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Atualmente, um dos assuntos
mais comentados no país é o Big
Brother Brasil. Seja pelas intrigas
ou apenas pelo jogo, esse é tópico
em quase todas as rodas de conver-
sa. Mas, para muito além do entre-
tenimento considerado “raso” por
muitos, o BBB também traz refle-
xões para a vida e mesmo para a
carreira profissional. Uma delas
é sobre a importância do networ-
king e dos relacionamentos inter-
pessoais. No jogo ou na vida, esta-
belecer conexões é essencial pa-
ra quem não quer ser eliminado.

O networking nada mais é do
que criar relações com pessoas e
nutri-las de forma adequada, ga-
rantindo, para todos, “benefícios”
e gerando uma rede de contatos e
conexões úteis. Levando para o Big
Brother, sabemos que este é um jo-
go essencialmente de convivência e
relacionamento. Quem melhor se
relaciona com seus competidores
tem menos chance de ir a um pa-
redão, por exemplo, e, consequente-
mente, garante dias a mais na “ca-
sa mais vigiada do Brasil”. As alian-
ças também são importantes estra-

tegicamente, dentro da dinâmica
do jogo. Assim também acontece
em nossa vida, mesmo que de for-
mas diferentes. Nos âmbitos pes-
soal e profissional, ter uma boa re-
de de relacionamentos pode ajudar
a resolver problemas, gerar novas
oportunidades de trabalho e negó-
cio, além, claro, da importância da
própria relação em si – afinal, so-
mos seres sociais, não fomos feitos
para vivermos isolados.

Mas um dos maiores erros quan-
do se pensa em networking é imagi-
ná-lo como apenas um meio de ob-

BBBe a importância donetworking

OOscar e as feridas expostas dos EstadosUnidos
A festa do Oscar, uma celebração

tão tradicional e requintada, amar-
gou nesse último domingo (25 de
abril) sua pior audiência, reflexo
do momento pandêmico que vive-
mos, do desgaste que o evento acu-
mula há certo tempo e de uma op-
ção pouco inteligente para o even-
to, em que se reuniram presencial-
mente vários artistas e diretores,
a maioria absoluta sem máscara
e distanciamento social adequa-
do, apresentando cenas ao públi-
co em que era claro o desconfor-
to e mesmo medo de alguns deles,
não foi à toa a ausência do vence-
dor do prêmio de melhor ator, An-
thony Hopkins, idoso e possuidor
de comorbidades.

Mas, mesmo com os cinemas fe-
chados ou com público limitado, o
aumento da audiência e, consequen-
temente, da quantidade filmes in-
dicados que foram exibidos apenas
nos serviços de streaming, é possível
registrar uma marca da cerimônia.

O Oscar recentemente passou a
gostar de ter entre os indicados fil-

mes contestadores, que mostram
as chagas e contradições dos Esta-
dos Unidos, seu racismo estrutu-
ral, machismo, seu amor exagera-
do ao lucro e a exploração dos tra-
balhadores em detrimento das re-
lações humanas, essa marca se faz
presente desde meados dos anos 90
do século 20 e vem ganhando for-
ça a cada nova cerimônia, em 2021
chegou ao ápice.

Aqui foram apresentados, apenas
para ficarmos na categoria melhor
filme, belos exemplos da nova ten-
dência, todos eles dialogam com ela
em alguma proporção. Começando
por Minari, um relato da dificulda-
de das adaptações culturais, sociais
e emocionais dos imigrantes pelo
mundo, esses especificamente em
solo estadunidense, no estado do
Arkansas. Seguido de O Som do Si-
lêncio, que nos apresenta toda a dor
de uma parte da população que so-
fre com estereótipos e preconceitos
frente as suas deficiências, na pre-
cariedade de ações e políticas fren-
te a essas, mas também na dificul-

dade de serem aceitas, respeitadas
e tratadas como parte importante
e cada vez mais expressiva do mun-
do que nos cerca.

A dor perante as mudanças que
sofremos, aqui representada pelo
envelhecimento e a perda gradual
de sanidade, se faz presente em Meu
Pai, outra representação de sofrimen-

to e angústia, que dialoga tão bem
com o atual momento de pandemia,
uma obra que desgasta quem a as-
siste, mas também emociona e toca.

A desilusão com o “sonho ame-
ricano” está retratada em todos os
demais indicados. Mank, por exem-
plo, o faz a partir da crítica a osten-
tação e constatação dos desencan-
tos da era de ouro de Hollywood,

com várias tiradas politizadas so-
bre as opressões ali perpetradas e a
luta de classes sempre presente. Be-
la Vingança é um deleite narrativo,
um filme que trata do contra-ata-
que por parte das mulheres contra
toda violência masculina que mar-
ca a estrutura das relações nos EUA.

Os 7 de Chicago e Judas e o Mes-
sias Negro mostram para o mun-
do do que o FBI e os Estados Uni-
dos são capazes para manter o sta-
tus quo, de como se opera a justi-
ça a favor das elites no país e a for-
ma que se desmonta qualquer pos-
sibilidade de oposição e organiza-
ção das minorias com a mão forte
do capitalismo beligerante ali ins-
taurado. Ilude-se quem pensa que
isso é feito apenas com as nações
estrangeiras, em seu próprio terri-
tório a nação vive uma guerra his-
tórica entre as classes sociais, das
elites brancas contra negros e lati-
nos, marcas indeléveis de um pas-
sado vergonhoso, mas que não se re-
solveu e superou, que o diga Geor-
ge Floyd e tantos outros que tom-

Janguiê Diniz *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

OOscar recentemente
passou a gostar de ter
entre os indicados filmes
contestadores,quemostram
as chagas dos EUA

Thiago Modenesi *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br
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ter benefícios. Não é isso. Há que se
criar uma via de mão dupla, como
em qualquer relacionamento (ima-
gine um namoro em que só uma das
partes se sente amada: não funcio-
na, certo?). É preciso empenhar-se
nas conexões, também oferecendo
o que pode a seus pares. Da mesma
forma que um contato profissional
pode lhe apresentar uma oportuni-
dade de negócio, é de bom tom que
você tenha esse cuidado em lembrar
daqueles com quem se relaciona. De-
monstrar interesse torna a relação
mais forte e sincera, benéfica para
todos. É o chamado “ganha-ganha”.

Dentro de um mercado cada vez
mais competitivo, estabelecer alian-

ças – ou, em um termo mais utiliza-
do, parcerias – é uma forma de es-
tabelecer um networking que tra-
rá vantagens para ambos os envol-
vidos. Pensemos em empresas que
se unem para oferecer um produ-
to ou serviço conjunto, ou profis-
sionais que juntam suas expertises
em um projeto. Assim como no Big
Brother, são essas conexões que le-
vam um jogador à frente. Relacio-
nar-se é preciso, e não apenas para
ganhar R$ 1 milhão e meio.

*FundadorePresidentedoConse-
lhodeAdministraçãodoGrupoSer
Educacional - Presidentedo Insti-
tutoÊxitodeEmpreendedorismo

baram em pleno século XXI.
E o Oscar (e a maioria das outras

grandes premiações para melhor fil-
me desse ano também) foi para No-
madland, um retrato do triste e de-
sigual país que se construiu na par-
te norte de nosso continente, mar-
cado por mão de obra barata, nôma-
des que vagam em busca de empre-
gos precários e sem direitos traba-
lhistas ou acesso à saúde pública,
que cruzam as estradas em busca
de um chuveiro para tomar banho,
um lugar para estacionar sua van e
um emprego temporário por alguns
dias (!). Um claro sintoma desse mo-
mentoéa formacomoaAmazoncon-
trata os funcionários para seus cen-
tros de distribuição, algo que apare-
ce logo no comecinho do filme, mo-
delo que vai aos poucos levando a
outras partes do mundo, em busca
de mão de obra que para as elites é
descartável, apenas números após a
vírgula em suas planilhas de lucro.

* Historiador, Pedagogo, Doutor
em Educação, Professor perma-
nente do Mestrado em Gestão
Pública para o Desenvolvimen-
to do Nordeste da UFPE
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CPI da Pandemia deixa
governo federal acuado
Com a confirmação de Renan Calheiros na relatoria, trabalhos foram iniciados
ontem commaioria de senadores independentes no comando da investigação

ARMANDO HOLANDA

politica@diariodepernambuco.com.br

A
Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da
Pandemia já iniciou, on-

tem, os trabalhos de forma nega-
tiva para a base e para o próprio
governo. A maioria dos senado-
res escolheu representantes in-
dependentes para comandar os
trabalhos na Casa - que investi-
gará ações e/ou omissões de au-
toridades na pandemia, em espe-
cial do governo federal. O sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM) foi elei-
to presidente da CPI da Covid-19
e o líder da oposição, Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), eleito vice.
A votação contou com uma ur-
na externa. A instalação da CPI
é realizada após o Brasil ultra-
passar a marca de 400 mil mor-
tos. Entre os representantes a se-
rem ouvidos, o nome do ex-mi-
nistro Luiz Henrique Mandetta
ocupa o primeiro lugar na fila.

A indicação do presidente da
CPI para a relatoria foi para o
senador Renan Calheiros (MDB-
-AL) - figura, inclusive, que o
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) vem tentando fazer li-
gações desde o dia 10. De acor-
do com alguns parlamentares,
Renan é conhecido como “o ter-

ror de Bolsonaro”. Ontem a Jus-
tiça cassou uma liminar que
impedia Renan de ser o relator
da CPI. Em seu primeiro pro-
nunciamento como presiden-
te da CPI da Pandemia, o sena-
dor Omar Aziz (PSD-AM) disse
que a CPI “será isenta e não fa-
rá pré-julgamentos”. E destacou

ainda que “a comissão tem por
objetivo descobrir as ações que
deixaram de ser feitas”. O presi-
dente vaticinou que “não se po-
de fazer política quando há qua-
se 400 mil mortos por corona-
vírus no país”, se referindo aos
movimentos dentro da Casa.

Ele destacou, ainda, que a CPI
será baseada em alegações técni-

cas e que buscará, em suas pala-
vras, apenas verdade. “Essa CPI
não pode servir para se vingar
de absolutamente ninguém. Es-
sa CPI tem que fazer justiça para
milhares de órfãos que essa pan-
demia está deixando. Ninguém
de nós aqui conseguirá fazer mi-
lagre, mas podemos dar um nor-
te ao tratamento e ter um proto-
colo nacional”, ressaltou.

Criticando o andar da carrua-
gem na gestão da pandemia pe-
lo governo federal, Renan Ca-
lheiros assinalou que a comis-
são irá de encontro ao negacio-
nismo. Durante a sua fala, ele
explicou como serão conduzidos
os trabalhos da casa. “A comissão
será um santuário da ciência e
uma antítese diária do negacio-
nismo responsável por uma de-
soladora necrópole. E da sacrali-
zação da verdade contra o culto
à morte e o ódio”.

O relator explicou que as in-
vestigações serão feitas com ba-
se em provas. “Não arquitetare-
mos teses sem provas ou power-
points contra quem quer que se-
ja. Não desenharemos o alvo pa-
ra depois disparar a flecha. Não
reeditaremos a república do Ga-
leão... ninguém arguirá nenhum
tipo de suspeição no futuro.”
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Essa CPI não pode

servir para se vingar

de absolutamente

ninguém. Tem que

fazer justiça para

milhares de órfãos”

Omar Aziz,
presidente da CPI
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por Rhaldney Santos

Diario político

Jogo combinado
Para o vice-líder do Cidadania na Câmara dos Deputados,

Daniel Coelho, a união do PSB com o PT já está acertada en-
tre as direções dos partidos para as eleições em 2022. Daniel
afirmaque “se a oposição quiser disputar pra vencer, temque
ter dois candidatos. E isso não quer dizer desunião, mas es-
tratégia coletiva combinada.” Dessa forma, o deputadodefen-
de que é possível provocar um segundo turno. O parlamen-
tar que, após nossa conversa, seguiu para Brasília, conta que
tem optado por participar das sessões e plenário de forma
presencial e sessões de comissões de forma virtual. Já nos
compromissos na Câmara, o vice-líder reforçou a importân-
cia da abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para investigar a conduta do ministro do Meio Ambiente, Ri-
cardo Salles, envolvendo crimes ambientais e infratores que
retiraram ilegalmente madeira na Amazônia.

Renda Básica
AvereadoraLianaCirne(PT),
que integra a Frente Parla-
mentar daRendaBásica da
Câmara Municipal do Reci-
fe, comemorouadecisãodo
Supremo Tribunal Federal
(STF) que determina a im-
plantação, a partir de 2022,
de um programa de renda
básica nacional. Especialis-
ta em Direito Processual,
Liana explica que a ferra-
menta utilizada pelo STF foi
omandadode injunção,me-
canismoquepermite ao Ju-
diciário atuarquandooutros
poderes se eximem de sua
responsabilidade.

Paz
O vereador e líder do gover-
no, Samuel Salazar (MDB)
irá realizar uma Audiência
Pública, naCâmaraMunici-
pal do Recife, para discutir
Projeto de Lei que institui
PolíticaMunicipal de Cultu-
ra de Paz e Justiça Restau-
rativa. Entre os nomes con-
firmados está o do secretá-
rio deSegurançaCidadã do
Recife,Murilo Cavalcanti. O
evento, será realizadode for-
ma remota, acontecerá na
próximaquinta-feira (29), às
10h. Com a proposta apro-
vada pela Casa JoséMaria-

no, a Prefeitura do Recife
contará com um Conselho
Municipal deCultura dePaz
e Práticas Restaurativas.

MDB
O deputado estadual Tony
Gel (MDB) se reuniu com o
colega de partido e prefeito
dePetrolina,Miguel Coelho.
Oencontroocorreupara tra-
tar dos projetos políticos do
MDB tanto no campomajo-
ritárioquantonadisputapor
vagas no Congresso Nacio-
nal e Assembleia Legislati-
va. O emedebista deCarua-
ru estavaacompanhadope-
lo filho, TonynhoRodrigues.

Candidatura
O professor Lupércio (Soli-
dariedade), prefeito deOlin-
da, não perde uma oportu-
nidade para revelar seu de-
sejo de ser candidato a go-
vernador no próximo ano.

Atuação
Depois debrilhar comopre-
sidentedaEmpetur e secre-
tária deTurismo, Lazer eEs-
portes da Prefeitura do Re-
cife, AnaPaula Vilaça, que é
arquiteta, mostra sua com-
petência como secretária
ExecutivadeDesenvolvimen-
to Econômico do Estado.

_00606_0www.diariodepernambuco.com.br/politica
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Calheiros
assumiu a

relatoria após a
Justiça cassar
ontem uma
liminar



Política 07DIARIOdePERNAMBUCO Recife, quarta-feira, 28/04/2021



Humberto Costa fala em
“derrota” para Bolsonaro
Único senador pernambucano escalado para a investigação, petista disse que o
governo está enfraquecido por causa das tentativas de impedir instalação da CPI

ELIZABETH SOUZA

politica@diariodepernambuco.com.br

C
riada com o intuito de in-
vestigar ações e omissões
do governo federal no en-

frentamento à Covid-19, a Co-
missão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Pandemia é composta
por 11 titulares e sete suplentes.
Dos 3 parlamentares que repre-
sentam Pernambuco na Casa Al-
ta, apenas um foi escalado para
a CPI, o senador Humberto Costa
(PT). Para o petista, a instalação
realizada ontem é uma “grande
derrota” para o governo federal.
Enquanto isso, os senadores Jar-
bas Vasconcelos (MDB) e Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB) aler-
tam que a Comissão não deve
ser “palanque político”.

Formado em medicina e tendo
no currículo passagem pelo Mi-
nistério da Saúde durante o pri-
meiro mandato do ex-presiden-
te Lula (PT), o senador Humber-
to Costa acredita que os anos de
experiência lhe permitirão uma
“participação bastante ativa” en-
quanto titular da CPI da Pande-
mia. “Conheço um pouco como
é o funcionamento dessa área,
também estive inserido nas dis-
cussões sobre a pandemia, isso
me dá a oportunidade de poder
fazer um bom trabalho”, conta.
Um dos nomes que integram a

oposição ao governo Bolsona-
ro na Casa Alta, o parlamentar
também afirma que a instalação
da Comissão é uma derrota pa-
ra o governo federal. “Foi uma
grande derrota pra Bolsonaro
e acho que o governo sai mui-
to enfraquecido porque foram
muitas tentativas de impedir a
instalação da CPI, mas no final
não tiveram sucesso”.

Líder do governo no Senado, o
senador Fernando Bezerra Coe-
lho (MDB) também esteve presen-
te na instalação da Comissão e

durante seu discurso, além de
destacar a importância do traba-
lho desenvolvido por uma CPI,
frisou que a dinâmica adotada
pelos integrantes da comissão
deve evitar “excessos sem fazer
da CPI palanque político” com
o intuito de antecipar um cená-
rio propício para 2022.

Com o Brasil próximo a alcan-
çar a marca de 400 mil mortes
pela Covid-19, Fernando Bezer-
ra, em tom otimista, disse não
ter dúvidas de que ao final das

apurações ficará constatado que
os erros cometidos pelo gover-
no federal não foram “proposi-
tais”. “Se a atuação do governo
federal frente à pandemia é um
objeto de investigação dessa CPI
todo esforço empreendido deve
ser considerado e deve ser ana-
lisado de forma desapaixonada.
Ao final, não tenho dúvidas, es-
tará evidente que os erros, por
ventura cometidos, não foram
deliberados ou propositais”.

Fechando o grupo dos parla-
mentares que representam Per-
nambuco na Casa Alta, Jarbas
Vasconcelos (MDB) - que assim
como FBC, não integra Comis-
são -, reiterou que deve ser evi-
tado um clima “pré-eleitoral”
nas apurações da Comissão Par-
lamentar de Inquérito, para evi-
tar “consequências perigosas”.
“Há de se apurar os atos, omis-
sõeseresponsabilidades,dequem
quer que seja, para que não se re-
pitam erros graves por parte do
governo na gestão dessa pande-
mia devastadora”, explanou. “É
importante que haja equilíbrio
para que essa apuração não pre-
judique o país, instalando um cli-
ma pré-eleitoral irresponsável e
de consequências perigosas. Es-
tarei atento para ajudar a con-
ter excessos sem descuidar do
objetivo principal da comissão”.

ROBERTO STUCKERT FILHO/DIVULGAÇÃO

Humberto é um
dos 11 membros

da comissão
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Jarbas Vasconcelos e
Fernando Bezerra Coelho
alertam que a CPI não
deve servir como um
“palanque político”

CPI inmemoriam
Enfim, temos a CPI para investigar o presidente. Renan Ca-

lheiros é o relator, Jáder Barbalho o primeiro suplente e o
presidente é o Omar Aziz. Insuspeitos vão investigar o Gran-
de Suspeito. Entre os gerontes do senado, houve o cuidado
de escolher os de passado ilibado. O objetivo real é tentar
evitar que Bolsonaro seja reeleito. A pauta já estabeleceu
que devem comprovar que o presidente é um genocida que
matou gente, empregos e empresas. A tese já está pronta;
só falta convencer o povo. Afinal, provas nem são necessá-
rias. Com o aval do Supremo, até provas ilícitas pode, se fo-
rem amplamente divulgadas e não forem contestadas, co-
mo ensinou a Barroso o ministro Lewandowski.
A CPI se instala depois de uma semana de novas agressões

à Constituição. Depois de o Supremo, governadores e pre-
feitos passarem um rolo compressor em direitos fundamen-
tais do pétreo art. 5, 24 governadores ignoraram o art. 84 e
propuseram acordos com o presidente Biden. Os Estados
Unidos já tiveram 13 colônias, agora se ofereceram 24.
Tambémna semana passada Fachin prorrogou por 60 dias

a investigação de que Renan teria recebido 32 milhões e Já-
der 4,3 milhões, segundo depoimento do ex-presidente da
Transpetro, SérgioMachado(MDB). Esta semana, o presiden-
te inaugurou asfalto novo na Bahia, e era umpavimentomui-
to espesso - não havia sido retirada a maior parte para pro-
pina. Aí, cai a ficha: fechado o propinoduto, é preciso livrar-
-se de quem fechou a cornucópia. Afinal, na tese de Lewan-
dowski a Barroso, combater a corrupção dámais prejuízo ao
país que o que o dinheiro público que se recupera.
Na véspera da CPI, a PGR ofereceu denúncia contra o go-

vernador do Amazonas, Wilson Lima, emais 17 pessoas. Des-
vios em contratos de respiradores. Aí se entende que “ficar
em casa até ficar com falta de ar” é para justificar contratos
de respiradores. Tratamento imediato deve ser combatido,
porque não gera respiradores. O remédio é baratinho e tão
antigo que já nem paga patentes, por isso a narrativa ganha
a companhia de laboratórios. Taí um bom tema para a CPI,
se decidir rejeitar palanque eleitoral e respeitar a memória
dos que foram sacrificados.

diariodepernambuco.com.br

por Alexandre Garcia

Alexandre Garcia
De Brasília,

[ Repercussão

“Os erros, por

ventura cometidos,

não foram deliberados

ou propositais”

Fernando Bezerra Coelho,
senador

“É importante que

haja equilíbrio para

que essa apuração

não prejudique o país”

Jarbas Vasconcelos,
senador
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Governadores do
NEnão desistem
da SputnikV
Gestores da Região estiveram reunidos ontem com
representantes do governo russo na tentativa de
resolver impasse após Anvisa negar uso emergencial

ARMANDO HOLANDA

ELIZABETH SOUZA

politica@diariodepernambuco.com.br

A
pós a Agência de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa)
barrar a importação da

Sputnik V para o Brasil, gover-
nadores do Nordeste, que já ha-
viam negociado 66 milhões do
imunizante, se reuniram, on-
tem, com representantes do go-
verno russo. A reunião que dis-
cutiu os problemas apontados
pela equipe técnica da Agência,
como a falta de comprovações
sobre a segurança da vacina e
dos processos de fabricação, teve
como objetivo buscar alternati-

vas para a obtenção das vacinas
- já adquiridas e as quais ainda
podem ser compradas pelos re-
presentantes. Entre os partici-
pantes da reunião, estava o go-
vernador de Pernambuco, Pau-
lo Câmara (PSB).

O socialista destacou que, em-
bora tenha sido barrado, o imu-
nizante russo está salvando vi-
das em outras nações e afirmou
quecontinuaráatuandoparaque
a vacina seja disponibilizada ao
estado. Além disso, o gestor cri-
ticou a reprovação da vacina pe-
la Anvisa. “Infelizmente, para a
Anvisa não há evidências sufi-
cientes para que as 37 milhões

Em meio ao cenário ainda
caótico da pandemia da Co-
vid-19, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse on-
tem que o Estado brasileiro
não tem capacidade fiscal pa-
ra atender a demanda cres-
cente da Saúde. O ministro
afirmou também que a China
“inventou” o novo coronaví-
rus e, ainda assim, produziu
uma vacina “menos eficien-
te” que o imunizante desen-
volvido nos Estados Unidos.

“O chinês inventou o vírus.
E a vacina dele é menos efe-
tiva que a do americano. O
americano tem 100 anos de
investimento em pesquisa”,
disseGuedes,durante reunião
do Conselho de Saúde Suple-
mentar, realizada ontem de
forma presencial em Brasília.

A Secretaria Estadual de
Saúde informou, ontem, que
o Governo de Pernambuco
não chegou a efetuar paga-
mentos pela aquisição da va-
cina russa Sputnik V, que te-
ve a importação negada pela
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária na última segun-
da-feira. Com isso, não há ris-
co de prejuízo aos cofres pú-
blicos em função do veto do
órgão federal ao imunizan-
te contra a Covid-19.

Pernambuco é integrante
do Consórcio Nordeste, gru-
po que une governos esta-
duais da Região e que nego-
ciou a compra de 37 milhões
de doses ao Fundo Russo de
Investimento Direto (RDIF),
das quais quatro milhões se-
riam enviadas aqui ao estado.

HEUDES REGIS/SEI

Câmara vê
decisão da Anvisa

como um erro

Estado diz
que não
pagoupor
vacina

Guedes
cria novo
embate
comChina

VÍRUS CHINÊS
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de doses adquiridas pelos esta-
dos brasileiros sejam autoriza-
das a entrar no país”. “Respeito
a avaliação da agência, mas vou
continuar trabalhando para que
a vacina seja disponibilizada aos
pernambucanos o mais rápido
possível”, concluiu.

De acordo com técnicos da
Anvisa, foi detectado a existên-
cia de erros no desenvolvimen-
to do imunizante, como limita-
ções na qualidade e falhas nas
etapas de produção. Coordena-
dor do Fórum de Governadores

do Nordeste e governador do
Piauí, Wellington Dias (PT-PI),
informou que no encontro com
representantes do Instituto Ga-
maleya (responsável pelo desen-
volvimento da vacina), as auto-
ridades russas reiteraram a ga-
rantia de segurança do fármaco.

Wellington reforçou que “os
técnicos afirmaram que (a Sput-
nik V) é uma vacina segura, com
baixos efeitos colaterais, eficaz,
tem capacidade de imunização,
já aplicada em milhões de pes-
soas em 62 países do mundo”.
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Medida reduz
salário e jornada
de trabalho
Bolsonaro assinouMPs alterando regras trabalhistas
por quatromeses em função da pandemia. Como em
2020, os cortes salariais serão de 20%, 50% ou 70%

O município de Petrolina, no
Sertão do São Francisco, será re-
ferência do projeto de interiori-
zação do gás natural promovido
pela Companhia Pernambuca-
na de Gás (Copergás). Resultado
de uma parceria entre a compa-
nhia e a Golar Power, uma das
principais empresas do mundo
no setor, o projeto tem caráter
inédito no Nordeste.

“Em 2021 vamos expandir a

interiorização do gás natural, e
Petrolina será um símbolo des-
se processo. Trata-se de um in-
vestimento que favorece o de-
senvolvimento da economia lo-
cal e cria condições para a atra-
ção de empreendimentos”, dis-
se André Campos, presidente
da Copergás, que ontem se re-
uniu com o prefeito de Petroli-
na, Miguel Coelho.

O projeto terá duas fases. As

obras da primeira já foram ini-
ciadas e devem estar concluí-
das em julho, possibilitando o
abastecimento do GNV (Gás Na-
tural Veicular) e a interligação
de três indústrias locais.

As obras da segunda fase es-
tão com início previsto para ju-
lho e final em dezembro. Após
concluídas, o fornecimento do
gás será ampliado para mais in-
dústrias, postos de GNV e clien-

tes comerciais e residenciais. O
investimento é de 10,1 milhões.

O prefeito elogiou o projeto
e colocou-se à disposição para
contribuir com o seu desenvol-
vimento. “É uma boa notícia.
O presidente da Copergás nos
informou que o valor cobrado
pelo gás natural será similar ao
do Recife, o que garantirá uma
oferta mais barata e competiti-
vidade no mercado”, disse.

A conta de luz terá o va-
lor reajustado a partir des-
ta quinta-feira, com um de-
sembolso médio de 8,99% pa-
ra o consumidor. O percen-
tual da revisão tarifária pe-
riódica da Companhia Ener-
gética de Pernambuco (Cel-
pe) foi aprovado ontem pe-
la Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel).

O aumento será de 7,46%
para os consumidores resi-
denciais, que representam
99% dos 3,8 milhões de uni-
dades consumidoras no esta-
do, enquanto os clientes de
baixa renda atendidos pela
companhia sofrerão com o
reajuste de 5,94%. A maior
revisão tarifária será sofri-
da pela indústria, 11,89%.

Como justificativa para os
percentuais, a Aneel enfati-
zou que os fatores de maior
impacto na revisão tarifária
foram os custos com aquisi-
ção de energia, pagamento
de encargos setoriais e trans-
porte de energia.

Ressaltou ainda a agên-
cia que a revisão tarifária
está prevista nos contratos
de concessão e tem o objeti-
vo de obter o equilíbrio das
tarifas com base na remu-
neração dos investimentos
das empresas voltados pa-
ra a prestação dos serviços
de distribuição e a cobertu-
ra de despesas efetivamen-
te reconhecidas pela Aneel.

A revisão tarifária da Ce-
lpe foi discutida durante
uma consulta pública, ocor-
rida entre os dias 10 de fe-
vereiro e 26 de março deste
ano, tendo a aprovação dos
percentuais ocorrido após
uma reunião pública reali-
zada ontem.

O
presidenteJairBolsonaro
assinou ontem duas Me-
didas Provisórias (MPs)

que alteram regras trabalhistas
com a justificativa de auxiliar a
manutenção de empregos duran-
te a pandemia. As novidades in-
cluem uma segunda rodada do
Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da Renda
(BEm) nos moldes do que foi fei-
to em 2020 e que permite redu-
ção de jornada de trabalho e sa-
lários. A princípio, o programa
terá duração de 120 dias, com
possibilidade de ser prorrogado.

A expectativa é que as MPs se-
jam publicadas na edição desta
quarta-feira do Diário Oficial da
União (DOU). Desta vez, o gover-
no espera que sejam feitos cer-
ca de cinco milhões de acordos
que podem incluir cortes de 20%,
50% ou 70% nas jornadas e salá-
rios. Também será possível que
as companhias suspendam com-
pletamente os contratos e adiem
por quatro meses o recolhimen-

to da contribuição para o FGTS.
O aporte para o custeio do pro-

grama será de R$ 9,9 bilhões. A
maior parte irá para o comple-
mento em pecúnia pago pela
União diretamente aos traba-
lhadores para compensar a per-
da salarial. O cálculo será feito
com base no seguro-desempre-
go a que cada pessoa teria direi-
to. Em média, os benefícios es-
tão estimados em R$ 2.050,82.

A adesão será por acordo que
abrange trabalhadores de todos
os setores da iniciativa privada,
com exceção dos organismos in-
ternacionais. Servidores públicos
e contratados de empresas esta-
tais também estão de fora do
programa. Por outro lado, tra-
balhadores domésticos, aprendi-
zes e empregados com contrato
parcial podem ser beneficiados.

Medidas complementares
também serão cobertas como
a antecipação de férias indivi-
duais e de feriados, concessão
de férias coletivas, regime es-

Petrolina será referência da interiorização do gás

Energia
aumenta
8,99%
emmédia

INDÚSTRIA
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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

-1,00%
DOW JONES

3,36%

26/Abril: 5,448
23/Abril: 5,497
22/Abril: 5,454 6,8375,461

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

5,21

SELIC

Em% ao ano

2,75

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,5000 0,1590
(0,23%)

IPCA do IBGE (em%)

_11212_1

pecial de banco de horas e ou-
tras flexibilizações extraordi-
nárias. As férias não poderão
ter um período menor do que
cinco dias e o patrão para an-
tecipá-las terão que informar
aos funcionários com 48 horas
de antecedência, no mínimo.

Outra novidade das MPs é que,
caso sejam feitos pagamentos in-
devidos e a devolução não seja
possível, poderão ser feitos des-
contos em futuros benefícios do
INSS. Antes, os valores seriam
inscritos automaticamente na
dívida ativa. (CorreioBraziliense)
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O
s trabalhadores de 40
anos de idade ou mais,
que atuam em institui-

ções da educação do ensino bási-
co da rede municipal, estadual,
federal e privada no Recife po-
derão tomar a vacina contra a
Covid-19 a partir de amanhã. O
agendamento da vacinação deste
novo grupo estará disponível a
partir das 18h
de hoje, atra-
vés do Conec-
ta Recife, se-
gundo anun-
ciou o prefei-
to João Cam-
pos, na noite
de ontem. “Com as últimas re-
messas da vacina AstraZeneca
que chegaram à cidade, é possí-
vel abrir para um novo grupo”,
explicou o prefeito.

JoãoCamposdetalhoucomose-
rá feita a validação dos trabalha-
dores. A Secretaria de Educação
do Recife está enviando, para to-
das as instituições de ensino da

educação básica da cidade, um
modelo de declaração que a ins-
tituição vai dar para cada traba-
lhador e trabalhadora que atue
nessas instituições. “Com isso, a
gente faz um importante avan-
ço, colocando a educação como
prioridade fundamental na ci-
dade”, disse João Campos.

O cadastro e o agendamen-
to devem ser
feitos através
do site www.co-
nectarecife.recife.
pe.gov.br ou do
app Conecta
Recife. Os tra-
balhadores de-

vem apresentar a declaração no
dia agendado para vacinação.

Até agora, mais de 455 mil do-
ses já foram aplicadas na cidade,
o que representa mais de 284 mil
pessoas vacinadas. Desse total,
mais de 167 mil já concluíram
o esquema vacinal, tendo rece-
bido as duas doses.

A capital tem 17 pontos de vaci-
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Petrolina e Caruaru suspendemaplicação daCoronaVac
SEGUNDA DOSE

VIDAURBANA
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Secretaria de Educação
está enviando formulários
para todas as instituições
que têm profissionais
aptos à imunização

As prefeituras de Petrolina e
Caruaru, maiores cidades do Ser-
tão e do Agreste de Pernambu-
co, respectivamente, suspende-
ram a aplicação da segunda do-
se da vacina CoronaVac/Butan-
tan por falta de vacinas.

Em nota oficial, a Secretaria
de Saúde de Petrolina informou
que a quantidade insuficiente
de doses enviada pelo Ministé-
rio da Saúde ao estado na última
remessa - apenas 28 mil, quan-
do eram esperadas mais de 120

mil - inviabiliza a aplicação do
reforço neste momento.

“Esse número é insuficiente
para atender a demanda dos ido-
sos com aprazamento da segun-
da dose para os últimos dias”, co-
municou o município. A secre-
taria destacou que a população
será convocada assim que novas
vacinas chegarem em Petrolina.

“Vale ressaltar que todo o Bra-
sil passa por dificuldades em re-
lação à vacinação, assim como di-
versas partes do mundo. O atra-

so na aplicação da segunda dose
da CoronaVac está acontecendo
não apenas em Petrolina, mas
em muitos municípios e esta-
dos”, frisou a nota.

“Desde março, o Ministério da
Saúde recomendou que a segun-
da dose deixasse de ser reserva-
da, já que novas remessas seriam
fornecidas. Entretanto, um im-
previsto com o fornecimento do
IFA -matéria-primanecessáriapa-
ra a produção das vacinas, que
vem da China - acabou atrasan-

do a fabricação das doses, para-
lisando a produção no Instituto
Butantan por 10 dias. Isso, infe-
lizmente, causou um efeito em
cadeia. no fornecimento, na apli-
cação e no cumprimento do ca-
lendário inicialmente previsto.
Mesmo com a produção retoma-
da, as consequências deste atra-
so ainda serão vistas nos próxi-
mos dias, o que só será norma-
lizado com a chegada de novas
doses”, acresentou o órgão.

A Prefeitura de Caruaru anun-

ciou que continuará com a imu-
nização usando a vacina Astra-
Zeneca, mas quem tomou pri-
meira dose com CoronaVac en-
tre os dias 3 e 17 de abril e te-
ve a segunda dose agendada en-
tre os dias 1º a 15 de maio deve
aguardar a convocação.

Segundoaprefeitura, amedida
foi tomada após pactuação com
o governo do estado, em reunião
realizada na segunda-feira, de-
vido ao atraso no envio das do-
ses da CoronaVac.

Professores serão
vacinados contra
a Covid noRecife
Prefeitura abriu agendamento para trabalhadores
do ensino básico das redes pública e privada, a partir
de 40 anos, que receberão doses da AstraZeneca

nação, entre salas e drive-thrus.
Todos os locais funcionam das
7h30 às 18h30, de domingo a
domingo. As salas de vacinação
ficam na Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE);
Parque de Exposição de Animais,
no Cordeiro; Unidade de Cuida-
dos Integrais Guilherme Abath,

no Hipódromo; Compaz Ariano
Suassuna, no Cordeiro; Ginásio
Geraldão, na Imbiribeira; e Cen-
tro de Saúde Sebastião Ivo Rabe-
lo, no Ibura.

Já os drive-thrus estão locali-
zados no Departamento Nacio-
nal de Obras Contra as Secas, na
Tamarineira; Parque de Exposi-

ção de Animais; Justiça Federal,
no Jiquiá; UFRPE; Juizados Espe-
ciais do Recife, na Imbiribeira;
Parque da Macaxeira; Geraldão,
Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (Bairro do
Recife) e BIG Bompreço de Boa
Viagem e Casa Forte.

Município
também segue

com a vacinação de
idosos a partir de 60
anos em 17 locais,
entre pontos fixos

e drive-thrus
[ Números

103.283
casos já confirmados

3.726
mortes por Covid-19

167 mil já receberam
as duas doses

284mil pessoas
vacinadas ao todo

455mil doses já foram aplicadas no Recife



Grávidas e puérperas
no grupo prioritário
Programa Estadual de Imunização inclui gestantes emães de bebês de
até 45 dias de vida no próximo público a ser vacinado contra a Covid-19

As fortes chuvas que atingi-
ram o Recife e a Região Metro-
politana entre 9 e 14 de abril po-
dem ter levado ao mar as cerca
de 46 toneladas de lixo domés-
tico e hospitalar que atingiram
as praias do Rio Grande do Nor-
te e Paraíba nos últimos dias.

A hipótese foi levantada pe-
lo presidente da Associação Na-
cional de Órgãos Municipais de
Meio Ambiente (Anamma), Weli-
son Silva, também secretário do
Meio Ambiente de João Pessoa.
Para ele, os alagamentos podem

ter carregado lixo para o mar e
o material teria seguido aos es-
tados vizinhos impulsionado pe-
las correntes marítimas.

A Secretaria de Meio Ambiente
e Sustentabilidade de Pernambu-
co já pediu amostras para iden-
tificar a origem. Os resíduos in-
cluem uma mochila escolar da
rede estadual de Pernambuco,
correspondências com endere-
ço do Recife e lixo hospitalar de
uma unidade de saúde da capi-
tal pernambucana.

Ontem, o Consórcio Nordes-

te, que reúne os governos da re-
gião, anunciou que será criado
um protocolo específico para
orientar os municípios litorâ-
neos sobre como agir diante de
incidentes como este, prezando
pela saúde da população e pre-
servação de provas que possam
levar à identificação do autor do
dano ambiental.

Também foi dfinido o envio
de especialistas para contribuir
com o Rio Grande do Norte e a
Paraíba no mapeamento, perí-
cia, análise quantitativa e qua-

litativa do material encontra-
do no litoral, com o objetivo de
identificar os causadores do da-
no ambiental.

Além disso, foi determinada
a formação de parcerias junto
a universidades e instituições
de pesquisa para aprofundar a
investigação, com o uso de ma-
peamento georreferenciado.
Outra medida será orientar os
municípios para que reforcem
a fiscalização junto às empre-
sas prestadoras de serviços de
limpeza urbana.

O
Programa Estadual de
Imunização publicou
ontem uma nota téc-

nica sobre as comorbidades que
estão elencadas na imunização
contra a Covid-19. Com expecta-
tiva de iniciar em maio, a par-
tir da disponibilização da va-
cina pelo Ministério da Saúde
(MS), a campanha incluirá ges-
tantes de puérperas - mulheres
que deram à luz há até 45 dias
-, que passaram a ser considera-
das integrantes do grupo prio-
ritário em todo o país. A popu-
lação se baseia em recomenda-
ções do Ministério da Saúde (MS)
e pactuação da Secretaria Esta-
dual de Saúde junto aos muni-
cípios na Comissão Intergesto-
res Bipartite (CIB).

Os primeiros vacinados serão
pessoas entre 18 e 59 anos com
doença renal crônica em terapia
de substituição renal (diálise),
obesidade mórbida, síndrome
de Down, HIV e imunossupri-
midos em geral, pacientes on-
cológicos em tratamento qui-
mioterápico ou radioterápico,
pessoas com neoplasias hema-
tológicas e transplantados.

Também estão inclusas nes-
sa primeira fase as pessoas com
comorbidades, de 55 a 59 anos,
além daquelas com deficiência
permanente cadastradas no pro-
grama de benefício de presta-
ção continuada, desta mesma
faixa etária, e gestantes e puér-
peras com comorbidadess, inde-
pendentemente da idade.

No segundo momento, se avan-
çará na proteção das pessoas
com comorbidades, indivíduos
com deficiência permanente ca-
dastradas no BPC e gestantes e
puérperas independentemen-
te de condições pré-existentes,
levando em consideração as se-

O governador Paulo Câma-
ra anunciou ontem que a lis-
ta de 493 artistas e entida-
des culturais contemplados
com o auxílio emergencial
do carnaval de Pernambuco
já está disponível. Ao todo,
308 grupos ligados à cultu-
ra popular, nove à dança e
176 à música serão beneficia-
dos com valores de R$ 3 mil
a R$ 15 mil, dentro de um
orçamento de R$ 3 milhões
disponibilizado pelo gover-
no do estado.

O apoio financeiro do es-
tado contemplará os artistas
e grupos da tradição carna-
valesca pernambucana que
estão impedidos de promo-
ver suas atividades por con-
ta da pandemia da Covid-19,
devido ao cancelamento do
evento como um todo e de
shows antes e depois do pe-
ríodo momesco.

O processo está sendo coor-
denado pelas secretarias es-
taduais de Cultura e de Tu-
rismo e Lazer, e os pagamen-
tos serão iniciados a partir
da sexta-feira.

“Sabemos de todas as difi-
culdades enfrentadas pelo
setor cultural, e esse auxílio
será fundamental para can-
tores, cantoras, músicos, blo-
cos, troças, grupos de mara-
catu, frevo, caboclinhos en-
tre outras manifestações. A
consulta à lista dos contem-
plados pode ser feita pelo si-
te www.cultura.pe.gov.br”, afir-
mou Paulo Câmara, duran-
te pronunciamento em ví-
deo gravado ontem.
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Aporte é de R$ 3milhões

Auxílio vai
ser pago a
artistas na
sexta-feira

Chuvas podem ter levado lixo para oRNe a PB

CARNAVAL

POLUIÇÃO
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2.597 casos da Covid-19
foram detectados ontem

399.438 casos
confirmados no total

75 novos óbitos confirmados
ontem

13.762 mortes pela
doença ao todo

[ Númerosguintes faixas etárias: 50 a 54
anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos,
30 a 39 anos e 18 a 29 anos. To-
dos precisarão da comprovação
a partir do formulário assina-
do por um profissional de saú-
de, exceto no caso das pessoas
com síndrome de Down.

UMMILHÃODE IDOSOS
Pernambuco ultrapassou on-
tem a marca de um milhão de
idosos vacinados com a primei-

ra dose da vacina contra a Co-
vid-19. Esse quantitativo repre-
senta 80,5% de toda a popula-
ção a partir dos 60 anos. A me-
ta é proteger, no mínimo, 90%
desse público.

No estado já foram aplicadas
1.907.974 vacinas contra a Co-
vid ao todo, das quais 1.313.396
foram primeiras doses. Um to-
tal de 594.578 pessoas já fina-
lizou o esquema vacinal, com
ambas as doses aplicadas.

Dose será
aplicada em
gestantes de

todas as idades
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Câmeras de segurança do
prédio e imóveis vizinhos
mostram Jonathan saindo
numamotocicleta com um
objeto preso ao veículo

Patrícia Roberta Gomes da Silva é de Caruaru e saiu de casa na última sexta-feira.
Amigo é tratado como principal suspeito e já teve prisão preventiva solicitada

U
ma mulher de 22 anos,
identificada como Patrí-
cia Roberta Gomes da Sil-

va, natural de Caruaru, foi en-
contrada sem vida ontem, per-
to de um condomínio, em João
Pessoa, Paraíba. De acordo com
os familiares da vítima, ela dei-
xou sua casa na tarde da últi-
ma sexta-feira (23) para encon-
trar um amigo na capital parai-
bana, alegando que retornaria
na segunda (26). O local onde o
cadáver foi achado, uma mata
no conjunto Novo Geisel, fica
perto da resi-
dência do su-
posto amigo,
identificado
apenas como
Jonathan, que
é tratado pe-
la Polícia co-
mo principal suspeito do crime.

Por isso já foi solicitada sua
prisão preventiva. O laudo peri-
cial que vai apontar a causa da
morte de Patrícia deve ser di-
vulgado hoje. Quando o corpo
foi encontrado, estava amarra-
do em um plástico e a identifi-
cação foi feita por um parente.

De acordo com informações
repassadas pela família de Pa-
trícia ao portal G1 Paraíba, no
domingo, por volta do meio-dia,

ela conversou com a mãe pela
última vez e avisou que retor-
naria com o amigo.

Apenas na madrugada de on-
tem, houve movimentação no
apartamento, quando vizinhos
viram Jonathan sair do prédio
com um tonel de lixo e um car-
ro de mão. Um desses vizinhos
relatou ter seguido o homem
e visto um corpo no tonel. Os
dois objetos foram encontrados
posteriormente, inclusive com
roupas no tonel, possivelmente

de Patrícia. O
tanque de la-
var roupa do
suspeito tam-
bém continha
fronhas de tra-
vesseiro man-
chadas com

materiais que pareciam san-
gue e sêmen.

Já as imagens das câmeras de
segurança do prédio e imóveis
vizinhos mostram Jonathan
saindo numa motocicleta com
um objeto preso, hipótese le-
vantada pela Polícia como sen-
do o corpo da vítima.

O apartamento do rapaz tam-
bém foi alvo de buscas. Lá, os po-
liciais encontraram uma lista
comnomesdemulheres, alémde
um altar e livros de ocultismo.

Polícia Federal deflagra operação contra corrupção
A Polícia Federal (PF) iniciou,

ontem, uma operação para re-
cuperar prejuízos causados pe-
la prática de corrupção passiva
por ex-servidores públicos da Se-
cretaria de Patrimônio da União
(SPU-PE), localizada no bairro do
Pina, Zona Sul do Recife. Segun-
do as investigações, os alvos da
ação receberam propinas que
chegam a quase R$ 250 mil. A
ação, que ocorre através da De-

Corpo de pernambucana
encontrado emJoão Pessoa

legacia de Repressão à Corrup-
ção, localizada no Barro, Zona
Oeste da cidade, teve o cumpri-
mento de três mandados de bus-
ca e apreensão. Dois veículos fo-
ram apreendidos e os envolvidos
foram denunciados pelo Minis-
tério Público Federal (MPF) por
corrupção e lavagem de dinhei-
ro, podendo ser condenados a
penas que podem chegar a 22
anos de reclusão.

De acordo com a Polícia Fe-
deral, os alvos receberam pro-
pinas para promoverem a rápi-
da tramitação de um processo
de remembramento de terrenos
no interesse de uma empresa
estrangeira que tem filial em
Pernambuco. Os representan-
tes dessa empresa teriam pa-
go vantagens aos ex-servidores
através de transferências bancá-
rias em nome de uma empresa

fantasma.
Os valores recebidos ilicita-

mente pelos ex-servidores que
chegam a aproximadamente R$
250 mil. A Polícia Federal infor-
mou que foi determinado o se-
questro de três veículos, dois de-
les apreendidos ontem.

Esses bens podem, mediante
autorização da Justiça, ser uti-
lizados por órgãos públicos da
área de segurança ou leiloados. Os bens podem ir a leilão

Patrícia saiu de casa na última sexta e, no domingo, fez o último contato com a família

ARQUIVO PESSOAL

POLÍCIA FEDERAL/ DIVULGAÇÃO
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U
m respiro após mais de
um mês com as ativida-
des paradas. Conforme

anunciado pelo governador Pau-
lo Câmara na última quinta (22),
seguindo as diretrizes do novo
Plano de Convivência com a Co-
vid-19, o comércio de praia vol-
tou a funcionar das 9h às 16h,
mas continua vetado nos finais
de semana. Os trabalhadores
que tiram o sustento da ativi-
dade subtraíram as dificulda-
des, intensificadas com o mo-
mento pandêmico, e encontra-
ram motivo suficiente para crer
que dias melhores virão.

Aos 52 anos, a barraqueira Ma-
ria de Fátima de Santana traba-
lha há mais de 20 anos venden-
do cachorro-quente na faixa de
areia da praia do Pina, na Zona
Sul do Recife. A comerciante re-
latou ter contado com a ajuda fi-
nanceira de familiares no perío-
do em que o comércio praieiro
foi suspenso, e atesta ainda es-
tar passando por dificuldades,
sobretudo, ao lembrar uma dí-
vida em aberto de R$ 50 - equi-
valente a um mês de aluguel -
com a proprietária do depósi-
to onde guarda a barraca de ca-
chorro-quente.

“Tudo o que a gente queria era
ter o nosso dinheiro para colo-

car comida dentro de casa. Pa-
gar aluguel, conta de luz. Estou
até devendo à moça do depósi-
to, mas ela disse para eu ter cal-
ma”. Apesar disso, a esperança
aparece como força motriz para
superar as adversidades trazidas
pelo momento. “Isso um dia vai
passar”, exclamou, em lágrimas.

Para seu Galdino José da Silva,
53, que trabalha em um ponto
de Boa Viagem há 40 anos e in-
tegra a Associação de Barraquei-
ros, os percalços para angariar
recursos para o pagamento de
despesas básicas, como água, luz
e a cesta básica também foram
grandes. O comerciante desta-
cou que os dias de trabalho nos
finais de semana são mais van-
tosos, mas ressaltou que a reto-
mada gradativa das atividades
gera alívio não só para ele, co-
mo para outros profissionais que
passam por situação parecida.

“Às vezes, pensamos que só
nós temos dificuldades, mas
tem gente em situações piores.
Então, essa reabertura benefi-
cia todos os trabalhadores da
praia. Temos que nos acostumar
até quando a Covid durar, quan-
do o vírus for embora, voltamos
com a nossa liberdade.”

Sentimento compartilhado
pelo ajudante de barraqueiro,
Heitor Murilo, 28. Ele trabalha
como garçom de praia há cerca

de dois anos e conta que na bar-
raca onde atua os funcionários
sempre seguiram o protocolo de
segurança recomendado, com o
uso de máscara, álcool em gel e
distanciamento social.

“Mas, com o aumento de pes-
soas infectadas e o número de
óbitos, veio o fechamento e di-
ficultou bastante para nós. In-
felizmente, outras pessoas por

não se prevenirem acabam pre-
judicando aquelas que se cui-
dam”, disse. Durante o período
de proibição total das atividades
comerciais de praia, que durou
de março até esse domingo (25),
o morador da comunidade Entra
Apulso, na Zona Sul da capital
pernambucana, precisou encon-
trar alternativas para continuar
levando o sustento para casa.

“Tive que abrir uma barraqui-
nha onde moro e comecei a ven-
der salgadinho, pipoca, caixa de
fósforo [...] para ver se eu alcan-
çava, ao menos, metade da ren-
da que eu tinha anteriormen-
te. Aos poucos, fui conseguin-
do, mas não estava sendo fácil”,
acrescentou, ao mesmo tempo
em que comemorou o retorno
ao trabalho.

“É muito bom reabrir e a gente
começar a trabalhar novamen-
te. É por onde adquirimos nosso
sustento, que é uma coisa bási-
ca para o ser humano. Faz uma
falta muito grande não receber
esse dinheiro”.

CONTRAPONTO
No trimestre encerrado em ja-
neiro deste ano, o Brasil alcan-
çou a marca recorde de 14,3 mi-
lhões de pessoas desemprega-
das, de acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). As consequências
do patamar atingido vão muito
além das estatísticas e, na práti-
ca, expõem ainda mais pessoas
em situação de vulnerabilidade
social. Além da batalha contra
o vírus, muitos ainda tentam
encontrar alternativas para ti-
rar o sustento de cada dia.

Esse é o retrato da realidade
de Dalva da Silva, que aprovei-
tava a manhã de ontem nas pro-

ximidades da barraca de Maria
de Fátima. De acordo com ela,
o comércio de praia deveria ser
liberado também nos finais de
semana visando minimizar os
apertos financeiros enfrenta-
dos pelos comerciantes.

Aos 48 anos, ela atuava como
diarista em duas casas de família
fazendo faxina durante a sema-
na, mas com a chegada da pan-
demia, foi dispensada e atual-
mente sobrevive com o auxílio
emergencial.

“Espero que as coisas melho-
rem, que eu volte a trabalhar”.
Dalva conta que pretende abrir
um salão de beleza em casa, no
bairro de Afogados, Zona Oeste
do Recife.

Já a paranaense Aline Martins
veio passar uma semana no Reci-
fe com duas amigas e aproveitou
para passar na praia. Para ela, a
retomada do comércio na faixa
de areia enche os comerciantes
de esperança e leva mais confor-
to aos turistas. “Para nós é baca-
na porque conhecemos outras
paisagens, mas a gente perce-
be que eles exigem muito de al-
guns setores e de outros, nada.
Por exemplo, o setor de aviação
vem lotado, sem distanciamen-
to. Fizemos alguns passeios tu-
rísticos aqui também e os ôni-
bus estão todos lotados. E isso se
torna um risco", afirmou.

Temos que nos

acostumar até

quando a Covid durar,

quando for embora,

voltamos com a nossa

liberdade”

Galdino José da Silva,
comerciante

Comerciantes
de praia aliviados
com reabertura
Ainda sem funcionar nos finais de semana,
os trabalhadores que tiram o sustento da atividade
atenuaram umpouco as dificuldades

Dalva (esq.)
está vivendo do

auxílio emergencial.
Barraqueiros
esperam dias
melhores
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P
arte indispensável de
uma visita cultural es-
tá na chance de passear

com os olhos por todos os lados
daquele espaço, buscando deta-
lhes e absorvendo sua ambien-
tação. Em tempos de pandemia,
quando as visitações estão im-
possibilitadas ou dificultadas,
o projeto PorDentro.ID - Imer-
são Digital em Espaços Cultu-
rais e Criativos surge como al-
ternativa para levar o público
novamente a um tour imersivo
pelo Recife.

Idealizado pelo grupo de de-
signers Renata Gamelo, Zaca de
Arruda e Arthur Braga, o proje-
to tem lançado semanalmente,
no seu canal do YouTube, visita-
ções guiadas com a tecnologia
de vídeo 360o, na qual o espec-
tador pode direcionar o olhar
para onde preferir, bastando gi-
rar o celular ou deslizar a ima-
gem na tela. Esse tipo de filma-
gem, captada por uma câmera
omnidimensional, já é muito
utilizado no ramo imobiliário
e publicitário, mas tem ajudado

Cinema São Luiz e o Criadouro, no bairro de São José,
são dois dos locais explorados pela iniciativa tecnológica

Imersão cultural
em360º

Oprojeto PorDentro.ID tem lançado semanalmente, no YouTube, visitações guiadas com a tecnologiaO projeto PorDentro.ID tem lançado semanalmente, no YouTube, visitações guiadas com a tecnologia
de vídeo 360º, propondo ao público uma imersão digital em espaços culturais e criativosde vídeo 360º, propondo ao público uma imersão digital em espaços culturais e criativos

também iniciativas de pesqui-
sa com realidade aumentada e
preservação da cidade.

Os espaços culturais já visi-
tados pelo grupo foram Cine-
ma São Luiz, Casarão Magilu-
th e Casa Ceça, sempre falan-
do um pouco sobre a história,
a arquitetura e particularida-
des de cada lugar. O último ví-
deo será disponibilizado hoje, a
partir das 18h50, do Criadouro,

no bairro de São José, um espa-
ço colaborativo de empreendi-
mentos criativos. Haverá ainda
um bate-papo virtual no Insta-
gram (@pordentro.id) com um dos
administradores do prédio. Pa-
ra uma futura continuação do
projeto, os organizadores reve-
lam planejar a exploração de
locações parceiras em Olinda,
como a Casa Criatura e a Casa
de Olinda.

O encerramento será marca-
do por uma live na sexta-feira,
na qual os idealizadores farão
um balanço de todos os traba-
lhos e comentarão planos futu-
ros para manter o serviço, ora
financiado por editais, ora por
contratação direta ou até por
ativismo de iniciativa pessoal.
Essa conversa também aconte-
ce às 18h50, no canal Por Den-
tro Imersão Digital.

Renata Gamelo explica que
existem duas perspectivas im-
portantes ao continuar promo-
vendo essa visitação no modelo
virtual. “Para o público, é uma
amenização da distância e uma
reconexão com os afetos que es-
te espaço gera ou uma descober-
ta de um espaço que não conhe-
cia e que visitará presencialmen-
te assim que possível. E quan-
to aos espaços, é um estímulo
a mais para gerar engajamen-
to e dados para o órgão que o
administra sobre a sua impor-
tância”, afirma.

REDESCOBERTA
A designer reconhece que exis-
tem camadas (olfativa, tátil e

sonora) no presencial que ain-
da são perdidas nessa transpo-
sição, mas pontua como a apli-
cação da tecnologia para o uso
prático e em benefício da socie-
dade é uma forma de redesco-
brir nossa relação com a arte.
“Nada vai substituir essa ex-
periência mais rica em senti-
dos do presencial, mas um vir-
tual imersivo pode atenuar e
provocar novas possibilidades
de interação.”

“Imagina se o cinema faz uma
projeção ou o teatro faz uma
peça ao vivo com transmissão
em 360o, e o pipoqueiro que faz
ponto lá na frente entrega uma
pipoca no delivery e podemos

assistir em casa? Pode ser uma
forma alternativa de viabilizar
a venda da pipoca e do ingres-
so a partir da nostalgia da ex-
periência real”, reflete Renata.

Todos os vídeos ficarão dispo-
níveis para acesso livre e gratui-
to do público. A primeira parte
da iniciativa foi financiada pe-
la Lei Aldir Blanc. Entre os pla-
nos de continuidade, está um
roteiro turístico audioguiado
da La Ursa Tours, empresa de
turismo e mobilidade ativa da
qual Renata é sócia, planeja-
do para ser lançado no próxi-
mo mês, que utiliza das cenas
registradas pelo projeto como
parte do itinerário.

Além das imagens,
o conteúdo sempre aborda
a história, arquitetura e
particularidades de cada
lugar explorado na cidade
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Bom dia: “Pessoas, mui-
tomaisquecoisas, devem
ser restauradas, revividas,
resgatadas e redimidas:
jamais jogue alguém fo-
ra.” (Audrey Hepburn)

Ivete Sangalo fará live deDia
dasMães,dia9demaio,às18h.

A psicóloga Amanda Pes-
soa deMelo e omarido Flá-
vioDias àesperadoprimei-
roherdeiro,EduardoOtávio.

JulianaLinscomemorando
osdezanosdasuaVila7Di-
versão Inteligente.

Leninecompôsmúsicapa-
ra o Boi Quebra Coco da
Xambá,quedevesergrava-
da emhomenagemaGuiti-
nho daXambá, que faleceu
em fevereiro.

AdrianaSantosassina linha
para intolerantes a lactose
e celíacos em seu café da
manhã no Terraço Gouter.

O presidente do CRO,
Eduardo Vasconcelos, e o
presidente do Crea-PE,
Adriano Lucena, firmaram
parceria.

Estreia hoje, noGloboplay,
oCasaKalimann, comapre-
sentaçãodeRafaKalimann.

O Quinteto Violado come-
morando 50 anos de uma
carreira demuito sucesso.

JoãoCampos temmantido
contatos com Edvaldo No-
gueira, prefeito de Aracaju
e no presidente da Frente
Nacional dos Prefeitos.

movimento

Altemar Pontes de Oliveira,
Álvaro Caldas, Ana Paula Sá,
Carlos Ranulpho de
Albuquerque, Guilherme
Coelho, HelenaMendes, Jorge
Figueiras, Marcelo Maciel,
Reginaldo PaesMendonça,
Renata Echeverria Martins,
Romero Penna, Vladimir
Rodrigues Batista eWaldemir
Pontes.

aniversariantes

Posse noTRF
O juiz federal RobertoWanderley assume vaga hoje como
desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Visita às obras
Oempreendedor Paulo Perez tem levado constantemente a
esposa Andrea os filhosMaria Teresa e Paulo Perez Filho para
visitar as obras do Recife Outlet, emMoreno.

Decisão sobre aluguéis
OSuperior Tribunal de Justiça decidiu que a convenção de
condomínio pode impedir quemoradores aluguem seus
imóveis por temporada, através do site Airbnb.

Arte inspiramoda
As pernambucanas Cláudia Renda eBeatriz Beltrão
lançaramcoleção da sua Viva Yê emhomenagemà pintora
pernambucana Tereza Costa Rêgo, com três estampas
autorais inspiradas na personalidade da artista.

Reencontros internacionais
Livre e solto, Lula pretende fazer um giro internacional
para incrementar sua condição de estadista. Na agenda,
reencontro com velhos amigos como Vladimir Putin, da
Rússia, e Xi Jinping, da China.

Livrariasperdemforçadosdidáticos
Pesquisa reveladaontempelaAssociaçãoNacional de Livrarias
emparceria comaGfKmostrouque elas vêmperdendoo
fôlegodadopela vendade livros didáticos na volta às aulas, que
sustentavamuitas delas. A categoria educacional perde espaço
desde2018e, na volta às aulas de2021, respondeuapenaspor
12,7%do faturamentodas livrarias, o quepreocupao setor.

PernambucanabrilhanaAllure
Considerada amais importante publicação internacional
para o ramo da beleza, a revista nova-iorquinaAllure
deu destaque aCamila Coutinho em sua última edição.
Listoumarca de cosméticos criada pela pernambucana,
a GEBeauty, como umdos quatro selos brasileirosmais
inovadores domercado. No artigo foram citadas, ainda,
as nacionais Sallve, Hela Beauty e Bruna Tavares.

LOW-COST
OBrasilganhanovaempresa
aérea,aNellaAirlines,uma
“low-cost”(baixocusto), focada
nomercadoregional,
começandopeloNordeste.

PARCERIA
OHospital Português passou
a ser credenciado para
atender funcionários da Jeep
e seus dependentes, em
vários procedimentos.

TENDÊNCIAS
As tags #curtainbangs (franja
“cortina”) e #shaggyhair
(cabelo “desgrenhado”) são
as principais tendências para
cabelos noBrasil, segundo
pesquisa da plataforma Tudo
Para Cabelo, da Unilever, que
revelamodismos a partir de
mecanismos de busca na
web. As “curtain bangs”,
inclusive, foram febre na
década de 1970.

ZONASUL
OvereadorPauloMuniz
destaca suas açõespela
ZonaSul. Entre elas,maior
policiamentonaorla de
BoaViagem, reformados
banheiros do calçadãoe
dasquadras doParque
DonaLindu, alémde
fiscalizaçãodos “pegas”
nas ruasdeBoaViagem,
cada vezmais comuns.

ANNETE
Viralizou naweb o gesto de
Miguel Krigsner, fundador
deOBoticário, que
mandouproduzir unidades
do perfumeAnette, que
não émais fabricado, para
umamãe que perdeu o
filho para a Covid-19. Era o
perfume que o rapaz
usava e, curiosamente,
leva o nome da filha de
Krigsner.

SABORES
Quatro sabores são
conhecidos por todo
mundo: doce, salgado,
azedo e amargo.
Especialistas agora falam
de umquinto, o umami, de
gosto saboroso e
agradável, que aparece em
comidas como a sardinha
e omolho de tomate.

EXPERIÊNCIAS
Silvério Pessoa temusado
o YouTube para divulgar o
projeto Educação, Arte e
Consciência, emque reúne
suas experiências como
docente usando
linguagens artísticas para
umprocesso humanizado
de aprendizado.

REVANCHE
Depois deperder a
SupercopadoBrasil para o
Flamengo, oPalmeiras terá
umachancede revanche.
Osdois times voltamase
enfrentar dia 30demaio,
noMaracanã, na abertura
doBrasileirão 2021.

FELIPÃO
LuizFelipeScolari,depoisde
anos,mudouovisual.Tem
aparecidonosprogramas
esportivossembigode.

FUTEBOL
OManchesterCitypertence
aoCityFootballGroup,de
AbuDabi,maiorholdingde
futeboldomundo,queé
donotambémdoBolivar,na
Bolívia,edoMontevideoCity
Torque,noUruguai.Sem
segurança jurídica,nuncase
interessouementrarno
Brasil.

EXPERIÊNCIAS

CamilaCoutinho,
quebrilha
internacionalmenteno
mundodamodaebeleza



[ Palavras cruzadas [ Astros
ÁRIES (21/03 a 20/04)
Nem sempre é possível trabalhar
com algo que te coloca em des-
taque, mas o importante é fazer
boasconexõeseosaplausosvirão.

TOURO (21/04 a 20/05)
Na vida profissional, seu pensa-
mento estarámais objetivo e prá-
tico, focando na melhor forma de
oseu trabalho sermaisprodutivo.
A paquera pode rolar emambien-
tes virtuais e você atrairá gente.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Muitas ideiasoriginais e talvez até
sonhos premonitórios ocorrerão
por esses dias. Na paquera, você
está sensual e atraente.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
Os setores favorecidos hoje são
administração, relaçõeshumanas,
psicoterapiaeprofissõesque lidem
comnúmeros.Napaquera, talvez
umexressuscite,masaquelapaixão
secretapode tambémsedeclarar.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Por mais que queira ficar sosse-
gado no trabalho, hoje o dia será
bem agitado. Talvez precise lidar
com clientes descontentes.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
No trabalho, poderá obter a cola-
boração de colegas no serviço e
atuar com diplomacia na resolu-
ção de conflitos.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Coloqueocoraçãonoseutrabalho
ea recompensa financeirapoderá
chegarmais rapidamente. Emca-
sa, descarteodesnecessário, doe
roupas e objetos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Momentoexcelenteparafazeracor-
dos pessoais ou profissionais. Di-
vulgueseutrabalho,principalmente
seatuardiretamentecomclientes.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Redefina suas estratégias pro-
fissionais, gastandomenos tem-
po para executar as tarefas. Que
tal fazer um curso ligado à sua
profissão?

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Gerencieseus talentose recursos,
direcionandosuacriatividadepara
a atuação profissional. Sua aten-
çãoestará voltadaparaobem-es-
tar dos outros.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Noamor,odia favoreceaindamais
programascaseiros:vocêeseubem
podemsearriscarnacozinhaeas-
sistiraumfilminhodepois.Quetal?

PEIXES (20/02 a 20/03)
Evite tomardecisões importantes
no seu emprego, pois a impulsivi-
dade pode prejudicar seu desem-
penho.Funçõesqueagreguemfor-
necimento de dados e pesquisas.

[ 8 erros

Resolução:1.Gramaentreasárvores.2.Caramujopertodaárvoreaofundo.3.Detalhenoprimeirocilindro.4.Aberturadosegundocilindro.5.
Fundodacaixaaoladodohomem.6.Pescoçodohomem.7.Pédohomem.8.Mãodohomem.

O
cantor e músico per-
nambucano Marcelo
Cavalcante, que inte-

gra o grupo Avoada, usou o
período conturbado da pande-
mia do novo coronavírus para
compor canções que agora vão
marcar a estreia de seu projeto
solo. O single Esparsa está dis-
ponível nas diversas platafor-
mas digitais a partir de hoje e
é a primeira faixa do EP Inpro-
dutivo, uma espécie de “diário
da pandemia”.

Inspirado em cantores seten-
tistas brasileiros, principal-
mente do Nordeste, e em sam-
bistas contemporâneos do Su-
deste, Marcelo propõe um pas-
seio por gêneros como MPB,
pop barroco, folk e violão bra-
sileiro para discorrer sobre os
questionamentos acerca do fu-
turo do país, evidenciando a
canção de protesto.

Esparsa é uma crítica ao esta-
do junto à dominação religio-
sa e negacionista, como tam-

O “diário da
pandemia” de
umcompositor
Integrante doAvoada,Marcelo Cavalcante aposta em
projeto solo e estreia singleEsparsa, primeira faixa de
EP comcanções compostas no isolamento social

MEYRIANE DE MIRA/DIVULGAÇÃO

Esparsaécançãodeprotestocomváriasinfluênciassonoras

bém é uma alusão à dispersão
causada pela urgência das re-
des sociais. “Pelo próprio signi-
ficado da palavra Esparsa, tra-
go o sentido de tudo estar mui-
to disperso ultimamente, essa
música tem uma função de des-
pertar do esparso e focar em al-
go pra sobreviver dentro dessa
pandemia, e depois dela”, con-
ceitua o artista.

Recifense radicado em Olin-
da, Marcelo já acompanhou ar-
tistas como Mestre Ferruem,

Dona Cila do Coco e Dona Glo-
rinha do Coco. Lançou-se em
carreira solo, com o frevo Alto
do Bonsucesso, que saiu no car-
naval de 2019. Na mesma épo-
ca, montou, junto com Juvenil
Silva, Marília Parente e Feiti-
ceiro Julião, o grupo Avoada,
de música folk regional, com
letras que falam do momento
atual do país. Em dezembro de
2019, o músico lançou o com-
pacto O lobo de seu ego infernal,
com duas canções.
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CEPE

Circuito traz
shows, debate
e oficinas
Com o tema Ciranda de Fé, a
nova edição do Circuito Cepe
de Cultura, da Cepe Editora,
iniciada ontem, segue até
amanhã, com diversas
atrações gratuitas no site
circuitocepedecultura.com.
br. Hoje serão realizados
show do grupo Cantoria Crua
e o bate-papo Amúsica como
expressão de fé, com Padre
Damião Silva e o pastor
André Barreto. Às 19h, haverá
a Roda de Ritmos, com os
mestres do cavalomarinho
Biu Alexandre, Grimário e
Pedro Salustiano. Amanhã,
os destaques são o debate
Alimentação e práticas
religiosas, com Vera Baroni e
o rabino Yair Alon, Roda de
Ritmos commestres do
maracatu rural e show do
Grupo Bongar.



N
o mesmo dia em que re-
comendou a população
a tomar a segunda do-

se da vacina contra a Covid-19
fora do intervalo recomendado
pelos laboratórios, o Ministério
da Saúde incluiu ontem as grávi-
dasepuérperas (mulheresnope-
ríodo pós-parto) na lista de prio-
ridades da vacinação. A inclu-
são foianuncia-
da pela coorde-
nadora do Pro-
grama Nacio-
nal de Imu-
nização (PNI)
do ministério,
Franciele Fran-
cinato.

Em audiência na Câmara dos
Deputados para debater a situa-
ção das vacinas no país, a coor-
denadora disse que a medida
foi tomada em razão da situa-
ção preocupante da pandemia
no Brasil e visto que grávidas e

puérperas têm risco maior de
hospitalização por Covid-19. “A
vacinação deve começar a partir
do dia 13 de maio” informou.

Em 15 de março, o governo ti-
nha incluído as gestantes com
comorbidades. De acordo com
Franciele, uma nota técnica foi
encaminhada aos secretários es-
taduais de Saúde, com as novas

orientações.
“Nossa indi-

cação é que,
nesse momen-
to, vamos alte-
rar umpouco a
recomendação
da OMS (Orga-

nização Mundial de Saúde) que
hoje indica a vacinação, de acor-
do com o custo x benefício. Mas,
hoje, o risco de não vacinar ges-
tantes no país já justifica a in-
clusão desse grupo para se tor-
nar um grupo de vacinação nes-
se momento”, disse

Grávidas na lista
de prioridade
para vacinação
Decisão doMinistério da Saúde vale para todas as
gestantes emulheres no período pós-parto e não só,
como antes, para as grávidas com comorbidades

LUDOVIC MARIN / AFP

Gestantes serão imunizadas com doses das
vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer

Apesar da mudança, em um
primeiro momento, devem ser
vacinadas as grávidas com doen-
ças pré-existentes. De acordo
com Franciele, serão usados as
vacinas CoronaVac, AstraZene-
ca e da Pfizer.

Em nota, o ministério fez a
recomendou sobre a segunda
dose diante da falta da vacina
em várias cidades do país. “A po-
pulação deve tomar a segunda
dose da vacina Covid-19 mesmo
que a aplicação ocorra fora do
prazo recomendado pelo labo-
ratório. Essa é a orientação do
Ministério da Saúde, que refor-

ça a importância de se comple-
tar o esquema vacinal para as-
segurar a proteção adequada
contra a doença”, disse.

Os dois imunizantes contra a
Covid-19 que estão disponíveis
no PNI precisam de duas doses
paragarantira imunizaçãocom-
pleta. A CoronaVac precisa ser
reaplicada no intervalo de qua-
tro semanas e a Oxford/Astra-
Zeneca, de um intervalo de 12
semanas. Ao todo, 416.507 pes-
soas precisam tomar a segun-
da dose da CoronaVac no país.
(Redação comAgência Brasil e Cor-

reio Braziliense)

Os Estados Unidos anuncia-
ram ontem a flexibilização das
restrições de entrada para estu-
dantes internacionais devido à
pandemiadacovid-19,permitin-
do que cidadãos de China, Bra-
sil e outros países com entrada
proibida iniciem o ano letivo
em universidades americanas.

A mudança é uma resposta
a reivindicações persistentes
de universidades americanas,
que estão cada vez mais depen-
dentes financeiramente de es-
tudantes estrangeiros, princi-
palmente da China, país de ori-
gem de mais de um terço do to-

tal de alunos, sendo de longe o
país com maior representação.

O secretário de Estado ameri-
cano,AntonyBlinken, informou
que estudantes com vistos váli-
dos de China, Irã, Brasil e África
do Sul estariam qualificados às
isenções nas proibições de en-
trada impostas em 2020. A de-
cisão “cumpre o compromisso
do Departamento de Estado de
facilitar viagens legítimas aos
Estados Unidos”, anunciou.

De acordo com esta última
permissão, os alunos precisarão
ter vistos para fins educacionais
para frequentar universidades

Bélgica fecha
fronteiras
para viajantes
O governo da Bélgica

proibiu a entrada no país
de viajantes procedentes
do Brasil, Índia e África do
Sul, para conter a propa-
gação de variantes locais
do coronavírus, anunciou
ogabinetedoprimeiro-mi-
nistro Alexander de Croo.
Uma resolução do mi-

nistério do Interior vai de-
talhar “omais rápido pos-
sível” as modalidades da
medida, que a princípio
nãoseráaplicadaa funcio-
nários diplomáticos e
membros de organismos
internacionais que preci-
semviajarobrigatoriamen-
te, completou o gabinete.
A medida é aplicada a

viagens de “avião, trem,
barcos e ônibus” e tam-
bém afeta o trânsito bel-
ga. “Os cidadãos belgas,
assim como as pessoas
que têmresidência naBél-
gica, poderão retornar da
Índia, Brasil ou África do
Sul. Porém, recomenda-
mos fortemente que não
viajempara estes países”,
afirma. E completa: “Os
belgas ainda podem re-
tornar para casa na Euro-
pa,masdevempassar por
examesemedidasdequa-
rentena”. (AFP)

EUApermitem retorno
de estudantes do Brasil
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Entradas foram proibidas pelo governo Donald Trump

Em todo o país, 416.507
pessoas ainda precisam
tomar a segunda dose da
vacina para se imunizar
completamente

a partir de 1º de agosto, e não
poderão entrar nos Estados Uni-
dos mais de um mês antes. To-
dos os viajantes permanecerão
sujeitos à exigência dos Estados
Unidos de apresentar um teste
negativo para a covid-19. O Bra-

sil foi a nona maior origem de
estudantes internacionais para
os Estados Unidos no ano letivo
de 2019-2020, com 16.671 alu-
nos, mais do que qualquer ou-
tra nação latino-americana, de
acordo com dados oficiais. (AFP)



Rodrigo; Neilson, Delamore, Baumer, Negueba;
Lucas, Gelson e Kauê; Janderson,Thiaguinho e
Mayco Félix | Técnico: Nilson Corrêa

Jordan; Fernando Pileggi, Sergipano,Wiliam
Alves e Eduardo; Derley, Elicarlos e Chiquinho;
Pipico,Madson eMaxwell | Técnico: Roberto
de Jesus (interino)

Local: Arena de Pernambuco, em São
Lourenço daMata
Horário: 18h45 (horário de Brasília)
Árbitro: BrunoArleu deAraújo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique
Corrêa (RJ) e Fabrício Vilarinho da Silva (GO)

FICHA

X
Retrô Santa Cruz

PEDRO HENRIQUE DIAS e

ANA BEATRIZ VENCESLAU

ESPECIAL PARA O DIARIO

esportes@diariodepernambuco.com.br

V
ivendo uma crise dentro
e fora de campo, o San-
ta Cruz tenta espantar

a má fase que habita o Arruda.
Em confronto direto, os tricolo-
res enfrentam o Retrô hoje, às
18h45, na Arena de Pernambu-
co, pela quarta rodada do Cam-
peonato Pernambucano. Se per-
der, a Cobra Coral deixa a zona
de classificação e entrará no “tu-
do ou nada” na última partida
da primeira fase, que será con-
tra o Afogados.

Sem vencer há cinco jogos, o
Santa Cruz vive uma verdadeira
turbulência. Nos últimos dias,
teve de tudo no Arruda: saída
de treinador, dispensa de joga-
dores e anúncio de novos refor-
ços. Para o jogo diante da Fênix
de Camaragibe, o Tricolor será
comandado pelo auxiliar Rober-
to de Jesus, que assume interi-
namente a equipe antes da che-

PEDRO HENRIQUE DIAS

ESPECIAL PARA O DIARIO

esportes@diariodepernambuco.com.br

Durante a partida contra o
Sete de Setembro no último
domingo, o lateral Alan Car-
doso lesionou a parte poste-
rior da sua coxa direita e ago-
ra não tem prazo para retornar
aos gramados. A confirmação
aconteceu através do médico co-

ral Thiago Guerra, que salien-
tou estar com apenas essa de-
manda no departamento mé-
dico do clube pernambucano.

“Hoje (ontem), estamos ape-
nas com o Alan Cardoso, que
sentiu um desconforto na pos-
terior da coxa direita nesse jogo
de domingo. Foi realizado exa-
me de imagem, que verificou
uma lesão muscular de grau

dois. O atleta segue aos cuida-
dos exclusivamente do depar-
tamento médico, com rotinas
de avaliações diárias, para pos-
terior determinação de tempo
de retorno”, explicou.

REFORÇO
Dando início ao processo de re-
formulação do elenco, mencio-
nado pelo presidente Joaquim

Bezerra, o Santa Cruz anunciou
o atacante Carlos França, ex-São
José-RS, que chega para reforçar
o sistema ofensivo coral. Aos 26
anos, o reforço, que atua pelos
flancos, disputará posição com
JeanQuiñonez,Madson,Maxwell
e Marcel, que, nos últimos jogos,
vem atuando mais avançado.

No São José-RS, seu último
clube, Carlos França disputou

11 jogos e marcou apenas um
gol. Antes, atuou pelo time do
Mirassol, onde balançou as re-
des três vezes em 17 partidas.
O jogador ainda acumula pas-
sagens por: Cianorte, anotando
um tento em 15 jogos; América-
-MG, com quatro gols em 40 jo-
gos; e Cruzeiro-RS, equipe que
defendeu em oito oportunida-
des e marcou um gol.

Lesionado, AlanCardoso não temdata para voltar
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William Alves é um dos
veteranos do time que
deve começar como
titular na partida

CLASSIFICAÇÃO
P V SG

Náutico 22 7 16
Sport 17 5 9
Salgueiro 11 3 0
Afogados 11 2 2
VeraCruz 10 3 -4
SantaCruz 9 2 2
Retrô 7 2 -2
Central 6 1 -9
Sete deSetembro5 1 -3
Vitória 5 1 -11

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

ESTADUAL

Em semana que
começou de forma
caótica, Santa Cruz
encara o Retrô, na Arena
de Pernambuco, atrás
de uma vitória para
minimizar a crise

Embusca da
tranquilidadeperdidaididil idrdadidil apepepeead rdididilqu

gada do técnico Bolívar.
Para a partida diante do Re-

trô, o interino não terá o lateral
esquerdo Alan Cardoso, que se
contundiu no
último jogo e
segue sem pra-
zo para retor-
nar aos grama-
dos. Por outro
lado, o volante
AugustoCésar,
um dos tantos reforços anuncia-
dos pelo Santa Cruz, está regu-
larizado e fica à disposição. Na
composição da equipe titular,
a tendência é a manutenção da

base que entrou em campo con-
tra o Sete de Setembro.

E na véspera desse confron-
to o Tricolor foi palco de duas

novidades: a
oficialização
do volante
Augusto Cé-
sar no Bole-
tim Informa-
tivo Diário da
Confederação

Brasileira de Futebol e a con-
firmação da contratação do
treinador Bolívar. Porém, ape-
nas o jogador pode aparecer
entre os relacionados para o

confronto desta noite na Arena
de Pernambuco, em São Lou-
renço da Mata.

RETRÔ
Vindo de quatro derrotas con-
secutivas, o Retrô, que despon-
tou como umas das principais
sensações do futebol pernam-
bucano na temporada 2021,
precisa vencer para retornar
à zona de classificação do Es-
tadual. Com sete pontos con-
quistados, a Fênix, comanda-
da pelo técnico Nilson Cor-
rêa, ocupa a sétima posição
do campeonato. 20h Salgueiro X Sete deSet.

OUTRO JOGO
HOJE

Time vai ser comandado
pelo auxiliar Roberto de
Jesus, que assume como
interino antes da chegada
do novo técnico Bolívar
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O
Náutico tem um time
estabelecido neste iní-
cio de temporada. Com

poucas mudanças, o 11 titular
de Hélio dos Anjos já está bem
traçado de Alex Alves até Kieza
e, enquanto is-
so não muda,
o Alvirrubro
se firma com
o time titular
mais consoli-
dado do Per-
nambucano,
com apenas 17 jogadores pre-
sentes na formação inicial nos
oito jogos que já disputou.

Alex Alves; Hereda, Camutan-
ga, Ronaldo Alves e Rafinha;
Djavan, Rhaldney e Jean Car-

los; Erick, Vinícius e Kieza. Esse
time base não foi titular em to-
das as partidas do certame, mas
em apenas três vezes isso acon-
teceu por opção de Hélio dos An-
jos. No total, apenas Bryan, Bah-
ia, Wagner Leonardo, Luiz Henri-
que, Marciel e Matheus Trindade
tiveram a chance de se infiltrar

entre os 11. Es-
se total de 17
“titulares” é o
menornúmero
noEstadual, se-
guido de perto
peloVeraCruz,
que usou 18. O

maior número nesse quesito é do
Sport, que já escalou 35 jogado-
res diferentes no time titular.

Esse cenário, porém, caminha
para uma mudança. Com núme-
ros defensivos insatisfatórios,
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Conselho institui grupo
para ações afirmativas

Atento às transformações pe-
las quais o mundo atravessa, o
Conselho Deliberativo do Náu-
tico instituiu o Grupo de Tra-
balho para Ações Afirmativas.
A proposta é elaborar um do-
cumento capaz de subsidiar a
criação de uma política institu-
cional nesse sentido. Afinal, te-
mas de interesse social, como
racismo, gênero e respeito às
diferenças se tornaram pau-
tas universais.

“O Náutico é de todas e de
todos. A intenção é fazer des-
sa pauta algo permanente, in-
corporado ao dia a dia do Clu-
be em suas diferentes dimen-
sões, para fomentarmos a cul-
tura da inclusão e da diversi-
dade e combatermos a intole-
rância e o preconceito”, apon-
ta Alexandre Carneiro, presi-
dente do Conselho Deliberati-
vo alvirrubro.

O estudo a ser realizado pre-

vê um amplo processo de escu-
ta para levantamento de dados
e informações. Ao fim, a inten-
ção é oferecer uma resposta à
pergunta: como tornar o Clube
Náutico Capibaribe uma insti-
tuiçãomais inclusivaerepresen-
tativa da diversidade de gêne-
ro e étnica da nossa sociedade?

“Elaboramos um cronogra-
ma de atividades, com rigor em
termos de método e técnicas de
pesquisa social. Isso vai conferir
legitimidade científica ao que
vamos levantar, o que é muito
importante caso esse material
venha a embasar decisões ad-
ministrativas futuras do clu-
be, que é o nós esperamos”, ex-
plica o conselheiro Juliano Do-
mingues, professor e pesquisa-
dor da Universidade Católica de
Pernambuco (Unicap), que divi-
dirá a coordenação do grupo de
trabalho com a também conse-
lheira Éricka Melo.

Náutico preza
pela repetição
do time-base
Diferentemente de seus rivais do Campeonato
Pernambucano, equipe alvirrubra vem conseguindo
manter uma formação titular na atual temporada

três alterações podem aconte-
cer no sistema. A mais iminen-
te é na zaga, onde Ronaldo Al-
ves, que ainda sofre dificulda-
des e é um dos principais alvos
de crítica da torcida, pode per-
der a vaga para Wagner Leonar-
do. Veloz e consciente nas parti-
das que fez até o momento, ele
vem aproveitando as chances e
sendo frequentemente elogiado
por Hélio dos Anjos.

No meio, Djavan também po-

de sair, mas pela forte concor-
rência no setor. Presente em
todos os jogos, Marciel apare-
ce bem, assim como Luiz Hen-
rique, que também faz sombra
para Djavan, atleta importan-
te, mas que nunca foi unani-
midade. Outro nome que tam-
bém pode perder a vaga é o go-
leiro Alex Alves. Blindado por
Hélio, ele é a mudança mais di-
fícil, apesar dos vários questio-
namentos. Inseguro sob a meta,

ele pode ver uma nova chance
para Jefferson ou um reforço,
como Anderson, que interessa
ao Timbu, tirá-lo em definitivo.

Para o clássico contra o Sport,
porém, mais mudanças são pos-
síveis. Com seis pendurados (Bah-
ia, Camutanga, Marciel, Djavan,
Rhaldney e Vinícius), há a chan-
ce de haver poupados, evitando
suspensões na semifinal. Esse
cenário, porém, ainda não foi
confirmado.

Timbu tem o time titular
mais consolidado do
Pernambucano. Apenas 17
jogadores foram escalados
para entrar de frente
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Vinícius e Kieza foram escalados de início em todos os jogos do time na temporada
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Sport acerta com indicado por Louzer
Lateral direito Hayner, que conseguiu o acesso com o Cuiabá na Série B de 2020, chega respaldado pelo treinador do time rubro-negro

YAGO MENDES

ESPECIAL PARA O DIARIO

yago.mendes@diariodepernambuco.com.br

T
em cara nova na Ilha do
Retiro. Na manhã de on-
tem, o Sport acertou a

contratação do lateral direi-
to Hayner, que se destacou na
disputa da Série B de 2020 em
passagem pelo Cuiabá. A infor-
ma ção foi confirmada pelo di-
retor de futebol leonino, Chico
Guerra, no programa Momento
Esportivo, da
Rádio Clube,
integrante do
grupo Diario
de Pernam-
buco.

Considera-
do “polivalen-
te” e capaz de atuar nas duas
laterais, no clube cuiabano,
o atleta de 25 anos entrou
em campo 30 vezes, sendo se-
te pelo estadual, quatro pela
Copa do Brasil e os 19 restan-
tes pela Série B do Campeona-
to Brasileiro, Guerra explicou
o porquê de o Leão contratar
o jogador e apontou que o ru-

bro-negro deve seguir no mer-
cado atrás de novos reforços.

“É um jogador que faz as
duas laterais. Para o modo de
jogo que o nosso treinador
propõe, de intensidade, é um
atleta que se adequa. A gente
acredita que devemos mexer
alguma coisa na frente e no
meio. Um segundo volante. Al-
gumas novidades podem sur-
gir”, disse.

O jogador tinha contrato
com o Doura-
do até o final
de 2020, mas
acabou rescin-
dindo com os
mato-grossen-
ses cerca de
um mês an-

tes. De acordo com a direto-
ria do clube, o motivo da res-
cisão não foi técnico, tampou-
co tático, mas, sim, por ques-
tões da gestão do atleta. Recen-
temente, Hayner recebeu son-
dagens de clubes Brasil afora
- entre eles, o Vasco.

Com a saída de Yago Pikachu,
o Gigante da Colina estabele-

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)
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12 103.218 10,00
11 558.450 5,00

01 02 03 04 06 09 10 13

14 15 17 19 21 22 25

LOTOFÁCIL 2216

QUINA 5550

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA ACUMULOU 4.551.097,35
QUADRA 66 8.557,85
TERNO 6.155 137,99

23 24 26 31 44

05 14 20 24 35 58 59

TIME DO CORAÇÃO FLUMINENSE/RJ

TIMEMANIA 1631

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

7 ACUMULOU 1.669.337,08
6 1 40.542,11
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3 9.981 3,00
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FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)
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16 5.906 35,97
15 27.401 7,75
0 0 0,00
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LOTOMANIA 2173RealMadrid e Chelsea
empatamno jogo de ida

Real Madrid e Chelsea vão de-
cidir a vaga na final da Liga dos
Campeões na próxima semana,
depois de empatarem em 1 a 1,
ontem, no jogo de ida das semi-
finais do torneio continental.

O time inglês saiu na frente
com um gol do meia america-
no Pulisic, mas o francês Benze-
ma igualou. O resultado deixa o
duelo em aberto para a partida
de volta em Londres, na próxi-
ma quarta-feira (5).

Para o técnico do Real Madrid,
Zinedine Zidane, o resultado foi
justo. “Nossoprimeiro temponão
foi dos melhores devido à pres-
são, tivemos dificuldades, mas
no segundo tempo jogamos me-
lhor”, disse o francês.

“Jogamos contra uma equipe
que tem jogadores rápidos, prin-

LIGA DOS CAMPEÕES

cipalmente os que estão na linha
de ataque. Por isso, sim, o resul-
tado foi justo”, insistiu.

Já o técnico do Chelsea, Tho-
mas Tuchel, lamentou a perda de
gols na primeira etapa: “Tenho a
impressão de que devíamos ter
vencido no primeiro tempo, mas
não tivemos sorte e faltou defi-
nição na área adversária”, disse.

PSGXCITY
Liderado por um Kylian Mbap-
pé mais maduro, o Paris Saint-
-Germain parece focado no de-
safio que tem pela frente hoje
(16h) contra o Manchester City
pelas semifinais,. O jogo da ida
acontece na capital francesa. O
finalista será conhecido no con-
fronto da volta, na semana que
vem, na Inglaterra. (AFP)

ceu o recém-contratado pelo
Sport como prioridade na po-
sição, porém a negociação não
foi concretizada. Além do Cruz-
maltino, o atleta foi oferecido
ao Flamengo, mas os cariocas
optaram por manter no plan-

tel o chileno Isla e o jovem Ma-
theusinho.

REFORÇOSDE 2021
A chegada de Hayner é a déci-
ma nova adição ao plantel leo-
nino desde o início da tempo-

rada 2021. Anteriormente, fo-
ram contratados os atacantes
Neilton, Toró, Tréllez, Maxwell
e Everaldo, o meia Thiago Lo-
pes, os volantes José Welison e
Rentería, além do zagueiro Sabi-
no, contratado junto ao Santos.

Na temporada passada, o
jogador de 25 anos entrou
em campo 30 vezes pela
equipe mato-grossense,
que subiu para a Série A

DIVULGAÇÃO

Novo
reforço do Leão,

Hayner é
considerado

“polivalente” e capaz
de atuar nas duas

laterais
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