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Após a nova orientação do Ministério da Saúde sobre a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac, a Prefeitura

do Recife decidiu remarcar o agendamento de pessoas que receberiam o complemento da imunização entre hoje e o

dia 9 de maio. O novo período de aplicação será iniciado em 10 de maio. A medida foi necessária por causa do atraso

na entrega, pelo governo federal, de novas doses para estados e municípios de todo o país. VidaUrbana 14

Semreceber vacinas, Recife adia
a segundadosedaCoronaVac

CPI Presidente cobra que governadores

e prefeitos sejam convocados e volta a

defender uso da cloroquina. Política 10

Sem feriado Shoppings e comércio de rua vão

funcionar no dia 1º de maio, seguindo os horários

previstos no Plano de Convivência. Economia 12

STF Deputado Daniel Silveira virou réu e será

investigado por atos antidemocráticos em vídeo

em que ofende ministros do Supremo. Política 6

Santa Cruz reage em jogo
dramático e se classifica
Esportes 22

JABOATÃO

PROTEÇÃO

Adolescente é vítima de
estupro coletivo na praia

Professores celebram a
vida no início da vacinação

Vida Urbana 15

Vida Urbana 14
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A lista de afazeres domésticos
diários assumidos por mulheres
de variadas culturas ao redor do
planeta parece interminável. Pla-
nejar o dia, tomar decisões, limpar
a casa, cozinhar, lavar roupa, cui-
dar de crianças e idosos são como
um ciclo sem fim, sempre prestes
a recomeçar. O excesso de traba-
lho dentro de casa adoece fisica-
mente e mentalmente milhares
de mulheres da pior forma possí-
vel. Isso porque, além de ser natu-
ralizado por estar sob a responsa-
bilidade de mulheres, ele também
é invisibilizado, pois está escondi-
do dentro dos lares.

Quando a sobrecarga de tarefas
não é dividida com outros mem-
bros da família, o trabalho do-
méstico tira da mulher o direi-
to aos cuidados consigo mesma,
à formação intelectual, à reali-
zação profissional e ao lazer. Co-

mo não é remunerado, o traba-
lho doméstico também impacta
diretamente na independência
financeira da mulher. E mais: a
experiência de atendimento de
mulheres em situação de violên-
cia doméstica ou sexista mostra
que, sem renda, muitas mulhe-
res não conseguem sair do ciclo
de violência doméstica.

Um relatório da Oxfam - organi-
zação humanitária internacional
reconhecida pela luta contra a de-
sigualdade - divulgado no início
do ano passado, aponta que, por
conta das responsabilidades do-
mésticas, 42% das mulheres em
idade ativa estão fora do mercado
de trabalho. Quando fazemos o re-
corte do homem, o percentual cai
para 6%. O dado revela uma face
pouco debatida, porém grave, da
desigualdade de gênero.

Importante perceber que essa

desigualdade é marcada na vida
das mulheres desde muito cedo.
Quanto mais trabalho doméstico
uma menina assume em casa, diz
a Oxfam, menor seu índice de es-
colaridade. Uma outra pesquisa,
desta vez da Plan International, re-
vela que 65% das meninas são res-

ponsáveis por limpar a própria ca-
sa, enquanto somente 11% dos me-
ninos têm a mesma obrigação. Os
números falam por si e apontam
consequências cruéis no futuro

O estudo Outras Formas de Tra-
balho 2018, do Instituto Brasileiro

É consenso que a vacinação é o
instrumento principal e funda-
mental para o enfrentamento à
pandemia do novo coronavírus.
Sem ela, a superação da Covid-19
será extremamente difícil. E quem
sabe, impossível. Relegar a impor-
tância da vacina é condenar mi-
lhares de pessoas à morte. É im-
possibilitar a recuperação econô-
mica. É evitar que as pessoas vol-
tem a interagir socialmente.

Desde a chegada das primeiras
vacinas, a Prefeitura de Olinda não
mediu esforços para executar a va-

cinação. Até a presente data, 13
pontos foram abertos proporcio-
nando uma vacinação ágil e des-
centralizada. Profissionais da saú-
de foram contratados. A transpa-
rência tem sido uma prática diá-
ria. A nossa parte foi feita e conti-
nuará a ser. Não iremos medir es-
forços para que o processo de va-
cinação continue a ocorrer de for-
ma organizada e eficiente.

A celeridade da vacinação é de-
safio em diversos países. Inclusi-
ve no Brasil. Entretanto, não é por-
que determinadas nações não es-

Mulheres ainda são asmais prejudicadas
pelo excessode trabalhodoméstico

Vacina e adefesa davida

Glauce Medeiros *

Professor Lupércio *

opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

de Geografia e Estatística (IBGE),
aponta que as mulheres brasileiras
trabalham quase o dobro de horas
que os homens nos afazeres domés-
ticos e cuidados de parentes. Se a
mulher dedica 21,3 horas semanais
nesse tipo de serviço, o homem fi-
ca com apenas 10,9 horas. O fato
de mulheres ocuparem espaços de
trabalho assalariado ao longo dos
anos e, consequentemente, passa-
rem a contribuir financeiramente
em casa, não garantiu uma nova
divisão sexual do trabalho no es-
paço doméstico. Quando a pesqui-
sa do IBGE une o trabalho domés-
tico e cuidado com parentes com
a jornada fora de casa, a mulher
ainda sai em desvantagem, pois
trabalha 3,1 horas a mais que os
homens nas mesmas condições.

Enquanto mulheres responsá-
veis pelos afazeres da casa seguem
empobrecidas e sem salário - ape-
sar de trabalharem muito todos os
dias - homens se beneficiam dessa
mão de obra “gratuita” e podem
se dedicar aos estudos, ao traba-
lho e ao lazer. Sendo assim, têm

mais chances de alcançarem a in-
dependência financeira.

O capitalismo é o grande bene-
ficiado da exploração do trabalho
doméstico da mulher. Sem essa
força tarefa mobilizada nos bas-
tidores dos lares para cozinhar,
lavar roupa e cuidar de idosos e
crianças o trabalhador não pode-
ria sair de casa para cumprir sua
jornada todos os dias.

O debate sobre as desigualda-
des de gênero e econômica embu-
tidas no trabalho doméstico não
remunerado é um caminho a ser
trilhado para mudar essa realida-
de injusta para muitas meninas e
mulheres. Por isso, precisa ser le-
vado para as escolas desde cedo.
Mas, urgente mesmo - e isso está
nas mãos de todas e todos - é a re-
distribuição do trabalho domés-
tico dentro das famílias. Pela saú-
de mental e física de nossas filhas,
companheiras, irmãs e mães. Por
mais justiça social e igualdade de
direitos entre mulheres e homens.

* Secretária da Mulher do Recife

tão vacinando eficazmente, que
nós, brasileiros, devemos nos aco-
modar. Como brasileiro e gestor,
copio exemplos bons. Não me inte-
ressa exemplos ruins. Portanto, é
necessário que a celeridade da va-
cinação chegue ao Brasil.

A população não entenderá - e
tem razão em não entender - que
faltam vacinas e que, em outros
países, o ritmo da vacinação tam-
bém está lento. As pessoas querem
salvar as suas vidas. Desejam re-
tomar ao cotidiano normal. Preci-
sam sair para manter ou procurar
empregos. A sociedade brasileira
quer sobreviver.QuerderrotaraCo-
vid-19. E só os governantes, agindo

conjuntamente, têm condições de
vencer a trágica pandemia.

Apesar do isolamento social ser
necessário contra a propagação da
Covid-19, ele é paliativo. Com o iso-
lamento, a taxa de contaminação
diminui. Mas pode voltar a crescer
com o fim das medidas restritivas
para a circulação das pessoas. Con-
tudo, se temos vacinas mais o iso-
lamento social, a Covid-19 perde
força para contaminar as pessoas.

A esperança é sentimento que
guia o brasileiro. São tantos olin-
denses que encontro diariamente
e que mostram otimismo e espe-
rança em um futuro melhor pa-
ra o nosso país. Eles sabem que o

momento é difícil, desafiador. Mas
que a vacina dará conta dos desa-
fios. Salvará vidas e empregos. Não
vamos decepcioná-los.

O passar do tempo não deve
nos tornar frios diante da per-
da de milhares de vidas. Deve-
mos cobrar celeridade na vaci-
nação. Se, porventura, a ciência
nos mostrar que será necessário
tomar vacina todos os anos para
derrotar a Covid-19, isso será fei-
to. O importante e fundamental
é que o Estado garanta a vida de
cada brasileiro. Porque cada vida
tem um valor inestimável.

* Prefeito de Olinda
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Supremo torna
réu o deputado
Daniel Silveira
Parlamentar será investigado no inquérito

dos atos antidemocráticos em vídeo em que

ofendeministros do STF e incita ações violentas

O Tribunal Regional Federal
da 4ª Região (TRF-4) decidiu,
por unanimidade, revogar a
prisão do ex-deputado Eduar-
do Cunha. Ele foi preso no âm-
bito da Lava-Jato, acusado de
corrupção e organização cri-
minosa. Cunha estava em pri-
são domiciliar desde o ano pas-
sado, em razão dos riscos gera-

dos pela pandemia de Covid-19
no sistema prisional.

Com a decisão, o ex-parlamen-
tar deixará de usar tornozelei-
ra eletrônica, mas ainda terá de
cumprir algumas determina-
ções, como se manter no país.
No julgamento do TRF-4, os de-
sembargadores destacaram que
a prisão dele era preventiva, e

que extrapolou o limite.
Para os magistrados, não ficou

comprovado que a reclusão de-
veria ser mantida, mesmo sem
condenação definitiva. Cunha
estava preso desde outubro de
2016, por determinação do ex-
-juiz Sergio Moro, que na oca-
sião era titular da 13ª Vara Fe-
deral de Curitiba.

P
or unanimidade, os minis-
tros do Supremo Tribunal
Federal (STF) acataram de-

núncia feita pela Procuradoria-
-Geral da República (PGR) e tor-
naram réu o deputado federal
Daniel Silveira (PSL-RJ), que es-
tá preso em regime domiciliar
após ser preso em flagrante em
fevereiro deste ano. A sua prisão
foi determinada pelo ministro
Alexandre de Moraes e depois
confirmada por unanimidade
pelo plenário da Corte. O parla-
mentar foi detido depois de di-
vulgar vídeo defendendo o ato
institucional número 5 (AI-5), o
mais duro da ditadura militar, e
ofendendo ministros do Supre-
mo, além de incentivar ações
violentas contra os magistrados.

A denúncia foi feita pela PGR
ainda em fevereiro, logo após a
prisão ser confirmada pela Cor-
te. O órgão aponta cometimento
dos crimes de coação, incitação
de animosidade entre as Forças
Armadas e instituições civis, e
incitação de outros crimes para
tentar impedir, com o emprego
de violência ou grave ameaça, o
livre exercício de qualquer dos
poderes da União, previstos na
Lei de Segurança Nacional. A re-
ferida lei é alvo de discussão na
Câmara, que pretende revogá-la
e aprovar outra em seu lugar.

Após o Supremo determinar
a prisão, a decisão foi confirma-
da pela Câmara dos Deputados.
A prisão de Daniel foi no âmbi-
to do inquérito das fake news,
que apura informações falsas e
ofensas a ministros do STF. Ele
também é alvo do inquérito que
investiga financiamento e orga-
nização de atos antidemocráti-
cos. Ambos são relatados pelo
ministro Alexandre de Moraes.
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Justiça revoga prisão deCunha
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por Rhaldney Santos

Diario político

Movimento
O senador Humberto Costa (PT), integrante da Comissão

Parlamentar de Inquérito (CPI), criada para investigar ações
e omissões do governo federal no enfrentamento a pande-
mia da Covid-19, declarou a coluna que está tranquilo com a
instalação da comissão. A ideia e cumprir os prazos e divul-
gar os fatos apurados. Para o senador “a insistência do Go-
verno em querer retirar Renan Calheiros (MDB) da relatoria
da CPI no senado só reforça a suspeita de que eles (o gover-
no) tem algo a esconder”. Humberto revelou também que
tem encontro agendado com o ex-presidente Lula na próxi-
ma semana e que “muito embreve Lula vai dedicar-se a aten-
der virtualmente, uma série de entrevistas a veículos de co-
municação das regiões Norte e Nordeste”.

Planalto
Cresceonúmerode lideran-

ças que afirmamque a pos-

sibilidadedequebradeuma

polarização entre o presi-

dente Jair Bolsonaro (sem

partido) e o ex-presidente

Lula (PT) em 2022 passa

pelo espaço ocupado pelo

primeiro. Em entrevista à

Rádio Clube AM 720, João

Amoêdo (Novo) disse apos-

tarqueumaterceiravia“des-

bancaria o Bolsonaro e iria

para o segundo turno com

oLula”. “Bolsonaro, nomeu

entender,pelasentregasque

não está fazendo vai conti-

nuar a ter sua rejeição cres-

cente”, realça Amoêdo.

Benefício
Projeto de Lei do deputado

estadualÁlvaroPorto (PTB)

estabelece a gratuidade de

passagens no Sistema de

Transporte Público da Re-

giãoMetropolitana doReci-

fe e em viagens intermuni-

cipais para pessoas comvi-

sãomonocular. OPLencon-

tra respaldo em Lei Federal

sancionada emmarço.

Ação conjunta
Agestão deGravatá, como

prefeitoPadreJoselito (PSB),

entregou 10 leitosdeUTI pa-

ra atendimento da popula-

ção. O administrador con-

tou com o auxílio do depu-

tadoWaldemarBorges(PSB)

junto ao governo do estado,

queapoiouomunicípio com

a compra de equipamentos

e com uma parte da manu-

tenção dos leitos.

Articulando
O prefeito de Petrolina, Mi-

guel Coelho (MDB), em en-

contro com o deputado fe-

deralWolneyQueiroz (PDT)

em Caruaru, manteve con-

versasobrepolíticaestadual

e nacional. Miguel também

se reuniu com empresários

da construção civil para ne-

gociar a atração de novos

empreendimentos.

Lives
O deputado federal Daniel

Coelho (Cidadania) passa a

promover lives semanais

com a participação de con-

vidadoseseguidoresdesuas

redes sociais. Hoje ele con-

versa com Marcelo Calero,

secretáriomunicipal do Rio

de Janeiro, e o professor

Thales Castro.

Oposição
Hoje, às 9h, a conversa na

Rádio Clube AM 720 é com

o vereador do Recife Rena-

to Antunes (PSC), líder da

oposiçãoaogovernodopre-

feito João Campos.

_00606_0www.diariodepernambuco.com.br/politica
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Em seu voto, ele ressaltou as vá-
rias ofensas e ataques proferi-
dos por Daniel.

“Liberdade de expressão não
se confunde com liberdade de
agressão. Liberdade de expres-
são não se confunde com anar-
quia, desrespeito ao estado de
direito e uma total possibili-
dade da defesa principalmen-
te por parte do parlamentar da
defesa da volta da ditadura, de
fechamento do Congresso e do
STF”, afirmou.

O ministro ainda ressaltou a
autonomia do Judiciário. “Temos
o direito e dever de zelar por is-
so. Não podemos permitir que
ameaças, agressões ao poder Ju-
diciário tentem ou atentem con-
tra a liberdade e imparcialidade.
O recado que deve ser dado por
essa Suprema Corte e que tran-
quiliza todos os juízes de pri-
meiro grau, os tribunais, é que
o Judiciário não aceita intimi-
dações, ameaças”, pontuou. (Sa-
rah Teófilo, do Correio Braziliense)

Silveira está

mantido em

prisão domiciliarprisão domiciliar
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JoãoAmoêdo fala em “final
contra Lula” no próximo ano
Ex-presidenciável acredita que Bolsonaro pode ser derrotado no primeiro turno pela terceira via

THAYSE LIRA

politica@diariodepernambuco.com.br

O
ex-presidenciável João
Amoêdo, um dos funda-
dores do partido Novo,

fez críticas, ontem, a Jair Bolso-
naro e disse nunca ter acredita-
do muito na capacidade de ges-
tão do presidente. Em 2018, João
votou no atual chefe do Execu-
tivo no segundo turno. Porém,
hoje é crítico do presidente e
defende o impeachment dele.
“Eu não aceitava votar em um
partido que tinha participado
de um esquema de corrupção,
o PT”, frisou. “Eu não espera-
va que ele (Bolsonaro) fizesse
muita coisa, mas eu me sur-
preendi em ele ter feito tanta
coisa ruim. Ele foi pior do que
eu imaginava”.

Asdeclarações foram dadas em
entrevista à Rádio Clube AM 720,
no programa Manhã na Clube, co-
mandado pelo titular da coluna
Diario Político, Rhaldney Santos.
O ex-presidenciável também fa-
lou sobre a expectativa pela de-
finição de uma candidatura que
una insatisfeitos com Bolsonaro
e o PT, além de um possível im-
peachment de Bolsonaro.
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Amoêdo, que votou

em Bolsonaro no

segundo turno de

2018, agora pede

impeachment
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TERCEIRAVIA

É um processo lento. Se a gente
for lembrar o Lula para ser elei-
to presidente, concorreu duran-
te 16 anos, na quarta eleição que
ele veio ser eleito, então é um
processo lento, de conscientiza-
ção da sociedade. Eu acho que a
realidade vai fazendo com que
o brasileiro cada vez se interes-
se mais por política, que é o que
está acontecendo. Então eu ain-
da sou otimista para que a gen-
te possa construir outras opções
que não Bolsonaro e Lula para o
2022 (...) tem que ser um projeto
queenvolvapilaresparaamudan-
ça no Brasil, que envolva forma-
ção de uma equipe, que envolva
o esclarecimento da sociedade,
o porquê de votar em um proje-
to diferente, e aí sim desembo-
cando em um nome que possa
liderar esse processo eleitoral.

POSSÍVEIS NOMES

A gente tem cerca de 40% a 45%
da população que diz que não
gostaria de votar em Lula nem
em Bolsonaro (...) então tem um
espaço aberto de fato para essa

primeira via, que prefiro cha-
mar de primeira via em vez de
terceira via, porque eu acho que
essa deveria ser a nossa primei-
ra opção. É difícil surgir nomes
muito novos e conseguir que-
brar essa questão eleitoral, pois
o Brasil é um país muito gran-
de, muito complexo, as pessoas
precisam ter algum nível de co-
nhecimento, os eleitores preci-
sam entender o que eles defen-
dem. Então, eu imagino que a
probabilidade maior é que o no-
me saia de algum desses que es-
tão sendo veiculados, que já es-
tão presentes pelo menos no ce-
nário político. Acho difícil que
um nome totalmente ausente
que teve fora do debate político
nestes últimos meses ocupe es-
se espaço. De alguma forma al-
guém que já tem visibilidade e
que está participando mais ati-
vamente na vida política do país
deve ser o nome que possa repre-
sentar essa tentativa.

TERCEIRAVIA FORTE

A minha aposta é que essa ou-
tra via desbancaria Bolsonaro e

iria para o segundo turno com
Lula. Esse parece ser o cenário
mais provável. O Bolsonaro, no
meuentender,pelasentregasque
não está fazendo, vai continuar
tendo a sua rejeição crescente e
o nível de aprovação sendo re-
duzido. A semifinal seria com
o Bolsonaro e a final seria com
Lula. Esse é o quadro, na minha

avaliação, mais provável. Talvez
o Bolsonaro fosse mais fácil no
segundo turno, mas tenho mui-
ta convicção de que essa via, ao
passar pelo Bolsonaro ou mes-
mo pelo Lula no primeiro turno,
terá uma grande probabilidade
de vir a ser eleita. A grande di-
ficuldade é construir essa via e
ela desbancar o Bolsonaro. Mas

ela estando no segundo turno,
a probabilidade contra qualquer
um dos dois é bastante elevada.

IMPEACHMENT

A minha análise é muito objeti-
va sobre isso. As pré-condições
do ponto de vista jurídico já exis-
tem. O presidente cometeu cri-
mes de responsabilidade, e vol-
ta e meia comete um novo cri-
me de responsabilidade. Nós te-
remos agora o início da CPI da
Covid, que o presidente está mui-
to desconfortável, já houve uma
tentativa de bloqueio dessa CPI,
de várias formas pelos apoiado-
res do governo, pelos membros
do governo, mas não tiveram su-
cesso. Então, vai sair muita coi-
sa ruim dali. O próprio governo
já fez uma listagem com cerca
de 23 erros que eles cometeram
(...) uma série de problemas que
estão fazendo com que inúme-
ros brasileiros percam suas vi-
das. O desgoverno do presiden-
te Bolsonaro, que não fez as re-
formas prometidas, que tratou
muito mal a pandemia, que des-
truiu a questão do meio am-

biente (...) no meu entender já
seria necessário o processo de
impeachment.

STF

A gente deve privilegiar a inde-
pendência das instituições. En-
tão, eu acho que o Supremo, em
algumas vezes, tem atuado em
coisas que deveriam estar rela-
cionadas ao Congresso, mas por
vezes isso também tem aconte-
cido por falhas do Congresso (...)
Eu acho que o Supremo teve al-
gumas atitudes positivas nesse
processo. Eu gostaria de citar pe-
lo menos duas que foram con-
trárias à decisão do governo fe-
deral, que no meu entender aju-
daram a salvar vidas. A primei-
ra delas foi quando o Supremo
proibiu que o governo fizesse a
campanha contra o isolamento
social e a segunda foi quando o
deu autonomia para estados e
municípios analisarem as suas
realidades específicas e decreta-
rem o melhor protocolo em rela-
ção à pandemia. Então, eu acho
que nesse sentido o Supremo tem
feito algumas coisas positivas.

João Amoêdo //Entrevista ex-presidenciável

“As pré-condições

do ponto de vista

jurídico já existem.

O presidente

cometeu crimes de

responsabilidade”
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Bolsonaro ironiza CPI:
“Carnaval fora de época?”
Presidente cobra que governadores e prefeitos sejam convocados e volta a

defender uso da cloroquina: “Se eu tiver um novo vírus, vou tomar de novo”

O
presidente Jair Bolso-
naro teceu críticas on-
tem à instalação da Co-

missão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI) da Covid-19. O manda-
tário questionou ironicamente
se governadores e prefeitos se-
rão convocados ou se a comis-
são fará um “carnaval fora de
época”. A declaração foi feita a
apoiadores na saída do Palácio
da Alvorada.

“Será que a CPI vai ouvir pre-
feito e governador que baixou
decreto, para confiscar, como
em Sergipe, confiscar a proprie-
dade privada? Lá no Ceará, que
para ir de uma cidade para ou-
tra tem que ter autorização, tem
que ter um motivo justificável?
Toque de recolher, pancada em
gente que está na rua? A CPI vai
chamar, ou vai querer fazer car-
naval fora de época? Vão se dar
mal. Aqueles que estão com es-
sa intenção... Lá tem gente bem
intencionada, gente que... Não é
que me defende, está falando a
verdade. Mas tem um outro lá
que quer fazer uma onda só”,

apontou o chefe do Executivo.
Ele reforçou que os líderes es-

taduais devem ser investigados.
No entanto, o Senado tem po-
der de avaliar o repasse das ver-
bas. O presidente também repe-
tiu defesa à cloroquina, medica-
mento que não possui compro-
vação científica contra o vírus.
“A CPI vai investigar o quê? Eu
dei dinheiro para os caras. No

total, foram mais de R$ 700 bi-
lhões. Auxílio emergencial no
meio. Muitos desviaram dinhei-
ro, roubaram. Agora tem uma
CPI para querer investigar con-
duta minha? ‘Ah, se ele foi favo-
rável a cloroquina ou não’. Se eu
tiver um novo vírus aí, eu vou
tomar de novo. Me safei em me-
nos de 24h assim como milhões

de pessoas”, alegou.
Bolsonaro relatou ainda que o

Rio Grande Norte utilizou parte
da verba enviada ao estado para
pagamento atrasado de servido-
res. “Eu tinha que orientar a não
roubar? Respondam aí. Ou para
usar em outras coisas? Rio Gran-
de do Norte, pelo que me cons-
ta, usou R$ 900 milhões para pa-
gar folha de servidor atrasado”.

LOCKDOWN

Por fim, voltou a criticar a medi-
da de lockdown nos estados em
meio à pandemia que já vitimou
mais de 395 mil brasileiros. “Por
que foi lockdown? Não era para
achatar a curva? Está há um ano
achatando a curva”, disparou. O
início das atividades na CPI da
Covid representa uma série de
derrotas para o Executivo, que
tentou impedir a instalação do
colegiado, buscou por meio ju-
dicial evitar a nomeação de Re-
nan Calheiros (MDB-AL) como
relator e se movimentou para
adiar o funcionamento da co-
missão. (Do Correio Braziliense)

O senador Humberto Costa
(PT-PE), titular da CPI da Covid
do Senado, disse que a iniciati-
va de parlamentares governis-
tas de pedir ao STF para reti-
rar Renan Calheiros (MDB-AL)
do colegiado demonstra que o
governo “está extremamente
preocupado” com as investiga-
ções. O parlamentar, que não
acreditaqueoSupremovádefe-
rir o pedido, afirmou que esse
episódio po-
de reforçar
ainda mais
o apoio da
maioria da
CPI à perma-
nência de Ca-
lheiros como
relator das investigações.

O pedido para a saída de Re-
nan da comissão está em um
mandado de segurança pro-
tocolado no STF, ontem, pelos
senadores Jorginho Mello (PL-
-SC), Marcos Rogério (DEM-RO)
e Eduardo Girão (Podemos-CE).
Eles argumentam que Calhei-
ros não pode participar da CPI
porque é pai do governador de
Alagoas, Renan Filho (MDB-AL),

e governadores podem vir a se
tornar alvos da CPI. O manda-
do de segurança também pede
que, pelo mesmo motivo, o se-
nador Jader Barbalho (MDB-PA)
deixe de atuar como suplente
no colegiado. Ele é pai do go-
vernador do Pará, Helder Bar-
balho (MDB).

O senador Humberto Costa
afirmou que a ofensiva dos se-
nadores “é a reafirmação do

que se espe-
ra da situa-
ção que o
governo es-
tá vivendo,
na tentativa
de interferir
no funciona-

mento da CPI, de tentar impe-
dir que a investigação avance”.
“É a convicção que se tinha
de que o governo está extre-
mamente preocupado com o
que pode ser encontrado pela
CPI. Só pode ser isso, porque já
está absolutamente claro que
ninguém pode tentar restrin-
gir o mandato por quem quer
que seja”, disse o parlamentar.
(Do Correio Braziliense)

Ainda que se declarando
parlamentar independente, o
senador Eduardo Girão (Pode-
mos/CE) é um dos principais
membros da CPI da Covid a
levar as pressões do governo
federal para as discussões de
trabalho. Candidato à presi-
dência da comissão, o cearen-
se perdeu as eleições e, conse-
quentemente, a indicação da
relatoria. Agora, faz forte opo-
sição ao nomeado para o car-
go, o senador Renan Calhei-
ros (PMDB/AL), contra quem
entrou com um mandado de
segurança no Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para barrar
a escolha. “Esse conflito de in-
teresses é indissolúvel neste
momento”, justificou Girão.

Sem que haja troca da rela-
toria, para Girão, não há como
resolver o impasse. “A tendên-
cia é de blindagem”, disse, ten-

do em vista que Calheiros é pai
de Renan Filho, governador de
Alagoas e, portanto, um possí-
vel alvo das investigações, caso
o braço da CPI que expande os
trabalhos para as ações dos go-
vernos locais seja fortalecido.

É a estratégia que buscam
os governistas membros da
CPI: fortalecer o olhar a atua-
ção não só do Executivo Fede-
ral, mas dos estaduais e muni-
cipais. “As operações que rela-
cionei em 18 estados da Fede-
ração, tudo isso a tendência é
quevirepizza”, reclamouGirão.

Apesardedefendera inclusão
das investigações dos entes fe-
derativos, o senador foi enfáti-
co ao afirmar que o governo fe-
deral também precisa ser alvo
dos trabalhos. “Concordo e es-
tou assinando todos os requeri-
mentos necessários nesse senti-
do”. (Do Correio Braziliense)
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Humberto Costa vê
governo preocupado

EduardoGirão fala em
conflito de interesses
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Presidente defende que

a investigação sobre a

gestão na pandemia

seja ampliada, tirando o

foco do governo federal

Senador pernambucano

não acredita que o STF

vai deferir pedido para

tirar Renan Calheiros

da relatoria da CPI

Chefe do

Executivo

voltou a

criticar o

lockdown
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Comércio vai

abrir noDia

doTrabalhador
Shoppings e comércio de rua vão seguir os horários

previstos no Plano de Convivência com a Covid-19,

que determina aberturamáxima por oito horas

O
comércio do Recife po-
de abrir pela primeira
vez no Dia do Traba-

lhador, comemorado no próxi-
mo sábado, 1º de maio. Avalia-
da como uma maneira de re-
duzir os prejuízos provocados
pela pandemia, a possibilida-
de consta na Convenção Coleti-
va do setor e vinha sendo nego-
ciada pelas instituições empre-
sariais junto ao poder público.
A abertura dos estabelecimen-
tos é facultativa, no entanto.

“Estamos vivendo momentos
difíceis e precisamos nos adap-
tar. O comércio vem sofrendo
muitas perdas devido à pande-
mia da Covid-19 e toda oportu-
nidade de venda é bem-vinda.
Esperamos que a abertura das
lojas nesse feriado possa gerar

bons negócios e o aquecimento
da economia”, afirma o presiden-
te da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas do Recife (CDL), Fred Leal.

Os estabelecimentos que op-
tarem pela abertura terão de
seguir as regras determinadas
pelo Novo Plano de Convivên-
cia com a Covid-19, do gover-
no de Pernambuco. O chama-
do comércio de rua, tanto na
região central da cidade quan-
to em outros bairros, a exemplo
de Boa Viagem e Encruzilhada,
poderão funcionar por oito ho-
ras consecutivas. Por ser feria-
do, o comércio poderá abrir em
dois horários, das 9h às 17h ou
das 10h às 18h.

Esta mesma escala vale para
os sábados e domingos, desde
a última segunda-feira e se es-

O início das obras de requali-
ficação da pista do Aeródromo
de Garanhuns foi autorizado on-
tem pelo governador Paulo Câ-
mara. Os serviços integram um
pacote que incluiu a ampliação
do sistema de abastecimento de
água desta cidade do Agreste
pernambucano. As duas ações
contam com investimentos de
cerca de R$ 3,2 milhões.
Com a assinatura da ordem de
serviço, a empresa responsável
pelas melhorias no aeródromo
iniciou a montagem da usina
de asfalto no terminal aéreo.
O passa seguinte serão os tra-
balhos de restauração do siste-
ma de pistas e a sinalização ho-
rizontal do setor de movimen-
tação das aeronaves.
Os serviços no aeródromo vão
garantir a segurança operacio-
nal da pista de pouso e decola-
gem. Eles serão executados no
prazo de três meses.
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Obra do
aeródromo
começa em
Garanhuns
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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

1,39%
DOW JONES

-164,55%

27/Abril: 5,461
26/Abril: 5,448
23/Abril: 5,497 6,7295,361

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

5,20

SELIC
Em% ao ano

2,75

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,5000 0,1590
(-1,82%)

IPCA do IBGE (em%)

_11212_1

Centro pode abrir dasCentro pode abrir das

9h às 17h ou das 10h

às 18h, no feriado

CURTA[
FAMÍLIA

Bolsa pode
chegar
aR$ 250

O presidente Jair

Bolsonaro afirmou ontem

que o governo vai propor

um aumento no valor da

mensalidade do

programa Bolsa Família

entre agosto e setembro.

Com isso, a quantia pode

chegar a R$ 250. “ A

gente pretende passar

para R$ 250 em agosto

ou setembro”, informou.

tende até o dia 9 de maio, Dia
das Mães. Esta é historicamen-
te a segunda melhor data pa-
ra vendas no comércio brasi-
leiro. Por conta disso, as enti-
dades empresarias ligadas ao
comércio pedem ao governo
do estado um aumento no
intervalo de funcionamento
no sábado e domingo, 8 e 9
de maio, para evitar aglome-
rações. A reivindicação é que
seja permitida a abertura por

mais de oito horas, respeitan-
do-se as medidas sanitárias.

No Dia do Trabalhador, a
maioria dos shoppings da Re-
gião Metropolitana do Recife
vão funcionar. O horário será
das 10h às 18h para as unida-
des da capital pernambucana
que vão abrir - Plaza, Recife,
Riomar e Tacaruna - e as de
Igarassu, Paulista, Jaboatão
dos Guararapes Camaragibe
e Cabo de Santo Agostinho.



Março interrompe ciclo
de geração de empregos
As demissões foram puxadas pelo agravamento da crise sanitária da Covid-19

e o fimda safra da cana de açúcar, com reflexos nasMatas Norte e Sul

O Ministério da Economia es-
tima que 4,8 milhões de traba-
lhadores serão atingidos pela
nova rodada dos acordos de re-
dução salarial e suspensão do
contrato de trabalho, permiti-
da desde ontem com a recria-
ção do Benefício Emergencial
de Manutenção do Emprego e
da Renda (BEm). A pasta ainda
admite que os acordos podem
durar mais do que os quatro
meses previstos inicialmente
na Medida Provisória (MP) 1.045.

“A previsão orçamentária é de
R$ 9,8 bilhões, já reservados pa-
ra o programa. E isso é suficien-
te para a preservação de 4,8 mi-
lhões de empregos. Caso esses
valores não sejam todos utili-
zados na tramitação da medi-
da provisória, há um disposi-
tivo, inclusive, que permite ao
presidente fazer a extensão do
programa havendo disponibili-
dade orçamentária”, comentou
o secretário de Trabalho do mi-
nistério, Bruno Dalcolmo

A MP 1.045 permite que em-
pregados e empregadores fa-
çam novos acordos de suspen-

são do contrato de trabalho ou
redução salarial. A redução po-
de ser de 25%, 50% ou 70% e ga-
rante o pagamento proporcio-
nal do BEm ao trabalhador. De
acordo com a medida provisó-
ria, os acordos podem vigorar
nos próximos quatro meses. A
MP ainda determina que, quan-
do o acordo chegar ao fim, o tra-
balhador não poderá ser demi-
tido pelo mesmo tempo em que
teve o salário reduzido.

Dalcolmo lembrou que o tra-
balhador que receber o BEm nos
próximos quatro meses não per-
de o direito de acessar o segu-
ro-desemprego caso venha a ser
demitido. Os esclarecimentos
foram necessários porque em-
presários solicitaram ao gover-
no que a nova rodada de acor-
dos não exigisse a manutenção
provisória do emprego e tam-
bém porque a equipe econômi-
ca pensou em pagar o BEm por
meio de uma antecipação do se-
guro-desemprego – propostas
que, pela repercussão negativa,
acabaram sendo descartadas pe-
lo governo. (Correio Braziliense)

Consulta da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI) apon-
tou que 35% das empresas ouvi-
das sobre o novo BEm pretendem
firmar acordos
de suspensão de
contrato de tra-
balho ou de re-
dução de salário
e jornada. A pes-
quisa, divulgada
ontem, envolveu
552 empresas da
base industrial.

“As empresas
brasileiras estão
atravessando es-
sa segunda on-
da mais fragili-
zadas do que es-
tavam no início do ano passa-
do e a economia já mostra si-
nais de que a recuperação per-
deu embalo. Ter instrumentos

que permitam a preservação de
empregos agora é essencial para
que a retomada ocorra em con-
dições menos desfavoráveis mais

adiante”, afirma
o presidente da
CNI, Robson Bra-
ga de Andrade.

Além da alta
aprovação do
BEm entre as
empresas, o le-
vantamentomos-
trou que o tipo
de acordo mais
procurado este
ano será o de sus-
pensão do con-
trato de trabalho.
Ao todo, 57% das

empresas que pretendem aderir
ao programa buscarão firmar
este tipo de acordo com pelo
menos parte dos trabalhadores.

DANIELLE SANTANA

Especial para o Diario

danielle.gomes@diariodepernambuco.com.br

A
quarentena mais ri-
gorosa para frear o
avanço da Covid-19

teve reflexos econômicos em
Pernambuco, que perdeu 2.762
postos de trabalho formais no
mêsde março. O resultado re-
presenta uma retração quan-
do comparado aos dois meses
anteriores, ambos com saldo
positivo na geração de empre-
gos. No entanto, o fechamen-
to de postos em março des-
te ano foi significativamente
menor do que no mesmo mês
de 2020, quando o estado fe-
chou 28.854 vagas de cartei-
ra assinada.

De acordo com o secretário
de Emprego, Trabalho e Quali-
ficação do estado, Alberes Lo-
pes, a crise sanitária e a en-
tressafra impactaram o resul-
tado pernambucana. “Os nú-
meros de março também re-
fletem a pandemia e o perío-
do de entressafra na cana de
açúcar, quando há desligamen-
tos. Somente no município de

Primavera, por exemplo, hou-
ve 1.542 demissões. Em Vitó-
ria de Santo Antão, foram 909
desligamentos, enquanto Ipo-
juca teve uma baixa de 852
postos”, pontuou.

O número de empregos for-
mais também foi negativo na
capital pernambucana, que
registrou mais desligamentos
(12.866) do que contratações
(12.568) em março. Em sínte-
se, 298 vagas perdidas, que
representa uma variação de
-0,06%. No Recife, a maior per-
da foi no comércio, com o fe-
chamento de 575 vagas de em-
prego. Mesmo com o mal com
o mal desempenho, a capital
teve saldo positivo no primei-
ro trimestre de 2021 de 3.972
vagas, alcançando um cresci-
mento de 0,81%.

No acumulado de 2021, o re-
sultado do estado segue está-
vel, com o registro de 112.586
admissões e 112.608 desliga-
mentos. Das áreas analisadas
pelo Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Ca-
ged), o setor de serviços foi o
que mais contratou pessoas

em Pernambuco, com a cria-
ção de 1.070 vagas em março.
O pior desempenho foi da in-
dústria, seguida pela agrope-
cuária, com o fechamento de
2.664 e 1.689 postos de traba-
lho respectivamente.

Levando em consideração
todos os setores, o resultado
do estado em março foi o se-
gundo pior do Brasil, ficando à
frente apenas de Alagoas, que
fechou 8.310 vagas de empre-
go no mesmo período. Ceará
e Sergipe também tiveram de-
sempenhos negativos, com a
perda de 1.564 e 1.457 postos,
respectivamente.

Os dados do Caged apontam
um contraste entre os desem-
penhos destes quatro estados
nordestinos e do país. O Brasil
registrou a criação de 184.140
empregos formais em março,
com resultados positivos nas
outros 22 estados e Distrito Fe-
deral. O Nordeste, contundo,
conseguiu fechar o mês com o
saldo positivo de 4.790 vagas.
Assim como no Brasil, o setor
de serviços foi o que mais ge-
rou empregos na região.
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MPda redução salarial
deve atingir 4,8milhões

Um terço da indústria
vai aderir ao BEm

ACORDOS

CONSULTA

Ter instrumentos

que permitam a

preservação de

empregos agora

é essencial

para a retomada”

Robson Andrade,
presidente da CNI
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Restrições

afetaram

números do

comércio



Recife adia segunda dose daCoronaVac
Moradores que tinham aplicaçãomarcada de hoje até 9 demaio serão vacinados a partir do dia 10. Em Ipojuca, aplicação foi suspensa
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Mirtes é professora hámais de 30 anos e ficoumuito emocionada ao receber a vacina

Professora que perdeu alunopara
Covid-19 é a primeira vacinada

Pernambuco tem 106 óbitos em24h e 402mil casos notificados
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A
pós a nova orientação
do Ministério da Saúde
sobre a aplicação da se-

gunda dose da vacina CoroVa-
vac, a Prefeitura do Recife deci-
diu remarcar o agendamento de
pessoas que receberiam o com-
plemento da imunização com
essa vacina entre a data de ho-
je e o dia 9 de maio. O novo pe-
ríodo de aplicação será inicia-
do em 10 de maio. Segundo o
município, a medida foi neces-
sária por causa do atraso na en-
trega, pelo governo federal, de
novas doses para estados e mu-
nicípios de todo o país.

De acordo com a administra-
ção municipal, o Recife vem se-
guindo, desde o início da vacina-
ção, as orientações do Ministério
da Saúde,- dentro dos protocolos
estabelecidos pelo Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI). Uma de-
las foi a liberação, no dia 21 de
março, do uso de doses da Coro-
naVac, enviadas após esse indi-
cativo, para aplicação exclusiva
dessas remessas como primeira
dose. Na ocasião, a pasta federal
atestou que os novos envios se-
riam constantes, o que não ocor-
reu, gerando escassez de vacinas
para segunda dose em dezenas
de cidades do país.

“O Ministério da Saúde reco-
nheceu publicamente o seu er-
ro em liberar três remessas da
vacina CoronaVac para serem
utilizadas exclusivamente co-
mo primeira dose. Por isso a ne-
cessidade deste reagendamen-
to para as pessoas que irão to-
mar a segunda dose deste imu-

nizante”, afirmou a secretária
de Saúde do Recife, Luciana Al-
buquerque. O reagendamento
será feito de forma automáti-
ca, pelo Conecta Recife, e as
pessoas serão informadas por
mensagem no celular, WhatsA-
pp e e-mail cadastrados.

Quem estava agendado para
receber o reforço em 29 de abril
será vacinado, no mesmo horá-
rio, no dia 10 de maio, e assim
sucessivamente. “Essa marcação
será automática para o mesmo
local e o mesmo horário”, rea-
firmou a secretária. O Ministé-
rio da Saúde já emitiu, na últi-
ma terça-feira, uma nota técni-
ca informando que a segunda
dose deve ser aplicada indepen-
dentemente da data da aplica-
ção da primeira dose. A Secre-
taria de Saúde do Recife reforça
que a vacinação com o imuni-
zante AstraZeneca seguirá nor-
malmente, já que não há atra-
so no momento, seja para a pri-
meira ou segunda doses.

IPOJUCA

Na última segunda-feira acaba-
ram as doses da CoronaVac em
Ipojuca, não sendo possível, por-
tanto, seguir o cronograma de se-
gunda aplicação nem ampliar a
primeira dose para idosos de 60
anos ou mais. A imunização com
CoronaVac foi suspensa até que
nova remessa chegue ao muni-
cípio. Ipojuca informou que pos-
sui apenas as segundas doses da
AstraZeneca destinadas a idosos
com 85 anos ou mais, e elas con-
tinuarão sendo aplicadas.

Professorahámaisde30anos,
Mirtes Ramos dos Santos, 53,
enfrentou há poucos dias uma
das maiores dores de sua vida,
quando um ex-aluno seu, de 14
anos, morreu de Covid-19. On-
tem, sua emoção foi diferen-
te. Mirtes foi a primeira traba-
lhadora da educação vacinada
no Recife. Além dela, a profes-
sora e gestora de Escola Ana
Gláucia de Araújo, 43, e a au-
xiliar de serviços gerais Neil-
za Maria de Melo, 54, também
receberam a primeira dose. A
vacinação foi acompanhada pe-
lo prefeito João Campos. A no-
va etapa inclui trabalhadores

do ensino básico público e pri-
vado, a partir dos 40 anos. Eles
serão imunizados com doses da
AstraZeneca.

“Infelizmente, o Brasil errou
muito na estratégia da vacina-
ção e da condução da educação
durante a pandemia. Nós temos
aobrigaçãodedefenderaeduca-
ção e fazer o que estiver ao nos-
so alcance para garantir que a
gente possa dar condições dig-
nas aos nossos jovens e crian-
ças de ir para uma sala de aula
e estudar”, disse João Campos.

Mirtes faz parte do grupo
3 e atua na Creche João Eugê-
nio, localizada na Iputinga. Ela

é vencedora do prêmio Educa-
dor Nota 10 edição 2020, com
um projeto focado na apren-
dizagem de crianças. “É uma
emoção indescritível, é só sen-
tir”, comemorou a professora.

Neilza completa 55 anos no
próximo sábado, mas o presen-
te chegou mais cedo. Ela, que
está lotada na Escola Munici-
pal Reitor João Alfredo desde
1984, onde atuou por muitos
anos como merendeira e atual-
mente como auxiliar de servi-
ços gerais, também foi imuni-
zada ontem. “Ganhei o meu
presente. E que presente lindo,
maravilhoso”, celebrou.

A Secretaria Estadual de Saú-
de (SES-PE) registrou ontem
106 novas mortes por Covid-19,
maior índice desde 26 de junho
de 2020. A lista de vítimas in-
clui 63 homens e 43 mulheres
com idades entre 25 e 90 anos,

incluindo 48 pessoas com me-
nos de 60 anos. Os óbitos ocor-
reram entre os dias 18 de maio
de 2020 e 27 de abril de 2021.

Também foram detectados
2.720 casos, sendo 179 (6,5%)
gaves e e 2.541 (93,4%) leves.

Agora, Pernambuco totaliza
402.157 casos confirmados da
doença, sendo 39.869 graves e
362.288 leves, que estão distri-
buídos por todos os 184 muni-
cípios pernambucanos, além do
arquipélago de Fernando de No-

ronha. Além disso, o boletim re-
gistra um total de 340.651 pa-
cientes recuperados da doença.
Destes, 23.330 eram pacientes
graves, que necessitaram de in-
ternamento hospitalar.

Pernambuco já aplicou

1.960.003 doses da vacina con-
tra a Covid-19 ao todo, das quais
1.337.078 foram primeiras do-
ses. Ao todo, 622.925 pessoas
que já finalizaram o esque-
ma após tomarem as duas apli-
cações.



Adolescente é vítima de
estupro coletivo na praia
Oito homens teriam cometido a violência na noite do último sábado, na orla de

Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. Assunto repercutiu nas redes sociais
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Jonathan é considerado

o principal suspeito pela

morte de Patrícia

Suspeito de assassinar Patrícia Roberta é preso

Audiência debate
violência patrimonial

PARAÍBA

CÂMARA

Quase sempre a casa

está no nome do

homemmesmo que

ela tenha ajudado a

comprar. Na

separação ela sai”

Raquel Ludermir,
doutoranda em Desenv. Urbano

ANA CAROLINA GUERRA

local@diariodepernambuco.com.br

U
maadolescentede16anos,
foi vítima de um estupro
coletivo, no último sába-

do (24), na orla de Candeias, em
Jaboatão dos Guararapes. Violen-
tada por oito homens, ela com-
partilhou os momentos de terror
através das redes sociais.

Segundo a vítima, ela, uma
amiga e o namorado se encami-
nhavam para a beira da praia
quando encontraram um rapaz
com quem teria se relacionado
algumas vezes. De acordo com a
jovem, o homem teria pergunta-
do se a garota queria ficar com
o seu amigo. Ela negou. Em se-
guida, o rapaz questionou se a
adolescente ficaria com ele nova-
mente, a garota respondeu que

sim. Após a afirmação, a vítima
conta que foi puxada até a areia.

“Quando eu cheguei, estava
ele, o amigo e mais seis homens
e ele perguntou: ‘tu aguenta is-
so tudinho?’ Eu disse que não.
Em seguida, ele me mandou fi-
car de quatro e não tinha como
correr porque eram oito pes-
soas”, relatou a jovem.

Ela também revelou que foi
obrigada a fazer sexo oral e anal.
“Eu estava chorando muito e me
obrigaram a fazer sexo oral. Eles
fizeram sexo anal também, mas
não terminaram”, contou.

A vítima informou que já pres-
tou queixa sobre o caso e que
aguarda a justiça ser feita. Ela
também comunicou que está so-
frendo ameaças. “Eu estou me
sentindo mal, eu tenho ansieda-

de e isso piorou bastante a mi-
nha situação. Estou correndo
atrás porque eu quero que eles
paguem o que fizeram comigo.
Não adianta fazer ameaça por-
que eu não vou cansar até pren-
der os oito”, declarou.

A mãe da garota também se
pronunciou através das redes so-
ciais da filha. “Cada um que fez
isso com a minha filha vai pagar.
Isso não se faz com mulher ne-
nhuma, vocês nasceram de uma
mulher. Eu sou mãe e estou com
o coração dilacerado”, desabafou.

A Polícia Civil de Pernambu-
co afirmou que está investigan-
do o caso e que as apurações se-
guirão até a elucidação. O assun-
to ganhou repercussão nacio-
nal com muitas mensagens de
apoio à jovem nas redes sociais.

Jonathan Henrique Santos,
de 23 anos, suspeito de ma-
tar Patrícia Roberta, foi preso
no final da noite de anteon-
tem e sua prisão em flagran-
te foi convertida para preventi-
va após audiência de custódia.
O jovem foi encontrado na ca-
sa de um amigo no bairro de
Mangabeira II, onde também
foi localizada a moto em que
ele teria usado para transpor-

tar o corpo de Patrícia.
O corpo de Patrícia Roberta,

de 22 anos, moradora de Ca-
ruaru, no Agreste de Pernam-
buco, desaparecida desde o do-
mingo (25), foi encontrado em
uma mata, em João Pessoa, no
conjunto Novo Geisel anteon-
tem. De acordo com a perita
criminal Amanda Melo, o cor-
po já estava em decomposição
quando foi levado para a ma-

ta. A pernambucana viajou
para João Pessoa na sexta-fei-
ra (23) e se hospedou no apar-
tamento do amigo, no bairro
de Gramame.

O paraibano publicou em
uma rede social a informação
de que estava sem WhatsApp,
e que ficou sabendo que Patrí-
cia não havia retornado para
Caruaru. Jonathan informou
que se colocaria à disposição

para ajudar nas investigações.
Durante as investigações, per-

tences de Patrícia foram encon-
trados em um depósito de lixo
em frente ao conjunto habita-
cional onde Jonathan vivia.

De acordo com a mãe da víti-
ma, Patrícia e Jonathan se co-
nheceram em Caruaru há dez
anos. O jovem visitou a famí-
lia duas vezes e não teria agra-
dado aos parentes.

Uma pesquisa que liga
moradia à violência patri-
monial contra mulheres foi
objeto de debate durante
a audiência pública, sobre
“Moradia e Violência con-
tra a Mulher”, realizada pe-
la vereadora Cida Pedrosa
(PCdoB), ontem à tarde, na
Câmara do Recife, por vi-
deoconferência. Ela disse
que fez o encontro reunin-
do especialistas no assunto
porque é preciso entender
o ciclo vicio-
so da violên-
cia pratica-
da contra
mulheres e
que não é
apenas físi-
ca, mas in-
clui a ques-
tão da vio-
lência pa-
trimonial,
quando mu-
lheres per-
dem o di-
reito à mo-
radia. Parti-
ciparam Raquel Ludermir,
autora da pesquisa, Maria
Eduarda, secretária de Habi-
tação do Recife, Glauce Me-
deiros, secretária da Mulher
do Recife, e Fabiana Leite
Domingues, presidente da
Comissão da Mulher Advo-
gada da OAB-PE.

Raquel Ludermir, douto-
ra e mestra em Desenvolvi-
mento Urbano da UFPE, au-
tora da pesquisa sobre mo-
radia, patrimônio e violên-

cia contra a mulher, per-
cebeu, pelas entrevistas,
que quando elas se casam
ou têm união estável, 77%
saem de casa e vão morar
com o parceiro ou sogros e
quando se separam são elas
que saem da casa, acentuan-
do a desvantagem em rela-
ção à moradia. “Quase sem-
pre a casa está no nome do
homem mesmo que ela te-
nha ajudado a comprar e
na hora da separação é ela

quem sai”.
A secretá-

ria de Habi-
tação do Re-
cife, Maria
E du a r d a ,
acredita que
unir creches
com habita-
ção social
é uma saí-
da que de-
ve ser vis-
lumbrada.
O Plano Lo-
cal de Habi-
tação de In-

teresse Social (PLHIS), faz
esse recorte e por isso as
ações precisam ser muito
discutidas. Ela disse que o
Plano mostrou que há um
déficit habitacional visível,
formado por domicílios pre-
cários, a cohabitacãp invo-
luntária e o elevado custo
de aluguel que compromete
mais de 30% da renda. Isso
inviabiliza a moradia por
parte da mulher, causan-
do o ônus excessivo.

Vítima e suamãe

relataram o

sofrimento nas redes

sociais e vão em

busca de justiçabusca de justiça
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Resgate de sequestro foi pago emcriptomoedas

BOA VIAGEM

Após desencadear a opera-
ção Dirty Money, a Polícia Ci-
vil anunciou ontem a prisão
de oito suspeitos de participa-
ção no sequestro de um empre-
sário em Boa Viagem. Lidera-
dos por um ex-bancário, os in-
vestigados praticaram o crime
em troca de criptomoedas. Cin-
co prisões temporárias foram
cumpridas em Pernambuco e
três em São Paulo. Treze man-
dados de busca e apreensão fo-
ram executados.

O empresário foi sequestrado

no dia 10 de março. De acordo
com o delegado titular do Gru-
po de Operações Especiais (GOE),
Paulo Berenguer, a vítima che-
gava ao seu local de trabalho
quando foi surpreendida por
três homens armados. Os sus-
peitos o colocaram dentro de
um veículo e o levaram ao con-
domínio Golden Shopping, no
mesmo bairro.

“A partir dali, começou a ne-
gociação. Ele foi libertado depois
de três horas, através do paga-
mento de resgate”, disse. Segun-

do a polícia, o grupo torturou
o homem e exigiu valores não
informados em bitcoins.

A quadrilha atuava no Reci-
fe, Sanharó e São Bento do Una
(Agreste), além de São Paulo. “Es-
sa modalidade de sequestro é no-
vidade. A organização crimino-
sa é composta por oito elemen-
tos altamente estruturados, de
São Paulo e Pernambuco”, afir-
mou Berenguer.

O delegado informou que o
bando contava com mulheres.
Elas alugaram veículos que fo-

ram utilizados no sequestro e
os apartamentos que serviram
como base da organização e ca-
tiveiro. “Extremamente habili-
doso, o investidor financeiro (lí-
der da quadrilha) também tinha
conhecimento forte sobre infor-
mática”, acrescentou Berenguer.

Os suspeitos vão responder
por extorsão mediante seques-
tro, organização criminosa,
tortura, receptação de veícu-
lo roubado, uso de documen-
to falso, lavagem de capitais e
lesão corporal.

O empresário foi

abordado por

homens armados e

liberado cerca de

três horas depois,

mediante pagamento”

Paulo Berenguer,
delegado titular do GOE
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TJPE estimula
ações contra
a pobreza
Presidida pelo desembargador Frederico Neves,
Comissão de Ética aprova texto afirmando que
magistrados não estão indiferentes à crise
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Moradores do Engenho Roças Velhas foram atendidos

Neves destacamomento delicado paramuitas famílias

Famílias carentes recebemalimentos noCabo

Jaboatão
incentiva
doação de
parte do IR

CESTAS BÁSICAS

AUXÍLIO

Empresários e moradores

que queiram aderir à

campanha devem levar

doações aos Centros

Administrativos

D
iante do aumento no nú-
mero de pessoas em si-
tuação de vulnerabili-

dade social, as iniciativas soli-
dárias muitas vezes podem re-
presentar a preservação de vi-
das. Com o propósito de mostrar
à sociedade que a magistratu-
ra pernambucana está atenta
aos efeitos mais cruéis da cri-
se sanitária que o país enfren-
ta, a Comissão de Ética e Defesa
dos Direitos e Garantias da Ma-
gistratura do Tribunal de Justi-
ça de Pernambuco (TJPE), sob a
presidência do desembargador
Frederico Neves – também pre-
sidente do Tribunal Regional
Eleitoral de Pernambuco (TRE-
-PE), – emitiu texto afirmando
que os magistrados estão preo-
cupados com o aumento da po-
breza e da miséria.

“Os juízes e juízas pernam-
bucanos não estão indiferen-
tes à triste realidade da pande-
mia da Covid-19. Ao contrário,
com a sua respeitabilidade pe-
rante a sociedade onde atuam,
compenetram-se da sua condi-
ção para liderar medidas de fo-
mento à solidariedade. Muitos
homens, mulheres e crianças
estão na mais absoluta misé-
ria, em condições deploráveis,
sem terem onde morar, nem o
que comer, e tal situação pro-
voca insegurança e estimula
a violência. Bem por isso, a Co-
missão de Ética do TJPE, aplau-
de toda e qualquer iniciativa
dos magistrados pernambu-
canos, que, através de rádios e
jornais locais, gravações de ví-
deos e de áudios, ou por qual-
quer outro meio, incentivem a

Setenta e seis famílias do En-
genho Roças Velhas, localizado
no Cabo de Santo Agostinho,
foram contempladas com a dis-
tribuição de cestas básicas on-
tem. Esta é a primeira comu-
nidade da área rural do mu-
nicípio bene-
ficiada com
doações da
campan ha
“A Solidarie-
dade Nasce
em Cada um
de Nós”, idea-
lizada pela prefeitura da cida-
de e empresários locais.

A iniciativa visa amenizar os
danos causados pela pandemia
do novo coronavírus relaciona-
dos a questões de saúde e eco-
nomia. De acordo com a secre-

tária Municipal de Programas
Sociais, Andréa Galdino, os ali-
mentos serão entregues nas re-
sidências seguindo as orienta-
ções dos órgãos de saúde, para
que não haja aglomeração e pos-
síveis riscos de contaminação

pela Covid-19.
“ I r e m o s

contemplar
as famílias
em vulnera-
bilidade so-
cial, sobretu-
do, as de ex-

trema pobreza do município.
As famílias foram mapeadas e
referenciadas por nossa equipe
técnica, para que a gente possa
construir uma gestão diferen-
ciada, descentralizada e aten-
dendo a população como de-

A Prefetura de Jaboatão dos
Guararapes lançou uma ação
para incentivar os contribuin-
tes a doarem parte dos valores
que pagarão de Imposto de Ren-
da 2021 ao Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente e pa-
ra o Fundo Municipal do Idoso.
A indicação das doações para a
campanha “Declare sua Solida-
riedade” pode ser realizada du-
rante o ato de entrega da decla-
ração, cujo prazo foi prorroga-
do para 31 de maio. A distribui-
ção dos recursos será realizada
através de editais.

Desde 2012, a legislação fede-
ral permite que pessoas físicas
deduzam até 6% do valor devi-
do, sendo 3% para cada um dos
fundos beneficentes. No caso
das pessoas jurídicas, o limite
total é de 1%.

“Nossa gestão realiza impor-
tantes parcerias com entida-
des não governamentais que
cuidam de crianças, adolescen-
tes e idosos, mas é preciso o en-
gajamento de toda a sociedade.
Por isso, lançamos a campanha
Declare sua Solidariedade para
que essa participação seja mais
ampla no apoio às instituições.
Dessa forma, podemos oferecer
uma melhor qualidade de vida a
essas pessoas”, afirmou o prefei-
to Anderson Ferreira (PL).

Para realizar a doação é pre-
ciso que, no momento de preen-
cher a declaração, o contribuin-
te clique na aba de doações pa-
ra indicar os valores. “Para que
a doação seja efetivada, é ne-
cessário optar exclusivamen-
te pelo modelo completo de tri-
butação. A Prefeitura do Jaboa-
tão fará distribuição de mate-
rial gráfico explicando o pas-
so a passo da operação”, expli-
ca a gestão.

A prefeitura explicou que a
distribuição dos recursos será
realizada através de editais que
serão lançados pelos respecti-
vos conselhos municipais, para
beneficiar as instituições que
fizerem adesão ao processo.

ve ser”, afirmou a secretária.
O Cabo tem mais de 100 mil

pessoas cadastradas no Cadas-
tro Único para Programas So-
ciais (CadÚnico), que identifi-
ca famílias de baixa renda em
território brasileiro. Dessas,

aproximadamente 24 mil vi-
vem em situação de extrema
pobreza. Empresários e popula-
ção que queiram aderir à cam-
panha devem levar a doação
aos Centros Administrativos
Municipais 1 e 3.

prática de ações visando preve-
nir a doença e dar assistência
material e psicológica aos mais
necessitados, deflagrando cam-
panhas para o fornecimento de
alimentos e remédios, e a ado-
ção de outras providências hu-
manitárias”, diz o texto.

A mensagem foi aprovada por
unanimidadepelosdesembarga-
dores Viana Ulisses, Itamar Pe-
reira Jr, Márcio Aguiar e Antô-
nio de Melo e pelo próprio Fre-
derico Neves, integrantes da
Comissão, em reunião realiza-
da no dia 27 de abril passado.

A pandemia da Covid-19 agra-
vou consideravelmente a pobre-

za e a miséria no Brasil. Pesqui-
sa do Centro de Pesquisa em
Macroeconomia das Desigual-
dades da Universidade de São
Paulo (Made-USP) aponta que,
com a redução no valor do au-
xílio emergencial, o Brasil deve
somar, neste ano, 61,1 milhões
de pessoas vivendo na pobreza
e 19,3 milhões na miséria.

São consideradas pobres as
pessoas que vivem com renda
mensal per capita inferior a R$
469 por mês, conforme parâme-
tro fixado pelo Banco Mundial.
Já os extremamente pobres são
os que vivem com menos de R$
162 por mês.



Após meses mergulhados

em estudos com o curador

Aslan Cabral, os dois

encontraram o termo

Tecnologia de gênero
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Artepara
questionar
padrões
viés assumidamente didático, padrões de

O pintor pernambucano Fefa Lins usa o próprio

gênero, estética e comportamento

corpo em suas telas para questionar, com

JULIANA AGUIAR

juliana.aguiar@diariodepernambuco.com.br

R
omperasvigilânciashege-
mônicas sobre os corpos
tem sido a mola propul-

sora dos trabalhos do pintor per-
nambucano Fefa Lins. Em suas
telas, ele usa seu próprio corpo
para questionar, com viés assu-
midamente didático, padrões de
gênero, estética e comportamen-
to. O feito tem sido bem recebi-
do no circuito das artes plásti-
cas e levou a inauguração da sua
primeira exposição individual,
intitulada Tecnologias de gênero,
com curadoria de Aslan Cabral.
A mostra fica em cartaz na Gale-
ria Amparo 60, no Recife, de ho-
je a 28 de maio. Trata-se da ter-
ceira exposição do projeto Mi-
rada, uma parceria da galeria
com a SpotArt.

Constantemente guiada por
visões eurocêntricas e hetero-
normativas, a representação de
corpos atravessou a construção
da história da arte sendo respon-
sável por consolidar padrões es-
téticos e de gênero, pilares que
passaram a ser questionados no
mundo contemporâneo. “Eu uso
meu corpo para não cometer o
mesmo erro que apontamos ao
longo da história. Para mim,
quando comecei a pintar corpos,
o que faria sentido seria falar a
partir do meu corpo, evitando
equívocos. A partir do momen-
to que eu boto o meu olhar e o
meu corpo, que é dissidente em
alguns pontos, eu trago visões
não binárias em relação ao gê-
nero e uma afetividade não he-
teronormativa de sexualidade.
São conceitos importantes pa-

ra entender a ideia de constru-
ção de gênero e sexualidade na
sociedade”, explica Fefa Lins, de
23 anos. Ao mesmo tempo que
se apresenta como disruptivo, o
pintor usa a plataforma mais tra-
dicional de arte: as telas e tinta
óleo. "Meu trabalho traz a pintu-
ra óleo, que está em nosso ima-
ginário artístico, mas dentro da
construção contemporânea de
sociedade”, define.

Fefa experienciou os primei-
ros traços ainda na infância,
mas foi na juventude que pas-
sou a se dedicar mais ativamen-
te à arte após conhecer um gru-
po de empoderamento femini-
no através da ilustração no Face-

book. O mergulho resultou em
obras de técnicas sofisticadas, a
maioria são autorretratos, com
tamanhos variados, que perpas-
sam sentimentos como afeto, de-
sejo e reflexão sobre o próprio
corpo. Inserido no contexto di-
gital, Fefa conta que usa o meio
como ferramenta para apresen-
tar seus trabalhos. “Eu produzo
de forma individual, trabalho na
minha tela, pinto para que seja
uma pintura, mas não faço pen-
sando em entregá-lo na internet.
Quando finalizo e chega à rede
social, aquele trabalho se trans-
forma em outra coisa. Eu tenho
gostado de explorar isso, é uma
outra parte do meu trabalho, é

onde eu me apresento e me dá
um senso de comunidade.”

Do encontro entre a tradição
e a ruptura, Fefa se debruça so-
bre a tecnologia. “O estudo surge
da pintura figurativa, o corpo, a
sexualidade, género, a partir da
minha imagem, do autorretra-
to. Apesar de pintar a óleo, a tec-
nologia está no meu trabalho. A
tecnologia vai além dos games e
internet, é algo que existe sem-
pre, em todas as culturas e civi-
lizações. A pintura a óleo, que é
secular, é uma das ferramentas
tecnológicas de mudança social.
Tem essa função de criar subjeti-
vidades, culturas, junto com ou-
tras tecnologias”, defende. Após
meses em estudos com Aslan Ca-
bral, os dois encontraram o ter-
mo Tecnologia de gênero, que fa-
la sobre a produção do gênero ir
além da questão sexual. “É cons-
truída a partir de todos os ins-
trumentos e mecanismos cul-
turais da sociedade que produ-
zem esses sujeitos. Homens, mu-
lheres, meninos, meninas, e es-
sas normas binárias de gênero.”

O conceito que intitula a expo-
sição parte dos estudos da italia-
na Teresa de Lauretis, e reflete
sobre o olhar simultaneamente
sensível e transgressor em rela-
ção ao corpo. “É como se os gê-
neros de ‘homens’ e ‘mulheres’
não fossem criados apenas por
órgão sexuais, mas sim por vá-
rias ferramentas e a pintura é
uma das ferramentas históricas
de criação de narrativa”, expli-
ca. Para o curador Aslan Cabral,
as questões tecnológicas são co-
mo vetores: fazem uma manu-
tenção de lugar de privilégios pa-

ra o conservadorismo, mas tam-
bém promovem um certo “hac-
keamento” por parte de popula-
ções e pautas mais marginaliza-
das. “Isso traz novas perspectivas
de cenários artísticos e da utili-
zação dessas tecnologias para co-
locar novos planos em ação. Es-
tamos aqui juntando forças pa-
ra isso”, conta Cabral.

Para o curador, as obras esco-
lhidas formam uma linha gene-
rosa do trabalho do jovem artis-
ta. A escolha busca evidenciar o
surgimento e os rumos da tra-
jetória e técnica executada pelo
pintor, tentando incluir um nú-

mero significativo de obras em
telas e até serigrafias, ele está
apresentando pela primeira vez.
“Hoje em dia muita gente pinta
porque ficou relativamente fá-
cil estudar o processo de cons-
trução de imagens com progra-
mas como Photoshop e aplica-
tivos que te ensinam a chegar
em um resultado meramente vi-
sual, mas isso não dá alma pa-
ra uma pintura. Nisso, o traba-
lho de Fefa chama atenção tan-
to pela ousadia de sempre abor-
dar questões ligadas à sexualida-
de e identidade, como também
como retratista.”

FOTOS: ASHLLEY MELO/DIVULGAÇÃOFOTOS: ASHLLEY MELO/DIVULGAÇÃO
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ARQUIVO PESSOAL

Mary Elbe Queiroz, brilhante tributarista e figura

querida na nossa sociedade, que aniversaria hoje
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“Há décadas o equilíbrio

das contas públicas não é

levado a sério no Brasil.”

(Gustavo Franco)

Melk Z-Daprepara umcur-

so on-line de bordados.

O pernambucano Gilber-

to está na reta final do Big

Brother Brasil e, pelo ter-

mômetro da internet, deve

ser um dos três finalistas.

O maracatu rural está re-

presentado na roda de rit-

mosqueacontecehoje, en-

cerrando o Circuito Cepe

de Cultura, às 19h.

Nosso ex-colega de reda-

ção Matheus Rangel está

atuando na Rock Content,

principal referênciaemmar-

ketingdeconteúdonopaís.

Umaliveassinalahoje30anos

damortedeGonzaguinha.

LuizHenriqueMandettase-

ráoprimeiroadepornaCPI

da Covid-19. Será na próxi-

ma terça-feira.

O atorSeanPenn doouR$
5 milhões à Prefeitura do
Riode Janeiropara comba-
teàCovid-19,atravésdasua
ONG Core.

Carlos Ferreirinha, expert
no comércio de luxo, cur-
tindotemporadanoNannai.

Estreiahoje, noGloboplay,
o documentárioAVidaDe-

pois doTombo, sobre a po-
lêmica rapper eex-BBBKa-
rol Conká.

movimento

Alfredo Bertini, Carlos
Maurício Periquito, Cláudia
Eloi, Elizabeth Krause, Gustavo
Caldas, Jacques Ribemboim,
Kennedy Michiles, Leopoldo
Nóbrega, Luciana Lins, Luiz
Fernando Maciel, Marcelo
Alcoforado, Marisa Caldas,
Mary Elbe Queiroz, Odenilda
Souza, Paulo Dantas, Rebeka
Guerra, Romário Dias e Wilma
Vasconcelos.

aniversariantes

Coerência emartigo
Roberto daMatta dedicou a José Paulo Cavalcanti Filho,
Merval Pereira, Joaquim Falcão eCarlos Alberto Sardenberg,
seu excelente artigo n’OGlobo, intituladoSomos todos

Pacientes, cobrando coerência do SupremoTribunal Federal.

Novodiscopernambucano
ApernambucanaDudaBeat lançou o segundo álbumda
carreira, TeAmo Lá Fora. Faz parceria comDonaCila doCoco
na faixa Tu e eu, emque homenageia nosso estado.

Umprato especial paraAlceu
O chef César Santos criou prato em homenagem a Alceu
Valença para nova edição do Prato da Boa Lembrança em
seu restaurante Oficina do Sabor. O chef pediu aprovação
do músico para dar o nome de Alceu Tropicana. São filés
de pescada e camarões ao gengibre com purê de banana.
O cantor, em quarentena no Rio, prometeu ir provar o
prato na sua primeira vinda a Olinda.

TJPE incentiva a solidariedade
AComissãodeÉtica doTJPE, presidida pelo desembargador
FredericoNeves, estimula aprática pelos juízes pernambucanos
demedidasde fomento à solidariedade. Lembrouquemuitos
pernambucanos estãonamais absolutamiséria, vivendoem
condiçõesdeploráveis. Por isso, incentiva e aplaude ações
humanitárias pelosmagistradosnas suas comarcas.

NOVOHORÁRIO

Com apenas 15 dias no ar e
com baixíssima audiência, o
programa Vem pra Cá,
apresentado por Patrícia
Abravanel e Gabriel
Cartolono, no SBT, já muda
de horário. Sai da faixa da
manhã e, a partir de hoje,
começa às 13h50.

PROBLEMA

Sem saber que estava sendo
gravado, o ministro Paulo
Guedes criticou a eficiência
da CoronaVac. Vacina que,
aliás, ele já tomou. Cria mais
um sério problema do Brasil
com a China, principal
parceiro econômico do
Brasil e fornecedor da
matéria-prima para a vacina
produzida no Butantan.

HÁBITOS

O cirurgião Flávio Kreimer
listou as principais
mudanças de hábito após
cirurgia bariátrica:
alimentação e hidratação
adequadas, suplementação
de vitaminas e minerais e
exercícios físicos regulares.

COUNTRY

O presidente José Neves
Filho assinalou terça-feira,
nas suas redes sociais, os 101
anos do Country.

DOSE DUPLA

Praticamente namesma
hora, dois técnicos pediram
demissão: Ariel Holan, dos
Santos, e Alexandre Gallo, do
Santa Cruz. Este ficou
apenas 14 dias no cargo.

NACÂMARA

Os 45 anos do Encontro de
Casais comCristo serão
assinalados com sessão
solene daCâmara
Municipal do Recife, hoje,
às 15h, por proposta do
vereador ZéNeto. O
arcebispoDomFernando
Saburido participará de
forma remota.

VENDA

Depoisderecusaruma
ofertadeR$3bilhõesda
Arezzo,aHeringacabou
aceitandovenderaempresa
porR$5,1bilhõesaogrupo
Soma,donodasgrifesMaria
Filó,Foxton,AnimaleeFarm,
entreoutras.

VACINADO

Vazou nas redes sociais
declaração do general
Luiz Eduardo Ramos de
que tomou a vacina contra
a Covid-19 escondido e
que tenta convencer o
presidente Jair Bolsonaro
a se vacinar.

EXPANSÃO

A estilista Patrícia Bonaldi
revelou naVogue que as
inaugurações de sua
primeira loja no Recife e
emCuritiba levarama grife
a crescermais 25%em
2020 em relação a 2019.

CONDUTA ÉTICA

Osecretário Rodrigo
Novaes lança hoje o
Código deConduta Ética
para os servidores da
Secretaria de Turismo e
Lazer do estado. Tem
informações sobre valores,
segurança da informação,
transparência, relações
interpessoais e política das
organizações públicas.

PERDA

O jornalismo
pernambucanomuito
menor coma perda de um
dos seusmaiores nomes,
Carlos Garcia. Tive o
privilégio de ser seu amigo,
desde os tempos emque
era repórter eme
encontrava comele na
sucursal do Estado de S.

Paulo, na esquina das rua
do Príncipe e Bispo
Cardoso Ayres.

PATENTE

AAcademiaPernambucana
deCiênciaspromovehoje,
às 19h,odebateVacinação
paraaCovid-19:Aspatentes
sãoumabarreira, coma
participaçãodosmédicos
PedroVillardiMirandae
FátimaMilitãode
Albuquerqueedaadvogada
CarlaVasconcelos
Carvalho.



[ Palavras cruzadas [ Astros

ÁRIES (21/03 a 20/04)
Procuremanter sigilo de seus pla-

nos até que estejamprontos para

ser executados. Talvez uma das

funções que exerce no trabalho

chegue ao fim.

TOURO (21/04 a 20/05)
Amigos vão dar suporte emocio-

nal nosmomentos de dificuldade.

No amor, você e seu par deverão

aprender algo juntos, ou você po-

derá lhedar dicaspreciosas sobre

algo relacionado à vida do outro.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Pegue leve no trabalho para evi-

tar o estresse. Poderá ter uma

ideia iluminada que deverá va-

lorizar sua atuação profissional.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
Você estará sensível e, comouma

antena parabólica, saberá cap-

tar as energias do ambiente. No

seu emprego, terá intuição para

agir em situações complicadas.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Osastros avisamque,mesmoem

isolamento, pode rolar um papo

com uma pessoa interessante e

com a qual poderá se identificar.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Profissões ligadas a informática,

marketing, administração, bem-

-estar e beleza estão favorecidas.

Nasaúde, reorganize suavidapes-

soal de forma que consiga umes-

pacinho para exercícios físicos.

LIBRA (23/09 a 22/10)
A Lua favorece a intuição, o que

leva você a exercitar sua sensibi-

lidade e aprimorar seusmétodos

de trabalho. Na paquera, desper-

tará seu interesse será alguém

inteligente sem ser orgulhoso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Na vida a dois, é importante refor-

çar o diálogo. Pode ser necessá-

rio se adaptar a novas situações

apresentadas pelo seu par. Pre-

serve-se na paquera, mantendo

seus sentimentosmenos expos-

tos. Tome a iniciativa no sexo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Ainda há tempo para lidar comos

incêndios no seu serviço antes de

a semana terminar. Já na cama,

as coisas pegam fogo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Aperfeiçoe seu trabalho para ob-

termais lucro. Quem trabalha em

cargo de chefia deve ser favore-

cido pelos astros.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Como a rotina profissional pode

estar pesando, a dica é buscar al-

go diferente para fazer. Momen-

tos de silêncio ajudarão também.

PEIXES (20/02 a 20/03)
No trabalho, os astros revelam

oportunidades para quem traba-

lha comseriedade e atenção à na-

tureza. Aproveite o dia!

[ 8 erros

Resolução:1.Placa,2.Pneudocarro,3.Faroldocarro,4.Narizdomotorista,5.Espelhodocarro,6.Traseiradocarro,7.Escovão,8.Bastãodapá.

FERNANDA GOUVEIA

Do Correio Braziliense

A
cantora pernambuca-
na Duda Beat lançou,
na última terça, o se-

gundo álbum de estúdio da car-
reira chamado Te amo lá fora em
todas as plataformas digitais. O
dia do lançamento do novo tra-
balho marca três anos da estreia
de Sinto muito, o primeiro disco
da artista. Te amo lá fora tem pro-
dução assinada por Lux & Tróia
e há dois co-produtores: Patrick
Laplan nas faixas 50 meninas e
Decisão de te amar, além de Pedro
Straling em Game. O álbum con-

ta com as parcerias inéditas da
pernambucana Cila do Coco, em
Tu e eu, e do rapper baiano Trevo
em Nem um pouquinho.

O nome do novo disco é uma
representação do que Duda Beat
entende sobre as relações amoro-
sas. De acordo com ela, “o amor
não acaba, ele muda. Eu sinto
muito isso e o Eu te amo lá fora
é simplesmente um recado, que
diz ‘você foi importante para a
minha vida, foi uma super tro-
ca, mas eu posso te amar de lon-
ge’. Aqui dentro não, aqui dentro
agora eu me amo”. Mesmo com
a predominância dessa temáti-
ca, a artista garante que há can-

Duda Beat da pisadinha
ao pagodão baiano
Exatos três anos após a estreia com o disco Sintomuito, cantora pernambucana

lançaTe amo lá fora, com umamistura eclética de ritmos e convidados

FERNANDO TOMAZ/DIVULGAÇÃO

Trabalho de Duda temdiversas participações especiais
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ções para todo tipo de relação
amorosa no novo álbum, inclu-
sive para os amores que deram
certo, como o romance de Du-
da Beat com o produtor Tomás
Tróia, com quem está há cerca
de cinco anos.

Assim como no primeiro disco
da artista, Lux Ferreira e Tomás
Tróia produziram a maior parte
do novo álbum. Para Duda, essa
parceria é uma peça fundamen-
tal em sua carreira, pela fluidez
da comunicação e pelo fato de
os produtores terem referências
parecidas com as da cantora.

Além disso, nas parcerias com
Cila do Coco e Trevo, Duda Beat

conseguiu trazer a mistura de
diferentes ritmos que tanto va-
loriza. “Tu e eu é uma faixa em
homenagem à Pernambuco, en-
tão não poderia deixar de ter Do-
na Cila do Coco, que é uma refe-
rência musical pernambucana”,
explica Duda, e complementa ao
dizer que o rapper baiano Tre-
vo “é um cara que eu sou mui-
to fã e é uma alegria para mim

ter ele na faixa Nem um pouqui-
nho. Ele abrilhantou a parte do
rap da música”.

Por conta da pandemia, a ar-
tista adiou a produção do clipe
de Nem um pouquinho, mas ga-
rante que os fãs podem espe-
rar por videoclipes das novas
músicas. O clipe de Meu pisêro
foi lançado no canal do YouTu-
be de Duda Beat.
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Crematórios são improvisados na capital indiana
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Coronavírus leva a Índia ao caos
A Índia, quarto país com mais

vítimas fatais por Covid-19, atrás
dos Estados Unidos, Brasil e Mé-
xico, superou 200 mil óbitos
depois de registrar mais 3 mil
mortes em 24 horas pela primei-
ra vez, de acordo com os dados
oficiais. A nação de 1,3 bilhão
de habitantes, a segunda mais
populosa do planeta depois da
China, também registrou um
grande número de contágios em
apenas um dia: 360 mil.

A situação é crítica e os crema-
tórios trabalham sem pausa: as
chaminés racham e as estrutu-

ras de metal das fornalhas der-
retem com o calor. A lenha aca-
bou em alguns estabelecimen-
tos e as famílias precisam for-
necer o próprio combustível.

“Começamos com o nascer do
sol e as cremações continuam
até depois da meia-noite”, afir-
mou Sanjay, um sacerdote. A ex-
plosão de casos é atribuída à va-
riante indiana e às grandes ma-
nifestações políticas e religiosas
das últimas semanas.

A comunidade internacional
se mobilizou para ajudar a Ín-
dia. O primeiro carregamen-

to de ajuda médica britânica,
com 100 respiradores e 95 con-
centradores de oxigênio, che-
gou na terça-feira a Nova Dé-
lhi. França, Canadá e Estados
Unidos, entre outros, também
anunciaram ajuda.

A variante indiana provoca
muitas perguntas. A Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS)
afirmou que não sabe ainda se
o maior índice de mortalidade
se deve a uma variante mais
agressiva, à situação do sistema
de saúde indiano pela explosão
de casos ou a ambos. (AFP)

A Força Aérea Brasileira
(FAB) e a Agência Espacial
Brasileira (AEB) anunciaram
ontem o resultado do edital
de chamamento público pa-
ra selecionar empresas com
interesse em realizar ope-
rações de lançamentos de
veículos espaciais não mili-
tares a partir do Centro Es-
pacial de Alcântara (CEA),
no Maranhão. Serão quatro
empresas dos Estados Uni-
dos e do Canadá.

Cada uma das empresas se-
ráresponsávelporoperaruma
unidade do CEA. A Hyperion,
dos Estados Unidos (EUA), vai
operar o sistema de platafor-
maVLS.AOrionAst, também
norte-americana, ficará res-
ponsável por atuar no lança-
dor suborbital. A canadense
C6 Launch foi escolhida pa-
ra operar a Área do Perfila-
dor, que também é um pon-
to de lançamento, e a Vir-
gin Orbit, outra empresa dos
EUA, atuará no aeroporto de
Alcântara, que faz parte da
base. A expectativa é que as
primeiras operações de lan-
çamento tenham início em
2022. (Agência Brasil)

O
balanço de infectados
e mortos pelo novo co-
ronavírus do Conselho

Nacional de Secretários de Saú-
de (Conass) apontou 3.163 óbitos
pela doença ontem no Brasil. O
registro de novos infectados é
de 79.726 em 24 horas. A taxa
de letalidade do vírus é de 2,7%
e a de mortalidade é de 186,5 a
cada 100 mil
habitantes. Ao
todo, 14,5 mi-
lhões de pes-
soas já se con-
taminaram
e, desse total,
398.185 perde-
ram a luta contra a covid-19. Nes-
se ritmo, o país chegará à marca
dos 400 mil mortos nesta quinta-
-feira a menos de um ano de re-
gistraros10milprimeirosóbitos.

São Paulo, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul são os estados
com maior número de mortos,
com 94,6 mil, 32,9 mil e 24,6
mil, respectivamente. A média
móvel de contaminados e de fa-
talidades por sete dias tem indi-

cado queda no número de víti-
mas da doença. Ainda assim, os
números são altos. No primeiro
caso, o acumulado é de 56.928.
Já a média de pessoas que perde-
ram a vida no período é de 2.387.
A pandemia está na 16ª semana
epidemiológica de 2021.

Em meio aos números e a es-
cassez de doses, o Ministério

da Saúde desco-
briu ontem que
tem um estoque
adicional de 100
mil doses de Co-
ronaVac. O imu-
nizante, produ-
zido pelo Insti-

tuto Butantan, estava armaze-
nado corretamente e, por isso,
não se perdeu. As doses serão
distribuídas aos estados.

A revelação de que o governo
federal temmaisunidadesdaCo-
ronaVac foi publicada pela Gaú-
cha ZH. Por meio de nota, o Mi-
nistério da Sáude afirmou que
“não retêm doses de vacina Co-
vid-19”. “Toda semana a pasta re-
cebe imunizantes do Butantan

País deve chegar
hoje àmarca de
400milmortes
Brasil tem o segundomaior número de óbitos por

Covid-19 domundo e uma taxa demortalidade de

186,5 a cada 100mil habitantes, superior a dos EUA

Último levantamento do Conass contabilizou 3.163
óbitos em 24 horas no país, com um total de 398.185

e Fiocruz. Em seguida é realiza-
da reunião com representantes
da União, Estados e Municípios
para definir a pauta de distri-
buição das vacinas, que no dia
seguinte são encaminhadas às
secretarias de saúde das Unida-
des Federativas”, informou o ór-
gão. Ainda segundo o texto, a
pasta distribuirá, nesta quinta,
5,2 milhões de doses de vacinas
Covid-19 para todos os estados.

No início da semana, o mi-
nistro Marcelo Queiroga admi-
tiu que enfrenta dificuldades

no fornecimento da segunda
dose da CoronaVac. “O que tem
nos causado certa preocupação
é a CoronaVac, a segunda dose.
Tem sido um pedido de gover-
nadores e prefeitos, porque, se
os senhores lembram, cerca de
um mês atrás, se liberou as se-
gundas doses para que se apli-
cassem. E agora, em face do re-
tardo de insumo vindo da Chi-
na para o Butantan, há uma di-
ficuldade com essa 2ª dose”, jus-
tificou na última segunda-feira.
(Correio Braziliense)

SILVIO AVILA / AFP

O estado de São Paulo

registra cerca de um

quarto de todas as

mortes ocorridas no

Brasil na pandemia

ESPACIAL

Empresas
dos EUAe
Canadá em
Alcântara



Rodrigo Carvalho; Neílson, Delamore,André
Baumer e Negueba (Edson); Romarinho,
Gelson, Jaildo (Thiaguinho) e Kauê (Fabiano);
Janderson (Erikys) e Mayco Félix (Ruan Costa).
Técnico:Nilson Corrêa.

Jordan; Ítalo Melo (Jadson),Willian Alves,
Júnior Sergipano e Eduardo (Marcel); Elicarlos
(Ítalo Henrique), Derley (Caetano),Augusto
César (Quiñonez) e Chiquinho; Madson e
Pipico.Técnico: Roberto de Jesus (interino)

Local:Arena de Pernambuco, em São
Lourenço daMata (PE)
Árbitro: BrunoArleu deAraújo (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique
Corrêa (RJ) e Fabrício Vilarinho da Silva (GO)
Cartões amarelos: André Baumer, Erikys e
Gelson (Retrô); Eduardo (Santa Cruz)
Gols: Kauê e Neílson (Retrô); Elicarlos,
Eduardo e Chiquinho (Santa Cruz)

FICHA

X2 3
Retrô Santa Cruz

CLASSIFICAÇÃO
P V SG

Náutico 22 7 16
Sport 17 5 9
Salgueiro 14 4 2
SantaCruz 12 3 3
Afogados 11 2 2
VeraCruz 10 3 -4
Retrô 7 2 -3
Central 6 1 -9
SetedeSetembro 5 1 -5
Vitória 5 1 -11
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ESTADUAL

Tricolor volta a vencer

depois de cinco jogos e

se livra da ameaça de

disputar o quadrangular

do rebaixamento

Salgueiro vai às finais; Retrô pode ficar semdivisão em2022
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Elicarlos abriu o placar

para a equipe coral,

que garantiu vaga nas

finais do Campeonato

Pernambucano
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Um justificadoUm justificado
todedesabafo

Emduelo eletrizante, Santa Cruz amenizou as turbulências
dos últimos dias com vitória sobre o Retrô, na Arena de Pernambuco

EDUARDO PARIN ESPECIAL PARA O DIARIO

esportes@diariodepernambuco.com.br

O Salgueiro está garantido nas
finais do Campeonato Pernam-
bucano. Ontem à noite, o Car-
cará bateu o Sete de Setembro,
por 2 a 0, com gols de Adriano
Napão e Tarcísio, no Cornélio
de Barros. Já o Retrô, com a
derrota para o Santa, pode fi-

car sem disputar divisão nacio-
nal em 2022.

O resultado positivo, além
colocar o Salgueiro nas quar-
tas-de-final, garante uma va-
ga à equipe na Série D 2022,
que acabou abdicando de dis-
putar a edição do Brasileirão
deste ano.

Já o Retrô, após um início

avassalador na temporada, vê
as coisas desandarem. Sem ven-
cer desde o confronto diante do
Náutico, os azulinos acumulam
cinco derrotas consecutivas pe-
lo Campeonato Pernambucano.
Dito como um dos favoritos e
sensações no início do torneio,
o "caçula" de Camaragibe, des-
de que foi eliminado da Copa

do Brasil em jogo eletrizante
contra o Corinthians, conquis-
tou apenas 18% dos pontos dis-
putados no certame.

Com a derrota para o Santa
Cruz, o Retrô está oficialmen-
te fora da zona de classifica-
ção à Série D 2022. Com isso,
a disputa pelas duas concorri-
das vagas permanece com Sal-

gueiro, Afogados, Vera Cruz e
Sete de Setembro.

Apesar disso, como está na
disputa da Quarta Divisão em
2021, o Retrô, para se manter
numa divisão nacional, preci-
sa conquistar a classificação à
Terceirona 2022. Para isso, pre-
cisa chegar ao menos às semi-
finais da Série D.

FERNANDOCASTROESPECIAL PARA O DIARIO

fernando.castro@diariodepernambuco.com.br

S
ob olhares do novo técnico
Bolívar, o Santa Cruz me-
lhorou de desempenho e,

em jogo bastante movimentado,
venceu o Retrô por 3 a 2, na noi-
te de ontem, na Arena de Per-
nambuco. A vitória garante aos
tricolores a classificação para as
quartas de final do Campeona-
to Pernambucano com uma ro-
dada de antecedência. Os gols
do time coral foram marcados
por Elicarlos, Eduardo e Chiqui-
nho, enquanto Kauê e Neilson
fizeram para a Fênix.

O Santa Cruz volta a vencer
depois de cinco jogos, chega aos
12 pontos e se livra de vez da
ameaça de disputar o quadran-
gular do rebaixamento, já que
não pode ser mais alcançado pe-
lo Retrô, sétimo colocado. Para

decidir o adversário que vai en-
frentar nas quartas de final do
Campeonato Pernambucano, a
Cobra Coral volta a campo no
próximo domingo, quando via-
ja até o Sertão para enfrentar
o Afogados, pela última roda-
da da primeira fase.

O JOGO

Em mais um
jogo sob o co-
mando interi-
no do auxiliar
técnico Rober-
to de Jesus, o
Santa Cruz começou com uma
proposta diferente. Com menos
posse de bola, o time buscava
controlar a marcação para só
então sair para o ataque. E foi
assim que chegou ao primeiro
gol aos 27 minutos. Após fina-
lização de Pipico, o goleiro Ro-

drigo Carvalho fez boa defesa
e a zaga afastou. Na sobra, Eli-
carlos emendou um chute de
fora da área para abrir o placar.

A vantagem do Santa Cruz,
no entanto, não durou muito.
Seis minutos depois, Kauê des-
viou a bola na pequena área pa-

ra empatar o
jogo. Empolga-
do com o gol,
o Retrô virou
o placar aos 37
minutos. De-
pois de rápido
contra-ataque

e um excelente lançamento,
Neílson acertou uma boa fina-
lização para marcar o segundo
gol. Movimentado, o primeiro
tempo ainda reservou o empate
tricolor, com um belo chute de
Eduardo, após grande jogada.

Na volta do intervalo, o jogo

reiniciou com o mesmo ritmo
da primeira etapa. Mais ofensi-
vo, o Santa Cruz começou a se
apresentar ao ataque com fre-
quência. A postura deu resulta-
do rápido e, aos 13 minutos, a re-
de balançou novamente na Are-
na de Pernambuco. Após pênal-
ti sofrido por Pipico, o meia Chi-
quinho chamou a responsabili-
dade para colocar o time coral
novamente na frente do placar.

Mesmo com a vantagem, o
Santa Cruz continuou coman-
dando as ações dentro de cam-
po. Apesar das investidas do Re-
trô na busca pelo empate, o sis-
tema defensivo coral se postou
bem e resistiu até o final do jo-
go. Nos contra-ataques, os trico-
lores até tiveram mais oportuni-
dades de marcar mais gols, mas
o placar ficou inalterado até o
apito final do árbitro.
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Everaldo vive o sonho
de jogar na terra natal
Nascido emPernambuco, jogador foi emprestado pelo Corinthians ao Sport

até o fimda temporada após dois anos sem conseguir se firmar no time

VÍTOR AGUIAR

Especial para o Diario

vitor.aguiar@diariodepernambuco.com.br

O Náutico está à procura de
patrocinadores. Sem renovar
com algumas empresas que es-
tavam no clube em 2020, o Tim-
bu vive uma realidade financei-
ra apertada e encontra dificul-
dade na procura por novos par-
ceiros, como explicou o vice-pre-
sidente de marketing e comuni-
cação, Roberto
Rêgo. Segundo
ele, a ausência
da torcida é o
principal mo-
tivo para a saí-
da das empre-
sas, algumas
que, inclusive, seguem expos-
tas no clube.

“Eu tenho três ou quatro espa-
ços nas camisas. A gente ainda
está com as marcas do ano pas-
sado, que não voltaram a pagar
e a gente não tirou para não dar
essa impressão de que está per-
dendo patrocínio. Agora, à me-
dida que eu arrume um, eu tiro
aquele e coloco outro”, explicou.

Rêgo situou que, neste mo-

mento, sem a receita de bilhe-
teria, os patrocínios se tornam
ainda mais importantes para o
equilíbrio financeiro. Assim, é
danoso que o Náutico tenha só
duas empresas aportando na ca-
misa. Uma delas, a master, teve
o acerto, visto como um alívio,
ainda que o valor seja 30% me-
nor que a anterior, que parou
de pagar em novembro de 2020.

Apenas uma marca ampliou a
parceria, com
um novo apor-
te e auxílio em
questões estru-
turais. Anali-
sando o merca-
do, Rêgo expli-
cou o que gera

a dificuldade em atrair empre-
sas. “Eles alegam que estão com
dificuldade ou não podem gas-
tar com merchandising ou mu-
dança de estratégia (...) Na reali-
dade, o fato de a gente não ter
público, estar sem torcida, tira
muito da visibilidade. Esse é o
principalmotivo.Os caraspagam
para o torcedor ver a marca de-
les, mas, se não tem mais torci-
da no campo, isso desaparece”.

YAGO MENDES

Especial para o Diario

yago.mendes@diariodepernambuco.com.br

A
os 26 anos e criado na
base do Santa Cruz, o
atacante Everaldo foi

oficialmente apresentado on-
tem pelo Sport. Relembrando
a relação com o pai na infân-
cia ao chegar em seu primeiro
clube do Trio de Ferro pernam-
bucano na carreira, o jogador
explicou o motivo de usar a ca-
misa 37 e ressaltou a alegria de
jogar na terra em que nasceu.

“Para mim, significa muito
voltar ao meu estado, poder es-
tar jogando no Sport, então é
motivo de muita alegria, não só
de estar na minha cidade, mas
no Sport, por disputar competi-

ções por esse clube. Espero po-
der dar muita alegria ao torce-
dor e fazer um Brasileiro e Per-
nambucano bons para conse-
guir títulos.”

“O número 37 (que irá vestir)
é um fato curioso. Desde os oi-
to anos de idade, quando pas-
sei a jogar no América, meu pai
que me levava e a viagem dava
em torno de 37 minutos, quase
sempre. Então um dia eu olhei
para ele e falei: ‘Pai, fica tran-
quilo que esses 37 minutos vão
valer a pena, eu vou fazer valer
a pena’”, rememorou o jogador.

Quanto à forma física, Everal-
do apontou que está bem prepa-
rado. Mesmo sem estar jogan-
do no Corinthians - sua última
partida foi em janeiro deste ano

-, o atacante vinha treinando
normalmente e afirmou que
a vontade de atuar novamen-
te na sua cidade natal pesou
na decisão de vir para o Sport.

“Eu sempre tive vontade de
voltar para a minha cidade.
Inclusive, essa negociação, pa-
ra muitos que não sabem, co-
meçou no ano passado, quan-
do o próprio Jair (Ventura, ex-
-técnico do Sport) estava aqui.
Conversamos, tentei minha
liberação, mas não consegui.
Este ano, voltaram às negocia-
ções. Tive outras propostas de
uns cinco ou seis clubes e fiz
questão de vir para cá. Estava
treinando normalmente e es-
tou me doando para poder es-
tar bem”, finalizou.
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Camisa alvirrubra está com espaços à espera demarcas

Timbu emárdua busca
por patrocinadores

NÁUTICO

Vice-presidente de

marketing e comunicação,

Roberto Rêgo, aponta que

ausência da torcida causa

a saída das empresas

Atleta revelou queAtleta revelou que

já tinha conversadojá tinha conversado

com o Sport desde ocom o Sport desde o

ano passadoano passado

CURTA[
LIGA DOS CAMPEÕES

Manchester City vira emParis
e complica a situação doPSG
OManchesterCitydeuumpas-

so importante para disputar

sua primeira final da Liga dos

Campeões ontem, ao vencer

noParque dosPríncipes por 2

a 1 o Paris Saint-Germain.

O brasileiroMarquinhos abriu

o placar no primeiro tempo,

mas o City virou na segunda

etapa comgols dobelgaKevin

de Bruyne e do argelino Mah-

rez.

A volta será na próxima terça-

-feira (4) em Manchester. O

City irá à final emcaso de em-

pate ouderrota por 1x0. (AFP)

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)
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LOTOFÁCIL 2217QUINA 5551

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA ACUMULOU 7.000.000,00

QUADRA 91 6.839,33

TERNO 7.162 130,67

07 12 21 58 74

LOTERIAS[

MEGA-SENA 2366

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 34.000.000,00

QUINA 76 37.685,71

QUADRA 4.869 840,33

04 27 33 35 38 41
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O
estádio Cornélio de Bar-
ros, além de ter recebi-
do a vitória do Salguei-

ro diante do Sete de Setembro
na noite de ontem, foi o espa-
ço onde um recorde histórico
teve a sua conclusão em Per-
nambuco. E esse destaque, di-
ferentemente do habitual, não
veio dos clubes envolvidos no
confronto. Mas da arbitragem.
Delas. Com o auxílio de Prisci-
la Fernandes, o jogo no Sertão
pernambucano foi responsável
por “fechar” a primeira parti-
cipação em 100% do quadro fe-
minino da arbitragem local em
uma rodada da competição. O
número máximo de mulheres
numa única jornada da dispu-
ta, antes desse recorde, era de
apenas três.

Além de Priscila, atuaram co-
mo assistentes nessa rodada re-
cordista Karla Santana, Danielle
Andrade e Elaíse Juliana; além
da experiente árbitra Déborah
Cecília, comandante do duelo en-
tre Retrô e Náutico, na Arena de
Pernambuco, no último dia 11.

Para Priscila, o sentimento pe-
lo que aconteceu nesse mês de
abril é de gratidão. “É uma con-
quista e nós comemoramos mui-

to. A gente vê isso de forma mui-
to enriquecedora, com muito
bons olhos e ficamos todas gra-
tas pela oportunidade que está
sendo concedida ao quadro fe-
minino de arbitragem em Per-
nambuco”, destacou.

Porém, apesar do recorde ba-
tido, foram cinco mulheres e 19
homens na rodada, apontando
uma distância de 14 vagas en-
tre os gêneros. Para Danielle
Andrade, no entanto, o fato de
todas as cinco que compõem o
quadrofemini-
no da arbitra-
gem estadual
terem atuado
é onde está o
dadomais rele-
vante. “O mais
importantepa-
ra analisar esses dados é que
100% das mulheres foram esca-
ladas nessa rodada. A gente já
vem percebendo o aumento na
presença das mulheres aqui no
nosso estado nas competições
principais. E esse é o fator mais
importante no momento”, aler-
tou Danielle.

Na visão de Elaíse Juliana, que
auxiliou a arbitragem do jogo en-
tre Central e Afogados no Lacer-
dão, na tarde do último dia 14,
algumas dificuldades são colo-
cadas pelas próprias mulheres,

que acabam tendo suas expecta-
tivas interrompidas na profissão.
O acolhimento, para as de hoje
e de amanhã, inclusive, foi asse-
gurado pela assistente.

“A gente escuta alguns comen-
tários pelas próprias mulheres,
e falam que para estar na arbi-
tragem hoje a mulher tem que
ter coragem. Eu vejo de forma
diferente, vejo isso como se fos-
se uma resistência da própria
mulher. Como o futebol, infeliz-
mente, em alguns aspectos ain-

da é conside-
rado um meio
mascul ino,
acho que elas
se sentem re-
preendidas até
mesmo de vir
procurar uma

das mulheres que atuam na ar-
bitragem na Federação (Pernam-
bucana de Futebol) para poder
se inserir nesse meio. E, aqui,
todas as mulheres que chegam
são muito bem recebidas e aco-
lhidas”, garantiu Elaíse, que es-
pera ter mais colegas mulheres
no futuro.

“Se estamos aqui, de igual pa-
ra igual com os homens, é por-
que realmente tem espaço pa-
ra gente e para as próximas que
vão chegar. Basta só, realmente,
se dedicar”, frisou.

De “mãos dadas” com o in-
centivo dado por Elaíse, está a
representatividade defendida
por Karla Santana. E ela trou-
xe um exemplo próximo e um
mundial de duas brasileiras re-
conhecidas na área. “Pernam-
buco hoje tem uma árbitra Fi-
fa, com representatividade não
só nacional, mas internacional,
que é Deborah. No Brasil, nós te-
mos cinco árbitras que integram
o quadro da Fifa. E nacionalmen-
te, temos uma grande represen-
tatividade que é a própria Edina
(Alves Batista), que foi para a úl-
tima Copa do Mundo, e, recen-
temente, fez jogos do Mundial
de Clubes”, exemplificou Karla.

Reforçando as representações
de árbitras no futebol, Déborah
Cecília citou uma das situações
mais aguardadas pela arbitra-
gem nas escalas. “Todo árbitro
sonha com um clássico e presti-
giar um é o ápice. Edina teve a
oportunidade de fazer um esse
ano e foi muito elogiada. Repre-
sentou a classe da arbitragem fe-
minina. Eu pude ter essa sensa-
ção também, em 2017. É a reali-
zação de um sonho pessoal. Nes-
te ano, também fiz um clássi-
co no Pernambucano. Fico feliz
e tenho uma gratidão imensa
em poder desfrutar de momen-
tos assim”, rememorou.
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O númeromáximo de

mulheres numa única

rodada do Estadual, antes

desse recorde, era de

apenas três profissionais

[ Saiba mais
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Confira a rodada que
teve participação 100%
feminina na arbitragem

JOGO 26
SalgueiroXSetedeSetembro
Estádio Cornélio de Barros,

em Salgueiro - 28/04 - 20h

Árbitro: Adriano Rodrigues

Assistente número 1:
Clóvis Amaral

Assistente número 2:
Priscila Fernandes
4ºárbitro:WashingtonHenrique

JOGO 27
Sport XVitória
Estádio da Ilha do Retiro,

no Recife - 14/04

Árbitro: Nairon Pereira

Assistente número 1:
Karla Santana
Assistente número 2:
Matheus Valentim

4º árbitro: Luciano Castro

JOGO 28
Náutico XSanta Cruz
Estádio dos Aflitos,

no Recife - 18/04

Árbitro: Diego Fernando

Assistente número 1:
Marcelino Castro

Assistente número 2:
Fernando Antônio

4º árbitro:AndersonMarques

JOGO 29
Vera Cruz XRetrô
Arena de Pernambuco, em

São Lourenço daMata - 21/04

Árbitro: Renato Gomes

Assistente número 1:
Danielle Andrade
Assistente número 2:
João Henrique

4º árbitro: Ralfy Ribeiro

JOGO 30
Central XAfogados
Estádio Luiz Lacerda

(Lacerdão), emCaruaru - 14/04

Árbitro: Kleber Duarte
Assistente número 1:
Gilberto Freire

Assistente número 2:
Elaíse Juliana
4º árbitro: Luiz Fernando

JOGO 31
Retrô XNáutico
Arena de Pernambuco, em

São Lourenço daMata - 11/04

Árbitra: Déborah Cecília
Assistente no 1: Bruno Vieira

Assistente número 2:
Wagner Cabral

4º árbitro: Tiago Lima

Ocrescente avanço feminino
na arbitragemdo futebol local
Rodada do Pernambucano teve recorde histórico: todo o quadro feminino foi escalado para atuar nas partidas

Participação

das mulheres

no quadro de

árbitros vem tendo

um aumento

considerável


