiro por 3 a 0. Enquanto isso, Umberto Louzer deixou

a Chapecoense para assumir o comando do Leão. Esportes 23

DEFINITIVO

STF CONFIRMA
ACRIAÇÃO
DA CPI DA
PANDEMIA
Política 6

SUPREMO

ANÁLISE DOS
PROCESSOS
DE LULAVAI
AO PLENÁRIO
Política 8

SENADO

Flexibilização
de compra de
vacinas travada
Rodrigo Pacheco afirmou que

muitos parlamentares têm

“resistência” à possibilidade

de empresas comprarem

imunizantes. Política 10

PERNAMBUCO

Fortes chuvas
reduzem o
racionamento
Alguns bairros ficarão menos

tempo sem água e outros

terão fornecimento direto

ininterrupto na próxima

semana. Vida Urbana 21
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Pelo calendário judaico, ao anoi-
tecer desta quarta-feira, 14.03 (05
de Iyar), o Estado de Israel comple-
tou 73 anos de vida. Uma existência
muito curta, lastreada numa histó-
ria bem antiga. Nasceu fruto de um
movimento que ao final do século
19g proclamou o direito do povo ju-
deu a sua autodeterminação, direito
inalienável de todos os povos.

O vínculo deste povo com a Terra de
Israel é milenar. Iniciou-se no perío-
do dos Patriarcas e Matriarcas e con-
solidou-se no Êxodo do Egito, no lon-
go caminho da escravidão à liberdade.

Durante séculos, o antigo reino de
Israel e os subsequentes reinos divi-
didos de Israel e Judá foram invadi-
dos pelos grandes impérios da Anti-
guidade. O último deles, o império
romano, promoveu a destruição do
Segundo Templo sagrado de Jerusa-
lém e uma ampla dispersão dos ju-
deus pelo mundo.

Desde então, o povo judeu habitou

diversos países mantendo uma coe-
são baseada nos seu passado histórico,
seus valores e crenças, e na esperança
de um retorno a sua terra ancestral.
Nesse esforço de manutenção de sua
identidade, foi alvo de discriminações,
perseguições, expulsões e massacres.

A reconstrução de Israel se deu pe-
lo retorno de judeus de várias partes
do mundo. Durante a primeira me-
tade do século 20, sucessivas ondas
migratórias ao território, então co-
nhecido como Palestina, inicialmen-
te sob domínio turco-otomano e de-
pois britânico, ergueram os alicer-
ces da nova nação. O espírito predo-
minante era no sentido da constru-
ção de um país moderno, igualitá-
rio, inclusivo e com valorização da
educação, da cultura e da ciência.

Esse processo não foi fácil. De um
lado conviveu-se desde a década de 30
com a ascensão e chegada ao poder,
na Alemanha, do partido nazista. Na
sequência, o genocídio que todos co-

nhecem. Na Palestina, o repúdio das
lideranças árabes daquela região e
dos países vizinhos na aceitação da
criação de um lar nacional judaico.

Durante todo esse período ergue-
ram-se cidades, colônias agrícolas,
fundaram-se partidos políticos, cen-
trais sindicais, órgãos de imprensa.

Finalmente, em novembro de 1947,
a ONU decidiu pela criação de dois
estados, o Estado Judeu da Palestina
e o Estado Árabe da Palestina. Essa
decisão foi repudiada pela liga ára-
be que promoveu uma guerra contra
a recém-criada nação judaica, a par-
tir da proclamação de sua indepen-

dência em maio de 1948.
Essa guerra, surpreendentemen-

te vencida por Israel, assegurou sua
existência e criou dois grandes pro-
blemas de refugiados: judeus que vi-
viam em países árabes e árabes que
viviam na até então Palestina.

Desde seu nascedouro, apesar do
que significava o esforço de consoli-
dar uma nação, recebendo grandes
levas de refugiados e em estado per-
manente de conflito com seus vizi-
nhos, Israel manteve-se como um re-
gime democrático numa região on-
de essa prática não costuma vigorar.

Ao longo do tempo, enfrentando
inclusive as dificuldades inerentes a
um país pobre em recursos naturais,
particularmente em relação à água,
Israel conseguiu inovar em várias di-
mensões, tornando-se referência mun-
dial em áreas como agricultura, irri-
gação, alta tecnologia, medicina, in-
formática, segurança cibernética.

Ao mesmo tempo, destacou-se na

Estadode Israel – amaturidadedeumanação

Jáder Tachlitsky *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

questão da educação, com amplo aces-
so da população a todos os níveis de
formação acadêmica, universidades
de ponta e altos índices de produção
literária e científica.

Do ponto de vista da relação com
seus vizinhos, destacamos progressos
como os acordos de paz com o Egito
e Jordânia, nas décadas de 70 e 90, os
acordos de Oslo com os palestinos, que
possibilitaram a criação da Autorida-
de Nacional Palestina e mais recente-
mente os acordos com mais quatros
países árabes: Emirados Árabes Uni-
dos, Bahrein, Sudão e Marrocos.

Hoje,passados73anos, Israel já éum
país maduro, ciente de seus inúmeros
desafios, bem como, de seu enorme
potencial de desenvolvimento. Que os
próximos anos reservem espaço para o
diálogo, para encontros, para a conso-
lidação de uma convivência regional
que propicie a todo o Oriente Médio
uma nova etapa em sua existência.

Shalom!

* Economista e professor de His-

tória Judaica e Cultura Judaica

Dois fatos jurídicos recentes mar-
caram o cenário político brasileiro e
português, ambos envolvendo ex-lí-
deres dos respectivos países. No ca-
so brasileiro, tivemos o andamento
do processo de Luiz Inácio Lula da
Silva, ex-presidente do Brasil (2003-
2010), no âmbito da Operação Lava-
Jato; já em Portugal, o julgamento
de José Sócrates, ex-primeiro minis-
tro lusitano (2004-2011), processa-
do no curso da Operação Marquês.

Quem ressaltou as coincidências
entre os casos foi o próprio José Só-
crates, em entrevista publicada pelo
jornal Folha de São Paulo no último
domingo, onde afirmou que as duas
investigações envolveram conduções
coercitivas, vazamentos midiáticos,
em suma, “a mesma instrumentali-

zação política de combate à corrup-
ção”. Tanto no exemplo português
quanto no brasileiro, nas palavras
de Sócrates, “o juiz que nunca es-
teve acima das partes, mas ao lado
delas”, então tornado super-herói
e produto da indústria midiática.
“A mesma violência, a mesma bru-
talidade, o mesmo ódio político”,
conclui o ex-dirigente português.

Se as acusações de Sócrates são le-
gítimos, não impressiona que a sen-
tença de ambos os réus tenham sido
anuladas nos julgamentos mais re-
centes. Assim como o ministro Ed-
son Fachin do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) anulou as condenações
já proferidas em segunda instância
contra o ex-presidente Lula, a Justi-
ça portuguesa decidiu que a acusa-

ção de corrupção, prestes a acarre-
tar sete anos de prisão a Sócrates,
era desprovida de fundamentos.

Sem entrar no mérito dos proces-
sos, chama atenção a semelhança
entre os argumentos das duas de-
fesas. Os advogados do ex-presiden-
te Lula em inúmeras declarações
públicas, tal como José Sócrates
na entrevista citada, alegam que
são vítimas da chamada lawfare,
melhor compreendida como uma
guerra jurídica travada pela ma-
nipulação das leis ao arrepedio do
princípio da legalidade, incluindo
ainda instrumentos extrajurídicos
como a pressão da mídia contra o
alguém que já não se limita a fi-
gurar como réu, pois, na verdade,
fora tornado inimigo político, vis-

to os métodos lançados mão para
impugná-lo.

Serve de alerta para a sociedade
civil organizada, especialmente as
entidades da advocacia como a Or-
dem do Advogados (OAB) e os vários
Institutos de Advogados ao redor
do país, para que estejam melhor
preparadas para evitar a ocorrên-
cia, especialmente no atual mun-
do digital, dessa união nefasta en-
tre dois poderes que se aliam pa-
ra afastar do cenário político um
alvo – refiro-me, por um lado, ao
poder da “burocracia jurídica”, no
caso o próprio órgão que deveria
ser o fiscal da lei, embora detur-
pado pela pretensão heroicizante
de um “juiz-justiceiro”; por outro
lado, o poder da “indústria midiá-

Sãodosmelhores anjos que surgemospiores demônios

Antonio Mario A. Pinto *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

tica” e sua pulsão em capturar os
fatos políticos sob a ótica do espe-
táculo para derrubar a presa a re-
boque do clamor público.

O mais irônico é que foi a contra
mídia antagonista, protagonizada
pelo portal The Intercept, uma pu-
blicação on-line independente dos
grupos de comunicação do país, que
revelou à nação as surpreendentes
conversas dos membros da Opera-
ção Lava-Jato, sobre as quais o mi-
nistro Gilmar Mendes, relator do úl-
timo julgamento do ex-presidente,
afirmou: “Se foram só conversas de
anjos não muda nada.” Infelizmen-
te, como já disse um pensador, “são
dos melhores anjos que surgem os
piores demônios.”

* Advogado, Presidente Honorá-

riodoColégiodosPresidentesdos

Institutos deAdvogadosdoBrasil
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STF confirma criação
da CPI da Pandemia
Supremomanteve decisão de Barroso de pedir a abertura de CPI, mas deixou

“providências necessárias” para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

O
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) confirmou on-
tem a decisão do minis-

tro Luís Roberto Barroso, que de-
terminou que o Senado Federal
instalasse uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da Co-
vid-19,paraapurarpossíveisomis-
sões do governo federal durante
a pandemia. A comissão foi ins-
talada na terça-feira passada na
Casa, mas abrangendo também
a fiscalização de recursos fede-
rais repassados a estados e mu-
nicípios no âmbito da pandemia.

No entendimento do relator,
Luís Roberto Barroso, cabe ao
presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), adotar as pro-
vidência necessárias para a cria-
ção e instalação da comissão, e
que o procedimento a ser segui-
do pela CPI deve “ser definido
pelo próprio Senado Federal, de
acordo com as regras que vêm

adotando para o funcionamento
dos trabalhos durante a pande-
mia”. “Não cabe ao Senado (de-
cidir) se vai instalar ou quando
vai funcionar, mas, sim, como
vai proceder. Caberá ao Senado
se por videoconferência, se por
modo presencial, ou por modo
semipresencial”, frisou.

Esta questão ainda não foi de-
finida pela Casa legislativa e, no
momento, a CPI está em proces-
so de indicação de membros ti-
tulares. A situação é complexa,
visto que o argumento de inte-
grantes do governo para adiar os
inícios dos trabalhos da comis-
são é de que ela precisa funcio-
nar presencialmente e só quan-
do houver segurança sanitária
para todos, em decorrência da

F
A
B
IO

R
O
D
R
IG
U
E
S
P
O
Z
Z
E
B
O
M
/A
G
E
N
C
IA

B
R
A
S
IL

Luís Roberto Barroso

defende papeldefende papel

construtivo da CPI

Indefinição se a CPI será

presencial ou virtual

está sendo usada por

integrantes do governo

para tentar adiar início
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por Rhaldney Santos

Diario político

Xadrez
Há quem avalie que a definição do nome da oposição que

vai disputar a sucessão do governador Paulo Câmara (PSB)

até o final do ano émais urgente para o planomajoritário do

prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (MDB), do que para os

projetos dos prefeitos de Jaboatão, Anderson Ferreira, e de

Caruaru, Raquel Lyra (PSDB). “Porque Miguel vai ter que sair

do partido (para concorrer a governador). Não pode esperar

para abril do ano que vem”, disse sob reserva um deputado

oposicionista à coluna. Ferreira é presidente estadual do PL

e a gestora da cidade do Agreste comanda o PSDB em Per-

nambuco. Já Miguel não tem nasmãos oMDB, sigla que des-

de 2012 integra a Frente Popular, ocupando espaços nas ges-

tões e nas chapasmajoritárias doPSB. Essemesmoparlamen-

tar retira Raquel do páreo. “Raquel não é candidata. Nem ela

cogita isso. Nem (houve) movimentação dela nesse sentido”,

ressaltou o membro da oposição. Ele pondera o cuidado de

citar em público a prefeita como opção para o governo no

sentido de não criar ruído entre os demais oposicionistas até

pelo fato da gestora liderar os tucanos no estado.

Tablets I
A sessão doCongressoNa-

cional de hoje vai analisar o

veto de Jair Bolsonaro ao

projetode lei quegarante ta-

blets e internet para profes-

sores e alunos da rede pú-

blica básica de ensino.

Tablets II
Aprovada pela Câmara dos

Deputados epeloSenado, a

propostaatenderia cercade

18 milhões de estudantes e

1,6 milhão de professores e

foi integralmente vetadape-

lo presidente.DaniloCabral,

líder do PSB na Câmara, é

um dos autores damatéria.

Na coordenação
APrefeitura do Recife refor-

çou a sua representativida-

denacional napautadasus-

tentabilidade, comaeleição

do secretário de Meio Am-

biente e Sustentabilidade,

CarlosRibeiro, que assumiu

a Coordenação Regional do

Fórum CB27 no Nordeste.

Entrevista
Sileno Guedes, secretário

estadual deDesenvolvimen-

to Social, Criança e Juven-

tude, vai serentrevistadoho-

je, às 9h, naRádioClubeAM

720. Eu e o editor de políti-

ca desteDP, FilipeAssis, va-

mos sabatinar o socialista,

que tambémépresidentedo

PSBemPernambuco.Opro-

grama tem transmissão si-

multânea pelo canal Diario

de PernambucoTV no You-

Tube e no Facebook.

Mais SAMU
Visando agilizar o atendi-

mentodoSAMURecife,prin-

cipalmente nos bairros da

ZonaSul da cidade, o verea-

dor TadeuCalheiros (Pode-

mos) protocolou requeri-

mentos na Câmara pedin-

do a ampliação das bases

descentralizadas de 12 pa-

ra 15. As 3 novas bases se-

riam instaladas nos bairros

do Pina, Boa Viagem e Ibu-

ra. Nos requerimentos, Ta-

deu pede também a reno-

vação da frota de ambulân-

cias que já está em circula-

ção desde 2013 e constru-

ção de uma nova sede.

_00606_0www.diariodepernambuco.com.br/politica
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pandemia que agravou no país
nas últimas semanas.

O único ministro a divergir
do relator foi Marco Aurélio
Mello, que disse que não cabe-
ria ao plenário da Corte referen-
dar mandado de segurança que
já até surtiu efeito. Apesar da di-
vergência, ele disse que concor-
da com a decisão.

“PAPEL CONSTRUTIVO”

Barroso frisou que a CPI não
tem apenas o papel de investi-
gar no sentido de apurar “coi-
sas erradas”, mas também de fa-
zer diagnóstico e apontar deci-
sões. “Aliás, nesse momento es-
se papel construtivo e proposi-
tivo é o mais necessário”, afir-
mou. O ministro lembrou diver-
sas CPIs importantes instaladas
em outros governos, como a CPI
do Mensalão, no governo do ex-
-presidente Lula.

O relator reiterou que a Cons-
tituição Federal “assegura às mi-
norias parlamentares o direito
a participarem da fiscalização

e controle dos atos do poder pú-
blico e trata-se de uma garantia
democrática”, pontuando que o
quórum para instalação de co-
missões é de um terço — ou se-
ja, não exige maioria ou submis-
são ao plenário.

“Neste mandado de segurança
o que está em jogo não são de-
cisões políticas, mas o cumpri-
mento da Constituição, e o que
se discute é o direito das mino-
rias parlamentares de fiscaliza-
rem o poder público — no caso
específico diante de uma pande-
mia que já consumiu 360 mil vi-
das apenas no Brasil”, afirmou.

No último dia 8, Barroso deter-
minou que o Senado instalasse
a CPI, após pedido dos senado-
res Alessandro Vieira (SE) e Jorge
Kajuru (GO). Eles alegavam que
já havia quantidade suficiente
de assinaturas no requerimen-
to feito pelo senador Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), mas mes-
mo assim o presidente do Sena-
do não instalou a comissão. (Sa-
rah Teófilo, do Correio Braziliense)
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STF decide levar para plenário
análise dos processos de Lula
Decisão do STF foi marcada por discussões entre os ministros e críticas de Ricardo Lewandowski

O ex-ministro da Saúde Eduar-
do Pazuello foi denunciado pe-
lo Ministério Público Federal
(MPF) de ter contribuído para o
colapso da rede pública de saú-
de do Amazonas no início des-
te ano, em virtude da pande-
mia da Covid-19. A ação do ór-
gão foi elaborada pela Procu-
radoria da República no Ama-

zonas, que acusou o general de
se omitir de forma dolosa e de
demorar a tomar medidas pa-
ra reverter o caso.

O inquérito do MPF consta-
tou que Pazuello colaborou pa-
ra agravar o caos sanitário no
Amazonas por seis motivos. Se-
gundo a instituição, ele retardou
o início das ações do Ministério

da Saúde no estado; não super-
visionou o controle da deman-
da e do fornecimento de oxigê-
nio medicinal nas unidades hos-
pitalares da unidade da Federa-
ção; e não prestou ao estado a
necessária cooperação técnica
quanto ao controle de insumos.

Além disso, de acordo com o
MPF, o ex-ministro retardou a

determinação da transferência
de pacientes à espera de leitos
para outros estados; pressionou
os médicos amazonenses a re-
ceitarem medicamentos sem
comprovação científica como
tratamento precoce à covid-19;
e, por fim, omitiu-se em apoiar
o cumprimento das regras de
isolamento social.

Tambémforamprocessadospe-
lo MPF o secretário de Saúde do
Amazonas, Marcellus Campelo,
o coordenador do comitê de cri-
se do Amazonas, Francisco Fer-
reira Filho, e três secretários do
Ministério da Saúde: Mayra Isa-
bel Correia, Luiz Otávio Franco
e Hélio Angotti Neto. (Augusto
Fernandes, do Correio Braziliense)

P
or 9 votos a 2, o Supremo
Tribunal Federal (STF) de-
cidiu ontem que o plená-

rio da Corte deverá analisar a
decisão monocrática do minis-
tro Edson Fachin que, no início
do mês passado, anulou as con-
denações do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva proferidas
pela 13ª Vara Federal de Curiti-
ba relacionadas a quatro ações
da Lava-Jato (tríplex do Guaru-
já, sítio de Atibaia e duas rela-
cionadas ao Instituto Lula).

Na ocasião, Fachin entendeu
que a referida Vara, onde o ex-
-juiz Sergio Moro atuava, era in-
competente para julgar os casos,
e que as ações deveriam ser rei-
niciadas na Justiça Federal do
Distrito Federal. Como relator,
ele decidiu enviar ao plenário
o recurso da Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR). Houve,
entretanto, um recurso da de-
fesa do ex-presidente pedindo
que o caso ficasse na Segunda
Turma. A análise de ontem foi
em torno disso.

A sessão foi marcada por dis-
cussões encabeçadas pelo mi-
nistro Ricardo Lewandowski,
que é contra remeter o caso ao
plenário do Supremo e foi acom-
panhado no entendimento pelo
ministro Marco Aurélio Mello.
Lewandowski criticou de forma
dura a posição da Corte, dizen-
do que milhares de habeas cor-
pus são julgados na Turma o ano
inteiro, e esse, do ex-presidente,
é submetido ao plenário. “Será
que o processo tem nome e não
apenas capa? Da última vez que
isso se fez naquele habeas corpus
que discutia presunção de ino-
cência, isso custou 580 dias de
prisão ao ex-presidente”, disse.

Ele se refere à decisão de 2018
da Corte, que rejeitou um pedi-
do da defesa do ex-presidente e
autorizou a sua prisão. Com is-

RICARDO STUCKERT

Ex-presidente voltou aEx-presidente voltou a

ser elegível após decisãoser elegível após decisão

monocrática doministro

Edson Fachin nomês passadoEdson Fachin nomês passado

MPFdenuncia ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello

PANDEMIA
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so, ele se tornou ‘ficha-suja’ e
não pôde se candidatar. Lewan-
dowski afirmou que na época,
quem deveria ter analisado o
caso da presunção de inocên-
cia de Lula era a Segunda Tur-
ma, o mesmo entendimento de-
le no caso em questão.

“O caso anterior lhe custou (a
Lula) a candidatura à presidên-
cia da República no momento
que as pesquisas indicavam que
ele estava bem cotado (...) Se essa
inversão não tivesse sido feita, a
história do Brasil teria sido dife-
rente. Teríamos um rumo dife-
rente. E talvez os acontecimen-
tos que hoje estamos vivendo no
Brasil talvez pudessem ter um
rumo distinto. Foi uma opção
que o STF fez e que teve conse-

quências muito sérias”, afirmou.

DISCORDÂNCIA

O entendimento dos outros mi-
nistros é que o regimento inter-
no é claro ao prever que cabe ao
relator decidir levar um proces-
so ao plenário. Luís Roberto Bar-
roso, por exemplo, disse que a
situação não era uma “idiossin-
crasia do relator” nesta situação.
“O regimento é claríssimo: essa
é uma faculdade discricionária
do relator, afetar (encaminhar)
ou não afetar ao plenário”, afir-
mou. Barroso ainda fez questão
de frisar, logo no início da fala,
que quando se tornou juiz, abdi-
cou inteiramente “de quaisquer
preferências políticas”. “Julgo
com serenidade, à luz da Cons-

tituição, das leis e do regimen-
to interno”, disse.

Oministroaindadissequeexis-
te uma tradição no tribunal de
prestigiar a condição que o rela-
tor dá ao processo. “Confesso até
ter ficado surpreso, porque essa
sempre foi a tônica que nós ado-
tamos aqui: valorizar a condução
dada pelo relator, mesmo quan-
do a gente pessoalmente discor-
da de uma providência específi-
ca”, disse, ressaltando que o juiz
natural é o STF, não uma turma.

Votaram com Fachin: Nunes
Marques, Alexandre de Moraes,
Luís Roberto Barroso, Rosa We-
ber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia,
Gilmar Mendes, e o presidente
Luiz Fux. Foram contrários à
análise do caso no plenário os

ministros Lewandowski e Mar-
co Aurélio Mello.

BATE-BOCA

Lewandowski manifestou in-
dignação com a discussão an-
tes mesmo do seu voto, acom-
panhado pelo ministro Marco
Aurélio, e acabou virando um
bate-boca com Luiz Fux, que de-
fendeu a posição de Fachin. Le-
wandowski afirmou que o ca-
so foi “pinçado” por envolver o
ex-presidente. “Essa é uma vi-
são sua”, rebateu Fux. A discus-
são continuou, até que o minis-
tro Nunes Marques foi proferir
o voto, seguindo o relator - ou
seja, para que o caso seja ana-
lisado pelo plenário. (Sarah Teó-

filo, do Correio Braziliense)

[ E agora?

Hoje, o Supremo irá analisar

um recurso apresentado pela

PGR no qual apontou que

os casos do ex-presidente

devem continuar na 13ª

Vara. A questão deve dividir

o plenário. A tendência é

que os ministros favoráveis

à Lava-Jato acompanhem

o entendimento de Fachin,

cuja decisão foi apontada

como uma manobra para

resguardar a operação no

caso da suspeição do ex-

juiz Sergio Moro. A situação

da suspeição também será

analisada pelos ministros.
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Flexibilização
de compra de
vacinas travada
Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco afirmou que

parte dos parlamentares tem “muita resistência” à

possibilidade de empresas comprarem imunizantes

O
presidente do Senado,
Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), afirmou ontem

que há “muita resistência” por
parte de parlamentares da Ca-
sa ao projeto que visa a flexi-
bilização da compra de vaci-
nas contra a Covid-19 por em-
presas privadas. Porém, ressal-
tou que os senadores estão de-
batendo e avaliando a oportu-
nidade de pauta.

“Esse projeto está sendo dis-
cutido ainda no âmbito do co-

légio de líderes do Senado. Re-
conheço muita resistência dos
senadores em relação ao anda-
mento do projeto. Mas estamos
trabalhando no diálogo, no co-
légio de líderes, para avaliar a
oportunidade de pauta no Sena-
do Federal”, disse durante cole-
tiva após reunião do Comitê no
Palácio do Planalto.

“Lembrando que a iniciativa
privada já tem autorização de
aquisição de vacinas, de acordo
com a Lei nº 14.125, com a obriga-

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou ontem que “fará
o que o povo quiser que ele
faça” em relação ao lockdo-
wn adotado por líderes esta-
duais e municipais. O chefe
do Executivo voltou a dizer
também que caso as medi-
das de lockdown continuem,
poderá faltar dinheiro para
o pagamento de servidores
públicos. “Alguns querem
que eu tome providência já.
Já conversou com seu vizi-
nho que é a favor do lock-
down? Como ele vive? Ele
é um servidor público? Fa-
la para ele que a economia
como está indo, pode cair
a arrecadação. Pode aconte-
cer isso daí e não vai ter di-
nheiro para pagar o salário
dele também, pô.”

Líder do governo do pre-
feito do Recife, João Cam-
pos (PSB), na Câmara Muni-
cipal, o vereador Samuel Sa-
lazar espera que seu partido,
o MDB, continue na Frente
Popular. A declaração sobre
uma eventual candidatu-
ra do prefeito de Petrolina,
Miguel Coelho, ao governo
do estado, o que automati-
camente levaria o MDB pa-
ra a oposição, foi dada on-
tem de manhã à Rádio Clu-
be AM 720, durante o pro-
grama Manhã na Clube, co-
mandado pelo o titular da
coluna Diario Político, Rhald-
ney Santos. “Eu sou defen-
sor dessa aliança, por conta
da minha relação com João
(Campos)”, afirmou.
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Segundo Pacheco, projetoSegundo Pacheco, projeto

está sendo discutido

pelo colégio de líderespelo colégio de líderes

Bolsonaro
faz novas
críticas ao
lockdown

Salazar
defende
aliança
comoPSB

INSISTÊNCIA

CÂMARA

toriedade de fornecimento inte-
gral dessa produção, dessa aqui-
sição ao Sistema Único de Saúde,
em obediência ao Plano Nacio-
nal de Imunização”, completou.

O texto aprovado pela Câmara
foi o relatório apresentado pe-
la deputada Celina Leão (PP-DF).
Ela prevê que podem ser com-
prados imunizantes com aval
de uso concedido por qualquer

autoridade sanitária estrangeira
“reconhecida e certificada” pe-
la Organização Mundial da Saú-
de (OMS). O dispositivo libera a
compra mesmo sem o consenti-
mento da Anvisa, que faz aná-
lises próprias sobre segurança
e eficácia de vacinas ainda que
elas já tenham sido aprovadas
em outros países. (Ingrid Soares,

do Correio Braziliense)
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Recife retomadesconto de 10%no IPTU
Imóveis residenciais e comerciais têm direito ao benefício, desta quinta até o dia 30 de abril, desde que a quitação seja em parcela única

A
leiquerenovaodesconto
de 10% sobre o Imposto
sobre Propriedade Pre-

dial e Territorial Urbana (IPTU)
2021 entra em vigor nesta quin-
ta-feira no Recife. Com a norma,
o governo municipal garante o
mesmo benefício dado aos con-
tribuintes que quitaram o tri-
buto até 10 de fevereiro. A justi-
ficativa para a adoção da nova
medida é recrudescimento da
pandemia da Covid-19.

O desconto vale para os imó-
veis residenciais e comerciais.
Para aqueles que nada pagaram
do IPTU, os 10% serão calculados
no valor do total do tributo, mas
desde que o contribuinte opte pe-
la parcela única. Aqueles que es-
colheram pelo parcelamento do
imposto terão o mesmo percen-
tual de desconto. Este, contudo,
se aplica apenas à soma das par-
celas ainda devidas e devendo ser
quitada de uma só vez.

Sancionada na última terça-
-feira pelo prefeito João Campos,
horas após a aprovação pela Câ-
mara Municipal, a lei permite a
redução dos valores até o dia 30

TARCISO AUGUSTO / ESP. DP FOTO

Contribuintes da capital pernambucana também podem obter desconto de 10% no pagamento da taxa de limpeza

CURTA[
PARCELAMENTO

Caruaru

abre novo

Refis

Omunicípio de Caruaru,

no Agreste, instituiu um

novo programa de

recuperação fiscal, o

Refis Municipal 2021.

Podem aderir ao

programa as pessoas

físicas e jurídicas. A

renegociação dos débitos

pode ser em até 60

vezes. Quanto maior o

número de parcelas

menor será o desconto.
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

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

DÓLAR
Março/2021: 0,93
Fevereiro/2021: 0,86
Janeiro/2021: 0,25
Dezembro/2020: 1,35

BOLSAS (em %)>
IBOVESPA

0,83%
DOW JONES

53,62%

13/Abril: 5,717

12/Abril: 5,722

09/Abril: 5,674 7,0325,670

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

5,31

SELIC
Em% ao ano

2,75

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,5000 0,1590
(-0,82%)

IPCA do IBGE (em%)

_11212_1

deste mês. O prazo e o desconto,
ainda segundo o texto a ser pu-
blicado hoje, também são váli-
dos para o pagamento em par-
cela única da Taxa de Coleta, Re-
moção e Destinação de Resíduos
Sólidos Domiciliares (TRSD), a co-
nhecida taxa de limpeza.

Os novos boletos da parcela
única com desconto de 10% es-

tarão disponíveis a partir desta
quinta-feira. Para acessá-los, os
interessados devem entrar no
Portal de Finanças do municí-
pio, cujo endereço é https://por-
talfinancas.recife.pe.gov.br/iptu-
taxalimpeza. A iniciativa é coor-
denada pela Secretaria de Finan-
ças do Recife.

Antes da renovação do descon-

to no IPTU e na TRSD, em mar-
ço, o município, dentro de um
conjunto de ações de enfrenta-
mento da pandemia, prorrogou
o prazo de vencimento do IPTU
e do Imposto Sobre Serviços (ISS)
de bares, restaurantes, lanchone-
tes e do setor de hotelaria da ci-
dade. O governo estima que essa
medida em favor de tais empre-

sas terão um impacto de R$ 8,5
milhões no tesouro municipal.

Outra medida adotada pela
prefeitura, em março, foi a pror-
rogação do prazo de pagamento
do ISS de Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte vincu-
ladas ao Simples Nacional. Isso
deve beneficiar cerca de 19,5 mil
empreendimentos.



O ano de 2020 registrou a
abertura de 3,3 milhões de
novas empresas. O dado repre-
senta um crescimento de 8,7%
em comparação ao ano ante-
rior, sendo o maior desde 2011,
início da série
histórica da Se-
rasa Experian.
A maior parte
das novas em-
presas (79%) são
microempreen-
dedores indi-
viduais, totali-
zando a aber-
tura de 2,7 mi-
lhões de MEIs.

“O alto nú-
mero de MEIs
é um dos fato-
resquecompro-
va o empreen-
dedorismo por necessidade, já
que durante quase um ano de
pandemia muitas pessoas que
perderam seus empregos opta-
ram por abrir um CNPJ e tra-

balhar com aquilo que já sa-
biam fazer ou em segmentos
com baixo custo de aprendiza-
gem”, diz o economista Luiz Ra-
bi. O ramo da alimentação re-
presentou 9,7% das empresas

a abertas; con-
fecções, 6,2%; e
reparos e ma-
nutenção, 6,1%.

Os dados, se-
gundo Rabi,
mostram uma
adaptação dos
empreendedo-
res à realidade
da pandemia.
O setor da ali-
mentação ofe-
rece produtos
essenciais e
possibilitam a
abertura de ne-

gócios de baixo custo. “Quando
falamos em confecção, fica cla-
ro que a produção das másca-
ras de proteção impactou o ín-
dice”, acrescenta. (AgênciaBrasil)

Semauxílio,
supermercados
vendemmenos
As vendas de fevereiro caíram em relação a janeiro,

quando recursos do programa ainda circulavam.

Queda deve se repetir emmarço, com alta em abril
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População gastou em alimentaçãomais de 60% do valor total do auxílio pago em 2020

Maioria das novas
empresas sãoMEI

ABERTURA

O alto número de

MEIs é um

dos fatores que

comprova o

empreendedorismo

por necessidade”

Luiz Rabi,
economista da Serasa Experian
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A
expectativa dos su-
permercados é de me-
lhora em abril. Espe-

ra-se um aumento das vendas
com o pagamento da primeira
parcela da reedição do auxílio
emergencial, do governo fede-
ral. Faz sentido a espera. Sem o
auxílio, o setor sentiu o baque
em fevereiro, quano as vendas
caíram 6,75% em comparação
a janeiro deste ano. A Associa-
ção Brasileira de Supermerca-
dos (Abras) destaca, no entanto,
que as vendas subiram 5,18%
em relação ao mesmo período
do ano passado. Por isso, man-
tém a expectativa de que o se-
tor cresça 4,5% em 2021.

Vice-presidente da Abras,

Marcio Milan afirmou ontem
que o recuo observado em fe-
vereiro é um reflexo do me-
nor número de dias úteis do
mês e também do fim do au-
xílio emergencial. “Em janei-
ro, ainda teve resquícios do
auxílio emergencial, teve um
comportamento normal. Fe-
vereiro foi um mês mais difí-
cil para todos, em função do
fim do auxílio e da formação
do mês”, afirmou Milan, ao
apresentar o Índice Nacional
de Consumo (INC) da Abras.

Ele admitiu ainda que, em
marçoepossivelmenteemabril,
o setor também pode ser impac-
tado negativamente pela ausên-
cia do benefício e, sobretudo,

pelo recrudescimento da pande-
mia, que exigiu o endurecimen-
to das medidas de isolamento so-
cial. “Temosumpontodeatenção
em março e em abril. Tivemos
um volume de restrição muito
grande no final de março e no
início de abril. Esses movimen-
tos terão reflexos que não são
bons”, comentou.

Milan disse que, a médio e
longo prazo, as perspectivas

são positivas. Ele explicou que,
apesar de ter voltado com va-
lores menores, o auxílio emer-
gencial deve contribuir com a
venda de alimentos a partir de
abril. E lembrou que o isola-
mento social imposto pela pan-
demia eleva o consumo de ali-
mentos no domicílio, o que fa-
vorece os supermercados.

“No primeiro auxílio emer-
gencial, mais de 60% do que a

população recebeu foram des-
tinados à alimentação. Então,
se esse número continuar — e
a gente acredita que vai conti-
nuar —, grande parte disso vai
continuar na alimentação. Se
estamos falando de R$ 44 bi-
lhões de auxílio, ainda é um
valor considerável que o consu-
midor vai destinar ao consumo
nos mercados”, afirmou o vice-
-presidente. (Correio Braziliense)
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O coletivo de teatro Despudo-
rado voltará a exibir, neste sába-
do e domingo, às 20h, o espetá-
culo inédtio Lacre inviolável, no
canal do grupo no YouTube, de
forma gratuita. A peça foi escri-
ta por Leonardo Alves, para in-
vestigar as experiências e frag-
mentações do indivíduo em so-
ciedade. Dialogando com o mo-
mento de pandemia, a obra dei-
xa explícito como o egoísmo cola-
bora para o distanciamento das
pessoas. Com uma proposta de
encenação híbrida, o espetácu-
lo conta sua história em múlti-
plas vertentes artísticas, tais co-
mo teatro, dança, performance e
manipulação de bonecos.

A narrativa começa com cinco
personagens, cujos nomes repre-
sentam situações. Juntos, levan-
tam estranhos questionamentos
na busca de identificar o que os
torna humanos partindo da pre-
missa de que há algo que os di-
vide. O elenco é composto por
Brunna Martins, César Pimen-
tel, Leonardo Alves, Luiz Diego
Garcia e Thaísa Espíndola.

O espetáculo retrata a carga
psicológica que as personagens
sofrem a partir do avanço mi-
diático, modificando o que são,
quem são, e para onde talvez
irão. O assunto do momento não
é mais o “eu” e sim um grande
coletivo, trazendo à tona a vera-

cidade que o mundo se torna in-
dividualista. "Nossos corpos co-
meçam a ganhar contornos vir-
tuais, distantes, sozinhos. A rea-
lidade começa a se reorganizar
de outras formas, trazendo con-
sigo novos parâmetros sociais.
Com as barreiras das telas co-
meçamos a compreender e a nos
(re)aproximar do outro à distân-
cia e novas regras de socializa-
ção interferem diretamente na
nossa subjetividade", comenta o
dramaturgo e diretor do espetá-
culo, Leonardo Alves.

Lacre Inviolável teve incentivo
da Lei Aldir Blanc em Pernam-
bico. O grupo nasceu em Fortale-
za e se fixou no Recife em 2017.

DANILO LIMA

danilo.lima@diariodepernambuco.com.br

A
representação não es-
tereotipada do Nordes-
te só pode ser alcança-

da com a participação de quem
verdadeiramente vive o Nordes-
te. Por isso, o Cena Agora, pro-
jeto teatral do Itaú Cultural, te-
rá o tema Encruzilhada Nordes-
te(s): (contra)narrativas poéticas e
pretende questionar as constru-
ções banais sobre as identidades
nordestinas através de debates e
apresentações de artistas de cin-
co estados diferentes da região.
A exibição acontece de hoje a
domingo, sempre às 20h, no si-
te www.itaucultural.org.br.

A abertura do evento se dá com
uma mesa de debate entre a en-
cenadora e pedagoga teatral Ma-
ria Thais e o historiador Durval
Muniz, autor do livro A invenção
do Nordeste e outras artes, que deu
origem ao espetáculo teatral pre-
miado de mesmo nome, do gru-
po potiguar Carmin. A conversa
pretende levantar as discussões
para a reflexão do público an-
tes mesmo de serem encenadas.

Os temas abordados vão desde
a desmistificação da migração
para o Sudeste até a representa-
ção da condição da mulher ne-
gra nordestina. Os grupos parti-
cipantes são Clowns de Shakes-
peare (RN), No Barraco da Cons-

tância Tem! (CE), a dramaturga
Onisajé e o grupo Dimenti (am-
bos da Bahia), Erivelto Viana e
Urias de Oliveira (MA) e o Cole-
tivo Agridoce (PE).

O grupo pernambucano vai
trazer, no sábado, a cena Rhizo-
phora - Estudo nº 01, inspirada no
romance Homens e caranguejos, de
Josué de Castro. A história acom-
panha o dilema de João Paulo,
que se vê na função de desapro-
priar a comunidade ribeirinha
na qual morou durante a infân-
cia para a construção de um con-
domínio de luxo. O protagonis-
ta alterna entre as memórias da
juventude no mangue e os inte-
resses mercadológicos atuais, em

uma viagem interna ao passado
que pode recuperar sua identi-
dade como homem-caranguejo.

“A cena é um recorte do nos-
so próximo espetáculo. Não nos
limitamos ao romance, porque
nele a realidade era da formação
da cidade ainda. A partir da vi-
são de Josué, nós analisamos a
situação como ela está posta ho-
je em dia”, diz Nilo Pedrosa, que
dirige junto com Aurora Jamelo.

O embate entre construtoras
e comunidades não é inédito no
Recife. Casos como o do Cais Es-
telita são mais repercutidos por
se localizarem em ponto ampla-
mente visível, mas segundo Ni-
lo, que acompanhou a luta da co-

munidade Caranguejo Tabaiares
no mestrado, essa guerra existe
por toda a cidade. “O protagonis-
ta, João, representa o Recife, es-
sa cidade dividida, porque ele
mesmo é uma pessoa dividida.
E a peça mostra essa ansiedade.
Mas não resolvemos o problema,
apenas o apresentamos.”

As cenas se desenrolam em
no máximo 15 minutos e são
seguidas por conversas do elen-
co com críticos e artistas convi-
dados, nas quais o público pode
interagir pelo bate-papo. As ati-
vidades acontecem a partir das
20hpelaplataformaZoomde for-
ma gratuita, mas com ingressos
a serem reservados via Sympla.

Espetáculo abordaEspetáculo aborda
a fragmentação sociala fragmentação social

O teatro

dadesconstruçãoonstrução
Projeto teatral Cena Agora terá o tema EncruzilhadaNordeste para desconstruir estereótipos
sobre a região através de espetáculos que serão exibidos gratuitamente de hoje a domingo

Performance do coletivo

Despudorado seráDespudorado será

exibida no YouTube
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ARQUIVO PESSOAL

A deputada Priscila Krause, aniversariante de hoje, em

pronunciamento na Alepe, onde tem excelente atuação
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BOMDIA: “Paraquemcrê,

não existem perguntas.

Para quem não crê, não

existem respostas.”

(Abade Isaque)

OshowBloconaRua,deNey

Matogrosso, já temnovada-

taparasermostradonoClas-

sicHall: 16 deoutubro.

A Fundação Joaquim Na-

bucoprorrogouatéodia30

seu funcionamentohíbrido,

comamaiorpartedo traba-

lho sendo feito on-line;

A Rocco vai lançar no Bra-

sil novo título infantil de J.K.

Rowling,TheChristmasPig,

ainda sem título em portu-

guês. Deve chegar às livra-

rias nacionais em outubro.

O pastor Júnior Tércio, ve-

readordoRecife, comemo-

rou idade nova ontem, em

encontro em família.

MaríliaMendonçaaprovei-

touentrevista comAnaMa-

riaBragapara anunciar no-

va liveparaodia 15demaio.

OdiscoEuNãoSouHippie,

álbum raro de Raul Seixas,

será relançado em vinil pe-

la Record Collector Brasil.

Muitas grifes apostando

em diferentes formatos de

bolsas com o símbolo yin-

-yang.O acessório está em

alta entre as fashionistas.

A Netflix renovou a bem-

-sucedida sérieBridgerton

para terceira e quarta tem-

poradas.

movimento

Amaro de Mello Vasconcellos,

Bruno Maciel, Carlos Alexandre

Dias Perez, Evaristo Filho,

Flávio Vieira de Melo, Helbe

Oliveira Lins, Humberto Zirpoli

Filho, Ivana Vasconcelos, José

Ranulfo Queiroz Neto, Kika

Saraiva, Mendo Sampaio Neto,

Michelle de Assumpção,

Oracilda Souza, Priscila Krause,

Roberta Aureliano e Wilton

Condé.

aniversariantes

Parabéns no jornalismo
Quemaniversaria hoje é Gilberto Prazeres, destaque no

jornalismo pernambucano, que vem fazendo excelente

trabalho no gabinete de imprensa do prefeito JoãoCampos.

Vacina solidária
A campanha Aniversário Solidário da Prefeitura do Recife já

arrecadou 85 toneladas de alimentos que serão entregues à

população em vulnerabilidade durante a pandemia. As

doações podem ser feitas em um dos 11 pontos de

vacinação drive-thru do Recife.

Gesto de solidariedadedaCelpe
ACelpe conclui nos próximos 15 dias a entrega de 138

refrigeradores para o armazenamento de vacinas em 119

cidades do estado. Os equipamentos possuem sensores e

sistema de alarme remoto que realiza chamadas telefônicas se

houver uma queda de temperatura ou a bateria estiver emum

nível baixo. As câmaras são capazes de armazenar cerca de 18

mil doses de vacinas

NA LINHADE FRENTE
Demetrius Montenegro,

mestre da infectologia

pernambucana,

comemorou idade nova

anteontem, trabalhando

durante o dia inteiro no

Hospital Oswaldo Cruz,

onde atua na linha de

frente de combate à

pandemia da Covid-19. No

máximo, teve jantar em

casa com os filhos e a

esposa, que também é

infectologista.

PARABÉNS
Por proposta do vereador

Fabiano Ferraz, a Câmara

Municipal do Recife

aprovou voto de aplausos

ao secretário de Política

Urbana e Licenciamento

do Recife, Leonardo

Bacelar, e à presidente da

CTTU, Taciana Ferreira,

pela implantação de novas

rotas de ciclovias na

capital pernambucana.

J.A. ERROU
Acolunatrocouasbolasontem:

quempassouaatuarno

gabinetedaSecretariade

SaúdedePernambucofoio

infectologistaJailsonCorreiae

nãoJailsonGomes,comosaiu.

CIDADANIA
JoséCarlosPoroca,

superintendente doCamará

Shopping, destaca oprojeto

domallRoupaBoaaGente

Doa, comadoaçãode roupas

aONGsqueatendempessoas

carentes deCamaragibe. Com

acirculação restrita, o quenão

falta são roupaspara serem

doadas.

EMNORONHA
Graçasà indicaçãodeFelipe

Carreras, atravésdeemenda

debancada,oadministrador

GuilhermeRocha recebeu

ontem,noRecife, novoônibus

escolarparaserusadopor

alunosda redepúblicade

FernandodeNoronha.

SAÚDE
Os cirurgiões bariátricos

Felipe Koleski, Ana

Carolina Fernandes,

Ariane Longo e Cristina

Aquino comandam hoje,

às 20h, a liveComo

Manter e Ganhar Massa

Muscular com Exercícios

e Dieta, no Instagram.

POSITIVIDADE
Sophia Meira Lins tem

feito sucesso com

mensagens de

positividade em seu perfil

no Instagram, sobre

caridade e amor ao

próximo em tempos de

dificuldade.

MULTIESPAÇO
O empresário Thiago

Doca inaugura amanhã,

em Boa Viagem, o

Docah, espaço que vai

reunir barbearia,

estética masculina, café

bar e loja de sapatos

exclusivos. Ou seja, vai

atuar dos pés à cabeça.

CORAÇÃO
Mesmo em clima de

coronavírus, algumas

cirurgias estão sendo

realizadas. Nesta

semana, o cirurgião

cardiovascular Diogo

Ferraz fez o transplante

de um paciente de 36

anos num hospital da

nossa cidade.

MEDALHA
A advogada paraibana

Juliette Freire, confinada

noBig Brother Brasil, vai

receber aMedalha Epitácio

Pessoa, da Assembleia

Legislativa da Paraíba.

PESAR
Faleceu em São Paulo,

onde residia há muitos

anos, a dentista Girleyny

Brasileiro. Irmã de Girley

Brasileiro, teve grande

atuação na nossa nova

geração, quando era

conhecida como Leninha

Brasileiro.

ENTREVISTAS
Isabela Pontes

entrevistou ontem, na TV

Aurora, a escritora

carioca Janine Rodrigues,

eleita uma das 12

pessoas negras que

estão mudando a

educação brasileira, e

Penélope Martins, autora

de livros infantis.

PRIMEIRA INFÂNCIA
O secretário Sileno

Guedes participa hoje

do Seminário do Pacto

Nacional pela Primeira

Infância, evento on-line

promovido pelo

Conselho Nacional de

Justiça e TJPE. Vai

apresentar projetos

exitosos na área, como

o Mãe Coruja e o

Criança Alfabetizada.



[ Palavras cruzadas [ Astros

ÁRIES (21/03 a 20/04)
Háriscodeconflitoscomsuperiores

no trabalho,mas issopodeserevi-

tadosevocêcontrolar reações.Na

paixão, horade reforçar seubrilho

próprio e atrair um amor à altura.

TOURO (21/04 a 20/05)
Imprevistossurgirão,portantosai-

ba aproveitar as situações positi-

vasesejaprudentecomoquenão

inspirar confiança.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Bonsestímulospara vocêampliar

e aperfeiçoar seus conhecimen-

tos. Poderá ver commais clareza

osajustesqueprecisamser feitos

emseu trabalhoparaentregarum

produto bem acabado.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
O momento pede mais paciência

e tato para lidar com os desafios,

entãocontroleo seu lado reativoe

suasemoções.Napaixão, alguém

especialpoderáentraremsuavida.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Noitepositivaparaconversar com

quemestádistante,sejapor telefo-

ne ou pelas redes sociais. Poderá

sentiratraçãoporalguéminteligen-

te, que pense parecido com você.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Graças às influências astrais, sua

imagemprofissional estácomboa

visibilidade hoje e você pode ter

maischancedesedestacaremsuas

tarefas. Use essa popularidade.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Fazeroquegostaeatuarcomoque

mais se afina: esse seráo segredo

do seu sucessohoje. Sónãobaixe

a guarda no lar, pois contratem-

pospoderãosurgir comparentes.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Bomperíodoparacuidardos inte-

ressesdomésticos.Sónãodescui-

dedoseuorganismonemsedeixe

levar por fake news.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Seu poder de comunicação e in-

teligência ficam mais fortes por

conta das vibrações lunares. O

que disser e escrever terá efeito

maior no conceito e na aceitação

das outras pessoas.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Execute seu trabalho da melhor

formapossível emantenhaaaten-

ção voltada para os detalhes. Tal-

vez seja solicitadoaopinar emas-

suntos familiares, sóconvémpen-

sar bem antes.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
ALuacomeçaabrilharemseusig-

no e pode mexer bastante com o

seu temperamento até amanhã.

Dedique mais tempo para as ati-

vidades que te realizam.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Período de maior vulnerabilidade

emocional e isso tanto pode dimi-

nuir o seu pique quanto o seu de-

sempenho profissional.

[ 8 erros

Resolução:1.Galho,2.Suportedofarol,3.Vidrodocarro,4.Rastrodopneu,5.Marcadoescorrego,6.Escorregador,7.Suportedoescorrego,

8.Mãodomotorista.

EMANNUEL BENTO

emannuel.bento@diariodepernambuco.com.br

P
oucas coisas conseguem
possibilitar uma unidade
de conhecimento como o

conceito. Seja um símbolo men-
tal, uma ideia ou uma noção. Pa-
ra intensificar e guiar o seu pro-
cesso criativo, o músico Henri-
que Albino, instrumentista (com
enfoque no sax) e arranjador co-
nhecido no meio artístico e au-
toral de Pernambuco, buscou o
seu próprio conceito: a “música
tronxa” - com x, ao invés de ch.
A ideia deu título ao seu primei-
ro álbum solo, gravado no Fábri-
ca Estúdios e lançado hoje pelo
selo Boa Vista Jazz Records, que

vem fomentando a cena jazzís-
tica e instrumental de Pernam-
buco desde o ano passado.

Música tronxa tem seis faixas
instrumentais, entre 6 e 10 mi-
nutos cada, que vão articular as
raízes musicais pernambucanas
à liberdade expressiva do jazz, à
complexidade rítmica da música
instrumental contemporânea e
a outras inúmeras possibilidades
melódicos-harmônicas. “O ‘tron-
cho’ dá a ideia de algo que é todo
‘jogado’, mas o ‘tronxo’, no bom
pernambuquês, quer falar sobre
uma música que junta a mate-
mática com a intuição, para fa-
zer algo desafiador para quem
compõe, interpreta e ouve.”

Amúsica “tronxa”
deHenriqueAlbino
O versátil instrumentista pernambucano cria umnovo conceitomusical para

guiar o primeiro álbum solo, Música tronxa, unindo raízes nordestinas ao jazz

ELÁDIO FERREIRA/DIVULGAÇÃO

Albino,quetemosaxcomoumdosmaioresdons,propõe

umamúsica desafiadora a quem cria, interpreta e ouve
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“É uma liberdade que você não
consegue expressar, um senti-
mento complexo que é mais do
que uma melodia bonita”, diz
Albino, que cita artistas como
Hermeto Pascoal, Arrigo Barna-
bé, Maria Schneider, Tânia Ma-
ria, Esperanza Spalding, Olivier
Messiaen e Steve Coleman como
exemplos de músicos que prati-
cam esse tipo essa ideia de “tron-
xo”. “Eu acredito que o tronxo
também fale sobre a necessida-
de de ter fundamentação e co-
nhecimento sobre o que você
deseja. Eu me coloco como per-
nambucano e os sons que temos
aqui são as bases para criar essa
complexidade,omeusom,desen-

volver minha própria inovação,
meu jeito de fazer. É como unir
pensamentos diferentes para ge-
rar novos sons.”

ParaAlbino,o frevoéumexem-
plo de como os pernambucanos
gostam dessa ideia de música de-
safiadora. “Quanto mais difícil,
mais achamos legal. Somos fas-
cinados pela complexidade e é
muito importante ter a liberda-
de e a improvisação. A música
brasileira às vezes usa sistemas

muitoespecíficos, entãoeurecor-
ro à música contemporânea, ao
jazz e à música pernambucana
para basear esse disco”, finaliza.

Albino tem um currículo ex-
tenso. Aos 28 anos, trabalhou
como arranjador para Spok, El-
ba Ramalho e Elza Soares. Tam-
bém é conhecido pela parceria
com o pianista Amaro Freitas. O
músico pretende lançar um ál-
bum de canções com a cantora
Surama Ramos ainda neste ano.



Turistas poderão entrar

apenas em grupos
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Israel vai permitir a chegada de turistas
Israel anunciou ontem que a

partir de 23 de maio autoriza-
rá a entrada de turistas, após
a rápida campanha de vacina-
ção que permitiu frear a Co-
vid-19 no país. As autoridades
israelenses fecharam de forma
quase hermética as fronteiras
aos turistas após o início da
pandemia em março de 2020.

Os ministérios da Saúde e
do Turismo informaram que
os turistas poderão voltar a Is-
rael caso estejam vacinados e
apresentem um teste PCR nega-
tivo. Também precisarão fazer

um exame sorológico na che-
gada ao país para comprovar a
eficácia da vacinação.

Emumprimeiromomento, as
autoridades israelensesautoriza-
rão apenas as viagens “em gru-
po” e o número será “limitado”,
segundo o ministério do Turis-
mo. Em uma próxima fase, os
turistas poderão viajar de ma-
neira individual, mas esta pos-
sibilidade dependerá da evolu-
ção da crise de saúde.

Israel estimulou desde dezem-
bro uma intensa campanha de
vacinação, graças a um acordo

O novo depoimento da ba-
bá Thayná de Oliveira Ferrei-
ra à polícia carioca reforçou
os indícios de que Henry so-
fria agressões reiteradamen-
te na casa onde morava com
a mãe, a professora Monique
Medeiros, e o vereador Jairo
Souza Santos Júnior, o Dr. Jai-
rinho. Pressionada pelas evi-
dências, a funcionária do ca-
sal admitiu, na segunda-fei-
ra, que havia mentido para
os investigadores e narrou
novos elementos que ajuda-
rão a identificar as circuns-
tâncias da morte da criança,
em 8 de março. Thayná falou
durante mais de oito horas
na 16ª DP (Barra da Tijuca).

A advogada Patrícia Sena,
que acompanhava a ex-fun-
cionária do casal, disse que
sua cliente contou ter apaga-
do mensagens de WhatsApp
nas quais relatava agressões
de Dr. Jairinho a Henry Bo-
rel. “Ela narrou toda a dinâ-
mica dos fatos”, disse em en-
trevista a emissoras de tele-
visão. “Enfim, ela disse tudo
o que tinha para dizer, sem
colocar nada que desabonas-
se a conduta dela.” (CB)

MAIO

com o laboratório americano Pfi-
zer que entregou milhões de do-
ses da vacina ao país. (AFP)

O
s desdobramentos da in-
vestigação sobre a morte
do menino Henry Borel,

4 anos, no Rio de Janeiro, evi-
denciam cada vez mais um ce-
nário em que a criança foi víti-
ma de violência intrafamiliar
grave. O crime, entretanto, está
longe de ser um caso isolado. Na
última década, mais de 100 mil
crianças e ado-
lescentes mor-
reram vítimas
de agressões –
2 mil delas ti-
nham menos
de 4 anos de
idade. Henry,
segundo a po-
lícia, teria sido vítima torturas,
praticadas pelo padrasto.

Os dados são da Sociedade Bra-
sileira de Pediatria (SBP), levan-
tados em parceria com a empre-
sa de consultoria 360° CI. Segun-
do a entidade, o isolamento so-
cial, que se tornou necessário
em decorrência da pandemia

de Covid-19, pode ter aumenta-
do a incidência de violência do-
méstica e, consequentemente, o
número de casos letais.

De 2010 a 2020, 103.149 crian-
ças e adolescentes foram mor-
tos nesse contexto de agressão.
Quando se observa a faixa etá-
ria de 0 a 9 anos, em 83% dos ca-
sos a agressão é intrafamiliar,

na qual os agres-
sores são pais e
mães. Além dis-
so, em mais de
60% dos casos,
é na própria re-
sidência que a
criança morre.

Juntamente
com os acidentes, as agressões
representam a maior causa de
morte a partir de um ano de
idade até aos 19 anos. O presi-
dente do Departamento Cientí-
fico de Segurança da SBP, Mar-
co Gama, ressalta que os dados
são subnotificados.

“Tem uma grande subnotifi-

100mil crianças
e jovensmortos
por agressão
Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria revelam

que, de 2010 a 2020, duasmil crianças commenos

de 4 anosmorreram vítimas de agressão no país

Henry deu entrada no hospital, no dia 8 demarço,

com hemorragia interna e danos no fígado

cação. Muitas vezes, é notado
que a criança sofreu agressão
quando chega morta. Mas, em
outras vezes, essa criança che-
ga em estado grave e é interna-
da, por exemplo, com traumatis-
mo craniano em decorrência de
uma agressão. Depois, morre e
não entra nessa estatística de ví-
timas da agressão”, explica. Em
2020, por causa da pandemia, a
subnotificação deve ser maior.

Sem opções de recorrer a ou-
tros ambientes, como as escolas,

as crianças enfrentam mais di-
ficuldade para denunciar. “Uma
das coisas que ajudava na no-
tificação era a escola, o conta-
to com o colega, ir às consultas
de rotina nos postos de saúde,
nas quais é possível notar que a
criança não está desenvolvendo.
Então, isso tudo parou em fun-
ção da pandemia, e essas crian-
ças ficaram presas em casa na
mão do agressor, e o jeito de pe-
dir socorro ficou menor”, avalia
Marco Gama. (Correio Braziliense)

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

Levantamento diz que

83% das agressões a

crianças da faixa etária

de 0 a 9 anos ocorrem

dentro da própria família



Vacinação paramaiores
de 60 em todo o estado
Governo anuncia chegada de novo lote de doses contra a Covid-19, que

permitirá ampliação da campanha para idosos demúltiplas faixas etárias

LEANDRO DE SANTANA/PJG

Jaboatão dos Guararapes anunciou novo avanço na cobertura da imunização

Iniciativa
privada
doa 316
cilindros
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Secretaria Estadual de

Saúde registrou 83 óbitos

por Covid, novo recorde

em 2021 e maior índice

desde julho de 2020

A população idosa

vem registrando

resultados positivos

nas faixas etárias cuja

imunização já foi

concluída”

Paulo Câmara,
governador de Pernambuco

O
Governo de Pernam-
buco anunciou ontem
que uma nova remes-

sa de vacinas contra a Covid-19,
com 255 mil doses, chegará ho-
je ao estado. Em pronunciamen-
to por vídeo, o governador Pau-
lo Câmara (PSB) informou que
o desembarque desse lote per-
mitirá a ampliação da campa-
nha para idosos de 60 anos ou
mais em todo o território per-
nambucano.

“É um passo importante na
proteção da população idosa,
que vem registrando resulta-
dos positivos nas faixas etárias
cuja imunização já foi concluí-
da. Nosso esquema de logística
está pronto e a distribuição des-
sas novas doses será concluída

até a sexta-feira”, explicou. Per-
nambuco já aplicou 1.485.082
vacinas contra a Covid-19, das
quais 1.129.171 foram primeiras
doses. Ao todo, 355.911 pessoas
já tomaram a segunda dose e fi-
nalizaram o esquema vacinal.

A campanha segue avançan-
do nos municípios. Jaboatão
dos Guararapes, por exemplo,
passou a disponibilizar ontem
o cadastramento para o públi-
co com idade a partir de 61
anos. De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, o
município recebeu 13.430 no-
vas doses na última remessa.
O agendamento deve ser feito
pelo aplicativo gratuito para
smartphones De Olho na Con-

A cervejaria Ambev for-
malizou ontem a doação de
316 cilindros de oxigênio
à Rede Estadual de Saúde
de Pernambuco. O objetivo
é ajudar no combate à Co-
vid-19 e evitar a escassez do
insumo nas UTIs onde são
tratados os doentes graves
da Covid-19, problema que
já vem acontecendo em ou-
tros estados. O primeiro lo-
te, com 16 cilindros de 30 li-
tros cada, foi entregue on-
tem no Centro de Distribui-
ção do Programa Estadual
de Imunização, em Casa
Amarela, Zona Norte da ca-
pital. No início de maio, se-
rão doados mais 300 cilin-
dros de 5 litros.

A doação foi articulada pe-
lo secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico,
Geraldo Julio, e pela secretá-
ria-executiva Ana Paula Vi-
laça, que esteve presente pa-
ra receber a primeira leva.

“Parcerias já são importan-
tes para o desenvolvimento
de um estado e, no momen-
to em que estamos vivendo,
de uma pandemia, são es-
senciais. A Ambev sempre
se mostrou disposta a aju-
dar Pernambuco e, com es-
sa doação, vamos continuar
ajudando as unidades de saú-
de do nosso estado a salvar
vidas”, afirmou Geraldo.

“Nesta pandemia, estamos
fazendo várias ações para
ajudar o país como um to-
do. Já doamos máscaras face
shield, álcool em gel e cai-
xas térmicas, e agora esta-
mos fazendo essa entrega
de cilindros de oxigênio.
Tudo isso no combate à Co-
vid-19”, disse a gerente de
Marketing da Ambev, Ismê-
nia Barbosa.

sulta ou pelo site deolhonacon-
sulta.jaboatao.pe.gov.br.

RECORDE
Também ontem, o estado atin-
giu mais uma marca triste na
pandemia. A Secretaria Esta-
dual de Saúde registrou 83 óbi-
tos (50 do sexo masculino e 33
do feminino), novo recorde em
2021 e maior índice desde julho
do ano passado.

As mortes ocorreram entre 2
de agosto de 2020 e 13 de abril

deste ano. A lista inclui 22 víti-
mas do Recife. A pandemia já
causou 12.988 fatalidades em
Pernambuco e a marca de 13
mil deve ser ultrapassada hoje.

Também foram confirmados
2.359 novos casos, dos quais 128
(5%) são graves e 2.231 (95%) são
leves. Agora, Pernambuco totali-
za 375.115 diagnósticos, incluin-
do 38.052 graves. Um total de
318.195 pacientes já se recupe-
rou, incusive 22.401 que necessi-
taram de internação hospitalar.

[Números

97%
é a taxa de

ocupação das

UTIs reguladas

pelo estado

87%
é a demanda

na rede

privada

255 mil
doses devem chegar ao estado hoje

1,4milhão
de pernambucanos já receberam

a primeira dose

355.911
receberam a segunda dose

375.115
casos de Covid-19 já foram

registrados no estado

12.988
pessoas morreram até agora



Chuvas reduzem
racionamento de água
Alguns bairros da RegiãoMetropolitana do Recife ficarãomenos tempo sem água

e outras áreas terão fornecimento ininterrupto a partir da próxima semana
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Apac emitiu novo alerta de chuvamoderada a forte

Precipitações de 6 dias
superammédia de abril

RECIFE

AApac informou que

Recife mostra um

acumulado de 343,6mm,

acima damédia do

estado, que é 326,30
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A
s chuvas que caíram so-
bre a Região Metropoli-
tana do Recife no últi-

mo fim de semana causaram
transtornos, mas trouxeram
boas perspectivas em relação
ao abastecimento d’água. Após
análises dos níveis dos reservató-
rios, a Compesa anunciou a am-
pliação da oferta a partir do Sis-
tema Pirapama, cuja barragem
está localizada no Cabo de San-
to Agostinho.

O sistema, que hoje opera com
uma vazão de 4,5 mil litros por
segundo, passará a cinco mil, o
que significa mais água nas tor-
neiras para 430 mil pessoas em
bairros do Recife, Cabo e Jaboa-
tão. A barragem de Pirapama
elevou seu nível de 25,82%, na
sexta, para 55,48%.

A partir da segunda-feira (19),
começa a valer o novo calendá-
rio de abastecimento, incluindo
áreas com eliminação do rodízio
e outras com redução. Jaboatão,
que enfrentava o racionamento
mais rígido da RMR, teve boas

notícias. Os bairros de Piedade,
Cajueiro Seco, Barra de Janga-
da e Cadeias, que eram abaste-
cidos, em média, no esquema
de 30 horas com água e 24 ho-
ras sem, terão fornecimento to-
dos os dias. a Já Muribeca sairá
do sistema 12h com água e 84h
sem para 6h de abastecimento
por 42h a seco.

Já no Cabo de Santo Agostinho,
locais como Ponte dos Carvalhos,
Pontezinha, Praia do Paiva, Alto
do Cruzeiro e Vila Pirapama te-
rão o rodízio eliminado, voltan-
do a receber água todos os dias.
Antes a média era de 36 horas
com água e 36 horas sem. Além
disso, haverá melhorias de pres-
são nas redes, o que significa a
chegada da água mais forte na
casa das pessoas, nas localida-
des de Garapú, Cohab e o Dis-
trito Industrial da PE-60.

No Recife, os bairros de San
Martin,Mangueirae Jiquiá, antes
atendidos com um dia de água
e cinco sem, agora receberão no
esquema de 20h com e 28h sem.

Já os bairros de Ipsep, Afogados
e Imbiribeira terão água nas tor-
neiras 4,5 dias e 12 horas a seco
- antes eram 2,5 dias de forneci-
mento e 12 horas de seca.

Além do anúncio de Pirapama,
o volume acumulado nas princi-
pais barragens da RMR permiti-
rá à Compesa operar com maior
confiabilidade os seus sistemas
integrados de abastecimento e,
ainda,preservar taismananciais.
“O acumulado das últimas chu-
vas permitiu uma resposta rápi-
da da Compesa que ampliará a
oferta de água por meio do Sis-
tema Pirapama, a partir da reti-
rada de mais água da barragem.
Vale destacar que a quadra chu-
vosa está apenas começando e
nossa expectativa é que as pre-
cipitações deste inverno permi-
tam, de fato, a recuperação dos
principais reservatórios da RMR
e das demais regiões para que
possamos anunciar novas redu-
ções de rodízio em cada vez mais
regiões”, destacou a presidente
da Compesa, Manuela Marinho.

Em apenas seis dias, desde
a última sexta-feira (9), o Re-
cife registrou chuvas maio-
res do que o esperado para to-
do o mês de abril. O Boletim
de Acompanhamento da Chu-
va em Pernambuco, divulga-
do pela Agência Pernambu-
cana de Águas e Clima no iní-
cio da tarde de ontem, mostra
acumulado de 343,6 mm, aci-
ma da média climatológica de
326,30 mm. Foi o maior índi-
ce pluviométrico identificado
em todo o estado no período.

De acordo com a secretária
de InfraestruturadoRecife,Ma-
rília Dantas, a cidade vive um
evento atípico no clima. “Des-
de o início do ano, estamos in-
vestindo R$ 96,6 milhões na
Ação Inverno, com ações de
contenção de encostas, preven-
ção e monito-
ramento em
áreas de ris-
co, colocação
de lonas plás-
ticas, limpe-
za de canais e
eliminaçãode
pontos de alagamento. Nossas
equipes estão se desdobrando,
mas nenhum sistema de drena-
gem é projetado para compor-
tar uma quantidade de chuvas
como essa”, destaca.

Até agora, 32 canais foram
limpos e outros 12 estão com
a intervenção em andamen-
to, e mais de 30 mil toneladas
de resíduos foram retiradas. A
Emlurb vem realizando tam-
bém, desde janeiro, a limpe-
za de galerias e canaletas em
diversas ruas e avenidas, com
foco nas áreas mais críticas de
acúmulo de água. Desses pon-
tos, cerca de 50 vias já recebe-
ram desobstrução e limpeza,
totalizando 3,4 mil toneladas
de resíduos em 33 km de rede.

Mais 168 vias receberam limpe-
zas emergenciais desde o iní-
cio do ano, com a retirada de
3,7 miltoneladas de resíduos
em 31 km de extensão de rede.

Esteano,aSecretariaExecuti-
va de Defesa Civil (Sedec) já fez
13.576 vistorias, colocou lonas
plásticas em 3.868 pontos e rea-
lizou cerca de 1,1 mil ações de
porta a porta para orientar as
famílias sobre a situação de ris-
co. Foram concluídas 42 obras
do Programa Parceria, benefi-
ciando 176 famílias, e estão em
andamento outras 277, que ga-
rantirão mais segurança para
1162 famílias. Na Parceria, a
Prefeitura fornece material e
orientação técnica para inter-
venções em morros e área pla-
na, e a população entra com a
mão de obra. A geomanta está

sendo aplica-
da em diver-
sos locais, to-
talizando 166
famíliasbene-
ficiadas.

Só em 2021,
a Prefeitura

do Recife já iniciou 13 obras
de contenção definitiva, totali-
zando um investimento de R$
R$ 21,5 milhões. Também es-
tãoemandamentooutras17 in-
tervenções iniciadas em 2020,
que têm previsão de conclusão
neste ano, com R$ 25 milhões
de investimento. A atual ges-
tão entregou sete contenções
de encostas, investindo apro-
ximadamente R$ 5 milhões

ALERTA

Ontem, a Apac emitiu alerta
indicando pancadas de chuva
com intensidade de modera-
da a forte para as regiões do
Agreste, Mata Sul e Sertão do
Pajeú, nessas com potencial de
precipitaçoes acima de 50 mm.

A barragem deA barragem de

Pirapama elevou seuPirapama elevou seu

nível de 25,82%, na

sexta, para 55,48%sexta, para 55,48%

[Nível das barragens antes e depois das últimas chuvas

PIRAPAMA (Cabo) VÁRZEA DO UNA

(São Lourenço da Mata)

BOTAFOGO

(Igarassu)

TAPACURÁ

(São Lourenço da Mata)
55,48%25,82% para

29,46%27,43% para

16,67%5,84% para
13,81%4,35% para



A Torre do Relógio da Facul-
dade de Direito do Recife (FDR)/
Centro de Ciências Jurídicas
(CCJ) da UFPE está em fase fi-
nal de restauração, que envolve
recuperação do campanário, in-
cluindo o minarete, com a subs-
tituição de parte das cantarias,
arabescos e estrutura, além de
trabalhos em chapas de cobre
e reparo do equipamento. A re-
forma, que faz parte da 5ª eta-
pa dos trabalhos de restauro da
FDR, tem previsão de conclusão
até o mês de setembro.

Tombado pelo Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional, o pré-
dio da FDR está situado na Praça
Adolfo Cirne, no centro do Re-
cife. Os trabalhos na Torre con-
templam todos os seus elemen-
tos internos e externos: restau-
ração do sistema estrutural me-

tálico, suporte do revestimento
metálico em madeira, restaura-
ção e reconstituição do revesti-
mento metálico em chapa zin-
cada e em cobre, restauração e
reconstituição dos elementos
decorativos metálicos (florões,
guirlandas, almofadas, colunas
com a base do fuste e capitéis) e
restauração do minarete (parte
de coroamento da torre) e do re-
lógio (sinos, casa de máquinas,
carrilhão e mostradores).

“Esta ação representa o com-
promisso da Superintendência
de Infraestrutura (Sinfra) com o
patrimônio histórico da UFPE.
Estamos diante de edificações
singulares, que elevam a iden-
tidade arquitetônica do nosso
campus”, afirma o superinten-
dente de Infraestrutura da Uni-
versidade, Carlos Falcão.
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Trabalhos contemplam elementos internos e externos

Parque terá animais naturais da Mata Atlântica e zonas de transição, além da Caatinga

Torre doRelógio da Faculdade deDireito está quase concluída

RESTAURO

Estamos diante de

edificações singulares,

que elevam a

identidade

arquitetônica do

nosso campus”

Carlos Falcão,
superintendente de Infraestrutura

JÚLIA RODRIGUES

local@diariodepernambuco.com.br

A
Secretaria de Meio Am-
biente e Sustentabilida-
de (Semas) apresentou,

ontem, o novo Plano Diretor e de
Populações do Zoológico Dois Ir-
mãos, localizado na Zona Norte
do Recife. A reformulação, fru-
to de um estudo técnico de dois
anos, se enquadra na estratégia
de conservação, proteção e valo-
rização de biomas locais como
Mata Atlântica, áreas de transi-
ção e da Caatinga, assim como
dos animais nativos desses am-
bientes dentro do estado.

Seguindo a nova diretriz, o
Parque Dois Irmãos passará a
contar apenas com animais de
origem nativa, naturais da Ma-
ta Atlântica e zonas de transi-
ção, além da Caatinga. O mes-
mo se aplica ao processo de re-

cebimento dos bichos. Ao todo,
23 animais - de grande e peque-
no porte - figuram na lista prio-
ritária de desembarque no zoo-
lógico. Entre eles, Jacucaca, Lon-
tra, Ema, Jacutinga, Lobo-Guará
e Onça-Pintada.

Já os animais exóticos serão
encaminhados a outras entida-
des de conservação regulariza-
das e capazes de fornecer igual
ou melhor condição de bem-es-
tar aos bichos. Ao mesmo tem-
po, apesar de estarem na catego-
ria de animais que serão adota-
dos, alguns animais exóticos vão
permanecer no parque por cau-
sa de problemas de saúde, adap-
tação e idade avançada ou nas
situações em que não forem en-
contradas instituições adequa-
das para recebê-los.

No total, 135 animais de 31
espécies serão transferidos. En-

O diretor de Fiscalização de
Obras da Sinfra, Alter Aquino,
e a diretora de Planos e Proje-
tos da Sinfra, Isabel Pinto, ex-
plicam que a intervenção man-
tém os atributos técnico-cons-
trutivos e artísticos. Conser-

vam-se, portanto, as caracte-
rísticas da edificação, inscri-
ta nos Livros do Tombo Histó-
rico e das Belas Artes do Insti-
tuto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan). As
obras começaram em novembro

de 2018 com a retirada do mi-
narete, que ameaçava desabar.

Os trabalhos estão contidos na
5ª etapa da restauração da FDR.
O investimento até o momento,
é de R$ 7,7 milhões, dos quais R$
1,2 milhão nos serviços na torre.

Dois Irmãos
nãoabrigarámais
ursos e leões
A reformulação, fruto de um estudo técnico de dois

anos, se enquadra na estratégia de conservação,

proteção e valorização de biomas locais

tre eles, o casal de ursos-pardos,
que serão enviados para o Ran-
cho dos Gnomos (SP); o mutum
de bico azul, que será transferi-
do para o Criadouro Sérgio Po-
lezel (SP), e o pavão branco, con-
duzido à Universidade Católica
de Pernambuco (Unicap).

Segundo a Secretaria de Meio
Ambiente, essas mudanças se-
rão conduzidas de forma gra-
dual, obedecendo o plano de
ação com a lista de prioridades,
checagem de instituições recep-
toras e doadoras, além de divul-
gação das etapas para o público.

De acordo com o secretário de
Meio Ambiente, José Bertotti, o
objetivo é modernizar e reali-

nhar o parque dentro dos con-
ceitos atuais do setor, com fren-
tes de atuação que se baseiam
nos pilares de conservação, edu-
cação ambiental, pesquisa cien-
tífica e lazer educativo. Dentro
desses parâmetros, o secretário
destacou a intenção de se pro-
mover uma reconexão dos per-
nambucanos e turistas com os
biomas locais.

"Tivemosummomentodepreo-
cupação com a conservação da
natureza, a ampliação das unida-
des de conservação, o olhar para
cada um dos nossos biomas, pa-
ra que possamos dar uma con-
tribuição para a preservação das
nossas espécies, o repovoamen-

to dessas unidades e, ao mesmo
tempo, uma conexão com a nos-
sa população”, disse Bertotti.

Entre as ideias de reformula-
ção, o novo Plano sugere uma
redistribuição gradativa dos
animais, agrupando as espé-
cies por biomas.

"Foi um amadurecimento com
relação à visão que temos do que
deve ser um zoológico que con-
tribua com a conservação, edu-
cação e proporcione um lazer
de qualidade”, opinou a presi-
dente da Associação de Zoológi-
cos e Aquários do Brasil, Cláu-
dia Igayara. Fundado em janei-
ro de 1939, o zoológico possui
uma área de 14 hectares.
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Tem comandante novo na Ilha
do Retiro. Nove dias após a de-
missão de Jair Ventura, o Sport
acertou a contratação de Umber-
to Louzer, que foi desligado da
Chapecoense ontem. Jovem, o
treinador é o atual campeão da
Série B do Campeonato Brasilei-
ro e firmou sua passagem pelo
clube pernambucano até o fim
da temporada - faltando apenas
a assinatura do contrato. A infor-

mação foi confirmada pelo pre-
sidente do Sport, Milton Bivar.

De acordo com o apurado pe-
la reportagem do Esportes DP,
ocorreu um acerto entre as três
partes envolvidas na negociação
- Sport, Chapecoense e Louzer -
para tratar da multa rescisória
de R$ 400 mil. Considerada pe-
la diretoria rubro-negra como o
principal desafio do acordo, o pa-
gamento da multa foi resolvido
entre as partes durante reunião
ocorrida ontem. Junto ao coman-
dante, chegam ao Sport o auxi-

liar Gabriel Remédio e o prepa-
rador Marcelo Rohling.

Com 41 anos, o ex-meio-cam-
pista é uma das principais pro-
messas entre os técnicos do Bra-
sil e conquistou a Série B do Cam-
peonato Brasileiro de 2020.

Embora tenha sido campeão
nacional com a melhor defesa,
passou longe no setor ofensivo:
com 42 tentos, foi apenas o 10º
melhor ataque do torneio. Pelo
Coritiba, seu penúltimo clube,
foram 29 gols anotados em 23
jogos válidos pela Série B.

YAGO MENDES

ESPECIAL PARA O DIARIO

yago.mendes@diariodepernambuco.com.br

A
tranquilidade com a
qual o Sport venceu o
Vitória, na Ilha do Re-

tiro, pela sexta rodada do Cam-
peonato Estadual, ontem à noite,
se assemelhou ao ritmo de um
treinamento. Praticamente sem
correr riscos, o Leão se impôs
diante do Tricolor das Tabocas,
na Ilha do Retiro, e conquistou
seu terceiro triunfo na compe-
tição, com um triunfo por 3 a 0.

Com o resultado, o Sport se

consolida na vice-liderança do
Pernambucano, com 11 pontos.
A próxima partida leonina será
diante do Sete de Setembro, em
Caruaru, no próximo domin-
go, às 16h.

Depois de poupar seus titu-
lares na despedida da Copa do
Nordeste, o Sport não teve maio-
res problemas para enfrentar o
Vitória com sua força máxima
na primeira etapa. Buscando se
impor desde o início, o Leão teve
sua primeira grande chance lo-
go aos quarenta segundos, quan-
do Preto precisou fazer grande

defesa em cabeçada de Tréllez.
As coisas melhoraram para

o Leão aos 37 minutos, quando
Patric cobrou falta para a área
e encontrou Adryelson, que ca-
beceou para fazer 1 a 0.

O contexto da partida conti-
nuou semelhante na etapa final.
No que parecia um treino de ata-
que contra defesa, o Sport con-
seguiu, já aos oito minutos, am-
pliar o placar com Thiago Lopes.

Jogando com muita calma, o
Leão ainda chegou ao terceiro
com Mikael, que acionado do
banco, em sua primeira partici-

pação, recebeu bola de Maidana
e finalizou livre para estufar as
redes de Preto.

OUTROS JOGOS
Ainda ontem, no Lacerdão, em
Caruaru, o Central ficou no 1x1
com o Afogados. Erivan mar-
cou para a Patativa e Piuaí pa-
ra os visitantes. Em jogo adiado
da quarta rodada, o Vera Cruz
venceu a sua primeira no Esta-
dual. Na Arena de Pernambu-
co, a equipe bateu o Salgueiro
por 2 a 0, gols de Pedro Maycon
e Everton Bala.

Umberto Louzer é o novo treinador

Pedindopassagem
Em jogo quemais se assemelhou a um treinamento, o Sport passou sem sustos pelo Vitória das Tabocas na
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Técnico foi campeão da

Série B do ano passado à

frente da Chapecoense
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Mailson; Patric, IagoMaidana,Adryelson
(Chico) e Sander; Marcão, Betinho (Ronaldo)
e Thiago Lopes; Neilton (Maxwell), Toró
(Gustavo) e Tréllez (Mikael).Técnico: César
Lucena (interino)

Preto; Léo Fernandes (Careca), Danilo Quipapá,
Edvan e Léo Carioca;Wellington (Diogo
Peixoto), Rogério, Paulinho e Leozinho (Vítor
Carlos); Azul e Rogerinho (Mateus Brito).
Técnico: Laelson Lopes

Local: Ilha do Retiro
Árbitro:Nairon Pereira de Lira
Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de
Santana eMatheusValentim da Silva
Gols: Adryelson aos 37/1ºT,Thiago Lopes aos
8/2ºT eMikael aos 31/2ºT (Sport)
Cartões amarelos: Betinho e Chico (Sport);
Preto (Vitória)

FICHA

X3 0
Sport Vitória

Pratas da
casa em
alta na
equipe
VÍTOR AGUIAR
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O Náutico vem se destacan-
do nos últimos anos pelo seu
consolidado trabalho de base.
Revelando jogadores, o Tim-
bu consegue aproveitar o fu-
tebol de suas crias, além de
lucrar com negociações. Isso
passa diretamente pelo uso
dessas peças no time prin-
cipal, algo que, mesmo com
o calendário mais espaçado,
não foi muito afetado neste
início de ano.

Nos seis jogos que disputou
até o momento, o time de Hé-
lio dos Anjos usou nove joga-
dores da base, em 28 oportu-
nidades diferentes, uma mé-
dia de 4,7 jovens por jogo. É
menos que no ano passado
(5,3 por partida), mas mais
que 2019 (4 por jogo). Se tra-
tamos apenas dos jogadores
até o terceiro ano no profis-
sional, são 18 presenças, as-
sim como em 2020.

Dessa maneira, o bom apro-
veitamento de atletas da base
parece mais concreto, com jo-
gadores que têm chance real
de consolidação, seja entre
titulares que buscam maior
valorização, como Hereda e
Rhaldney; apostas que po-
dem buscar espaço entre os
titulares, como Bahia; ou jo-
vens que procuram maior ro-
dagem no time, como Juni-
nho Carpina, Kauan e Julio.

NÁUTICO
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Com forçamáxima, o

Leão não deu chances

ao frágil adversário
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O
Santa Cruz confirmou
ontem pela manhã a
contratação do técni-

co Alexandre Gallo. Poucas ho-
ras após a eliminação da Copa
do Brasil diante do Cianorte-PR.
Com vínculo até o fim do ano,
Gallo comandará a equipe du-
rante o Campeonato Pernam-
bucano e a Série C.

Aos 53 anos, Alexandre Gal-
lo poderá fazer a sua estreia
no próximo domingo, quando
o Santa Cruz enfrenta o Náu-
tico, nos Aflitos, pela sexta ro-
dada do Campeonato Pernam-

bucano. Experiente, o técnico
acumula passagens recentes
por Botafogo-SP e São Caeta-
no, além de ter trabalhado co-
mo diretor de futebol no Atléti-
co-MG, em 2018. Rodado, o ex-
-volante já comandou as equi-
pes olímpica e sub-20 da Sele-
ção Brasileira, além dos rivais
corais Sport e Náutico.

Ontem mesmo, o novo técni-
co tricolor apareceu nas redes
sociais do clube para “se apre-
sentar” à torcida da nova casa.
Em um breve vídeo, o profis-
sional que será apresentado de
modo oficial nesta quinta-feira,
afirmou estar satisfeito em ser
o novo comandante do Arruda
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Treinador já comandou seleções brasileiras de base

LOTOFÁCIL 2206

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 2 656.576,52

14 309 1.272,94

13 11.272 25,00

12 121.246 10,00

11 609.967 5,00

01 02 03 04 06 08 12 13

15 16 17 20 21 23 25

QUINA 5540

13 24 30 33 43

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA 1 10.003.089,21

QUADRA 167 4.870,39

TERNO 11.529 106,08

LOTERIAS[

MEGA-SENA 2362

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 32.995.433,41

QUINA 41 75.848,58

QUADRA 3.883 1.144,10

03 20 22 32 35 50

FEDERAL 5555
069351 RATEIO R$ 500.000,001º PRÊMIO

056000 RATEIO R$ 24.000,003º PRÊMIO

020086 RATEIO R$ 27.000,002º PRÊMIO

097597 RATEIO R$ 19.000,004º PRÊMIO

052694 RATEIO R$ 18.329,005º PRÊMIO
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Santa terá
umVAR
“remoto”
ANA BEATRIZ VENCESLAU e

VÍTOR AGUIAR

ESPECIAL PARA O DIARIO

esportes@diariodepernambuco.com.br

O futebol pernambucano
se prepara para o primeiro
clássico com VAR na sua his-
tória. No próximo domingo
(18), Náutico e Santa Cruz jo-
gam nos Aflitos com o recur-
so da tecnologia auxiliando a
arbitragem. A novidade foi co-
mentadaontempelopresiden-
te da Federação Pernambuca-
na de Futebol (FPF), Evandro
Carvalho, que esteve à fren-
te do acordo para realizar o
teste. Na visão do dirigente, o
auxílio não vai interferir no
princípio de isonomia, mes-
mo não sendo aplicado nas
outras partidas do Campeo-
nato Pernambucano.

Descrevendo o VAR como
um modelo consolidado no
mundo, Evandro comentou
sobre a principal novidade
neste caso, quando o jogo te-
rá um VAR remoto, sediado
diretamente no Rio de Janei-
ro, em mais uma etapa de tes-
te para esse modelo que já foi
aplicado nas duas últimas Su-
percopas do Brasil, disputa-
das em Brasília.

“A equipe de VAR se des-
loca até o local do jogo, on-
de a instalação está pronta,
os equipamentos, o sistema,
todos os sinais, e ele assiste
ao jogo no local do estádio,
dentro da cabine específica.
Esse é o modelo que vive ho-
je, que já está testado. O que
nós vamos fazer no clássico
será a segunda etapa, a evo-
lução, que não precisa neces-
sariamente existir no mode-
lo que existe hoje”, afirmou,
garantindo que um modelo
não é excludente ao outro.

“O modelo presencial não
anula a possibilidade de, em
outro jogo, ele ser remoto (...)
A tendência é que no futuro
todos eles sejam remotos”,
explicou.

CLÁSSICOOficializado,
Gallo exalta
torcida tricolor
Aos 53 anos, treinador poderá fazer a sua estreia

no próximodomingo, quando o Santa enfrentará o

Náutico, nosAflitos, pelo Campeonato Pernambucano

e também exaltou a força vinda
das arquibancadas do estádio.

Gallo, inclusive, relembrou
quando estava “do outro lado”,
como adversário do time ao qual
está integrado atualmente, e con-
fessou já ter se assustado com a
força da torcida tricolor.

“É com muito prazer que ve-
nho me apresentar aqui inicial-
mente para vocês. Dar o meu
abraço inicial e dizer a todos
que a luta vai começar. Vamos
lutar e trabalhar muito. O traba-

lho vai ser árduo, mas com cer-
teza nesse momento o que pre-
cisamos é essa energia positiva,
que sempre existiu entre clube e
essa grande nação, essa grande
torcida, que sempre assustou a
todos, e eu já passei por isso. Es-
pero que essa energia positiva
possa trazer uma entrega mui-
to grande a todos nós em cam-
po, e que a resposta possa vir em
vitórias. Um grande abraço a to-
dos e é um prazer para mim es-
tar aqui”, disse.

CURTAS[
CHAMPIONS

LIBERTADORES

RealMadrid
e City nas
semifinais

Grêmio fora da fase de grupos
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ORealMadridavançouàsemi-

final daLigadosCampeõesda

Europa, ontem, ao empatar

com o Liverpool por 0 a 0, no

jogodevolta, na Inglaterra.Na

ida, a equipe espanhola ven-

ceupor3a 1, emMadri, e, ago-

ra, enfrentaráo tambéminglês

O Independientedel Valle hon-

rou o apelido de ‘mata-gigan-

tes’ ao vencer oGrêmiopor2a

1 ontem, em Porto Alegre, ob-

tendo assim a vaga na fase de

grupos da Copa Libertadores

após ter vencido pelo mesmo

placar no jogode ida.Dois gols

do argentino Cristian Ortiz vi-

Chelsea. Já oManchester City

venceu o Borussia Dortmund

por2a 1,mesmoplacarda ida,

e lutará por vaga na final con-

traoParisSaint-Germain. (AFP)

raram a partida para o time

equatoriano. O time gaúcho,

muito afetado por lesões, san-

ções e covid, incluindo o técni-

coRenatoPortaluppi, nãocon-

seguiu sustentar a vantagem

conquistada em um chute de

Jean Pyerre, em parte devido

à expulsão deMaicon. (AFP)


