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Estado distribui concentradores de oxigênio para 44 cidades Vida Urbana 12

Diretor do Butantan
expõe negligência

Presidente quer proibir
medidas restritivas

CPI DA PANDEMIA

EM PERNAMBUCO

Apesar de não utilizar a palavra colapso, o secretário estadual de Saúde, André Longo, projeta até três semanas de

muita dificuldade com a pandemia em Pernambuco. Segundo ele, há um fator inédito que colabora para o completo

esgotamento do sistema de saúde: O fenômeno da sazonalidade das doenças respiratórias diferentes da Covid-19 está

apresentando um comportamento híbrido. Governo vai abrir novos leitos e solicitar uma cota extra de vacina. VidaUrbana 10

Pandemia se agrava e estado
vive temorde semanasdifíceis
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Detento vai
estudar na
Univasf
Marcondes David Sousa é

umdos que alcançaramo

sonho de cursar o ensino

superior, mesmo cumprindo

pena empresídio de

Petrolina. Vida Urbana 13

CRISE

Desemprego
recorde em
Pernambuco
Pernambuco registrou

índice de 21,3% no primeiro

trimestre de 2021, o que

representa 868mil pessoas

em idade de trabalhar sem

emprego. Economia 6
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BRASILEIRÃO

Depois do
título, a hora
do acesso
Cinco dias depois do título

estadual sobre o Sport, o

Náutico faz sua estreia na

Série B hoje à noite diante do

CSA. Já são 8 anos longe da

1ª divisão. Esportes 15



O descaso com a educação e a
ciência, demonstrado pelo Go-
verno Bolsonaro, pode culmi-
nar com a suspensão das ativi-
dades nas universidades fede-
rais. Em Pernambuco, a UFPE e
UFRPE já avisaram que os recur-
sos disponíveis, depois do corte
geral de 20% no orçamento e do
contingenciamento de 13,8%, só
garantem o funcionamento até
setembro. Essa é uma situação
gravíssima, pois não são somen-
te os alunos e a comunidade aca-
dêmica em geral que se benefi-
ciam das atividades de ensino,
pesquisa e extensão, desenvol-
vidas pelas universidades públi-
cas. Toda a cidade em torno e o

estado colhem os frutos dessa
fonte de conhecimento.

É o capital humano, extrema-
mente qualificado, formado pe-
las universidades, que viabiliza o
desenvolvimento socioeconômi-
co e tecnológico do Recife. Quem
não conhece a parceria bem-su-
cedida da UFPE com o Porto Di-
gital, eleito por três vezes pela
Associação Nacional de Entida-
des Promotoras de Empreendi-
mentos Inovadores como o me-
lhor parque tecnológico do país?
Além de ceder recursos huma-
nos, a UFPE manteve um fluxo
de pessoas alimentando as rela-
ções de conhecimento no Porto
Digital, uma mobilização fun-

damental para o parque alcan-
çar a excelência.

Durante minha gestão como
secretária de Meio Ambiente do
Recife pude testemunhar a im-
portância dessas parcerias na ela-
boração do projeto Parque Capi-
baribe, sistema de parques inte-
grados ao longo de 15km em ca-
da margem do rio, que vai resta-
belecer os laços históricos da po-
pulação com o rio e estimular o
uso de transporte não poluente
como a bicicleta. Coube à univer-
sidade, através de sua competen-
te rede de pesquisadores (Inciti),
elaborar todo o projeto.

A consciência do relevante pa-
pel da universidade no desenvol-

vimento da cidade motivou a Pre-
feitura do Recife, no início do ano,
a se reunir com representantes
dessas instituições para discu-
tir a criação de um escritório de
parcerias, a fim de permitir que
o município recebesse propostas
inovadoras, com soluções calca-
das na ciência e tecnologia para
diversos problemas urbanos. A
proposta inclui ainda usar o co-
nhecimento para gerar oportu-
nidade, fundamental nesse mo-
mento de recessão.

Também é preciso lembrar que,
durante muitos anos, as universi-
dades públicas (UFPE e UPE) for-
maram os médicos que ajudaram
a criar o forte polo de saúde que

temos hoje no Recife.
Esses exemplos não resumem

toda a importância das univer-
sidades para o desenvolvimento
das cidades, mas são suficientes
para mostrar que essas institui-
ções não são torres de marfim,
acolhendo apenas um reduzi-
do número de indivíduos privi-
legiados. São espaços de saber,
que sempre oferecem soluções
criativas e eficazes para os mais
diferentes problemas. Lutar pe-
la manutenção delas é lutar pe-
la soberania nacional, pela ciên-
cia, pelo futuro e progresso das
nossas cidades.

* Vereadora do Recife

Universidade rima comdesenvolvimento da cidade

Histórias do Recife: o sucesso da Bom Jesus

No seu primeiro mandato co-
mo prefeito do Recife, Jarbas Vas-
concelos criou o Plano de Reabi-
litação do Bairro do Recife, que
seguia o modelo de Bolonha, que
previa a reabilitação do bairro
para seus próprios moradores, is-
to é, sem deslocamentos ou pro-
posta de turismo e comércio da
cultura para a área, além de pre-
ver a participação dos morado-
res, que na época eram apenas
566. Não deu muito certo.

No seu segundo mandato, ele
criou outro esquema. O projeto,
depois de muitos estudos, desta
vez, propunha uma clara mudan-
ça de usos e dividia o bairro em
três setores (de consolidação, re-
novação e revitalização). Visava
transformar o bairro numa área

mista de cultura e lazer, turismo,
serviços e comércio “modernos” e
habitação. Dentro do bairro, have-
ria uma subdivisão, embora não
drástica, para cada um destes se-
tores. O modelo se inspirava no
“Vieux Carré”, o famoso bairro
francês dedicado à cultura e la-
zer de Nova Orleans, que ele foi
conhecer, com José Otávio Mei-
ra Lins e Cadoca Pereira.

Numa feliz ideia escolheu uma
rua para iniciar o projeto, a Bom
Jesus. A ideia era atrair a inicia-
tiva privada, inclusive com fi-
nanciamento para a reforma dos
casarões, quase todos em péssi-
mo estado, numa parceria com a
Fundação Roberto Marinho. Pre-
via transformar a via num Polo
de Animação, voltado para o la-

zer e a cultura. Para que muitos
proprietários dos prédios aderis-
sem ao projeto, o prefeito desa-
propriou cinco deles totalmen-
te deteriorados e que receberam
novos usos. Foi mantida apenas
a histórica Sinagoga Kahal Zur

Israel, que foi reformada. Car-
los Ranulpho, mais famoso mar-
chand da cidade transferiu sua
galeria para lá.

Em 1995, começaram a funcio-
nar os primeiros bares e restau-

rantes do polo e, em pouco tem-
po, “o bairro passou a ser a área
de maior concentração de bares
e restaurantes na cidade do Re-
cife”. O sucesso foi imediato e
ao lado deles, lojas de artesana-
to e até uma boate. Uma das ca-
sas novas, com quase 90 anos de
história era as Galerias, famosa
por seu maltado, que tinha sido
afastado do endereço original,
Marquês de Olinda. Havia movi-
mento na hora do almoço, mas
a agitação maior era a partir das
19h, quando a via ficava lotada,
de turistas e recifenses. Era visi-
ta obrigatória de todo visitante.

Havia apenas uma coisa cha-
ta: os garçons na rua oferecen-
do, de forma insistente, os car-
dápios das suas casas. Uma das
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SEGUNDA SUPER DOM

Localidade a SEXTA EDIÇÃO COMPLEMENTO

PE R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 2,00

PB R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 2,00

Outros estados R$ 4,00 R$ 8,00 R$ 2,00

VENDAAVULSA ASSINATURAS*

PE / PB Outros estados

segunda a domingo:

anual R$ 990,50 R$ 1.877,00

semestral R$ 495,25 R$ 938,50

sábado e domingo:

anual R$ 260,00 R$ 624,00

Baixe o nosso novo app: DPDIGITAL
Disponível na Play Store

e na App Store

razões de sucesso foi a presen-
ça, várias vezes por semana de
Jarbas Vasconcelos em mesas
com amigos, em papos descon-
traídos. Era uma forma de mui-
ta gente encontrar o prefeito,
falar dos seus pleitos, sem pe-
dir audiência. Jarbas atendia a
todos, como testemunhei nas
muitas vezes em que estive na
mesa dele, hábito que manteve
quando foi governador.

Uma prova recente do acerto
do atual senador é que a Rua do
Bom Jesus foi eleita uma das três
ruas mais bonitas do mundo e
agora virou uma via só de pedes-
tre. Pena que o polo de diversão
despareceu completamente. Na
área não existem mais os bares
e restaurantes que fizeram a ale-
gria do Recife por muitos anos.

* Jornalista



E
m uma Ação Direta de In-
constitucionalidade (ADI)
protocolada no Supremo

Tribunal Federal (STF) na noite
de ontem, o presidente Jair Bol-
sonaro, junto ao advogado-geral
da União, André Mendonça, pe-
de que governadores sejam proi-
bidos de adotar medidas restri-
tivas para conter o avanço da
Covid-19. No documento, o go-
verno alega invasão da compe-
tência do Poder Executivo. O
pedido se refere a decretos es-
taduais em vigor nos estados
de Pernambuco, Rio Grande do
Norte e do Paraná.

O governo federal alega que as
medidas como lockdowns e res-
trições na circulação de pessoas
está ocorrendo por via “unilate-
ral” dos executivos estaduais,
sem que as assembleias legisla-
tivas opinem, assim como auto-
ridades sanitárias. Na ação, Bol-
sonaro e Mendonça alegam que
as decisões “violam o princípio
democrático” e geram grande
impacto na população. Além de

suspender os decretos, o governo
quer que o Congresso Nacional e
a Procuradoria Geral da Repúbli-
ca se manifestem sobre o tema.

A alegação é de que um decre-
to legislativo que autoriza medi-
das restritivas, como quarentena
e lockdown, não tem poder pa-
ra sustar direitos fundamentais.
Além de afirmar que as medidas
tomadas pelos governadores são
“extremas”, o governo federal fa-
la em arbitrariedade”. “Em sín-
tese, não há espaço válido no or-
denamento jurídico pátrio que
autorize prefeitos e governado-
res decretarem unilateralmen-
te medidas de lockdowns e to-
ques de recolher de forma am-
pla, genérica, arbitrária e indis-
criminada como vem sendo fei-
to”, completa o documento.

A investida tem poucas chan-
ces de prosperar no Supremo.
Além da pandemia ainda estar
gerando mais de 2 mil mortes
por dia e milhares de novas in-
fecções, o Brasil está na iminên-
cia de uma terceira onda da co-

Bolsonaro quer
proibirmedidas
restritivas emPE
Ação Direta de Inconstitucionalidade protocolada

no STF tenta derrubar decretos estaduais não só

de Pernambuco, como tambémdo RN e do PR
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O governador Paulo

Câmara anunciou, na

última segunda-feira,

novas medidas para

conter avanço da Covid-19
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por Rhaldney Santos

Diario político

Reforço
O presidente do Podemos em Pernambuco, deputado fe-

deral Ricardo Teobaldo, convidou o deputado estadual Wan-
derson Florêncio (PSC) para reforçar a legenda e disputar sua
reeleição em 2022 para a Assembleia Legislativa de Pernam-
bucoemnovoprojeto político. “Ficomuito feliz emele ter acei-
tado esse convite”, comemoraTeobaldo. Odeputadoestadual
já temafinidade comopartido, oWeberson Florêncio, que na
última eleição tentou mandato para vereador do Recife mas
não obteve sucesso, é irmão do deputado convidado e atual-
mente comanda o diretório municipal do Podemos no Reci-
fe. Na eleição do ano passado, Wanderson apoiou a Delega-
da Patrícia Domingos (Podemos) para prefeita. Nas articula-
ções para o crescimento, o Podemos avança e já tem também
como certa a filiação da deputada líder da bancada do Parti-
do Socialista Cristão na Alepe Clarissa Tércio. O marido da lí-
der, pastor Júnior Tércio foi eleito ano passado vereador do
Recife e o Podemos já cogita a disputa de ummandato de de-
putado federal para o parlamentar evangélico.

Nova eleição
Procurador regional eleito-
ral emPernambucopedeao
TREcassaçãodosdiplomas
do prefeito de Água Preta,
NoéMagalhães (PSB), e de
seu vice, Neto Cavalcanti
(PSB), eleitos em2020, por
abuso de poder econômico
e realização de novas elei-
ções diretas no município
pernambucano.ÁguaPreta
fica a 100 km do Recife.

Lixo I
Representantes da Prefei-
tura do Recife se compro-
meteram, emaudiência pú-
blica promovida pelo man-
dato do vereador Ivan Mo-
raes (PSol), sobre a licita-
ção dos serviços de coleta
de lixo e limpeza urbana em
dialogar sobre espaços de
controle social para acom-
panhamento do contrato e
informaramqueestãoadap-
tando o Edital de Licitação
(de mais de R$ 1 bilhão) às
exigências do Tribunal de
Contas de Pernambuco
(TCE) para permitir amaior
competitividade, comoa for-
maçãodeconsórciosaopro-
cesso licitatório.

Lixo II
Tambémpara construir for-
mas de fortalecer a coleta
seletiva e de valorizar o tra-
balho de catadores. Em
2020, os contratos da co-
leta do lixo e da limpeza ur-
bana gastarammais que to-
dos os serviços de saúde
para enfrentar a Covid-19
realizados pela Prefeitura
do Recife. A licitação do li-
xo é o contrato mais caro
da Prefeitura do Recife.

Entrevista
Carlos Lupi presidente na-
cional do PDT, ex-ministro
do Trabalho (governos Lu-
la e Dilma Rousseff) e ex-
-deputado federal, entre ou-
tros importantes cargos no
Executivo, vai ser entrevis-
tado às 9h na Rádio Clube
AM720. Na bancada virtual
os colegas Filipe Assis, edi-
tor dePolítica eDouglas Fer-
nandes, ambos doDP, além
de Cláudio Magnavita do
jornalCorreio daManhã (do
Rio de Janeiro). A transmis-
são é simultânea comvídeo
pelos canais Diario de Per-
nambucoTV no YouTube e
Facebook.

_00303_0www.diariodepernambuco.com.br/politica
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vid-19, com a taxa de transmis-
são aumentando nos estados e
no Distrito Federal.

A ação movida por Bolsonaro
e pela AGU ocorre três dias de-
pois do governador Paulo Câma-
ra (PSB) anunciar novas medidas
restritivas para conter a dissemi-
nação do coronavírus. A Região
Metropolitana do Recife e Zona
Mata, que integram a Gerência
Regional de Saúde (Geres) I, te-
rão quarentena rígida nos fins
de semana, sendo permitido o
funcionamento apenas de ativi-
dades consideradas essenciais.
Nos 53 municípios das Geres
IV e V, onde as cidades polos são
Caruaru e Garanhuns, e em 12
cidades da Geres II, sediada em
Limoeiro, o esquema mais rígi-
do começou a valer nesta quar-
ta-feira (26). As medidas se es-
tendem até 6 de junho.

De acordo com o governador,
a aceleração exponencial da
contaminação pela Covid-19 no
Agreste do estado resultou em

um aumento de ocupação em
todo o sistema de saúde nas úl-
timas semanas. Pernambuco vi-
ve hoje o pior momento da pan-
demia, com 472.590 casos con-
firmados de Covid-19 e 15.595
mortes pela doença.

AMEAÇA

O presidente Jair Bolsonaro pro-
vocou militares a atuarem, caso
haja necessidade, para não per-
mitir que governadores e pre-
feitos adotem políticas restriti-
vas como forma de tentar evi-
tar a proliferação da Covid-19.
Em um encontro com integran-
tes do Exército ontem, na Guar-
nição Militar de São Gabriel da
Cachoeira (AM), o chefe do Exe-
cutivo disse que, “em qualquer
país do mundo”, apenas as For-
ças Armadas “decidem como
aquele povo vai viver”. “Tenho
certeza que vocês agirão den-
tro das quatro linhas da Cons-
tituição se necessário for”, afir-
mou o mandatário.

Presidente

ameaçou usar

militares contra

medidas de

lockdown



“Poderia ter sido primeiro
país a iniciar vacinação”
Diretor do Butantan, Dimas Covas disse à CPI que o governo federal rejeitou

contrato que previa entrega de 60milhões de doses de vacina até fim de 2020

HENRIQUE SOUZA

politica@diariodepernambuco.com.br

O
diretor do Instituto Bu-
tantan,DimasCovas,de-
pôs ontem na Comissão

Parlamentar de Inquérito (CPI)
da Covid-19, no Senado. Duran-
te quase sete horas, Dimas falou
que o Butantan chegou a ter 5,5
milhões de doses prontas em de-
zembro e crvou: “O Brasil pode-
ria ter sido o primeiro país do
mundo a iniciar a vacinação”. Ele
também citou a falta de apoio do
governo federal ao imunizante.

Covas contou que, em 20 de
outubro, foi convidado pelo en-
tão ministro da Saúde Eduardo
Pazuello a comparecer a uma re-
união onde foi anunciada que
“esta seria a vacina do Brasil”.
“Havia a presença de vários go-
vernadores e parlamentares. Saí-
mos satisfeitos com a evolução e
achávamos que, de fato, tínha-
mos resolvido parte do proble-
ma”, relatou. Porém, no dia se-
guinte, “houve uma manifesta-
ção do presidente da República
dizendo que a vacina não seria
incorporada”, disse.

No dia 21 de outubro, o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) afirmou: “Já mandei can-
celar. O presidente sou eu, não
abro mão da minha autorida-
de. Até porque estaria compran-
do uma vacina que ninguém es-
tá interessado por ela, a não ser
nós”. Segundo Dimas Covas, o
Butatan possuía, além das 5,5
milhões de doses prontas, mais
4 milhões em processamento.
O objetivo, caso fosse fechado
acordo com o governo federal,
era fornecer 60 milhões de do-
ses até o fim de 2020, chegando
a 100 milhões em maio de 2021.

Questionado pelo presidente
da CPI, o senador Omar Aziz (PS-
D-AM), o diretor do Instituto Bu-

Relator da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito da Covid-19, o se-
nador Renan Calheiros (MDB-AL)
fez um balanço da sessão de on-
tem, com depoimento do presi-
dente do Instituto Butantan, Di-
mas Covas. Para Calheiros, Co-
vas acentuou as contradições do
ex-ministro da Saúde, o general
Eduardo Pazuello, além de re-
forçar a negligência do governo
Bolsonaro em comprar vacinas.

“O depoimento é muito bom.

Produziu muita coisa positiva
para a investigação, acentua
contradição dos anteriores. E
demonstra que esse negócio da
vacinação, com relação ao Bu-
tantan, é pior do que o da Pfi-
zer (de que o governo teria dei-
xado de responder a várias ten-
tativas de acordo). E o presiden-
te (Bolsonaro) continua da mes-
ma forma, fazendo as mesmas
coisas”, destacou Renan.

O relator destacou que, en-

quanto o negacionismo do go-
verno ganha evidência na CPI,
Bolsonaro segue tentando evi-
tar, na Justiça, que governado-
res façam isolamento. “O go-
verno perdeu as oportunidades
de comprar e fazer pré-contra-
to. Era qualquer vacina. Ele de-
fende o tratamento precoce em
substituição à vacina. Esse é o
problema”, acusou.

Sobre a convocação de gover-
nadores, Renan disse não saber

que eles terão, de fato, que de-
por, mas ressaltou ser contra a
medida. “Sempre disse que não
temos competência para inves-
tigar governadores. Por isso eu
não poderia participar de acor-
do para governadores. Da mes-
ma forma que não posso convo-
car o presidente. A vedação é a
mesma. E acho que é o que o go-
verno quer para dispersar o ru-
mo da investigação”, lamentou.
(LuizCalcagno,doCorreioBraziliense)
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Calheiros vê contradições dePazuello evidenciadas
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"O Brasil poderia

ter sido o primeiro

país do mundo a

iniciar a vacinação"

"Temos 100 vizinhos.

Noventa e nove são

cordiais, nos tratam

bem, vão à nossa casa

sempre com grande

prazer, nos convidam

para ir na casa deles.

Um vizinho é o mal

comportado. Aquele

que sempre tem uma

observação a fazer.

Na festa de fim de ano

vamos chamar aquele

vizinho ou os outros?"

"Questionar o Butantan

significa questionar a

saúde pública brasileira"

"Tese da imunidade

de rebanho já foi

descartada há

muito tempo"

"Essa pandemia

ainda vai persistir em

2021, quiçá em 2022"

[Agenda

Os depoimentos previstos

para a próxima semana:

Terça-feira
Dra. Nise Yamaguchi,

médica defensora da

cloroquina e apontada

como integrante do

"Ministério da Saúde

paralelo"

Quarta-feira
Clóvis Arns da Cunha,

presidente da Sociedade

Brasileira de Infectologia

Zeliete Zambon,

presidente da Sociedade

Brasileira de Medicina de

Família e Comunidade

Francisco Alves,

infectologista do Hospital

Emílio Ribas (SP)

Paulo Porto Melo,

médico neurocirurgião

tantan afirmou que o governo fe-
deral não ‘não colocou 1 real’ pa-
ra a produção da CoronaVac, ao
contrário do que ocorreu com o
imunizante da AstraZeneca, de-
senvolvida pela Universidade de
Oxford em parceria com Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), que
teve aporte de verbas.

“Coloca quase 2 milhões para
uma vacina que ainda não estava
aprovada pela Anvisa, mas não
coloca 1 real porque era um va-
cina chinesa, que, graças à Coro-
naVac, milhões de brasileiros es-
tão sendovacinados”,disseOmar.

REFORÇO

O médico ainda confirmou que

uma dose de reforço anual se-
rá necessária para todas as va-
cinas. Segundo ele, além de au-
mentar a duração da imunida-
de, a medida vai conferir prote-
ção em relação às variantes do
vírus. “Eu não tenho chamado
de terceira dose, mas de dose de
reforço. Isso será necessário nes-
te momento para todas as vaci-
nas, não só em relação à própria
duração da imunidade, na mi-
nha opinião, é claro, como tam-
bém em relação às variantes”.

Perguntado sobre sua opinião
em relação à chamada imuni-
dade de rebanho – que ocor-
re quando uma parcela signi-
ficativa de uma população fi-

ca imune a uma doença infec-
ciosa limitando a sua propa-
gação –, Covas disse que a efi-
ciência da estratégia foi descar-
tada. Ele também acredita que
a pandemia ainda vai persistir
durante 2021 e talvez no come-
ço de 2022.

Dimas mostrou confiança em
relação à ButanVac, vacina em fa-
se de estudos no Butantan. “Pre-
cisamos de agilidade na análise
dos dados pela Anvisa, dando a
possibilidade de os brasileiros
utilizarem essa vacina. Estou oti-
mista em usar a ButanVac ainda
este ano”, afirmou. “A ButanVac
tem muito potencial. É uma va-
cina para o mundo”, completou.

[O que ele falou

Dimas Covas

disse que será

preciso reforço

anual das

vacinas
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PL faz aceno
paraAnderson
Ferreira em2022
Apontado como umnome capaz de liderar a

oposição, prefeito de Jaboatão foi chamado de

“futuro governador” pelo presidente do partido

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) formou maioria para
anular o acordo de colabora-
ção premiada do ex-governa-
dor do Rio de Janeiro, Sérgio
Cabral, com a Polícia Federal.
O placar foi de 7 a 4. O acordo
entre Cabral e a Polícia Fede-
ral foi homologado em 14 de
maio pelo ministro Edson Fa-
chin, apesar de manifestação
contrária da Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR). A PGR
recorreu da decisão, sob alega-
ção de que parte dos valores re-
cebidos pelo colaborador teria
sido ocultada, além de questio-

nar a justa causa para a conces-
são do benefício.

A divergência refere-se à pos-
sibilidade de Sérgio Cabral re-
ceber benefícios em troca de
sua colaboração com o Esta-
do. A discussão voltou à tona
no STF após Cabral denunciar,
aos investigadores da Polícia Fe-
deral, um pagamento de R$ 4
milhões ao ministro Dias Tof-
foli, quando ele integrava o Tri-
bunal Superior Eleitoral, pela
venda de decisões judiciais fa-
voráveis a dois prefeitos do RJ.

O cerne da discussão é a auto-
nomia da Polícia Federal para

fechar acordos de colaboração
premiada sem o crivo do Mi-
nistério Público Federal (MPF).
O STF concedeu tal prerroga-
tiva à PF, em 2018, com pla-
car de 10 a 1.

Preso desde 2016, Sérgio Ca-
bral foi condenado a 346 anos,
9 meses e 16 dias de prisão. Cer-
ca de 18 sentenças são direcio-
nadas ao ex-governador. Entre
as condenações, estão crimes de
corrupção passiva, recebimen-
to de vantagem indevida, lava-
gem de dinheiro, organização
criminosa e formação de qua-
drilha. (Correio Braziliense)

O
prefeitode Jaboatãodos
Guararapes, Anderson
Ferreira (PL), foi chama-

do de“futuro governador de Per-
nambuco” pelo presidente na-
cional da sua sigla, Valdemar
Costa Neto. A fala do presiden-
te denota a intenção do partido
em lançar Ferreira como candi-
dato ao governo do estado em
2022. A declaração ocorreu du-
rante a filiação do governador
do Rio de Janeiro, Cláudio Cas-
tro, ao Partido Liberal, na sede
da legenda em Brasília, na últi-
ma quarta-feira. Presidente da
legenda no estado, Anderson
e outras lideranças liberais es-
tiveram presentes na ocasião.
Outro que também compare-
ceu ao evento foi o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido).

“Agradeço a confiança que o
partido tem em mim e o reco-
nhecimento ao trabalho que es-
tamos realizando em Jaboatão.
O PL está preparado para con-
quistar grandes vitórias, no ano
que vem, e eu quero contribuir
da melhor forma”, afirmou An-
derson Ferreira. A sigla liberal
está decidida a lançar candida-
tos aos governos estaduais em
2022 e ampliar a bancada na
Câmara dos Deputados.

Por outro lado, o prefeito de
Jaboatão evitou cravar a candi-
datura no próximo ano. “Mas
o pleito de 2022 ainda está dis-
tante e tenho a responsabilida-
de de cuidar do município do
Jaboatão, neste momento de
crise provocada pela pande-
mia da Covid-19. Nossa priori-
dade é garantir a segurança e

Acordo de delação premiada anulado

SÉRGIO CABRAL

a vida as pessoas”, acrescentou.
Reeleito no ano passado, An-

derson Ferreira frequentemen-
te é apontado como postulante
da oposição ao Palácio do Cam-
pos das Princesas, junto com
outros nomes como o prefeito
de Petrolina, Miguel Coelho
(MDB), e a prefeita de Carua-
ru, Raquel Lyra (PSDB).

Irmão do vice-líder do gover-
no na Câmara, o deputado fede-
ral André Ferreira (PSC), o pre-
feito de Jaboatão dos Guarara-
pes também tem a seu favor a
proximidade com o presidente
Jair Bolsonaro. Caso Anderson
seja de fato candidato, o presi-
dente teria um palanque ga-
rantido em Pernambuco.

“O pleito de

2022 ainda está

longe”, disse

Ferreira



Amaior taxa
de desemprego
emnove anos
O estado de Pernambuco registrou índice de 21,3%

no primeiro trimestre de 2021, o que representa 868

mil pessoas em idade de trabalhar sem emprego
Apontado como um dos entra-

ves para atrair investimentos, o
excesso de burocracia nos ser-
viços públicos é visto com preo-
cupação pelo setor produtivo
em Pernambuco. Isso se refle-
te na forma com os empresá-
rios veem as instituições liga-
dos ao estado. O Judiciário e a
CPRH, por exemplo, são vistos
como totalmente ineficientes ou
ineficientes por 62% e 63%, res-
pectivamente, dos empresários
entrevistados em abril e maio
deste ano pelo Lide Pernambu-
co. Em situação oposta, a Agên-
cia de Desenvolvimento Econô-
mico de Pernambuco e o Porto
de Suape tiveram níves de desa-
provação abaixo de 30%. O Lide,
que divulgou o resultado da pes-
quisa ontem, ouviu 148 empre-
sários e pretende traçar um pla-
no de ação com as empresas pa-
ra apresentar sugestões de mu-
danças ao estado e municípios.

DANIELLE SANTANA

ESPECIAL PARA O DIARIO

danielle.gomes@diariodepernambuco.com.br

U
memcadacincopernam-
bucanos em idade de tra-
balhar está desocupado.

Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (PNAD
Contínua) Trimestral, realiza-
da pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
aponta que o estado atingiu sua
maior taxa de desocupação des-
de 2012, ano em que a pesquisa
começou a ser realizada. O índi-
ce de 21,3% coloca Pernambuco
em primeiro lugar no ranking
do desemprego do país, empata-
do com a Bahia, que registrou o
mesmo percentual durante o pri-
meiro trimestre de 2021.

O resultado pernambucano é
superior às médias nacional e

do Nordeste, de 14,7% e 18,6%,
respectivamente. Para o Brasil,
a taxa também é recorde. Em
comparação com o último tri-
mestre de 2020, o número de de-
sempregados no estado aumen-
tou 15,8%, saindo de 749 mil pa-
ra 868 mil. No acumulado de ja-
neiro, fevereiro e março do ano
passado, 593 mil pessoas procu-
raram e não encontraram traba-
lho, aumentando 46,4% nos três
primeiros meses de 2021.

A deterioração do mercado de
trabalho é um efeito da pande-
mia de Covid-19. De acordo com
a gerente de planejamento e ges-
tãodo IBGEemPernambuco, Fer-
nanda Estelita, dois fatores são
essenciais para entender o mo-
mento. O primeiro é o aumen-
to das restrições nos primeiros
meses do ano. “Durante feverei-
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Nota de risco
doBrasil
pode cair

A Fitch, agência de

classificação de risco,

manteve negativa a

perspectiva da nota da

dívida pública brasileira.

A decisão foi divulgada

ontem e significa que a

agência pode reduzir a

nota do país nos

próximos meses ou anos.

Desde maio de 2020, a

perspectiva é negativa.

Desemprego no BrasilDesemprego no Brasil

atinge 14,8 milhõesatinge 14,8 milhões

de janeiro amarçode janeiro amarço
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

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

DÓLAR
Abril/2021: 0,31
Março/2021: 0,93
Fevereiro/2021: 0,86
Janeiro/2021: 0,25

BOLSAS (em %)

IBOVESPA

0,30%
DOW JONES

141,59%

26/Abril: 5,313
25/Abril: 5,337
24/Abril: 5,324 6,6315,255

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

5,74

SELIC
Em% ao ano

3,50

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,5000 0,2019
(-1,09%)

IPCA do IBGE (em%)

ro, especialmente na área do
Agreste, tivemosoaumentodas
medidas restritivas. Em mar-
ço, a situação se generalizou
para todo o estado. Isso acon-
tece em um momento que as
atividades ainda estavam ten-
tando se recuperar dos prejuí-
zos do ano passado”, observou.

A economista destaca que
a redução do valor do auxílio

emergencial também pressio-
nou o mercado de trabalho.
“Neste ano, ele veio com um
valor bem menor do que em
2020 e atendendo apenas par-
te da população beneficiada
anteriormente. Essas pessoas
não conseguiram mais se man-
ter com o auxílio e passaram a
buscar trabalho, aumentando
a taxa de desocupados”.



animação 101 Dálmatas e com es-
treia prevista para hoje, na pla-
taforma de streaming Disney+.

O filme acompanha a prodi-
giosa jovem Estella (Emma Sto-
ne) buscando sucesso como de-
signer de moda na Londres de
1970. Seu talento é reconheci-
do pela poderosa dona de grife
Baronesa Von Hellman (Emma
Thompson), mas algumas reve-
lações do passado da jovem tra-
zem à tona o seu lado mais per-

Editor:Rodolfo Bourbon
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N
os últimos anos, o cine-
ma tem visto cada vez
mais obras protagoni-

zadas por vilões. Personagens
que se consolidaram antagoni-
zando os mocinhos agora estão
tendo suas histórias contadas e
pondo em xeque o próprio con-
ceito de vilania. Esse é o caso de
Cruella, novo lançamento da Dis-
ney inspirado na famosa vilã da

Emma Thompson vive a poderosa baronesa Von Hellman

verso: a Cruella De Vil.
Consciente dessa tendência

de humanização dos vilões que
a própria Disney ajudou a cons-
truir, o filme chega a refletir
sobre o conceito moral da mal-
dade inata. É algo que vem de
berço ou apenas uma persona-
lidade forte incompreendida?
No caso de Cruella, parece ser
uma mistura de ambas, trata-
das quase como duas persona-
lidades em um conflito latente.
Porém, ainda que insinue os mo-
tivos que levariam ao ódio da
personagem pela raça dos dál-
matas, a verdade é que Cruella
nunca se transforma na mege-
ra sem escrúpulos encontrada
na animação de 1961, capaz de
matar filhotes para produção
de casacos.

Ao invés disso, a norte-ameri-
cana Emma Stone tem a liberda-
de para construir uma persona-
gem nova, imponente, insana e
carismática, apesar de um sota-
que britânico pelo qual tem re-
cebido algumas críticas. Contu-
do, para que o público possa sim-
patizar ainda mais com a prota-

gonista, é preciso a inserção de
uma nova vilã aos moldes clás-
sicos, e é aí que entra a barone-
sa. A rivalidade das duas pelos
holofotes do mundo da moda,
em meio a outro jogo de iden-
tidades secretas, é o ponto alto
que movimenta a trama.

Em se tratando da Cruella, a dis-
puta de extravagância nas rou-
pas é obviamente um dos gran-
des destaques. Os figurinos, pro-

jetados pela ganhadora do Oscar
Jenny Beavan, são intencional-
mente exagerados e compõem
um espetáculo visual junto com
os penteados, maquiagens e a es-
téticaquemisturaaltaclassecom
o movimento punk rock londri-
no. O tradicional uso copioso de
músicas pelo diretor Craig Gil-
lespie (Eu, Tonya) e a montagem
ágil colaboram com a dinamici-

dade do longa, que se torna uma
sucessão de videoclipes.

A falta de informação sobre o
passado dos personagens na ani-
mação torna esse universo uma
folha em branco a ser pintada.
Roger e Anita (os donos dos dál-
matas originais) recebem novas
origens em histórias que se en-
trelaçam com a sua futura an-
tagonista. Até mesmo os capan-
gas Gaspar e Horácio passam por
umahumanizaçãocompleta, tor-
nando-se o contrapeso de sani-
dade da colega de crimes. Com
todos esses novos elementos, a
trama é muito mais rica e au-
tossuficiente do que o similar
em objetivos Malévola, de 2014.

É bem possível dizer que es-
sa é a melhor adaptação live-ac-
tion recente da Disney, apesar
da concorrência não ser mui-
to alta. Cruella não é exatamen-
te sobre aquela mulher terrível
que marcou a infância de tantas
pessoas, mas conquista com seus
personagens carismáticos e be-
leza visual, além de provar que,
se tratando de vilania, nem tu-
do é preto no branco.

Alvo de críticas pela tentativa de sotaque britânico, atriz norte-americana Emma Stone interpreta uma anti-heroína fashion na Londres dos anos 1970

Adorável crueldade
Em tempos de consciência sobre a proteção aos animais, novo longa da Disney imagina origens da vilã

Cruella, de 101 Dálmatas, sem transformá-la em assassina de cachorros

Produção não é retrato

damegera quemarcou

infâncias, mas conquista

com bons personagens

e visuais caprichados
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[ Palavras cruzadas [ Astros

ÁRIES (21/03 a 20/04)
Embora hoje prefira agir sozinho,

é importante cooperar com as

pessoas ao seu redor para evi-

tar conflitos e ressentimentos.

O convívio com pessoasmais jo-

vens lhe ajudará a semanter “jo-

vem por dentro”.

TOURO (21/04 a 20/05)
O dia favorece conversas since-

ras. Não tenha receio de dar a sua

opinião, mas é importante tam-

bém saber quando parar e ouvir.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O dia de hoje favorece sua vi-

da profissional, portanto invista

nessa área. No amor, a sua me-

lhor arma será a cumplicidade.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
Concentre-se em seu lar e sua fa-

mília no dia de hoje. Seja direto e

honesto em relação às suas insa-

tisfações e pretensões.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Concentre-se em seu lar e sua fa-

mília no dia de hoje. Seja direto e

honesto em relação às suas insa-

tisfações e pretensões.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Concentre-se emnovosmeios de

melhorar a sua situação finan-

ceira. Você hoje estará animado

e falante, mas será difícil encon-

trar alguém comomesmo pique.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Sua habilidade para vender ou

promover ideias ou um produ-

to que esteja vendendo poderá

estar melhor que o normal hoje.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Evite fazer promessas que talvez

não possa cumprir. O dia de hoje

pode trazer uma decepção com

alguémque sempre esteve ao seu

lado quando precisou.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Você não terá nada a ganhar se

for teimoso e imaturo em ques-

tões profissionais. Ao defender

ao extremo seus próprios inte-

resses, dará um tiro no seu pró-

prio pé. Para chegar a umacordo

você precisará ceder um pouco.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Não será por falta de energia que

você terá problemas nodia de ho-

je,massimporelanãoserpropria-

mente canalizada. Isso pode es-

tar acontecendo devido à influên-

cia de uma pessoa pessimista.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Alguém que está pronto para lhe

derrubar do pedestal em que vo-

cêmesmo se colocou o fará, e es-

se dia pode ser hoje. Prepare-se

para enfrentar as consequências.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Questões relacionadas à estabili-

dade financeira no futuro devem

ser o focohoje. Bommomentopa-

ra planejar investimentos.

[ 8 erros

Resolução:1.Paudoguardasol.2:Cabelodamulher.3:Montedeareiaemfrenteaoolhosdamulher.4:Goladaroupadamulher.5:Chapéudo

peixinhodadireita.6:Faroldoveículo.7:Cordaqueseguraocarregamentodamulher.8:Tamanhodopara-lamas.

O
samba perdeu um dos
seus baluartes. Nelson
Sargento morreu aos

96 anos, no Rio de Janeiro. Pre-
sidente de honra da Estação Pri-
meira de Mangueira e compo-
sitor de clássicos, ele estava in-
ternado desde 20 de maio com
Covid-19, no Instituto Nacional
do Câncer (Inca). O sambista ha-
via tomado as duas doses da va-
cina, mas não resistiu às com-
plicações. Deixou esposa, nove
filhos, netos e bisnetos.

A música encontrou Nelson
muito cedo. Aos 12 anos, o me-
nino já era querido na Manguei-
ra, onde contou com o incentivo

do padrasto, o português Alfre-
do Lourenço, compositor de fa-
dos que morava no morro e com
quem o enteado viria a escrever
sambas de enredo em parceria.

Começava ali uma trajetória
prolífica, marcada por sambas
feitos junto com nomes como
Paulinho da Viola, Elton Medei-
ros, Jair do Cavaquinho e Zé Ke-
ti. A carreira fonográfica solo,
porém, só teve sua estreia no ál-
bum Sonho de um sambista (1979),
que inclui o clássico O samba ago-
niza, mas não morre. Cântico à na-
tureza, parceria com Jamelão, e
Falso amor sincero são outros su-
cessos do mestre, que fazia par-

O sambado SeuNelson
não agoniza nemmorre
Lenda da Velha Guarda daMangueira faleceu aos 96 anos, de Covid-19,

deixando legado para várias gerações de artistas do ritmo brasileiro

INSTAGRAM/NELSON SARGENTO/PIPOCA MODERNA

Sambistacompôsclássicoseparticipoudegrandesparcerias
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te da Velha Guarda e da Ala dos
Compositores da Mangueira. Em
2019 e 2020, brilhou na avenida,
nos enredos Zumbi dos Palmares e
José, carpinteiro e pai de Jesus Cris-
to, respectivamente.

Escolas e grandes nomes da
música lamentaram a perda.
“Vai amigo Nelson, com seu
jeito fino e elegante, se juntar
a Cartola, Nelson, Jamelão e
outros bambas, fazer uma ro-
da de samba e olhar por nós”,
escreveu a Estação Primeira.

“O samba hoje está de luto.
Infelizmente, perdemos nos-
so querido Nelson Sargento,
no auge de seus 96 anos, para

a Covid-19”, destacou a Portela.
“E lá vem a foice dessa pande-

mia horrorosa ceifar mais uma
vida brilhante. Vou lembrar de
você assim, com esse olhar sem-
pre doce. Faça festa no céu, my
love”, disse Elza Soares.

Zeca Pagodinho comentou
que o artista teve “uma longa
vida dedicada à cultura brasilei-
ra! Seu legado e que “tal qual o
próprio samba, não morrerá!”

Alcione pontuou que Nelson
“pertenceu a uma linhagem que
quase não se encontra mais.”
Segundo a cantora, ele era um
lorde na maneira de se compor-
tar, de se vestir e de falar. “Era
um dos galhos fortes do Jequi-
tibá do Samba, a Mangueira.”
Gilberto Gil agradeceu o sam-
bista por sua obra. “Obrigado,
Nelson Sargento, negro, forte,
destemido, pela contribuição.”



www.joaoalberto.comom
_00909_0

SHEILA WANDERLEY/DIVULGAÇÃO

JorgeePatríciaPetribú,comemorandohojeoaniversáriodela

DIARIOdePERNAMBUCO | Recife, sexta-feira, 28/05/2021 Telefone: 2122.7520 e-mail: jadiario@terra.com.br Assistente: Larissa Lins

JOÃOALBERTO
@joaoalbertodp @blogjoaoalberto

BOM DIA: “A juventude é

a janela pela qual o futu-

ro entra no mundo.”

(Papa Francisco)

Julião Konrad retorna de

temporada em Chapecó.

Terminou o codeshare da

Azul e Latam, que permitia

o voo emqualquer aerona-

ve usando passagens das

duas empresas.

A Fundação Joaquim Na-

bucoprorrogouatédia11de

junhooregimede funciona-

mento remoto, comfuncio-

nários em home office.

O Festival Pernambuco

Restaurant Week foi adia-

dopara14de junho,emfun-

çãodasnovas restriçõesno

estado.

Alceu Valença animou os

fãs compartilhando basti-

dores de novas gravações:

“De volta ao estúdio!”

Comosnúmerosimpressio-

nantesdapandemianoBra-

sil, muitas empresas têm

prorrogado ou adotado de-

finitivamenteohomeoffice.

Muitos fotógrafos pernam-

bucanos têm transformado

suas imagensemtelaspara

decoraçãodeambientes,co-

mofontederendaextranes-

ses tempos de pandemia.

TodaaobradeViníciusdeMo-

raes, reunida pelo Arquivo-

-MuseudeLiteraturaBrasilei-

ra, foi disponibilizada no site

acervo.viniciusdemoraes.

com.br

movimento

Adilson Torreão Filho, Alberto

Cherpack, Amélia Reynaldo,

Edna Nunes, Fred Domingos,

Gabriel Bacelar, Garibaldi

Chianca Filho, Henrique Sobral

Lins, Leonardo Coutinho de

Arruda, Líllian Bandeira de

Melo, Margareth Lippo, Maria

Eduarda Gusmão, Mariano

Teixeira e Patrícia Brennand

Petribú.

aniversariantes

Os selos dopróximoano
OsCorreios anunciaramosoito temasdos selos comemorativos

e especiais em2022: Vacinas, Centenário daSemanadeArte

Moderna, Centenário daPrimeira TravessiaAéreadoAtlântico

Sul, Pôr-do-sol, 200Anosda Independência doBrasil, Festa do

Senhor doBonfimAs Vila e as populações Caiçaras doBrasil.

FilmedeLírioFerreiraestreiadia 10
Osexto filme de Lírio Ferreira,AcquaMoviem, que estreia nos

cinemas no dia 10, foi rodado emSãoPaulo, no Recife e no

Sertão pernambucano. Destaca a paisagemnordestina

alterada pela transposição doRio São Francisco e a forte

presença do coronelismo no país. No elenco, Alessandra

Negrini, Marcélia Cartaxo eGuilhermeWeber.

BOM JESUS
Nomeuartigodehojenapágina

deOpiniãocontodetalhesda

implantaçãodopolodelazere

culturanaRuadoBomJesuse

suadecadência.

ARQUITETURA
FaleceuontemJaimeLerner,

ex-prefeitodeCuritibae

ex-governadordoParaná. Foi

deleoprojetoque transformou

asruasMatiasdeAlbuquerque,

Nova,CâmboadoCarmo,

DuquedeCaxiase Imperatriz

emviasapenasdepedestres.

CIDADANIA
AEscolaEleva,queabre

unidadenoRecifenopróximo

ano letivo, vai oferecer, através

daassociaçãoJanelasAbertas,

bolsasdeestudopara jovens

debaixa renda,do 1ºao6ºano

doensino fundamental.

NOVODONO
AAir Europa foi vendida, por

500milhões de euros a

Ibéria/British Airways. Não se

sabe se os novos donos vão

manter os voos entre o Recife

eMadri, suspensos desde o

início da pandemia.

DEBATE
O arcebispo Dom Fernando

Saburido recebeu os

secretários estaduais

Fernandha Batista e José

Bertotti, e o presidente da

AD Diper, Roberto Abreu e

Lima. Em pauta, o Arco

Metropolitano do Recife.

NAPOLÍCIA
André Rap, libertado pelo

ministro Marco Aurélio Melo

e até hoje leve e solto, teve

bens apreendidos. Como um

helicóptero avaliado em R$ 6
milhões, que foi incorporado
à Polícia Civil de São Paulo.

BIKES
O Santander lançou uma
linha de financiamento para
a compra de bicicletas, com
100% do valor e sem limite
máximo.

QUEDA
Ronaldo Fenômeno brilhou
como jogador, mas não tem
sucesso como dono de
clube. O Valladolid, da
Espanha, que ele comprou,
caiu para a segunda divisão
do Campeonato espanhol.

PROPAGANDA
Juízes de vários estados
usaram nos estaduais
camisas com exagero
de marcas publicitárias,
algumas enormes.
Vamos esperar que a
CBF impeça esse
absurdo nos jogos do
Campeonato Brasileiro.

NAMORADOS
O chef Cesar Santos
assina menu especial de
Dia dos Namorados na
Oficina do Sabor, com
Prato da Boa Lembrança
inspirado na música
Beija-flor, da Timbalada.

NATUREZA
Lenine comanda, com os
fundadores do Projeto
Tamar, Guy e Neca
Marcovaldi, a live Afetos,
na terça-feira. Vão falar
sobre a relação entre
música e meio ambiente
e o papel do músico
pernambucano como
conselheiro do projeto.

MORNO
Anova edição doNo

Limite, da TVGlobo, não
conquistou o público. O
apresentador André
Marques parece não ter
encontrado o tom, e os
nomes dos finalistas do
reality, que é gravado, já
vazaramnaweb.

MEDICINA
Localizada em Goiana,
entre o Recife e João
Pessoa, a nova
Faculdade de Medicina
do grupo sergipano
Tiradentes terá 45
vagas para a primeira
turma, cujas inscrições
estão abertas até
segunda-feira.

SÉRIE C
A Band/Tribuna vai
mostrar jogos da Série
C do Brasileirão a partir
de amanhã.

OPORTUNISTA
O senador cearense
Eduardo Girão, que se diz
independente, mas é o
maior governista da CPI
da Covid-19, ficou sem
resposta ao ser humilhado
pelo presidente da
comissão, Omar Aziz que
o chamou de “oportunista
pequeno.”

COMEMORAÇÃO
Em tempo de pandemia,
Bóris, Mary e Leon
Berenstein assinalam os
33 anos de fundação do
Boris Berenstein
Medicina Diagnóstica
com live, hoje, às 19h.
Teremos depoimento de
médicos e colaboradores
da clínica e algumas
surpresas.

LANÇAMENTO
A professora Edilene
Maria da Silva lança o
livro Dados e Informação

como Ativos para Gestão

por Resultados, hoje, em
evento virtual, com a
participação dos
secretários Alexandre
Rebêlo e Pamela Alves e,
da professora da USP,
Gisele Craveiro.

CRIMINALISTAS
ApernambucanaCreuza
Costa é umadas 20
advogadas da Associação
Brasileira de Criminalistas,
que assinamo livro
Advocacia Criminal e

Direitos Fundamentais,
que será lançado hoje, às
17h, em evento virtual.



SES-PE espera
dificuldade no
mês de junho
Comportamento da sazonalidade em 2021 está

apresentando doismovimentos: precoce e tardio,

segundo secretário de Saúde informou em coletiva
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André Longo e Ana Paula Vilaça voltaram a fazer um apelo para a sociedade colaborar

Fiscalização noAgreste tem três pessoas detidas
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Caso uma nova cepa seja

identificada, o estado vai

tomar algumasmedidas.

Uma delas é solicitar

cota extra de vacinas

“O sucesso depende da

união de todos. Estamos

reforçando a fiscalização

especialmente em cidades

comoCaruaru, Santa Cruz

do Capibaribe e Toritama”

Antônio de Pádua,
secretário de Defesa Social

A
pesar de não utilizar a
palavra colapso, o secre-
tário estadual de Saúde,

André Longo, espera até três
semanas de muita dificuldade
com a pandemia em Pernam-
buco. Segundo ele, há um fator
inédito que colabora para o pro-
blema que, por si só, já é o foco
de preocupação há mais de um
ano. O fenômeno da sazonali-
dade das doen-
ças respirató-
rias diferentes
da Covid-19 es-
tá apresentan-
do um com-
portamento
híbrido.

“Nossosconsultores falamnum
comportamento híbrido, que são
as duas tendências, mais tardia
e mais precoce, acontecendo no
mesmo ano. Não é comum em
anos não epidêmicos. Este ano ti-
vemos um primeiro movimen-
to entre fevereiro e março, mais
precoce, e agora um segundo
mais tardio. As próximas duas,
três semanas, dentro dessa sa-

zonalidade, serão bastante difí-
ceis”, explicou Longo.

A recusa de utilizar a palavra
colapso para a exaustão da capa-
cidade instalada da rede de saú-
de em atender as demandas de-
ve-se ao trabalho das autorida-
des sanitárias do estado, cuja ati-
vidade não tem descanso. Ele ci-
tou as novas aberturas de leitos
em cidades do Agreste, macror-

região que, ho-
je, apresenta a
maior preocu-
pação em Per-
nambuco. “Es-
tamos abrindo
mais dez lei-
tos no Hospi-

tal Dom Moura, em Garanhuns.
Já estamos com equipamentos lá.
Não trabalho com a palavra co-
lapso porque ela dá sinal de es-
gotamento. Estamos trabalhan-
do diuturnamente para ofertar
o máximo de serviços à popula-
ção e salvar vidas”.

VARIANTE
Longo também comentou sobre

a possibilidade de uma varian-
te do vírus estar em circulação
no Agreste por conta da veloci-
dade da contaminação. Segun-
do ele, a vigilância genômica
já foi pedida ao Governo Fede-
ral que acontece com maior ce-
leridade e, caso uma nova cepa
mais agressiva seja identifica-
da, o Estado vai tomar uma sé-
rie de medidas. Uma delas é so-
licitar uma cota extra de vaci-
nas, assim como foi feito com o
estado do Maranhão. Além dis-
so, ele levantou a possibilidade
de barreiras sanitárias dentro
do próprio estado.

No entanto, o secretário aler-
tou que não será uma quanti-
dade extra de imunizantes que
vai fazer a circulação viral redu-
zir de imediato. Mais uma vez
ele alertou para a necessidade

da mudança de comportamen-
to da população como maior
aliado e lembrou que o fato de
uma região estar em melhores
condições epidemiológicas que
a outra não deve ser motivo pa-
ra relaxamento, pois o sistema
de saúde é de todos.

“A vacina não vai mudar o pa-
norama nesse momento. O que
vai mudar é o comportamnto
das pessoas. É fundamental o
engajamento de todos os ato-
res da socideade desses 65 mu-
nicípios (do Agreste), da Região
Metropolitana e da Zona da Ma-
ta para que cumpram todas as
recomendações de uso de más-
cara e distanciamento. O siste-
ma de saúde é solidário e quan-
do tem uma região muito ruim
o sistema sofre como um todo.
Essa semana, por exemplo, es-

tamos com extrema dificulda-
de na rede privada.”

TESTES
Com o intuito de ampliar a tes-
tagem, a Secretaria Estadual de
Saúde vai adquirir, via convênio
com a Amupe (Associação Muni-
cipalistadePernambuco)500mil
testes rápidos de antígeno, que
são realizados em sintomáticos
e quem teve contato com sinto-
máticos. Como o resultado é co-
nhecido em até 30 minutos, An-
dré Longo acredita que a utiliza-
ção desses equipamentos no in-
terior vai facilitar o rastreio e o
isolamento do vírus. “É, um tes-
te bastante específico, similar ao
RT-PC. Também foi solicitado ao
Ministério da Saúde o envio de
200 mil testes enquanto não fa-
zemos essa aquisição”, explicou.

As medidas de restrição mais
duras, com o objetivo de conter o
avanço do novo coronavírus em
cidades do Agreste pernambu-
cano começaram na quarta-fei-
ra. No primeiro dia de fiscaliza-
ção, de acordo com a Secretaria
de Defesa Social (SDS), três pes-
soas foram detidas após terem
se recusado a cumprir as novas
regras estabelecidas no Decre-
to Estadual Nº 50.752.

As pessoas detidas foram au-
tuadas por infração sanitária,
crime previsto pelo artigo 268
do Código Penal. A SDS não in-
formou em que cidade as deten-
ções foram feitas. Para denunciar
irregularidades, os cidadãos po-
dem telefonar para o 190.

No primeiro dia de fiscaliza-
ção, 1.792 foram abordados e
cerca de 1055 pessoas recebe-
ram orientações sobre as restri-

ções de circulação. Além disso,
752 estabelecimentos de comér-
cio foram inspecionados. A fis-
calização conta com reforço de
5.089 profissionais das operati-
vas da SDS em 65 mil municí-
pios até o dia 6 de junho.

O secretário de Defesa Social,
Antonio de Pádua, lembra que o
sucesso das medidas no que diz
respeito à redução da circulação
do vírus depende da fiscaliza-

ção, mas também da população.
“Estão proibidas as atividades

comerciais e sociais, e o suces-
so dessas medidas depende da
união de todos. Estamos refor-
çando a fiscalização em toda a
região, especialmente em cida-
des como Caruaru, Santa Cruz
do Capibaribe e Toritama, e va-
mos continuar trabalhando para
reduzir o número de pessoas cir-
culando em todas as 65 cidades”.
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Unicap expande cursosUnicap expande cursos
de pós-graduaçãode pós-graduação
Procura porMBAs deu um grande salto desde o início da pandemia e, paraProcura porMBAs deu um grande salto desde o início da pandemia e, para

atender a essa demanda, a Católica Business School ampliou opções de cursosatender a essa demanda, a Católica Business School ampliou opções de cursos
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Maurício Xavier aposta em cursos de curta duração

Fizemos processo de

internacionalização

com parcerias com

outras escolas de

negócios do mundo”

Maurício Xavier,
Diretor da Católica Business School

VITÓRIA MACIEL

ESTÚDIO DP

A
busca por cursos de
pós-graduação deu
um grande salto des-

de o início da pandemia. Com
a maioria das pessoas tendo a
rotina presencial alterada, a
procura por esses cursos cres-
ceu em até 130% em meados de
março, segundo levantamento
feito pelo Google. Para atender
ao público local, a Universida-
de Católica de Pernambuco au-
mentou suas opções e formatos
de cursos por meio da Católica
Business School (CBS).

A Escola de Negócios da Uni-
cap funciona há mais de 10 anos,
ofertando MBAs, MBEs e LLMs.
Com o avanço da tecnologia, a
CBS foi se modernizando e hoje
aumentou a estrutura, o corpo
docente e a capacidade de rece-
ber novos cursos e alunos. Uma
das novidades que surgiram es-
te ano foram os cursos de cur-
ta duração, voltados para profis-
sionais do mercado que sentem
a necessidade de se aprofundar
ou aprender mais sobre deter-
minado assunto de forma mais
rápida, porém eficiente. As au-
las duram de 2 a 6 meses, de-
pendendo da disciplina, e aten-

de as áreas de economia, direi-
to, administração, comunica-
ção e outras. Todas as aulas da
CBS são telepresenciais. O alu-
no assiste de onde estiver e po-
de participar ativamente tiran-
do dúvidas em tempo real com
o professor.

Atualmente, a Escola de Ne-
gócios da Universidade Cató-
lica de Pernambuco atua em

mais de 25 áreas de conheci-
mento, tem mais de 46 turmas
em andamento e cerca de 800
alunos cursando. “Fizemos um
processo de internacionaliza-
ção com parcerias com outras
escolas de negócios do mundo
e conseguimos ampliar a ofer-
ta de cursos desde 2019”, dis-
se o diretor da CBS, Maurício
Xavier. O diretor ainda comen-

ta a necessidade de expandir a
CBS para atender uma deman-
da presente no mercado atual,
que são os cursos voltados pa-
ra a tecnologia. “Hoje estamos
muito focados em atualizar es-
ses conhecimentos que muda-
ram na pandemia. Os cursos
passaram por grandes transfor-
mações nas ementas para que
pudessem atender às deman-
das que existem hoje no mer-
cado. Todos eles agora falam de
transformação digital, de ino-
vação e estamos bem atentos
a essas novas competências”,
completou.

O público dos cursos é bem
amplo e abrange diversas áreas,
bem como diferentes objetivos
e cargos. A Católica Business
School hoje recebe de gestores
a empreendedores, até o pro-
fissional que está ingressan-
do agora no mercado de tra-
balho. “Algo bacana que acon-
teceu com as aulas telepresen-
ciais é que esse formato permi-
tiu que muitos que tiveram que
interromper os estudos por di-
ficuldades em sair de casa, ro-
tina intensa de trabalho ou de
viagens, agora conseguem par-
ticipar virtualmente”, contou
Maurício. As aulas de todos os
cursos acontecem ao vivo, en-
tão é possível tirar dúvidas em
tempo real com o professor e
ouvir opiniões de outros alu-

nos. Atividades em grupo tam-
bém são constantes, deixando
o momento interativo e a sala
mais participativa. “Identifica-
mos até um aumento grande
em pessoas que estão mudan-
do de carreira e aproveitaram
as aulas digitais para isso. As-
sim como também consegui-
mos atender alunos de todo o
Brasil”, conclui o diretor.

O corpo docente é formado por
grandes especialistas nas áreas
de atuação com formação aca-

dêmica de mestres e doutores.
A CBS valoriza também a expe-
riência prática de todos os pro-
fessores. No site da Católica Bu-
siness School é possível conhe-
cer mais sobre o corpo docente
e sobre a ementa do curso. Em
www.catolicabusinessschool.
com.br estão todas as áreas de
ensino disponíveis, tempo de
duração, módulos e disciplinas
que serão abordados em sala de
aula, além de conferir horários
e condições de pagamento.
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Concentradores
de oxigênio são
distribuídos
Ao todo, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE)

remeterá equipamentos para 44 cidades, 29 delas

no Agreste, para onde serão enviados 99 aparelhos
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Os concentradores filtram o ar do ambiente e fornecem apenas o oxigênio puro

Agrestemantémalta nos indicadores

Recife inicia imunização para 59
anos, educação e transporte público

VACINAS

A 2ª Macrorregião de

Saúde registrou um

aumento de 35% nas

solicitações de leitos de

UTI em uma semana

O
Governo de Pernambu-
co anunciou, em cole-
tiva de imprensa on-li-

ne, o envio, ontem, de 149 con-
centradores de oxigênio para
cidades pernambucanas, com
o objetivo de auxiliar os gesto-
res municipais na qualificação
da assistência à Covid-19. Ao
todo, a Secretaria Estadual de
Saúde (SES-PE) remeterá equipa-
mentos para 44 cidades, 29 de-
las no Agreste, para onde serão
enviados 99 aparelhos. A desti-
nação do material foi discuti-
da com os gestores municipais
em reunião, na última quarta-
-feira (26), e pactuada na Comis-
são Intergestora Bipartite (CIB)
na manhã de ontem.

Os concentradores de oxigê-
nio filtram o ar do ambiente
e fornecem apenas o oxigênio
puro (5 litros por minuto) para
o paciente. Com isso, o equipa-
mento pode substituir os cilin-
dros de oxigênio, que precisam
ser preenchidos constantemen-
te por uma empresa que forne-

ça gases medicinais.
O secretário de Saúde, André

Longo, ressaltou ainda que não
há risco de desabastecimento.
“Estamos trabalhando em con-
junto com os municípios per-
nambucanos, porque os proble-
mas deles são problemas nossos.
Os municípios e unidades que
têm tanques de O2 não têm o
que temer. Inclusive temos plan-
tas industriais em Pernambuco,
responsáveis pelo abastecimen-
to de oxigênio de outros Estados
do Nordeste. O problema relata-
do por alguns municípios está
na logística de reabastecimen-
to de cilindros de O2. Neste sen-
tido, oficiamos o MPPE, porque
há indícios de interesses comer-
ciais por trás de algumas difi-
culdades”, destacou.

Além dessa oferta de concen-
tradores, já foi realizado con-
tato com o Ministério da Saú-
de solicitando mais 500 equi-
pamentos, também para dis-
tribuição entre os municípios
pernambucanos.

A Prefeitura do Recife vai co-
meçaravacinar, apartirdehoje,
todos os trabalhadores da edu-
cação básica, do nível técnico e
do nível superior, os trabalha-
dores rodoviários, metroviários,
aeroviários e portuários, além
da população em geral com 59
anos. O anúncio foi feito pelo
prefeito João Campos após o go-
verno do estado pactuar o avan-
ço da imunização nos municí-
pios de Pernambuco.

“Está disponível no Conecta
Recife o agendamento para as
pessoas com 59 anos de idade;

todos os trabalhadores e traba-
lhadoras da educação da nossa
cidade, seja da educação básica,
do ensino técnico ou do ensino
superior; assim como os aerovi-
ários, os metroviários, os rodo-
viários e os trabalhadores por-
tuários. Todos que pertencem
a estes últimos grupos devem
entrar em contato com as ins-
tituições que atuam para pe-
gar o formato correto dos do-
cumentos para anexar no Co-
necta Recife. A prefeitura está
entrando em contato com estas
instituições para passar o mo-

delo a cada uma delas” , orien-
tou João Campos.

Oprefeitosalientouquea imu-
nização pode ser ampliada para
mais pessoas, o que pode acon-
tecer o mais breve possível. “Es-
tamos estruturando os demais
grupos do PNO (Plano Nacio-
nal de Operacionalização) pa-
ra amanhã (hoje) fazer um no-
vo anúncio, com novas abertu-
ras. O Recife não vai medir es-
forços para garantir que todos
e todas possam se vacinar com
segurança e com velocidade” ,
garantiu o gestor.

Os últimos indicadores epi-
demiológicos apontam que o
Agreste de Pernambuco vi-
vencia o pior momento. Em
análise dos indicadores epide-
miológicos da última semana
e dos 15 dias anteriores, a 2ª
Macrorregião de Saúde regis-
trou um aumento de 35% em
uma semana e de 55% nas úl-
timas duas, nas solicitações
de vagas de UTI para pacien-
tes suspeitos ou confirmados
para a doença na região.

O cenário na localidade já
está repercutindo, inclusive,
nas outras macrorregiões. O
Estado inteiro notificou, no

mesmo período, crescimento
de 15% e 18% nas solicitações,
respectivamente. As análises
epidemiológicas apontam, ain-
da, que, em relação aos casos

de síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), Pernambuco
teve um aumento de 17% nas
notificações em uma sema-
na e de 22,5% em 15 dias. No

mesmo período, a 2ª macror-
região de Saúde registrou au-
mento de 20% e 48%, respec-
tivamente.

O secretário disse, ainda,
que o Governo está atento
também à situação da Região
Metropolitana e da Zona da
Mata, já que a I Macrorregião
de Saúde, em uma escala me-
nor, também registrou dados
preocupantes, com aumento
de 9% nas solicitações de UTI
em uma semana e de 9,8% em
15 dias. Além do crescimento
de 15% e 16,7% nas notifica-
ções de SRAG em uma sema-
na e 15 dias, respectivamente.
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Detento de penitenciária
vai estudar naUnivasf
Marcondes David Sousa Campos é umdos que alcançaram o sonho de cursar

o ensino superior, mesmo cumprindo pena empresídio de Petrolina

U
m detento da Penitenciá-
ria Doutor Edvaldo Go-
mes (PDEG), em Petroli-

na, no Sertão do estado, já está
matriculado para cursar o ba-
charelado em Ciências Biológi-
cas na Universidade Federal do
Vale do São Francisco (Univasf).
Marcondes David Sousa Cam-
pos, 25 anos, é um dos que al-
cançaram o sonho de cursar o
ensino superior, mesmo cum-
prindo pena no regime fechado.

ANIMAIS ABANDONADOS

Emdificuldades, ONGs recebemdoações

O universitário Marcondes es-
tá há três anos na penitenciá-
ria, onde se dedicou aos estu-
dos. “Minha rotina de estudos
foi simples, consegui uns livros
aqui [penitenciária] na bibliote-
ca e quando eu não estava len-
do, assistia as aulas na TV. Es-
pero que eu possa ter uma pro-
fissão digna e crescer na vida”,
contou. Solteiro e sem filhos,
o reeducando iniciou sua vida
universitária antes de entrar

no sistema prisional, mas não
concluiu. Ele concorreu à vaga
pelo Exame Nacional de Ensi-
no Médio (Enem/PPLs).

A Secretaria de Justiça e Direi-
tos Humanos (SJDH), por meio
de sua Executiva de Ressocia-
lização (Seres), incentiva os es-
tudos das pessoas privadas de
liberdade (PPLs) na sociedade e
no mercado de trabalho atra-
vés da educação e do trabalho.
“Trabalho e educação são os pi-

lares da ressocialização. Esta é
mais uma etapa importantís-
sima no processo de recupera-
ção das pessoas privadas de li-
berdade”, destaca o secretário
de Justiça e Direitos Humanos,
Pedro Eurico.

O sistema prisional de Pernam-
buco dispõe de escolas (com bi-
bliotecas) em 21, das 23 unida-
des. Já as salas de leitura estão
presentes nas 23 unidades prisio-
nais e em três cadeias públicas:
Petrolina, Goiana e Verdejante.

O universitário está há três anos na penitenciária

Pandemia da Covid-19

dificultou a arrecadação

de recursos das entidades

A ONG Proteger e o Projeto
Salvar, entidades que trabalham
com o resgate de animais em si-
tuação de risco nas ruas de Pe-
trolina, no Sertão de Pernam-
buco, e em Juazeiro, na Bahia,
receberam doações de ração pa-
ra cães e gatos adultos, filhotes
e para os bichinhos castrados.

De acordo com a coordenado-
ra da ONG Proteger, Gabi Paiva,

a pandemia da Covid-19 dificul-
tou a arrecadação de recursos
para manter a entidade. “Atua-
mos desde 2012 e nesses nove
anos mais de 3 mil animais fo-
ram resgatados das ruas. A ONG
Proteger sobrevive de doações
e eventos que realizamos, mas
que infelizmente foram suspen-
sos por conta da pandemia”, in-
formou.

A protetora independente e
fundadora do Projeto Salvar,
Fernanda Suely da Costa, tam-
bém relatou adversidades para
manter o projeto. “Resgatamos
animais há sete anos, mas, no
momento, suspendemos, porque
são muitas as despesas com os
animais já resgatados. As doa-
ções diminuíram muito devido
à pandemia e ainda estamos re-

construindo as paredes do abri-
go”, informou.

Segundo a Sindcredi, as doa-
ções acontecerão uma vez por
mês até o fim do ano. Para doa-
ções e outras informações, os
interessados podem entrar em
contato com as ONGs através
do Instagram @ongproteger e
@projeto_salvar ou pelo núme-
ro (74) 98835-5527.
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DiscursodeXi Jinping promove a
governança global de saúdepública
RENATO RAPOSO

Jornalista e diretor de relações institucionais

da Associação da Imprensa de Pernambuco

O discurso do presidente
chinês, Xi Jinping, na Cúpu-
la Global de Saúde, é mais um
passo na consolidação da in-
fluência da China na arena
internacional, no seu papel
de grande país populacional,
econômico e científico.

O encontro, realizado em Ro-
ma, na sexta-feira, 21 de maio,
foi organizado em parceria en-
tre a Itália (que ocupa em 2021
a presidência rotativa do G20)
e a Comissão Europeia. Os líde-
res do G20 discutiram o está-
gio da pandemia de Covid-19
e os novos compromissos ne-
cessários para garantir a equi-
dade na vacinação das popula-
ções dos países mais pobres.

O líder chinês resumiu em
cinco pontos o que, na sua vi-
são,precisa ser feitoparaenfren-
tar a crise sanitária e socioeco-
nômica: 1) colocar as pessoas e
suas vidas em primeiro lugar;
2) seguir políticas baseadas na

ciência e garantir uma respos-
ta coordenada e sistêmica; 3)
manter a união, promover a
solidariedade e a cooperação;
4) manter a justiça e a equida-
de até ser fechada a lacuna da
imunização; 5) fortalecer o sis-
tema de governança global de
saúde para prevenir e respon-
der às futuras pandemias.

Uma vez que foram ditas, es-
sas podem parecer ideias tri-
viais — mas não são. O discur-
so de Xi Jinping é um farol que
ilumina as trevas do obscuran-
tismo e revela aquilo que deve-
ria ser o óbvio — mas não é. O
leitor mais atento haverá de ter
percebido que os pontos elenca-
dos por Xi Jinping estão em opo-
sição diamétrica aos princípios
queguiamaatuaçãodogoverno
brasileiro. Ao invés de “pessoas
e suasvidasemprimeiro lugar”,
os apelos pela “volta à norma-
lidade” da economia. No lugar
das “políticas baseadas na ciên-
cia” e da “resposta coordenada
e sistêmica”, o negacionismo e
o enfrentamento político com

CHINA

governadores e prefeitos.
Diversamente da “união e soli-

dariedade”, o “e daí?” e o “eu não
soucoveiro”.Aocontrárioda“jus-
tiça e equidade”, a sanção à com-
pra de vacinas pela iniciativa pri-
vada. Em oposição ao fortaleci-
mento da governança global, o
delírio de uma OMS comunista.

Merece também registro o
fato da palavra solidariedade
ter sido mencionada quatro ve-
zes no discurso do líder chinês.
Mão amiga, muito, muito mais
do que braço forte, parece ser a
toada que guiará as lideranças
do século 21. Foi também com
uma referência à solidariedade,
que encerrou o seu discurso, nu-
ma citação do filósofo romano
Sêneca: “somos todos ondas do
mesmo mar”. Nestes tristes tró-
picos, onde mais de 450 mil bra-
sileiros perderam a vida para a
Covid-19, não poderia imaginar
Sêneca que o mar é de lama.

* Texto publicado emcooperação do

GrupodeMídia daChina comaAsso-

ciação da Imprensa de Pernambuco

A
pós paralisar a produção
de vacina contra a Co-
vid-19noBrasilporquase

um mês por causa da falta de in-
sumos, o Instituto Butantan vol-
tou a produzir doses da Corona-
Vac ontem. A retomada foi pos-
sível graças ao recebimento de
3 mil litros do ingrediente far-
macêutico ativo (IFA) realizado
na última terça-feira (25).

A partir dessa quantidade de
insumo, o Butantan irá produ-
zir 5 milhões de doses da vaci-
na contra a Covid-19, que serão
entregues ao Ministério da Saú-
de. O processo de produção do
imunizante, que passa pelo en-
vase, rotulagem, embalagem e
controle de qualidade, dura apro-
ximadamente de 15 a 20 dias.

Com isso, a próxima entrega

Após ummês,
Butantan volta a
produzir vacinas
Novas doses contra a Covid-19 serão produzidas a

partir dos 3 mil litros do ingrediente farmacêutico

ativo (IFA) recebidos na última terça-feira (25)

Insumos adquiridos darão origem a 5 milhões de unidades da CoronaVac

de doses da CoronaVac deve ser
feita somente em meados de ju-
nho. Até o momento, o Butan-
tan já entregou 47,2 milhões
de unidades, cumprindo o pri-
meiro contrato de 46 milhões
de doses firmado com o gover-
no federal. As novas vacinas fa-
zem parte do segundo contrato

com a pasta que prevê a entrega
de 54 milhões de doses.

Questionado durante depoi-
mento na Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) da Covid-19,
ontem, o diretor do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, afirmou
que teve que parar a produção
da CoronaVac por cerca de um

mês. A última entrega de vaci-
nas feita pelo instituto paulista
ao ministério foi em 14 de maio.

Além disso, Covas afirmou que
as declarações de autoridades
brasileiras contra a China atra-
palham as relações e causam en-
traves burocráticos na importa-
ção do IFA. (Correio Braziliense)
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E
xiste um clima de muita
animosidade envolven-
do o jogo entre Náutico e

CSA, hoje, às 21h30, no estádio
dos Aflitos. A estreia do Alvirru-
bro Recifense e do Azulino Ma-
ceioense na Série B é a mesma
partida que encerrou a última
edição da Segundona, além de
ser o embate que cerca a polê-
mica em torno da saída do late-
ral Kevyn do Timbu.

Na visão do técnico Hélio dos
Anjos, alguns fatos recentes am-
plificaram a rivalidade entre os
dois clubes. “Já virou um clássi-
co regional, de muita rivalida-
de. Essa rivalidade floresceu,
aumentou naquela última ro-
dada, porque o Náutico fez um

jogo da maneira que tinha que
fazer. Tentou vencer o CSA de to-
das as formas, independente do
que poderia acontecer”, comen-
tou Hélio, lembrando da postu-
ra séria do Náutico no jogo que
poderia valer acesso para os ala-
goanos. Ele também comentou
sobre a situação de Kevyn.

“Logo em seguida, coinciden-
temente, houve a assinatura de
contrato do Kevyn com um pro-
blema judicial aqui. Naturalmen-
te, o Kevyn e os seus advogados
só entraram na Justiça, só bate-
ram mesmo, com alguém para
dar um suporte de contrato. E
quem deu o suporte de contra-
to foi o CSA”, afirmou, dizendo
que esse ambiente pode gerar
um jogo mais acirrado.

“É o primeiro adversário nos-

AlexAlves; Hereda, Camutanga,Wagner
Leonardo e Rafinha; Djavan,Marciel (Rhaldney)
e Jean Carlos; Erick,Vinícius e Kieza.
Técnico: Hélio dosAnjos.

Thiago Rodrigues; Norberto,Matheus Felipe,
Lucão eVitor Costa; Gabriel Tonini, Silas e
Nadson; Aylon,Marco Túlio e Iury.
Técnico: Bruno Pivetti.

Local: Estádio dosAflitosHorário: 21h30
Árbitro: Emerson Ricardo deAlmeida
Andrade (BA)
Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e
Daniella Coutinho Pinto (ambos da BA)

FICHA

X
Náutico CSA

16h Brasil X Londrina

19h Guarani X Vitória

21h30 Náutico X CSA

21h30 Vila Nova X Botafogo

SÉRIE B
HOJE

11h Vasco X Operário

16h CRB X Remo

16h30 Confiança X Cruzeiro

18h15 Coritiba X Avaí

SÁBADO

11h Brusque X Ponte Preta

DOMINGO

20h SampaioCorrêa X Goiás

SEGUNDA-FEIRA

Novela “Kevyn” tem
mais capítulo na Justiça

Omaior
desafioda
temporada
Náutico passa a régua no título estadual e inicia hoje,
contra o CSA nos Aflitos, a caminhada para tentar
retornar à elite do Brasileirão após nove anos

TIAGO CALDAS/CNC
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FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 ACUMULOU 131.846,87
14 320 765,18
13 12564 25,00
12 131050 10,00
11 557108 5,00

01 03 07 08 09 10 13 15

16 18 20 21 23 24 25

LOTOFÁCIL 2241QUINA 5575

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA ACUMULOU 4.254.052,61
QUADRA 48 10.812,48
TERNO 4800 162,59

17 35 41 71 76

11 21 31 38 39 55 73

TIME DO CORAÇÃO VILA NOVA /GO

TIMEMANIA 1643

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

7 ACUMULOU 3.973.172,35
6 2 31.523,04
5 55 1.637,56
4 1194 9,00
3 12055 3,00

DUPLA-SENA 2228

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 3.086.869,60
QUINA 12 4.515,96
QUADRA 751 82,46

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA 1 59.610,61
QUINA 11 4.433,85
QUADRA 865 71,59

05 13 20 24 26 471º SORTEIO

02 18 25 33 39 462º SORTEIO

LOTERIAS[

OlateralKevynconseguiuuma
vitória no mais recente capítu-
lo da novela envolvendo sua res-
cisão contratual com o Náutico.
A juíza Marilia Leal Montenegro
Spinelli, da 1ª Vara de Trabalho,
deferiu o pedido do jogador de
rescisão unilateral do contrato.
Ao contrário de antes, agora a
decisão foi sobre o mérito, sem
caráter liminar. Ainda assim, ao
Náutico, cabe recurso, que deve
ser protocolado.

O jogador alega atrasos sala-
riais e não recolhimento do FGTS
e já teve liminar concedida an-
tes para a rescisão do vínculo,

mas o Náutico acumulou vitó-
rias em recursos. Como a deci-
são de agora foi tomada pela
mesma juíza de antes, e com os
mesmos argumentos, o jurídico
do Náutico segue confiante de
que, novamente, no Tribunal, o
clube terá vitórias. “Permanece
a certeza de que o Náutico tem
o direito. Tanto que as limina-
res que foram concedidas pe-
los mesmos motivos que a juí-
za concedeu a sentença, as limi-
nares foram cassadas. Não teve
um elemento novo, um fato no-
vo. Nada. São as mesmas”, expli-
cou o VP jurídico, Bruno Becker.

so dentro de casa, é o primeiro
adversário na competição e nós
vamos querer ganhar por tudo
isso. E também o CSA vai que-
rer ganhar da gente pelos obje-
tivos que o CSA tem. Mas eu ve-
jo um jogo bastante acirrado em
relação a esses pequenos episó-
dios”, comentou Hélio, que, pa-
ra este animoso confronto, de-
ve ter um desfalque importan-
te: o volante Rhaldney. Sem ele,
Marciel briga pela vaga.

CSADESFALCADO

No lado do CSA, o time do téc-
nico Bruno Pivetti deve ser bem
alterado em relação ao que ga-
nhou o título alagoano, no úl-
timo fim de semana. O time
do Mutange está desfalcado de
quatro titulares, sendo um por
suspensão (o volante Geovane),
dois por desgaste físico (Bruno
Mota e Gabriel) e um por lesão
( o centroavante Delatorre, ar-
tilheiro do time).

Hélio dos

Anjos e seus

comandados

iniciam caminhada

para tirar o Timbu

da Série B
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Pronto para umnovo
“match” na Ilha doRetiro
André é apresentado, fala da concorrência no ataque e se diz pronto para entrar

em campo para a reestreia com a camisa do Sport neste domingo, contra o Inter

ANDERSON STEVENS/SPORT

Jogador já está treinando com os companheiros no CT

Quatro reforços aptos

SANTA CRUZ

EDUARDO PARIN ESPECIAL PARAODIARIO

eduardo.parin@diariodepernambuco.com.br

Aos poucos o time comandado
por Bolívar vai tomando for-
ma. Ontem, mais quatro re-
forços tiveram seus nomes pu-
blicados no BID da CBF. No ca-
so, além dos laterais Julinho e
Weriton, os atacantes Frank e
Lucas Batatinha tiveram os no-
mes regularizados na platafor-
ma. Assim, o quarteto de nova-
tos está apto para estrear dian-
te do Manaus, neste domingo,

em partida válida pelo debute
da Cobra Coral na Terceirona.

Atuante pelo lado direit, We-
riton veio do Marcílio Dias-PR
para reforçar um dos setores
mais carentes do elenco. Pelo
lado esquerdo, Julinho vem de
passagem pelo São Bento-SP e
chegou com status de ‘titular’

Entreosatacantes, Frankvem
de boa passagem pelo Afogados
da Ingazeira e Lucas Batatinha
vira mais uma opção após pas-
sagem pela Inter de Limeira.

PEDROHENRIQUE DIAS ESPECIALPARAODP

esportes@diariodepernambuco.com.br

A
nunciado de surpresa
na última semana, o
atacante André retor-

nou ao Sport sob forte expec-
tativa da torcida. Prestes a ini-
ciar sua terceira passagem pelo
clube, o centroavante traz con-
sigo responsabilidades ineren-
tes à sua idolatria na Ilha do
Retiro. Em sua apresentação,
ontem, o jogador ‘passeou’ por
assuntos relacionados tanto ao
seu momento quanto à situa-
ção do Leão nesta temporada.

Questionado sobre a dura con-
corrência que há no ataque, ha-
ja vista a presença de Tréllez e
Mikael no elenco, André preferiu
minimizar a disputa pela ‘cami-
sa 9’ e projetou que há possibili-
dade de atuarem juntos. Mais ex-
periente, o atleta vislumbra ser

referência para o jovem Mikael,
que está guiando seus primeiros
passos como profissional.

“O Mikael é um menino que
está subindo. É uma revelação
do Sport. Um garoto que tem tu-
do para ser um dos grandes ata-
cantes do Brasil, e poder convi-

ver e estar com ele - poder pas-
sar um pouco de experiência -
é bem bacana. Então, tomara
que eu possa ajudá-lo passan-
do experiência dentro de cam-
po. O Tréllez é um grande joga-
dor, acho que, independente se
a fase é boa ou ruim, é um ca-

ra que está aqui, que está dedi-
cado, disposto a nos ajudar, e a
gente precisa de jogador assim”,
avaliou o novo reforço do Sport.

Questionado sobre o ‘casamen-
to’ que sempre deu certo com o
Sport, André não escondeu o ca-
rinho que tem pelo clube. Esta,
por exemplo, é a terceira tempo-
rada em que o atleta veste a ca-
misa rubro-negra. Das outras ve-
zes, anotou expressivos 43 gols
- maior marca do jogador nu-
ma equipe.

“É o famoso ‘match’. É uma pai-
xão mútua tanto do Sport, da tor-
cida comigo e eu com a torcida
e com o clube. Quando você está
num lugar que você gosta, num
lugar em que as pessoas gostam
de você, as coisas ficam muito
mais fáceis. Aqui no Sport, gra-
ças a Deus, aconteceu assim co-
migo”, relembrou André.

Regularizado desde a última
semana, André se colocou à dis-
posição do técnico Umberto Lou-
zer para atuar na estreia do Sport
na Série A, que será no próximo
domingo, contra o Internacional,
no Beira-Rio. Mesmo com o pou-
co tempo de retorno às ativida-
des, a decisão, segundo o joga-
dor, está nas ‘mãos’ do coman-
dante rubro-negro.

“Sobre a questão física, estou
bem, estou no BID, estou à dispo-
sição. Agora, se vou jogar ou não,
é uma escolha do treinador. Te-
mos que respeitar as coisas que
estavam acontecendo aqui, pois
existiam titulares. Então, pouco
a pouco, eu vou trabalhar para
poder melhorar a forma física e
ganhar meu espaço como titu-
lar”, revelou o atacante.

Atacante já está

regularizado no BID, mas

por conta do quesito físico,

sua presença domingo

ainda não está garantida


