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Matéria publicada pelo UOL, no dia
14 de junho deste ano, trouxe nova-
mente à tona o problema da fila no Bol-
sa Família: praticamente 4 milhões de
pessoas aguardam para entrar no pro-
grama, sendo que mais de 1 milhão
delas estão sem nenhuma de proteção
de renda, ou seja, não podem contar
nem com o Bolsa Família, nem com o
Auxílio Emergencial. No nosso estado
de Pernambuco, são mais de 100 mil
pessoas sem qualquer tipo de apoio
do governo federal, num cenário de
empobrecimento do Brasil. No dia se-
guinte à publicação da matéria, o pre-
sidente da República anunciou em en-
trevista que pretende reajustar o Bol-
sa Família, levando seu benefício mé-
dio mensal dos cerca de R$190,00 para

R$300,00 por família. Mas isso não re-
solve o problema da fila e quero aqui
explicar ao leitor o porquê.

Distintamente do que muitos pen-
sam, o Bolsa Família até hoje não é
um direito, ou seja, não há garantia
de atendimento a todos que dele pre-
cisam. Isso depende da existência de
vagas, ou, em outras palavras, da exis-
tência de orçamento para incorporar
as famílias pobres no programa. Atual-
mente, o governo tem condições de au-
mentar o Bolsa Família por dois mo-
tivos: primeiro, porque economizou
parte do orçamento do programa em
2021, pois muitos dos seus beneficiá-
rios estão recebendo o Auxílio Emer-
gencial; segundo, porque a inflação
vai permitir uma ampliação dos gas-

tos em 2022 – e parte dela pode ser
direcionada ao Bolsa Família.

Portanto, o aumento do benefício
do Bolsa Família será viabilizado por
uma circunstância orçamentária es-
pecífica, e não por uma melhoria es-
trutural no programa. É uma espé-
cie de remendo, que possibilita o rea-
juste neste momento, mas não evita
a formação de fila com milhões de
pessoas pobres à espera do progra-
ma. Isso porque o governo não corri-
ge a questão de fundo, que é garantir
que o Bolsa Família seja um direito,
de modo que o reajuste para quem já
recebe em nada garante a entrada de
novas famílias no programa.

Mais ainda, o governo divulgou um
reajuste no valor do benefício, mas vai

Quemmerece a Fila daMiséria?

Milton Coelho *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

deixar a linha de pobreza do progra-
ma praticamente inalterada. A linha
de pobreza é o limite de renda que a
família deve ter para ser considera-
da pobre e, portanto, poder ser aten-
dida pelo Bolsa Família. Se esta linha
não é reajustada, muitas pessoas que
são pobres na realidade não são con-
sideradas pobres pelo programa. Isso
faz com que tenhamos não somente
uma, mas duas filas no Bolsa Família.
A primeira é a fila formal, de quem
cumpre os critérios, mas não pode
ser atendido por falta de orçamento.
A segunda é a fila informal, de quem
vive na miséria, mas não é considera-
do pobre, porque o governo não atua-
liza a linha de pobreza do programa.

Ambas as filas são um ato de desu-
manidade: ninguém merece enfrentá-
-las. Por isso, fiz questão de integrar,
na Câmara dos Deputados, a Comis-

são Especial responsável pela análise
da Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) n. 200/2019. Esta PEC torna
o Bolsa Família um direito constitu-
cional, impedindo as filas e reajustan-
do anualmente os valores dos benefí-
cios e a linha de pobreza do programa.

Precisamos ter a clareza de que as
filas do Bolsa Família não são forma-
das por números e estatísticas frias,
mas sim por milhares de mães e pais
sem empregos ou salários dignos pa-
ra sua sobrevivência, de pessoas sem
alimentação adequada, de crianças
empurradas ao trabalho infantil. A
triste fila da miséria, portanto, só po-
de interessar a um governo completa-
mente despreocupado com o bem-es-
tar e com o desenvolvimento das fa-
mílias mais vulneráveis do nosso país.

* Deputado federal (PSB)
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3. Equipamentos e experiências
chinesas apoiam o combate con-
tra pandemia

No início de 2020, a pandemia
de Covid-19 começou a espalhar-
-se pelo mundo. Diante da pande-
mia, o governo chinês aplicou de
forma decisiva o bloqueio das ci-
dades e, ao mesmo tempo, exigiu
que todas as pessoas usassem más-
caras em locais públicos, além de
utilizar a tecnologia de rastrea-
mento em tempo real dos pacien-
tes. Olhando para trás, a experiên-
cia básica da China para combater
o vírus é colocar os cidadãos e a vi-
da em primeiro lugar, tomar medi-
das científicas, respeitar os julga-
mentos dos profissionais de saúde
e implementar as medidas de for-
ma mais rigorosa.

Enquanto a China continua com-
batendo a pandemia em seu próprio

país, ela está ajudando ativamente
o mundo e promovendo a constru-
ção de uma comunidade comum de
saúde humana. A China implemen-
tou o uso de suas vacinas como um
produto público global, está promo-
vendo ativamente a cooperação in-
ternacional na prevenção de pan-
demias, apoia a Organização Mun-
dial da Saúde em seu papel de lide-
rança, compartilha suas experiên-
cias com outros países e continua
prestando assistência a países e re-
giões com fraca capacidade para li-
dar com a pandemia, se tornando
no maior fornecedor mundial de
equipamentos de prevenção indivi-
dual e o maior fornecedor de vaci-
nas aos países em desenvolvimento.

A pandemia lembra ao mundo
que a humanidade é uma comunida-
de de destino compartilhado e que
ninguém consegue vencer uma cri-
se global isoladamente. A solidarie-
dade e a cooperação internacional
é o caminho certo a seguir. As pala-

vras, comportamentos egoístas ou in-
fundados não só prejudicarão o seu
próprio país, mas também o mundo.

4. Novo Plano da China é uma no-
va oportunidade para o mundo

Em 2020, a China afirmou acele-
rar o estabelecimento de um novo
padrão de desenvolvimento carate-

rizado de dupla circulação, que tem
o mercado interno como esteio e per-
mite o impulsionamento mútuo aos
mercados interno e externo.

A China implementará um nível
mais alto de abertura para o mun-
do e continuará expandindo a esca-
la de comércio de importação e ex-

portação, investimento estrangeiro
e externo, construirá um sistema
de mercado de alto padrão, forma-
rá um novo sistema de economia
aberta de alto nível e criará pros-
peridade com outros países.

A China também implementará
inabalavelmente o novo conceito de
desenvolvimento de inovação, coor-
denação, indústria verde, abertu-
ra e compartilhamento. O novo pa-
drão de desenvolvimento da China
certamente trará maiores oportu-
nidades de desenvolvimento para
todos os países, incluindo o Brasil.

5. A Diplomacia com Característi-
cas Chinesas promove a constru-
ção da Comunidade de Destino Co-
mum da Humanidade

A China se apresenta ativamente
ao mundo e se esforça para promo-
ver a construção de uma Comuni-
dade de Destino Comum da Huma-
nidade, insistindo no diálogo, con-
sulta, compartilhamento, coope-

ração ganha-ganha, intercâmbios,
tecnologias verdes e de baixo car-
bono, para construir um mundo de
paz duradoura, segurança univer-
sal, prosperidade comum, abertu-
ra, limpeza e beleza. A pandemia
de Covid-19 fez o mundo perceber
que a idéia de Comunidade de Des-
tino Comum da Humanidade não é
um sonho impossível, mas um fato.

A China seguirá firmemente o ca-
minho de desenvolvimento pacífico,
promoverá a construção de relações
internacionais caracterizadas pelo
respeito mútuo, justiça, igualdade e
cooperação ganha-ganha, participa-
rá da reforma e construção do siste-
ma de governança global, construi-
rá o Cinturão e Rota e contribuirá
com a sabedoria e força chinesas pa-
ra a construção da Comunidade de
Destino Comum da Humanidade.

A China ficará bem quando o mun-
do ficar bem, e vice-versa.

* Cônsul-Geral daChinanoRecife

Experiências e desenvolvimento da China beneficiamomundo (2)

Yan Yuqing *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

Diante da pandemia,
o governo chinês aplicou
de forma decisiva o
bloqueio das cidades



dor ainda apontou Osmar Ter-
ra como mentor intelectual do
grupo. “O ‘ministro’ desse gabi-
nete vai estar aqui na terça-fei-
ra”, disse Randolfe. Os senado-
res também relembraram a de-
fesa do deputado da imunidade
de rebanho e as postagens mi-
nimizando os impactos da pan-
demia nas redes sociais.

Já o depoimento de Filipe Mar-

tins está marcado para a próxi-
ma quinta-feira. Ele deverá ser
questionado sobre a participa-
ção nas negociações com a Pfi-
zer. No mês passado, ao ser ou-
vido pela CPI, o ex-CEO da em-
presa na América Latina, Carlos
Murillo, contou que a Pfizer teve
uma reunião na qual o assessor
esteve presente, junto com o ex-

-secretário de Comunicação da
Presidência da República Fabio
Wanjgarten e o vereador Car-
los Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Para os senadores Humberto
Costa, Rogério Carvalho e Ales-
sandro Vieira, a participação des-
ses nomes reforça a tese de um
“ministério paralelo”. “Ele tam-
bém é um dos integrantes do ga-
binete do ódio. Causa-nos estra-
nheza a participação do assessor
na negociação de vacinas”, decla-
ra Randolfe Rodrigues.

Ainda estão previstos os de-
poimentos de Francisco Emer-
son Maximiano, sócio da Pre-
cisa Medicamentos, empresa
investigada por intermediar a
compra da Covaxin pelo gover-
no federal. Ele deverá ser ouvi-
do amanhã. Fechando a semana,
na sexta-feira é a vez da direto-
ra-executiva da Anistia Interna-
cional e representante do Movi-
mento Alerta, Jurema Werneck,
e do epidemiologista, pesquisa-
dor e professor da Universidade
Federal de Pelotas, Pedro Hallal.

Ministério da
Saúde paralelo
namira da CPI
Semana da Comissão terá os depoimentos do
ex-ministro da Cidadania Osmar Terra e o assessor
internacional da Presidência, FilipeMartins

HENRIQUE SOUZA

politica@diariodepernambuco.com.br

A
Comissão Parlamentar
de Inquérito (CPI) da Co-
vid-19 chega à nona se-

mana de trabalhos com depoi-
mentos marcados de dois no-
mes bastante ligados ao gover-
no: o ex-ministro da Cidadania
e deputado federal Osmar Ter-
ra (MDB-RS) e o assessor inter-
nacional da Presidência da Re-
pública, Filipe Martins. Ambos
são apontados como integran-
tes do “Ministério da Saúde pa-
ralelo” responsável por aconse-
lhar o presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) no combate à
Covid-19 no Brasil.

O primeiro a falar deverá ser
o ex-ministro, hoje. Inicialmen-
te, os senadores aprovaram a
convocação do deputado fede-
ral, mas a convocação foi con-
vertida em convite após pedido
do presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL). Com isso, Os-
mar Terra pode optar por não
comparecer ou deixar a reunião
a qualquer momento. No mes-
mo dia, serão votados os reque-
rimentos da convocação do go-
vernador do Rio, Claudio Cas-
tro (PL) e do secretário de Saú-
de estadual, Alexandre Chieppe.

A oitiva de Osmar Terra aten-
de a requerimentos dos senado-
res Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE), Humberto Costa (PT-
-PE), Rogério Carvalho (PT-SE) e
Randolfe Rodrigues (Rede-AP).
Vice-presidente da CPI, Randol-
fe afirmou que a comissão já
tem certeza da existência de
um gabinete paralelo. O sena-
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Senadores querem
investigar participação do
grupo com informações
negacionistas em relação
à pandemia da Covid-19

POLÍTICA
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por Rhaldney Santos

Diario político

Discurso
Em entrevista à Rádio Clube AM 720, o presidente estadual

do PSL, Frederico França, negou que a nomeação de um alia-
do do presidente nacional da sigla, deputado federal Luciano
Bivar, para o comando do Porto do Recife tenha concretizado
o retorno da legenda à Frente Popular. Segundo ele, a indica-
çãode JoséLindosodeAlbuquerqueFilho foi “meramente téc-
nica” e atendeu a um pedido do governador Paulo Câmara
(PSB). “Não tem nenhum acordo político fechado com o PSB
nem a nível nacional e nem local. (...) O PSL não tem ainda ne-
nhuma definição política para que caminho irá tomar aqui no
estado de Pernambuco até omomento”, disse França. Após o
anúnciodanomeaçãodoaliadodeBivar noúltimodia 4, opre-
feito de Petrolina, Miguel Coelho (MDB), tratou de ir à mesa
com o coordenador político do PSL e ex-presidente estadual
da sigla Marcos Amaral. Saiu do encontro com o discurso de
que a volta do PSL à base socialista não é prego batido e pon-
ta virada. Em meio a esse cenário, França ressaltou o alinha-
mento nacional com o partido de Miguel Coelho. “O que tem
éumtrabalho feitonacionalmenteparaconvergênciade ideias,
de objetivos, de projeto depaís comoMDBnacional, que tam-
bém está em construção”, disse o dirigente pesselista.

Emendas
Aprovada naCâmaraMuni-
cipal do Recife, a Reforma
da Previdência Municipal,
que apresenta os requisitos
para a concessão da apo-
sentadoria voluntária, rece-
beu duas emendas de au-
toria do vereador Fabiano
Ferraz (Avante). Uma pro-
põe que os servidores te-
nham direito a solicitar a
aposentadoria antecipada
se expostos a agentes quí-
micos, físicos e biológicos
no exercício de suas fun-
ções. A outra aumenta o
prazo de custeio de saúde
suplementar dos emprega-
dos da URB e Emprel para
24 meses.

Feminicídio
A presidente do Centro de
Mulheres deRibeirão, Sônia
Lima, promoveu uma au-
diência pública na Câmara
de Vereadores para tratar
da violência contra amulher
e o feminicídio em tempos
de pandemia. Diversos es-
pecialistas foram ouvidos.

Avançando
A criação de uma vara judi-
cial para combater o crime
organizado em Pernambu-
co foi aprovada emmais um
Colegiado da Alepe.

Litoral Norte
A prefeita de Igarassu, pro-
fessoraElcioneRamos(PTB),
tem buscado em Brasília
apoioparaacidadecompar-
ceriadealgunsministrospa-
ra investir na infraestrutura,
educação e turismo. A ges-
tora esteve na sede da Em-
bratur, conversando com o
presidentedo Instituto,oper-
nambucanoCarlosBrito,que,
segundo ela, tem um olhar
especial para o litoral daRe-
gião Metropolitana Norte.

Entrevista
O senador Eduardo Girão
(Podemos - CE) vai ser en-
trevistado, às 9h, na Rádio
Clube AM 720. A transmis-
são comvídeo é simultânea
pelos canais Diario de Per-
nambuco no YouTube e Fa-
cebook.

_00303_0www.diariodepernambuco.com.br/politica
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Osmar Terra
é apontado como
possível integrante

do grupo de
aconselhamento
ao presidente
Bolsonaro



TSE quer que Bolsonaro
prove fraude na eleição
Ministro Luís Felipe Salomão deu um prazo de 15 dias para que o presidente da
República apresente provas sobre suposta irregularidade na disputa de 2018

O
ministro Luís Felipe Sa-
lomão, do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE),

deu prazo de 15 dias para que o
presidente Jair Bolsonaro apre-
sente provas de que ocorreram
fraudes nas eleições de 2018, co-
mo o chefe do Executivo tem
alegado. A determinação tam-
bém se estende a outros políti-
cos que tenham feito acusações
do mesmo teor.

Salomão também determinou
que seja aberto procedimento
administrativo para avaliar os
riscos de fraudes no pleito de
2022, e se realmente ocorreu
alguma irregularidade na vota-
ção em que Bolsonaro foi elei-
to. As alegações de fraude emba-
sam pedidos do presidente para
a implantação do voto impres-
so, em que ao votar na urna, o
equipamento emitira uma cédu-
la com o voto, que seria arma-
zenado em um compartimen-
to, que poderia ser aberto para
auditor os resultados.

Ainda ontem, Bolsonaro vol-
tou a afirmar que, nas eleições
de 2022, o ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva ganhará as elei-
ções apenas na fraude. O manda-
tário ainda chamou o petista de
“nove dedos” e defendeu a apro-
vação do voto impresso. As decla-
rações foram feitas a apoiadores

no Palácio da Alvorada. “Só na
fraude o ‘nove dedos’ volta. Se o
Congresso aprovar e promulgar,
teremos voto impresso. Não vai
ser uma canetada de um cida-
dão, como esse daqui, que não
vai ter voto impresso. Pode es-
quecer isso daí”, apontou.

MAIS POLÊMICA
Jair Bolsonaro também voltou a
citar a existência de um docu-
mento do Tribunal de Contas da
União (TCU) que revelaria que
50% das mortes registradas por

Covid-19 no Brasil foram por ou-
tras causas que não o vírus. Po-
rém, o órgão já desmentiu a in-
formação e negou a existência
desse tipo de levantamento. O
presidente se baseou, na verda-
de, em um ‘estudo paralelo’ de
caráter pessoal do auditor Ale-
xandre Figueiredo Costa Silva
Marques, já afastado do Tribunal.

“Existe, sim, um documento
oficial do TCU que fala em super-
notificaçãodecasos tendoemvis-
ta a forma como os estados con-

seguiriam recursos, levando em
conta o número de pessoas con-
taminadas ou vitimadas pela co-
vid. Talvez eu seja um dos únicos
chefes do mundo que têm cora-
gem de falar em tratamento pre-
coce. Mais do que isso, o que eu
defendo é a liberdade do médi-
co poder tratar o seu paciente,
e o CFM que, no meu entender,
é o órgão adequado para tratar
desse assunto”, alegou.

Ao ser questionado por uma
repórter da Globo sobre o uso
de máscaras em São Paulo, lem-
brando que ele havia sido mul-
tado pelo governador de São
Paulo, João Doria, este mês pe-
la falta do uso do equipamen-
to, o presidente se alterou, reti-
rou a máscara que utilizava e a
mandou “calar a boca”.

“Estou sem máscara em Gua-
ratinguetá, você tá feliz agora?
Essa Globo é uma merda de im-
prensa.Calaaboca.Vocês sãouns
canalhas. Vocês fazem um jorna-
lismo canalha, que não ajuda em
nada. Vocês destroem a família
brasileira, destroem a religião
brasileira, vocês não prestam. A
Rede Globo não presta. Um pés-
simo órgão de informação. Você
tinha que ter vergonha na cara
de se prestar a um serviço por-
co que é esse que você faz”, bra-
dou. (Do Correio Braziliense)

A 10ª Vara Federal do DF
absolveu o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, o ex-mi-
nistro Gilberto Carvalho e
outros cinco investigados na
Operação Zelotes. A denúncia
do Ministério Público Federal
(MPF), feita em 2017, alegava
que os políticos aceitaram pro-
messa de vantagem indevi-
da feita por
empresários
da indústria
automotiva
durante o se-
gundo man-
dato de Lula.

Segundo a
decisão do juiz Frederico Bo-
telho, não se “demonstrou de
maneira convincente a forma
pela qual os réus Luís Inácio
Lula da Silva e Gilberto Car-
valho teriam participado no
contexto supostamente cri-
minoso narrado pelo órgão
acusador. O MPF, inclusive,
expõe tal fato em suas ale-
gações”. Em maio deste ano,

o próprio MPF se manifestou
pela absolvição dos denuncia-
dos na operação.

“É segura, portanto, a con-
clusão de que a acusação care-
ce de elementos, ainda que in-
diciários, que possam funda-
mentar, além de qualquer dú-
vida razoável, eventual juízo
condenatório em desfavor dos

réus”, afir-
mou o juiz.

A senten-
ça que ab-
solveu os
invest iga -
dos foi rea-
lizada antes

mesmo da apresentação das
alegações finais pelas defe-
sas dos acusados para evitar
maiores constrangimentos
à legítima presunção de ino-
cência e “promovendo o en-
cerramento de um pleito acu-
satório que, após longa e pro-
funda instrução, mostrou-se
carente de justa causa para
fins condenatórios”.

O ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB) afir-
mou durante entrevista à CNN
Brasil, ontem, que sempre
se “deu bem” com o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT). Ao falar sobre o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem
partido), FHC deixou claro
que não conhece o chefe do
Executivo federal. “Eu sem-
pre me dei bem com o Lula.
O Bolsonaro eu nem conheço
e nem tenho desejo de conhe-
cer”, afirmou o ex-presidente.

Ao falar sobre um possível
impeachment, Fernando Hen-
rique afirmou que “apesar de
não gostar desse remédio (im-
peachment)” ele, lendo os jor-
nais, têm o sentimento de que
“chegou a hora.” FHC comen-
tou sobre a família Bolsona-

ro. “É preciso ter cuidado ao
trazer os filhos para o gover-
no, pois pode dar a sensação
de que estamos sendo gover-
nados por uma oligarquia.”

O ex-presidente também
opinou que o ex-juiz Sergio
Moro errou ao se aproximar
tanto da política. Disse la-
mentar dizer que o ex-juiz
revelou-se “um político va-
cilante”. Durante o bate-pa-
po, o tucano falou sobre a
importância da vacinação e
pediu para que a população
se vacine contra a Covid-19.
Fernando Henrique Cardo-
so é sociólogo, cientista po-
lítico, professor universitá-
rio, escritor e político brasi-
leiro. Ele foi 34.º presidente
do Brasil entre 1995 e 2003.
(Estado de Minas)
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Justiça absolve Lula
emais cinco pessoas

FHC: “Eu sempreme
dei bemcomLula”

ZELOTES

ENTREVISTA
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Chefe do Executivo voltou
a dizer que existe um
documento do TCU
contestando o número
demortes por Covid-19

De acordo com a decisão,
não ficou provado de
maneira convincente
participação “no contexto
supostamente criminoso”

Bolsonaro
ofendeu uma

repórter ontem:
“Cala a bola”



> >EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

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

DÓLAR
Maio/2021: 0,83
Abril/2021: 0,31
Março/2021: 0,93
Fevereiro/2021: 0,86

BOLSAS (em %)

IBOVESPA

0,67%
DOW JONES

586,89%

18/Junho: 5,069
17/Junho: 5,023
16/Maio: 5,060 6,1965,023

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

6,53

SELIC

Em% ao ano

4,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,5000 0,2446
(-0,91%)

IPCA do IBGE (em%)

A internet tem sido uma al-
ternativa dos empresários pa-
ra alavancar as vendas e redu-
zir os prejuízos. As lojas estão
fazendo promoções e investin-
do mais às vendas online.

Gerente de marketing do Ca-
ruaru Shopping, Wallace Carva-
lho afirma que parte dos consu-
midores optou por adiantar as
compras. “As ferramentas onli-
ne foram muito bem aceitas e o
nível de compras cresceu 36%,
incluindo itens de São João. Nós
observamos que uma parte dos
clientes se preparou e comprou
com antecedência”, disse.

Mas as contratações temporá-
rias para o período devem cair.
De acordo com dados da Fede-
ração das Indústrias do Estado
de Pernambuco (Fiepe), antes da
pandemia, cerca de 12 mil pos-
tos de trabalho diretos e indi-
retos eram criados em Carua-
ru. “Alguns lojistas que contra-
tavam 15% a mais de pessoal,
acabaram contratando cerca de
3%”, observou Wallace.

Com o andamento da vacina-
ção contra a Covid-19, há chan-
ces de que o São João volte a ser
realizado de forma tradicional
em 2022. Para o economista Ho-
rário Forte, da Fundação Dom
Cabral, no entanto, o processo
de recuperação financeira só
deve acontecer em dois ou três
anos. “Isso significa que será
um processo mais lento, porém
constante e progressivo”, con-
cluiu. Por sua vez, o presidente
da CDL Caruaru, Adjar Soares,
espera que as vendas já se recu-
perem ainda neste ano.

DANIELLE SANTANA

ESPECIAL PARA O DIARIO

danielle.gomes@diariodepernambuco.com.br

P
alco de um dos maiores
festejos juninos do país,
Pernambuco terá mais

um ano de prejuízo econômico
por causa do cancelamento do
São João. Com o impedimento
da realização da festa em decor-
rência da pandemia da Covid-19,
o estado deixará de movimen-
tar cerca de R$ 434 milhões. O
cálculo tem como base o mon-
tante que, segundo a Secretaria
de Cultura de Pernambuco, cir-
culou no estado em 2019, últi-
mo ano das comemorações an-
tes da crise sanitária.

Naquele ano, mais de 513 mil
turistas circularam por diversas
cidades pernambucanas que pos-
suem tradição no festejo juni-
no, como Gravatá e Caruru, no
Agreste, e Arcoverde e Petroli-
na, no Sertão. Em 2019, peque-
nos, médios e grandes empresá-
rios chegaram a celebrar um au-
mento de 25% no faturamento
em relação a 2018, ano em que
a estimativa de circulação ficou
em R$ 347 milhões.

Sem a festa, a estimativa é de
que o prejuízo seja de R$ 200
milhões em Caruaru, de acordo
com a prefeitura. “Perdemos a
data de Santo Antônio e Dia dos
Namorados com o fechamento

JO
R
G
E
FA

R
IA
S
P
M
C
D
IV
U
LG

A
Ç
Ã
O

Aposta na
internet
para reduzir
prejuízos

Recuperação
será lenta e
progressiva
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PE temperdamilionária
sem festejos juninos
A estimativa é que aomenos R$ 434milhões deixem de circular no período,
considerando o valor estimado pelo governo estadual nas festas de 2019

do comércio em todas as cida-
des da região. Também não ti-
vemos as festas do Pátio do For-
ró e as comemorações tradicio-
nais como a queima da foguei-
ra estão proibidas. É uma que-
da das vendas muito grande que
não tem como recuperar”, ex-

plicou o presidente da Câmara
de Dirigentes Lojistas de Carua-
ru, Adjar Soares.

O dirigente lojista destaca que
o baixo movimento de turistas
impacta o desempenho do setor.
“Caruaru é um polo que aten-
de mais de 50 cidades, mas co-

mo também não tá havendo
festividade nos outros municí-
pios, a queda do movimento é
enorme e impacta muito”, ava-
liou. Apesar da provável retra-
ção nas vendas, ele observa que
neste ano o impacto deverá ser
menor do que em 2020.

Caruaru
calcula as
perdas em
R$ 200mi
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Câmara aprova
mudanças na
aposentadoria
Alíquota de contribuição do funcionário aumenta
de 12,82% para 14% e a idademiníma passa a 61
anos para as mulheres e 64 para os homens

Após analisar 28 emendas
do Senado, a Câmara dos De-
putados aprovou a Medida Pro-
visória 1031/21, que viabiliza
a privatização da Eletrobras,
estatal vinculada ao Minis-
tério de Minas e Energia que
responde por 30% da energia
gerada no País. A matéria per-
de a vigência amanhã e será
enviada à sanção presiden-
cial. O modelo prevê a emis-
são de novas ações a serem
vendidas no mercado sem a
participação da empresa, re-
sultando na perda do contro-
le acionário de voto mantido
atualmente pela União.

Essa forma de desestatiza-
ção é a mesma proposta no PL
5877/19, que o governo enviou
em 2019 mas não foi adiante.
Apesar de perder o controle, a
União terá uma ação de classe

especial (golden share) que lhe
garante poder de veto em de-
cisões da assembleia de acio-
nistas a fim de evitar que al-
gum deles ou um grupo de vá-
rios detenha mais de 10% do
capital votante da Eletrobras.

No mesmo artigo que tra-
ta da operação de capitaliza-
ção, foram colocados disposi-
tivos que preveem a contrata-
ção de energia de reserva de
termelétricas movidas a gás
natural, mesmo em regiões
ainda não abastecidas por ga-
soduto. Os 1000 MW a serem
comprados em 2026, por exem-
plo, devem privilegiar o con-
sumo de gás natural produ-
zido na região Amazônica e
usados por termelétricas em
capitais ou regiões metropo-
litanas ainda sem gás natu-
ral. (Agência Câmara)

HENRIQUE SOUZA

ESPECIAL PARA O DIARIO

politica@diariodepernambuco.com.br

D
epois de dez horas inin-
terruptas de reunião, a
Câmara do Recife apro-

vou ontem a reforma da Previ-
dência municipal em primei-
ra votação. A discussão, a mais
longa da história da casa, se es-
tendeu por conta do debate das
emendas, mas os cinco projetos
de lei foram aprovados por 32
votos a 7. As proposições devem
passar por mais uma discussão.
Antes do início da sessão, servi-
dores municipais contrários à
mudança realizaram protesto
em frente à Câmara.

Entre as mudanças, o proje-
to prevê o aumento da alíquo-
ta de contribuição previdenciá-
ria para todos os funcionários,
sem distinção de salários, sain-
do de 12,82% para 14%. Já a ida-
de mínima para a aposentadoria
passará para 64 e 61 anos para
homens e mulheres, respectiva-
mente. Anteriormente, a idade
mínima era de 60 anos para os
homens e 55 para as mulheres.

De acordo com a prefeitura,
serão instituídas duas regras de
transição. A primeira delas será
válida para os servidores que es-
tão perto da aposentadoria. Ela
será composta por um sistema
de pontos que deverá determi-
nar a remuneração do servidor.
A outra possui requisitos míni-
mos. Para as mulheres, será ne-
cessário ter ao menos 57 anos
de idade e 30 de contribuição.
Já para os homens, a exigência é

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

CMR/DIVULGAÇÃO

Aprovação daMP ocorreu em reunião extraordinária

Vereadores do Recife debatem o assunto por 10 horas

Privatização vai à
sanção de Bolsonaro

DEPUTADOS

CURTA[
FAMÍLIAS

Intenção
de consumo
aumenta
O indicador Intenção de
Consumo das Famílias
(ICF), divulgado ontem
pela Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo
(CNC), ficou em 67,5
pontos, uma alta de 2,1%
em junho, considerando
o ajuste sazonal. Apesar
do aumento, foi o menor
nível desde agosto de
2020 (66,2 pontos).

de que possuam 60 anos de ida-
de e 35 de contribuição.

Além disso, a prefeitura anun-
ciou um Programa de Desliga-
mento Voluntário para os ser-
vidores das autarquias munici-
pais, válido para a Emlurb, CT-
TU, URB, Csurb, e Emprel. O ser-
vidor que aderir ao programa
terá direito a receber uma in-

denização equivalente a até 15
vezes seu salário mensal.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Romerinho Jatobá (PSB)
elogiou os debates e ressaltou o
espaço garantido para críticos
e defensores da reforma. Mino-
ria, a oposição pediu a retirado
do assunto de pauta e criticou a
urgência dada ao projeto.
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O
Recife do alvorecer do
século 20 sofria inten-
sas transformações ur-

banísticas, políticas e sociais. No-
vos pensamentos começavam a
ganhar mais espaço entre inte-
lectuais e, consequentemente,
na imprensa e na literatura. Du-
rante pesquisas na microfilma-
gem da Fundação Joaquim Na-
buco e nos acervos da Faculda-
de de Direito do Recife e da Bi-
blioteca Pública Estadual, o jor-
nalista, escritor e professor Ri-
cardo Japiassu Simões encon-
trou um interessante recorte so-
bre essa época com edições bas-
tante deterioradas do jornal O
Tacape, entre 1928 e 1929. Esses
achados foram reunidos no livro
Crônicas comunistas (Cepe Edito-
ra, 168 páginas), lançado hoje, a
partir das 19h, no canal do You-
Tube da Cepe.

Na live, o autor vai conversar
com o escritor Raimundo Carre-
ro, com o pro-
fessor de lite-
ratura, poeta
e crítico lite-
rário Alexan-
dre Furtado e
com o editor
da Cepe, Dio-
go Guedes.

O título resgata textos de três
intelectuais e ativistas influen-
tes na história e na cultura da-
quele Recife do começo do sécu-
lo 20: Raul Azedo (médico baia-
no radicado no Recife, progres-
sista que contribuiu muito para
a imprensa), Joaquim Pimenta
(jornalista, advogado e profes-
sor cearense também aqui radi-
cado) e Alice Azedo Pimenta (fe-
minista atuante numa socieda-
de patriarcal e conservadora, fi-
lha de Raul e esposa de Joaquim).

O Tacape se descrevia como um
“quinzenário de crítica social e
de educação popular” e, com crí-
ticas contra o capitalismo, de-
batia assuntos como educação,
ciência, religião e saúde. Sendo
uma ferramenta de divulgação
e esclarecimento da visão mar-
xista, a publicação era engajada
nas lutas dos trabalhadores e na
emancipação feminina. Essa úl-
tima temática era abordada por
Alice, que, em publicações como
essa, agora podem ser mais co-

nhecidas enquanto representati-
vidade feminina em nossa histó-
ria. Isso é ressaltado pelo prefá-
cio de Luzilá Gonçalves Ferreira.

Para se ter uma ideia, Alice já
falava sobre a necessidade do di-
vórcio (só instituído em 1977),
além da violência doméstica,
do direito ao voto e à participa-
ção das mulheres na vida públi-
ca. Segue um trecho bastante
atual: “Os últimos assassinatos
ocorridos nesta capital devem
pesar na consciência dos legis-
ladores como crimes: duas mu-
lheres tombaram sem vida e três
outras feridas gravemente. Não
foram revólveres vingativos ou
punhais acerados que as abate-
ram: foram as leis brasileiras. Fo-
ram decretos que armaram bra-
ços de maridos cruéis. Se tivés-
semos o divórcio, essas infelizes
não teriam sucumbido”.

Entre os textos, ainda é possí-
vel encontrar relatos de apoio a
operários grevistas que, orienta-
dos por Joaquim Pimenta, exi-

giamaumento
de salário e oi-
to horas de tra-
balho. Ou rela-
tosdemanifes-
tações de des-
contentamen-
to de diversas

camadas dos trabalhadores, dos
comícios organizados por apoia-
dores de Dantas Barreto e mais.
“Os males sociais que nos afli-
gem: corrupção e desvarios po-
líticos; bancarrota financeira
crônica, produto de governos
imprevidentes, inábeis ou pou-
co escrupulosos; crises econô-
micas generalizadas e tenden-
tes, dia a dia, a agravar-se; aten-
tados ostensivos a direitos irre-
vogáveis”, diz um trecho assina-
do por Joaquim.

Ricardo Japiassu explica que a
primeira parte da pesquisa foi
realizada nos anos 1990, com
financiamento da CNPq e en-
foque nas mulheres do estado -
quando ele encontrou Alice Pi-
menta. A segunda foi nos anos
2000, com financiamento da
Faculdade Damas e auxílio de
quatro alunos. “É um registro
de uma época quente da histó-
ria de Pernambuco, com uma
movimentação política inten-
sa, novas ideias chegando atra-
vés da literatura”, conta Ricardo

A publicação era muito
engajada nas lutas dos
trabalhadores e na
emancipação feminina,
com textos libertários
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como um “quinzenário de crítica social e de educação popular”

LivroCrônicas comunistas resgata textos do antigo jornal
OTacape, que circulou na década de 1920 e se descrevia

Japiassu, em entrevista.
“Eles tomaram conta dessas

questões comunistas através da
literatura e criaram um jornal
liberal, para frente, aberto. É
interessante a releitura desses
textos num momento tão com-
plicado politicamente. A liber-
dade é quem determina a cora-
gem em viver. Eles falam do co-
tidiano, da luta do proletaria-
do, da luta cultural. Joaquim Pi-

menta criticou Gilberto Freyre
no livro O homem de um olho só
e foi elogiado por Câmara Cas-
cudo. Alice pediu divórcio pa-
ra as mulheres. Raul defendeu
uma religião científica e não
acreditava no catolicismo. Eles
tiveram essa coragem e foram
esquecidos pela história.”

“É muito importante esse res-
gate, as páginas do jornal desfa-
leceram, não tem nenhuma edi-

ção que dê para ler”, diz o autor,
que ressalta o vácuo sobre a fa-
mília nos registros historiográ-
ficos. “De Alice, por exemplo,
não encontramos sequer uma
fotografia. De Joaquim Pimenta,
achamos um passaporte na Fun-
daj. Mas não achamos nenhum
descendente que nos desse mais
ideias sobre a família”, conta. “Eu
espero que, com a publicação, es-
sas pessoas apareçam”, finaliza.



[ Palavras cruzadas [ Astros
ÁRIES (21/03 a 20/04)
O momento promete mudanças
positivas nas finanças. Talvez se-
ja preciso paciência,mas se con-
seguir manter a ansiedade sob
controle alcançará a sua meta.

TOURO (21/04 a 20/05)
Pensemais napessoa amadaeno
que pode fazer para agradá-la. O
dia de hoje deve ser dedicado a
planos futuros e à estabilização
da sua vida pessoal.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Mudançasno trabalhopodemdei-
xá-lo numa posiçãomais confor-
tável. Um contato inesperado de
alguémque foi importante no seu
passado pode acontecer.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
Seus amigos serão responsáveis
por seusmelhoresmomentos de
hoje. Um interesse seu desperta-
rá o entusiasmo de todos, levan-
do-os amomentos de diversão e
descontração.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Se deseja resolver os problemas
que o estão atormentando, você
precisará ser paciente e escutar o
que os outros têm a dizer.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Você hoje poderá contar comum
amigo e a boa vontade dessa pes-
soa aumentará a intimidade en-
tre vocês. É um bom momento
para colocar algo novo em ação.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Seu trabalho deve ser a suamaior
preocupaçãonodia de hoje. Algu-
mas mudanças parecem não to-
mar o rumo que gostaria, mas se
for paciente, eventualmente tudo
dará certo. Saber aceitarmudan-
ças será vital para o seu sucesso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Não deixe que a ansiedade domi-
neos seus atos, pois as coisas não
são tão ruins quanto parecem.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Pensenoquepode fazer parame-
lhorar a vida da sua família. Seja
no aspecto financeiro ou no re-
lacionamento de vocês, esse é
o momento de pensar naqueles

que mais ama.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Quanto mais se envolver em al-
go que lhe interessa, mais terá a
lucrar. Aceite ajudas.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Há muita coisa acontecendo, e
você está tendo dificuldade pa-
ra manter tudo sob controle. É
possível que se sinta atraído por
alguém que não seria bom para
você. Saiba dizer não.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Nada poderá impedi-lo de con-
seguir o que deseja se encarar
suas responsabilidades com a
devida seriedade.
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L
ançadoem2012,comapoio
do Funcultura, o romance
histórico O general das mas-

sas ganha uma nova versão on-
line disponível para o público a
partir de hoje. Desta vez, o texto
do jornalista e escritor recifense
Paulo Santos de Oliveira ganha o
auxílio das ilustrações do pintor
ipojucano José Cláudio da Silva.
A obra, premiada como melhor
do ano pela Academia Pernam-
bucana de Letras em 2012, nar-
ra as epopeias políticas, milita-
res e amorosas de José de Inácio
Abreu e Lima, que deu nome ao
município pernambucano e par-
ticipou das guerras de indepen-

dência da américa espanhola ao
lado de Simón Bolívar.

Com narrativa em primeira
pessoa, Abreu e Lima descreve
suas aventuras, a partir da fu-
ga de uma prisão portuguesa,
na Bahia, após ter sido obriga-
do a assistir ao fuzilamento do
próprio pai, o Padre Roma, pri-
meiro mártir da Revolução Per-
nambucana de 1817. Exilado na
Venezuela, o então jovem capi-
tão tornou-se membro do esta-
do-maior do exército de Simón
Bolívar e participou da guerra de
independência e do processo de
implantação de regimes republi-
canos numa região vastíssima,

Romance sobre
Abreu e Lima
Autores pernambucanos lançam versão digital
gratuita deO general dasmassas, que narra as
epopeias políticas, militares e amorosas do general

ZÉ CLÁUDIO/DIVULGAÇÃO

PremiadopelaAcademiaPernambucanadeLetrasem2012, livroé ilustradoporZéCláudio

que compreende seis dos atuais
países sul-americanos.

De volta ao Brasil, ele continua
a lutar pelos seus ideais progres-
sistas, tendo amargado prisão
em Fernando de Noronha pela
sua participação como um dos
“cabeças” da Revolução Praiei-
ra, em Pernambuco, no ano de
1848, E depois de morto foi obri-
gado ao exílio, novamente: por
defender a liberdade religiosa, o

bispo Cardoso Ayres proibiu seu
enterro em campo santo católi-
co, e seu corpo repousa até hoje
no Cemitério dos Ingleses.

“Espero que este trabalho aju-
de a divulgar as fantásticas his-
tórias de Abreu e Bolívar”, diz o
autor Paulo Santos, “pois, além
de extremamente aventurosas
e românticas, ajudam-nos a en-
tender a formação política e as
consequentes mazelas da nossa

América Latina”.
O website ogeneraldasmassas.art.

br trará uma versão condensada
da obra, com apresentações de
nomes como Caesar Sobreira e
Beatriz Arcoverde. Quem se inte-
ressar pelo livro completo pode-
rá adquirir através de link dispo-
nibilizado no site. O design é de
Célia Menezes. O projeto é reali-
zado com recursos da Lei Aldir
Blanc de Pernambuco.
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ARQUIVO PESSOAL

O mestre Carlos Moraes, figura de destaque na nossa
sociedade, com os netos Leonardo e Maria Fernanda
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JOÃOALBERTO
@joaoalbertodp @blogjoaoalberto

Bom dia: “João Gilberto
tem o direito de pedir si-
lêncioaocantar.Quemnão
quiser ouvi-lo, está auto-
rizado a ficar em casa.”
(Ruy Castro)

Umhotelderenomadaban-
deirainternacionalserácons-
truído no Recife Antigo.

Lamentado o falecimento,
nofinaldesemana,deBráu-
liodeCastroautordefrevos,
forrósesambasdesucesso.

Alceu Valença e sua Yanê
curtindo dias de trabalho e
descanso em Campina
Grande, na Paraíba.

Quem recebeparabénsho-
jepelo seuaniversário éLê-
da Rivas, que durantemui-
tos anos foi editora do nos-
so caderno Viver.

IveteSangalo lamentounas
redes a marca de 500 mil
brasileirosmortos pelaCo-
vid-19: “Não é sobre parti-
dos, é sobre humanidade.”

Isabela Azevedo comparti-
lhandonas redes cliques de
seuensaiogestante,àespe-
ra da primeira filha,Maria.

A cozinheira Dona Rosa,
conhecidapor impedir o fe-
chamentodoHotelCentral,
trabalhando em linha de
pratos típicos doSão João.

Fabiana Karla comemoran-
do amarca de 1,9milhão de
seguidores no Instagram.

AestilistaSindelMedeiros
criou coleção de vestidos
de festa inspiradosno filme
Cruella, da Disney.

movimento

Alex Ribeiro, Alexandre
Mesquita, Jayme Asfora,
Joana Cavalcanti, Luci Lima,
Luiz Griz, Maria Eunice
Mergulhão, Marília Gilka de
Oliveira, Marilu Machado
Guimarães, Nara Galvão, Paulo
Gesteira Costa, Pedro Serafim
e Stella Marques.

aniversariantes

Belo trabalhonaFundaçãoTerra
OmestreÁlvaro Dantas faz umbelíssimo trabalho de ajuda à
Fundação Terra, do padre Airton Freire. Ele comanda equipe do
Icone que realiza cirurgias de catarata, devolvendo a visão, a
dignidade e o prazer de viver, para velhinhos assistidos pela
notável instituição.

Retomadados cinemas
Voltaram a funcionar, ontem os cinemas dos shoppings
Recife, Tacaruna, Plaza, Costa Dourada e Boa Vista e
entre os filmes em exibição Cruella, Invocação do Mal 3
- A Ordem do Demônio, Espiral- O Legado dos Jogos
Mortais e Spirit- O Indomável.

TuristasvoltamaPortodeGalinhas
Os hotéis, resorts e pousadas de Porto de Galinhas
comemoram a volta da permissão de frequentar a praia e
tomar banho de mar. A proibição havia provocando um
grande número de cancelamento de reservas. Mesmo
ficando a maior parte do tempo nas piscinas dos
estabelecimentos, o turista não abre mão da praia. A
melhora já se observa para o próximo final de semana.

TURISMO
ORecifeConventionBureau, a
AbavdePernambucoea
Recria promoverão entre os
dias 24e26deagosto aExpo
Vivências - FeiraNordeste e
TurismoCriativo, eventopara
mostrar comoosetor pode se
reinventar pós-pandemia.

ESTADUAL
Nomeuprogramadesábado
naTVTribuna,osecretário
RodrigoNovaesrevelouque
desistiudedisputarmandato
dedeputadofederalnopróximo
ano.Vai tentarquartomandato
comodeputadoestadual.

ENCONTRO
A política pernambucana foi
destaque no encontro que
aconteceu no final de
semana, entre Armando
Monteiro Neto eWolney
Queiroz.

SPORT
OConselho Deliberativo do
Sport deve aprovar, hoje, a
realização de eleição direta
do novo presidente, dentro
de 15 dias, opinião aprovada
pelo ex-presidente Milton
Bivar. Não havia amenor
razão para um presidente
interino por 90 dias.

CAMINHONEIROS
Insatisfeitos com o preço do
diesel, que não para de subir,
caminhoneiros voltam a
ameaçar greve nacional para
o dia 25 de julho.

LIDERANÇA
Uma das principais
lideranças de Pernambuco,
Paulo Sales está
entusiasmado com o
projeto do Instituto de
Formação de Líderes de
Pernambuco.

APROVAÇÃO
ACâmaraMunicipaldoRecife
deveaprovaraindanesta
semanaprojetodeleido
prefeitoJoãoCampos,que
destinaR$2,7milhõesparao
AuxílioMunicipalEmergencial
deSãoJoão,queatenderá
500beneficiários.

SEGUNDOVOLUME
Chegando às livrarias o
segundo volume da
trilogia Escravidão, de
Laurentino Gomes. Pelo
primeiro volume, ele
ganhou o Prêmio Jabuti.

CIDADANIA
AOAB, o CREA o
Conselho de Arquitetura e
Urbanismo e a ONGNovo
Jeito comandam ações de
arrecadação de donativos
para famílias carentes.

REVISTA
JeanWillys, Marina Lima,
Karol Conká, Linn da
Quebrada e Gabriel
Massan participam de
edição especial da revista
Suporte, com apoio do
festival Coquetel Molotov
e da Companhia Editora
de Pernambuco.

NAMÍDIA
OserialkillerLázaroBarbosa
passouaserogrande
destaquedostelejornais,
superandodaCPIdaCovide
os500milbrasileiros
mortospelaCovid-19.

GRISALHAS
Vemcrescendoa lista de
famosasque aderiramaos
cabelos grisalhos após a
quarentena: Samara
Felippo,Glória Pires,
RenataVasconcellos, Preta
Gil, GutaStresser eSuzana
Alves, entre outras.

LANÇAMENTO
Paulo Roberto Cannizzaro
lança o livroUmaHistória
Contada noCéu, que
destaca encontros
imaginários entre
ex-presidentes doBrasil
entre os períodos da
Monarquia e a República.

MODAPRAIA
Mariana Ferreira inaugura
nova loja daMarecota, de
moda praia, bolsas e
chapéus, hoje, na Jaqueira.

ELEIÇÃO
Anovadiretoria da
SociedadedosAmigosda
MarinhadePernambuco
será eleita nodia 8de julho,
emvotação, das 14hàs 17h,
na sededaCapitania dos
Portos dePernambuco, no
RecifeAntigo.

LANÇAMENTO
Emlive,hoje,aCepelança
CrônicasComunistas,do
nossoex-companheirode
redaçãoRicardoJapiassu,
comtextosdeRaulAzedo,
JoaquimPimentaeAlice
Azedo,nosanos 1920.



Sede do PMI doRecife temnovas instalações
Com uma área total construída de 345,23 m², o ProgramaMunicipal poderá mais do que dobrar sua capacidade de armazenamento
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A nova central passa a funcionar na Madalena e recebeu investimentos de R$ 1,1 mi

Sala de armazenamento possui câmara fria de 55,80m2

Programade Imunização armazena
26 substâncias imunobiológicas

_11010_1
Editor:Gabriel Trigueiro Editor-assistente:Wladmir Paulino
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Será a partir da nova
unidade que acontecerá a
distribuição de doses
para as 150 salas da Rede
Municipal de Saúde

Inaugurar esse

espaço da nova sede

do Programa

Municipal de

Imunizações é um

sonho realizado”

Luciana Albuquerque,
secretária de Saúde do Recife

O
sistema de saúde públi-
co doRecifeganhou um
reforço para erradicar

e manter sob controle doenças
que sejam prevenidas por meio
de vacinação. A nova sede do
Programa Municipal de Imuni-
zações foi inaugurada na capital
pernambucana, ontem. Na nova
unidade, ficarão armazenadas
as vacinas e é de onde aconte-
cerá a distribuição de doses pa-
ra as 150 salas de vacinação da
Rede Municipal de Saúde. A no-
va central passa a funcionar na
Madalena e recebeu investimen-
tos da ordem de R$ 1,1 milhão.

“Nessa nova estrutura a gen-
te tem duas vezes mais capaci-
dade do que a
estrutura anti-
ga, para poder
armazenar to-
das as vacinas.
Aqui, tem vá-
rias geladeiras
específicas pa-
ra armazenar vacinas e uma câ-
mara fria. Com essa estrutura a
gente garante que o Programa
de Imunização da nossa cidade
tenha uma unidade mais forte
e sólida para garantir que to-
dos os recifenses sejam imuni-
zados”, declarou João Campos.

“Lembrando que agora a gen-
te está com a vacinação muito
forte e intensa contra a Covid-19,
mas também temos várias cam-
panhas de vacinação, que acon-
tecem de maneira permanente
na cidade. E vai ser aqui, nessa
estrutura, que todas as vacinas

serão armazenadas e a equipe
que trabalha com isso também
ficará. A cidade ganha esse im-
portante ativo e eu tenho certe-
za que toda a equipe da Prefei-
tura, da Secretaria de Saúde, do
Programa Municipal de Imuni-
zação, vai estar sempre à disposi-
ção para cuidar dos recifenses”,
acrescentou o gestor no ato de
inauguração da nova unidade.

Com uma área total construí-
da de 345,23 m2, as novas insta-
lações do Programa permitirão
mais do que dobrar a capacida-
de de armazenamento, passan-
do de 210 mil para 526 mil doses
de vacinas. Além de ser peça fun-
damental no atual processo de

vacinação con-
tra a Covid-19,
a nova sede vai
ter capacidade
para acondi-
cionar todas
as vacinas que
fazem parte do

Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI), como tríplice viral e ou-
tros 25 imunobiológicos. A cen-
tral conta com sala de armaze-
namento, composta por câmara
fria de 55,80m2 e espaço destina-
do a 20 câmaras de conservação
de vacinas de 280L. Uma sala de
distribuição e uma de inspeção,
além de toda área administrati-
va que terá, entre outros ambien-
tes, salas de reunião, apoio e téc-
nica. A estrutura ainda contará
com copa, recepção, banheiros
acessíveis e um estacionamento
com oito vagas.

A secretária de Saúde do Re-
cife, Luciana Albuquerque, ce-
lebrou a inauguração do novo
equipamento e fez questão de
lembrar aos recifenses que a
campanha de vacinação con-
tra a gripe segue ativa, em pa-
ralelo aos esforços para conter
a Covid-19. “Inaugurar esse es-
paço da nova sede do Progra-
ma Municipal de Imunizações
do Recife é um sonho realizado
para nós. Entre as vacinas que
a gente armazena, temos as do
calendário de rotina, como a va-
cina da gripe, e também as va-

cinas da Covid-19. É muito im-
portante dizer que quem está
no grupo prioritário da vacina-
ção da gripe e da Covid-19, po-
dem procurar nossos postos de
vacinação para tomar os imuni-
zantes”, destacou a secretária.

Atualmente, o PMI guarda 26
substâncias imunobiológicas.Na
lista, estão as vacinas do calen-
dário, como a BCG, que protege
contra tuberculose; tríplice vi-
ral, que garante proteção contra
sarampo, caxumba e rubéola;
VIP e VOP, contra a poliomieli-
te e HPV, que previne câncer do
colo do útero; entre outras. Lá
também são armazenados so-
ros e imunoglobulinas antite-
tânicos e antirrábicos. Em épo-
ca de campanhas de vacinação,
como a de gripe, que está acon-
tecendo desde o dia 12 de abril,
o PMI chega a receber mais de
600 mil doses de vacina, mais
que o dobro do recebido quan-
do não há campanha.

Também presente na inaugu-
ração da sede do Programa Mu-
nicipal de Imunizações, a coor-
denadora municipal de Imuni-
zação, Elizabeth Azoubel, re-

lembrou que desde a criação
do Programa Nacional de Imu-
nizações, em 1973, foram eli-
minadas ou são mantidas sob
controle as doenças preveníveis
por meio da vacinação. “Eram
só quatro vacinas. Hoje em dia,
entre vacinas e soros, nós temos
mais de 26. Dentre elas, as con-
tra poliomielite, caxumba, ru-
béola, sarampo e tétano. Todas
as vacinas que causam doenças
quesão imunopreveníveisagen-
te tem aqui no programa”, co-
memorou.

“Aqui, a gente vai garantir
uma melhor qualidade às va-
cinas que vão sair dessa cen-
tral, com a certeza de que não
vai ter variação de temperatura
que possa comprometer as vaci-
nas ou alterar as potências de-
las. Apesar dos pais terem des-
cuidado um pouco da vacina-
ção, é importante manter as
crianças vacinadas e com altas
coberturas para a gente evitar
que algumas doenças como a
poliomielite, e até mesmo o sa-
rampo, voltem e tenham aque-
las epidemias que a gente via há
muitosanos”, finalizouAzoubel.



R
ecife alcançou, ontem,
mais uma marca impor-
tante: mais de 50% da po-

pulação adulta da capital, ou se-
ja, pessoas com 18 anos ou mais,
já receberam pelo menos uma
dose da vacina, de acordo com
os números divulgados pela pre-
feitura. Esse
número man-
tém o municí-
pio acima da
média nacio-
nal de imuni-
zação, que es-
tá em cerca
de 28%. Até as 17h de ontem,
621.020 pessoas já haviam rece-
bido pelo menos a primeira do-
se no município. Atualmente a
cidade possui 1.237.614 pessoas
com 18 anos ou mais, aptas a se-
rem vacinadas pelo Plano Nacio-
nal de Operacionalização Vaci-

nação contra a Covid-19 .
Desde o início da vacinação,

no dia 19 de janeiro, já foram
vacinadas 847.794 pessoas, sen-
do que 235.624 delas já estão
com esquema vacinal completo
- com duas doses do imunizan-
te. Na cidade, todos os grupos

prioritários e
os munícipes
com 43 anos
ou mais já es-
tão recebendo
a vacina.

A PCR op-
tou por ofere-

cer um sistema 100% digital
para realizar cadastro e agen-
damento da população elegível
para receber a vacina: o Conec-
ta Recife (http://conectarecife.re-
cife.pe.gov.br).

PONTOSDEVACINAÇÃO
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RODOLFO LOEPERT/ PCR

SES-PE

O Recife dispõe atualmente de 20 locais de vacinação

Foram arrecadados edredons, agasalhos e sapatos

Campanha do agasalho
para população de rua

Jaboatão
inicia a
vacinação
itinerante

SOLIDARIEDADE

H1N1

Atualmente a capital
pernambucana possui
1.237.614 pessoas com 18
anos oumais, aptas a
serem vacinadas

Desde ontem, o município
de Jaboatão dos Guararapes,
na Região Metropolitana do
Recife, colocou em prática
uma campanha de vacinação
itinerante contra a influen-
za em vários pontos de con-
vivência social da cidade. De
acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, a ação tem
por objetivo alcançar a meta
estabelecida pelo Ministério
da Saúde de imunização dos
grupos prioritários contra a
H1N1. A iniciativa se estende
até o próximo dia 9 de julho
e irá percorrer todas as sete
regionais do município.

De acordo com o prefeito
Anderson Ferreira (PL), o ob-
jetivo da ação é minimizar
ao máximo possíveis casos
da doença, tendo em vista o
início do período de inverno.

“É muito importante que a
população compareça às uni-
dades de saúde, ainda mais
agora,nessaépocadechuvas”,
explicou o prefeito.

S E R V I Ç O

Confira abaixo os dias e locais onde
a ação irá acontecer:

22/6 - Posto Dislub (BR-101 Sul), das
8h às 16h, para caminhoneiros
23/6 - Estação do Metrô de Cajueiro
Seco, das 8h às 16h, para os grupos
prioritários
23/6 - Centro de Referência da
Mulher, das 8h às 14h, para os grupos
prioritários
23/6, 7/7 e 9/9 - Policlínica da
Criança e Adolescente, das 8h às 12h,
para crianças de seis meses a
menores de seis anos
25/6 - Escola Municipal Nossa
Senhora do Loreto, das 8h às 14h,
para professores
25/6 e 2/7 - Jaboatão Prev, das 8h às
14h, para aposentados e pensionistas
28/6 - Estação do Metrô de Cavaleiro,
das 8h às 16h, para os grupos
prioritários
28/6 - Escola Municipal Lêda Maria,
das 8h às 14h, para os professores das
Regionais 2 e 3
1/7 - Bompreço de Candeias, das 8h
às 16h, para os grupos prioritários
5/7 - Estação do Metrô de Jaboatão
Centro, das 8h às 16h, para os grupos
prioritários
5/7 - Centro de Reabilitação
Massangana, das 8h às 12h, para
pessoas com deficiência permanente

Recife:mais de
50%dos adultos
foramvacinados
Município semantém acima damédia nacional e
já possui mais de 620mil pessoas que receberam
pelomenos a primeira dose contra a Covid-19

A Diretoria Geral de Monitora-
mento e Gestão Estratégica (DG-
MOG) da Secretaria Estadual de
Saúde (SES-PE) arrecadou mais de
400 peças de vestuário para a po-
pulação vulnerável em situação
de rua na Campanha do Agasa-
lho 2021. A mobilização, orga-
nizada em parceria com a Dire-
toria de Políticas Estratégicas e
a Superintendência de Atenção
Primária da SES-PE, arrecadou,
desde 1º de maio até a última
quarta-feira (16), 424 itens, en-
tre edredons, agasalhos, sapatos
e outras vestimentas doadas pe-
los funcionários do órgão esta-
dual. Os donativos foram entre-
gues, em ação simbólica na últi-

ma sexta-feira para a população
atendida pelo Centro POP Neu-
sa Gomes, equipamento gerido
pelo município do Recife.

“Na Campanha do Agasalho
2021, aproveitamos a estação do
inverno para mobilizar esforços
e arrecadar donativos para aten-
der à população que vive em si-
tuação de rua”, explica Juliana
Cau, da Diretoria Geral de Moni-
toramento e Gestão Estratégica
e coordenadora da ação.

Iniciada em dezembro de 2020,
a Ação Solidária SES beneficiou,
em sua primeira campanha,
puérperas internadas nos hos-
pitais estaduais Barão de Luce-
na (HBL) e Agamenon Magalhães

A prefeitura disponibiliza 20
pontos de vacinação, entre salas
e drive-thrus. Todos funcionam
de domingo a domingo, das 7h30
às 18h30. As salas estão localiza-
das na Universidade Católica de
Pernambuco (Unicap), na Boa
Vista; Universidade Federal Ru-
ral de Pernambuco (UFRPE), em
Dois Irmãos; Parque de Exposi-
ção de Animais, no Cordeiro; na
Unidade de Cuidados Integrais
(UCIS) Guilherme Abath, no Hi-
pódromo; Compaz Ariano Suas-
suna, no Cordeiro; Ginásio Ge-
raldão, na Imbiribeira; Departa-
mento Nacional de Obras Con-
tra as Secas (Dnocs), na Tamari-
neira; Parque da Macaxeira, na
Macaxeira; UPA-E do Ibura.

Já os drive-thrus estão no De-
partamento Nacional de Obras
Contra as Secas (Dnocs), na Ta-
marineira; Parque de Exposição
de Animais, no Cordeiro; Fórum
Ministro Artur Marinho - Justi-
ça Federal de Pernambuco (Ave-
nida Recife), no Jiquiá; Universi-
dade Federal Rural de Pernam-
buco (UFRPE), em Dois Irmãos;
Juizados Especiais do Recife, na
Imbiribeira; Parque da Macaxei-
ra, na Macaxeira; Geraldão, na
Imbiribeira; Universidade Fede-
ral de Pernambuco (UFPE), na Ci-
dade Universitária; Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, no
Bairro do Recife; BIG Bompreço
de Boa Viagem e BIG Bompreço
de Casa Forte.

(HAM). Na época, foram arreca-
dados mais de 1 mil itens, divi-
didos em 140 kits de higiene pes-
soal para as mães e seus bebês.
“Nessa campanha, a linha de
cuidado escolhida foi o fortale-
cimento da rede maternoinfan-
til”, explica Cau.

A próxima campanha será lan-
çada em setembro e contempla-
rá a linha de cuidado de doen-
ças raras. As doações serão en-

tregues, no mês de outubro, à
Associação Pernambucana de
Amparo aos Fibrocísticos (Apaf
- Inspirar).

A mobilização deve angariar
itens para montar kits de alimen-
tação e higiene para as crianças
e familiares atendidos pela As-
sociação. Em dezembro, a últi-
ma Ação Solidária de 2021, de-
ve contemplar a linha de cuida-
do da população idosa.
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Recife abre até
1,3mil vagas
para professores
Serão contratados 1.100 profissionais para a Educação
Infantil e o Ensino Fundamental Anos Iniciais;
emais 200 para o Ensino Fundamental Anos Finais
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Transferências entre unidades também são previstas

Prefeito João Campos
anunciou também
um concurso público

Funase adota sistema
para evitar superlotação

RESSOCIALIZAÇÃO

Até que o concurso

público seja lançado,

a gente vai começar

de maneira imediata

com a contratação

simplificada”

João Campos,
prefeito do Recife

O
prefeito do Recife, João
Campos, anunciou on-
tem a contratação de

até 1.300 novos professores e
professoras para atuação na re-
de pública municipal. Para o re-
forço na rede está prevista a rea-
lização de concurso público pa-
ra professores da Educação In-
fantil e Ensino Fundamental,
com as mesmas 1,3 mil vagas
nas 320 unidades escolares da
rede municipal. Até a conclusão
do certame, será realizada sele-
ção simplificada para preenchi-
mento das vagas.

"A gente anuncia aqui a con-
tratação de até 1.300 professo-
ras e professores para atuarem
em uma das 320 unidades edu-
cacionais da Prefeitura do Reci-
fe. Lembrando que, dessas 1.300
vagas, 1.100 vão ser dedicadas

para ocupação das creches e do
ensino fundamental nos anos
iniciais, e outras 200 para en-
sino fundamental anos finais”,
explicou João Campos. “A gente
vai criar neste momento uma
comissão para preparar um con-
curso público e até que ele seja
lançado, a gente vai começar de
maneira imediata com a con-
tratação simplificada. Vamos
juntos fortalecer a educação
na nossa cidade e eu tenho
certeza que, com professores
e professoras engajados, pre-
parados e preparadas e com
nossos alunos prontos para
aprender, a gente vai consoli-
dando a cada dia Recife como
a cidade que fortalece a edu-
cação”, completou.

Oeditalparaa seleção serápu-
blicado nos próximos dias. Pa-

As unidades da Fundação de
Atendimento Socioeducativo
(Funase) adotaram um siste-
ma que estabelece uma pon-
tuação conforme o ato infra-
cional atribuído ao adolescen-
te. De acordo com a Funase, a
iniciativa tem o objetivo de es-
tabelecer critérios para o in-
gresso, a permanência ou a
saída de adolescentes e contri-
bui para acabar com o proble-
ma histórico da superlotação.

“Demos aquele passo, dois
anos atrás, com a regulamenta-
ção da Central de Vagas e temos
muito orgulho de dizer que não
há mais superlotação no siste-
ma socioeducativo de Pernam-
buco”, explicou o secretário de

Desenvolvimento Social, Crian-
ça e Juventude, Sileno Guedes.

De acordo com a Funase, se
não houver vaga na unidade
em que ele deve ser atendido,
a instituição pode indicar para
reavaliação do Judiciário outro
socioeducando com pontuação
menor e, assim, liberar a vaga,
se houver entendimento nesse
sentido por parte do juiz, do
promotor e do defensor públi-
co responsável pelo processo.
Transferências entre unidades
também são previstas, embo-
ra esse seja um recurso orien-
tado em último caso para não
afetar questões de segurança e
da distância do interno em re-
lação à família.

“Tivemos várias reuniões pa-
ra a construção dessas normas
complementares, algoque tevea
elaboração do Judiciário, do Mi-
nistério Público, da Defensoria
Pública, do Cedca e também a
retaguarda das nossas equipes
técnicas e da Central de Vagas”,
acrescenta a presidente da Fu-
nase, Nadja Alencar.

Outro ponto é que, quando
houver indisponibilidade de va-
gas, o modelo prevê o encami-

nhamento ao Judiciário de aná-
lises qualitativas dos socioedu-
candos indicados para reavalia-
ção, apontandose têmbomcom-
portamento, se já fugiram das
unidades onde são atendidos e
se têm engajamento em ativida-
des pedagógicas. Esses aspectos
têm peso na decisão sobre a saí-
da ou não da Funase, com base
em informe técnico a ser feito
pela Coordenadoria da Central
de Vagas (CCV) da instituição.

ra garantir as atividades e no-
vos projetos no ano letivo 2021,
serão contratados 1.300 profes-
sores e professoras, sendo 1.100
para professores I, contemplan-
do a Educação Infantil e o Ensi-
no Fundamental Anos Iniciais;
- e 200 para professores II, con-
templando o Ensino Fundamen-
tal Anos Finais, ambos com car-
ga horária de 270h/a.

Também foi constituída a Co-
missão Organizadora do Con-
curso Público, conforme a por-
taria nº 037 publicada em Diá-
rio Oficial no último sábado
(19). O certame ofertará 1.300
vagas, sendo 1100 para profes-
sores I, contemplando a Educa-

ção Infantil e o Ensino Funda-
mental Anos Iniciais, com car-
ga horária mensal de 145h/a,
e 200 para professores II, con-
templando o Ensino Funda-
mental Anos Finais, com car-
ga horária de 100h/a.

Após a constituição da Comis-
são Organizadora, que tem co-
mo principal função o planeja-
mento, acompanhamento e su-
pervisão da realização do Con-
curso Público, a gestão agora
trabalha nas próximas etapas
do processo, como a elabora-
ção do edital e a abertura do
chamamento público para con-
tratação de empresa responsá-
vel pela realização do processo.

CURTA[
SAÚDE

UFPE reabre
espaço para
exercícios
A Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE)
reabriu o Campus Recife
para a prática de
atividades físicas
individuais no canteiro
central e na pista de
cooper do Cavouco. O
acesso será permitido
das 5h às 9h e das 16h às
20h, inclusive nos fins de
semana. É obrigatório o
uso de máscara e a
observação do
distanciamento.As
atividades coletivas
permanecem proibidas.
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“A
s Novas Leis e a Se-
gurança Jurídica na
Construção Civil” se-

rá o tema do VI Seminário Con-
jur/CBIC – Construindo o Direi-
to, que a Câmara Brasileira da
Indústria da Construção – CBIC,
o Sinduscon-PE e a Ademi-PE
promoverão conjuntamente,
nos próximos dias 29 e 30 de
junho, das 17h às 20h30, com a
correalização do Senai Nacional.
O evento apresenta uma progra-
mação robusta
e consonante
com as atuais
demandas do
setor constru-
tivo nacional,
sobretudo em
sua busca pe-
la segurança jurídica dos pro-
cessos envolvidos em seu coti-
diano, da comercialização de
bens imóveis, passando pelas
relações com seus fornecedo-
res, até a contratação enquanto
prestadores de serviços e obras
públicas.

O seminário, que ocorre a ca-
da ano em um estado diferen-
te, terá a sua segunda edição
em formato virtual. A primei-

Simpósio vai debater, em dois dias, atuais demandas do setor construtivo nacional

ra ocorreu em 2020, com orga-
nização conjunta com a Ademi
do Distrito Federal. “A expecta-
tiva é de que sejam confirma-
das as participações de mais de
400 inscritos, entre construto-
res, gestores públicos e advoga-
dos, além de outros profissionais
envolvidos na cadeia produtiva
do setor”, informa o coordena-
dor nacional do evento, o advo-
gado Guilherme Guerra, consul-
tor jurídico da Ademi-PE e mem-

bro do Conjur/
CBIC e do Co-
mitê de Direi-
to Imobiliário
da OAB-PE.

Para o presi-
dente da CBIC,
José Carlos

Martins, trata-se de um espa-
ço inteligente, com nomes ex-
pressivos, para debates relevan-
tes e muita troca de conteúdo.
“Esta edição discutirá questões
eminentes e urgentes como ví-
cios construtivos, Lei de Recupe-
ração Judicial, entre tantos ou-
tros assuntos”, comenta. “Em-
preender significa conhecer o
cenário e avaliar as condições
para decidir investir. E em um

país que começa a dar sinais tí-
midos de retomada da econo-
mia, tudo que a sociedade mais
precisa é da decisão do empre-
sário em investir. Pois daí vem
a consequente geração de em-
prego e renda que todos preci-
sam”, complementa ele.

O presidente da Ademi-PE,
Avelar Loureiro Filho, é de opi-
nião semelhante: “A segurança
jurídica dos negócios imobiliá-
rios sempre foi uma das maio-
res preocupações das incorpo-
radoras e, por conseguinte, da
Ademi-PE. Seja diante da bus-
ca do desenvolvimento susten-
tado das empresas, ou no apa-
rentemente simples ato da as-
sinatura do contrato imobiliá-

rio, regras claras e consonantes
com nossa realidade se fazem
necessárias”, considera.

No conteúdo programático
constam mesa virtual de aber-
tura e aula magna, bem como
a realização de cinco painéis te-
máticos: “A Reforma da Lei de
Recuperação Judicial e os Impac-
tos na Construção Civil”, “A Im-
portância das Soluções Consen-
suais de Conflitos na Constru-
ção Civil”, no dia 29, e “Vícios
Construtivos na Construção Ci-
vil”, “A Aplicação das MPs 927/20,
1.045/21 e 1.046/21 na Justiça do
Trabalho e nos Tribunais e seus
impactos na Construção Civil” e
“A Nova Lei de Licitações e sua
Repercussão na Construção Ci-

Seminário discute
novas leis na
construção civil
Evento promovido conjuntamente pela Câmara
Brasileira da Indústria da Construção – CBIC,
Sinduscon-PE e Ademi-PE ocorrerá de forma virtual

vil”, dia 30.
“Sob o viés do Direito, serão

dois dias em que teremos a opor-
tunidade de aprender com gran-
des nomes do mundo jurídico
e ouvir seus posicionamentos
sobre relações negociais ine-
rentes ao cotidiano da Indús-
tria da Construção”, comenta
o presidente do Sinduscon-PE,
Érico Furtado Filho.

As inscrições, que são gratui-
tas para participantes de Per-
nambuco, podem ser feitas atra-
vés do site www.cbic.org.br/se-
minariojuridico. No mesmo es-
paço virtual, também pode ser
conferida toda a programação
e os palestrantes confirmados
do evento.

As inscrições são gratuitas
para participantes de
Pernambuco e podem ser
feitas no site www.cbic.
org.br/seminariojuridico

BLENDA SOUTO MAIOR/ARQUIVO DP



O
Brasil é o único país
com mais de 100 mi-
lhões de habitantes a

integrar a lista dos 10 países
com mais mortes por milhão
de habitantes no mundo. Em
valores absolutos, com mais de
meio milhão de mortes por Co-
vid-19, a nação também está ca-
da vez mais próxima de se tor-
nar o país com
mais óbitos pe-
la doença. Por
enquanto, os
Estados Uni-
dos ainda lide-
ram este triste
ranking.

Ao se comparar a realidade
brasileira com países que têm a
população próxima à nossa, dá
para se ter uma noção da mag-
nitude que a pandemia tomo.
A Indonésia, com 270 milhões
de habitantes e mesmo com o
descontrole da variante Delta,
que tem feito os casos explodi-
rem no país, tem 54.662 mor-

tes por Covid-19, segundo dados
da Universidade John Hopkins.

O Paquistão, 216 milhões de
habitantes, acumula 22.007
mortes. A campanha de imuni-
zação no país também anda em
passos lentos. Semana passada,
40% dos centros de vacinação
tiveram que ser fechados devi-
do à escassez do imunizante. O

país asiático re-
cebeu 1,55 mi-
lhões de doses
da Coronavac
no domingo e
espera receber
mais3milhões
de doses nesta

terça. “Portanto, qualquer pres-
são no sistema e problemas lo-
cais de distribuição serão ate-
nuados de segunda ou terça-
-feira”, disse Faisal Sultan, che-
fe da saúde no país, em uma
postagem no Twitter, no últi-
mo sábado (19).

Bangladesh, por sua vez, com
163 milhões de habitantes, tem

Brasil, omais
mortal entre os
países populosos
Considerando apenas as nações commais de
100milhões de habitantes, gigante sul-americano
lidera ranking de óbitos por Covid-19 com vantagem

MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL

Brasil também está mais próximo de se tornar o
país commais vítimas letais da doença no total

13.548 mortes. O país anunciou
nesta semana a extensão por
mais um mês das restrições
de circulação. A preocupação é
principalmente com a frontei-
ra com a Índia, onde tem-se re-
gistrado um aumento de casos.

E a Nigéria, com 201 milhões
de habitantes, tem só 2.117
mortes totais, número próxi-
mo ao que o Brasil tem regis-
trado diariamente.

PANDEMIA EMNÚMEROS
O Brasil chegou à marca de
500 mil mortes no último sá-
bado (19). O país é o segundo
do mundo a atingir essa mar-
ca. O número de óbitos no Bra-

sil dobrou em apenas três me-
ses. As últimas 100 mil vidas
perdidas levaram só 51 dias
para ocorrer. O ritmo está tão
acelerado que, se mantido, o
Brasil pode ultrapassar os Es-
tados Unidos, que têm mais
de 600 mil mortes.

Na comparação por milhão
de habitantes, o Brasil é o no-
no do mundo com mais mor-
tes. Ele está à frente de paí-
ses como Estados Unidos, Ín-
dia, China e Rússia. Com 617
mil mortes por Covid-19, os
EUA só aparecem em 20° lu-
gar quando se faz a compara-
ção pela quantidade de habi-
tantes. (Correio Braziliense)

MINAS GERAIS

Homempisa
emcruzes
de vítimas
Vídeos e fotos de um
homem rasgando faixa
e pisando em cruzes
que homenageavam as
vítimas da Covid-19,
emMachado, no Sul de
Minas, repercutiram na
região. O caso aconteceu
no último sábado (19),
depois de uma
manifestação silenciosa
contra o presidente Jair
Bolsonaro. O bolsonarista
Luiz Flávio Ramos,
conhecido na cidade
como Palitó, foi flagrado
rasgando a faixa e pisando
nas cruzes que faziam
uma homenagem às
vítimas da Covid no Brasil.
As imagens repercutiram
na região. Um boletim de
ocorrência foi registrado
pela vice-presidente do
Partido dos Trabalhadores
da cidade (PT), Larisse
Silva de Souza. (Camilla

Dourado - Especial para o

Estado de Minas)

WALTERSON ROSA/ MS

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, anunciou ontem,
em Brasília, que um avião com
1,5 milhão de doses da vacina
contra Covid-19, da farmacêuti-
ca Janssen, deve chegar ao Bra-
sil às 6h45 de hoje, no aeroporto
de Viracopos, em Campinas (SP).

O anúncio foi feito após uma
previsão inicial, de receber 3
milhões de doses até 15 de ju-
nho, não ter sido confirmada.
De acordo com o Ministério da
Saúde, o envio foi cancelado pe-
la própria Janssen, que não te-
ria explicado os motivos.

Queiroga afirmou que a va-
cina da Janssen “é muito útil”
por ser de dose única, propor-
cionando uma vacinação “mais
rápida” da população.

As declarações foram dadas
durante audiência pública da
Comissão Temporária da Co-
vid-19, no Senado. O ministro
voltou a afirmar que o gover-
no planeja a vacinação - com ao
menos uma dose - de todos os
adultos até setembro, e a imu-
nização completa de todas as
pessoas acima de 18 anos até
dezembro. (Agência Brasil)

Avião com 1,5milhão de doses da
Janssen chega hoje, dizministro
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Na comparação por
milhão de habitantes, o
Brasil é o nono colocado
domundo commais
mortes pelo vírus
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N
a reestreia do técnico Ro-
berto Fernandes, o Santa
Cruz conseguiu demons-

trar uma evolução em campo,
mas apenas empatou em 2 a 2
com o Jacuipense, no Arruda, e
continua sem conseguir vencer
na Série C. O time coral abriu o
placar no segundo tempo com
Lucas Batatinha, sofreu a vira-
da e buscou o empate na reta
final, aos 42 minutos, com Léo
Gaúcho. Bambam e Thiaguinho
marcaram para o Leão Grená.

Com mais um resultado nega-
tivo, o Santa Cruz chega a dois
pontos e permanece na penúl-
tima colocação do Grupo A, na
frente do Jacuipense, com a mes-
ma pontuação. Agora a comis-
são técnica de Roberto Fernan-

ANA BEATRIZ VENCESLAU

ESPECIAL PARA O DIARIO

esportes@diariodepernambuco.com.br

Pensando mais à frente, a dire-
toria do Náutico se articula com
o apoio do Conselho Deliberati-
vo do clube para que o treinador
Hélio dos Anjos continue no co-
mando do elenco, mesmo com o
atual mandato do presidente Ed-
noMeloedasuachapaencerrado,
o que está previsto para aconte-
cer no fim deste ano. Quem reve-
loua ideiaedetalhou os trâmites

foiovice-presidenteDiógenesBra-
ga, em entrevista à Rádio Clube.

Tratando do acordo como mú-
tuo, e apontan-
do que Hélio
dos Anjos tam-
bém quer per-
manecer traba-
lhandonoestá-
dio dos Aflitos,
odirigenteasse-
gurou que o assunto será subme-
tidoaoConselhoDeliberativoem
breve,e semburocraciasmaiores.

“Existe um alinhamento sim
com o Hélio dos Anjos. Ele quer
ter um projeto mais longo e a

gentetambém
quer.Mas,pelo
fato do nosso
mandato ter-
minarnofinal
desse ano, nós
vamos subme-
ter esse assun-

to ao Conselho Deliberativo, e
após o posicionamento, a gente
conduz e finaliza esse processo

comele.Mas, éumprocesso tran-
quilo”, afirmou.

Reforçando o desejo mútuo pa-
ra uma história mais longa, Dió-
genes classificou a iniciativa co-
mo “natural”, tendo em vista os
bons frutos que Hélio vem co-
lhendo juntodaequipe. “Hélio tá
muito feliz no Náutico, e a gente
tá muito feliz com ele. Fazer um
contrato mais longo, com proje-
to e planejamento, é natural. Hé-
lio quer isso, e a gente também”,
garantiu Diógenes.

Náutico já estuda como renovar comHélio
COMANDO

Santa Cruzmelhora
tecnicamente na estreia
deRoberto Fernandes,
quebra jejumde gols,mas
empata em2 a 2 como
Jacuipense e segue sem
vencer na Série C
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Clube e treinador têm
intenção de um projeto
mais longo nos Aflitos
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Vítor; Gedeilson,TiagoAlves, Railon eVicente;
Charles, Peixoto, Luiz Fernando (Kanu) e
Jeremias (Railan); Thiaguinho (Renato
Henrique) e Bambam (Geovane Itinga).
Técnico: Fábio Frubal

Jordan;Weriton, Breno Calixto,William
Alves e Julinho (Eduardo); Derley (Madson),
Vitinho (Karl) e Chiquinho; França (Frank),
Lucas Batatinha (Léo Gaúcho) eWallace
Pernambucano.Técnico: Roberto Fernandes.

Local: estádio doArruda, Recife (PE)
Árbitro: Leonardo Ferreira Lima (PR)
Assistentes: Heitor Alex Eurich (PR) eAndrey
Luiz de Freitas (PR)
Cartões amarelos: Vitinho, Derley (Santa
Cruz); Vicente, Peixoto (Jacuipense)
Gols: Lucas Batatinha aos 6’, Bambam aos
9’, Thiaguinho aos 22’ e Léo Gaúcho aos 42’
do 2ºT.

FICHA

X2 2
Santa Cruz Jacuipense

SÉRIE C - GRUPO A
P V SG

Altos 7 2 3
Volta Redonda 7 2 3
Ferroviário 7 2 -1
Manaus 6 2 -3
Tombense 6 1 3
Botafogo-PB 5 1 1
Floresta 5 1 1
Paysandu 5 1 0
Santa Cruz 2 0 -3
Jacuipense 2 0 -4

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

CLASSIFICAÇÃO

Logo após a conquista do
Pernambucano, o técnico
alvirrubro revelou que
recusou sondagens do
futebol árabe para sair

PAULO PAIVA/DP

des vai ter a semana para tentar
ajustar o time para o próximo
confronto, contra o Volta Redon-
da, às 19h, sábado, fora.

O JOGO
O Santa Cruz começou o jogo
tentando comandar as ações
dentro de campo. Tomando a
iniciativa do ataque desde os
primeiros minutos, o time co-
ral pressionava a saída de bo-
la do adversário e foi assim que
conseguiu assustar o goleiro Ví-
tor. Por outro lado, o Jacuipen-
se apostava nos contra-ataques.
Aos 13 minutos, após bom pas-
se do ex- tricolor Jeremias, o ata-
cante Bambam teve uma ótima
chance dentro da área, mas aca-
bou desperdiçando.

Explorando a força de Walla-
ce Pernambucano no ataque, o
Santa Cruz foi melhor durante a
maior parte do primeiro tempo,
mas não conseguiu ter efetivida-
de para abrir o placar. Depois de
criar as principais oportunida-
des de gol, o Tricolor não conse-
guiu manter o ímpeto ofensivo
até o final da etapa. O Jacuipen-
se até chegou a ensaiar alguns
ataques, mas o sistema defensi-
vo coral conseguiu se sobressair.

Na volta do intervalo, depois
do bom primeiro tempo, o San-
ta Cruz voltou ainda mais ofen-
sivo depois das substituições
promovidas por Roberto Fer-
nandes. E com apenas seis mi-
nutos, a resposta veio. Madson
cruzou na área e Lucas Batati-

nha cabeceou firme para mar-
car o primeiro gol tricolor na
Série C. A vantagem, no entan-
to, não durou muito. Três minu-
tos depois, Bambam recebeu um
cruzamento na área e empatou
o jogo no Arruda.

Com o embalo do empate, o Ja-
cuipense virou o placar aos 22
minutos. O atacante Thiaguinho
recebeu um longo lançamento
nas costas de Weriton, invadiu
a área e chutou sem chances de
defesas para marcar o segundo
gol do Leão Grená. No ataque
para evitar a derrota, o Santa
Cruz conseguiu empatar o jogo
aos 42 minutos. Após cobrança
de escanteio, Léo Gaúcho mar-
cou de cabeça e deu números
finais ao jogo.

Teve gols,masTeve gols,mas
nãotevevitória

Com o
empate, tricolor
chega a dois

pontos
e permanece
na Z2 para a
Série D 2022



16 DIARIOdePERNAMBUCORecife, terça-feira, 22/06/2021 Esportes

19h Flamengo X Fortaleza

19h SãoPaulo X Cuiabá

19h Bragantino X Palmeiras

19h Atlético-GO X Fluminense

OUTROS JOGOS
AMANHÃ 6ª RODADA

16h América-MG X Juventude

19h Corinthians X Sport

19h Ceará X Atlético-MG

19h Chapecoense X Internacional

21h30 Grêmio X Santos

21h30 Bahia X Athletico-PR

QUINTA-FEIRA

RESULTADOS

Uruguai 1X1 Chile

Argentina 1X0 Paraguai

ONTEM COPA AMÉRICA

Finlândia 0X2 Bélgica

Rússia 1X4 Dinamarca

Ucrânia 0X1 Áustria

M.doNorte 0X3 Holanda

ONTEM EUROCOPA

16h RepúblicaTcheca X Inglaterra

16h Croácia X Escócia

HOJE

CLASSIFICAÇÃO
P V SG

Athletico-PR 12 4 6
Fortaleza 11 3 6
Bragantino 11 3 5
Palmeiras 10 3 5
Atlético-MG 10 3 2
Fluminense 9 2 2
Bahia 8 2 3
Atlético-GO 7 2 2
Santos 7 2 0
Flamengo 6 2 2
Corinthians 5 1 -1
Ceará 5 1 -2
Internacional 5 1 -4
Juventude 5 1 -5
Sport 4 1 -2
Chapecoense 3 0 -5
Cuiabá 2 0 -1
SãoPaulo 2 0 -5
América-MG 1 0 -5
Grêmio 0 0 -3

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
16º
17º
18º
19º
20º

SÉRIE A

Reunião define hoje formade
eleição para presidente do Leão
Conselheiros do Sport irão definir se a decisão do Conselho Deliberativo vai ser por eleição direta ou indireta

[ Saiba mais

“Reforços” para quinta

Neilton, Thiago Neves e
Gustavo estão à disposição
do Sport e, inclusive, já
viajaram para São Paulo
e se juntaram à delegação
para a partida contra o
Corinthians, na quinta-
feira, às 19h, na Neoquimica
Arena. Entretanto, o Leão
perdeu duas peças. Isso
porque os atacantes
Marquinhos e Everaldo
vão ser desfalques,
porque ambos os atletas
pertencem ao Corinthians.

PEDRO ALVES

ESPECIAL PARA O DIARIO

pedro.neto@diariodepernambuco.com.br

O
futuro do Sport Club do
Recife vai ser definido
às 19h, de hoje, em re-

união do Conselho Deliberativo
(CD), que vai decidir qual será o
processo para eleger o novo pre-
sidente executivo do clube. Os
conselheiros rubro-negros vão
se reunir de forma on-line para
descutir o caminho a ser toma-
do e a decisão será feita de for-
ma democrática entre os mem-
bros envolvidos.

A expectativa é para saber se a
decisãodoConselho Deliberativo
vai ser por eleição direta (com a

presença dos sócios) ou indireta
(sem a presença dos sócios). Co-
mo houve a renúncia do presi-
dente e do vice, o artigo 88 do
estatuto antecipa que uma re-
união deve ser convocada pelo
CD e nela ser definido um novo
mandatário temporário, que de-
ve seguir o artigo 86, e condu-
zir um novo processo eleitoral
no prazo de 15 dias.

Na última terça-feira (15), os
conselheiros definiram que Pe-
dro Leonardo Lacerda, presiden-
te do Conselho Deliberativo, as-
sumiria o cargo de presidente do
executivo. Dias depois, Gustavo
Oiticica, vice-presidente do CD,
convocou para hoje uma nova

reunião para ser definido o no-
vo processo eleitoral do clube.

Em caso de definição de elei-
ção direta, um processo vai ter
que iniciar e nele o cumprimen-
to de vários prazos. Por isso, o
presidente interino do Sport,
Pedro Leonardo Lacerda, disse
que a realização do pleito eleito-
ral não pode acontecer nos pró-
ximos 15 dias.

“A eleição tem um trâmite.
Tem um prazo para inscrição de
chapa, prazo para impugnação,
tem que formar comissão eleito-
ral e o que eu farei de imediato é
chamar a eleição, baixar a deci-
são administrativa dizendo que
o processo iniciou. Então, a elei-

ção está convocada. Mas tem os
prazos da eleição para ser cum-
prido. Eu pedi para o nosso ju-
rídico que levantasse, conforme
o estatuto, e, com algumas va-
riações possíveis, deve levar de
30 a 40 dias (para a eleição acon-
tecer)”, disse Pedro Lacerda em
entrevista para Jorge Soares, da
Rádio Clube.

Pedro Lacerda também deixou
claro que não tem intenção em
assumir o cargo de presidente
do executivo permanentemen-
te. “Eu não sou candidato e não
tenho intenção de ser. Sou ape-
nas um sócio, torcedor que foi
lançado à posição de presiden-
te”, encerrou.
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Eurocopa já tem 11 classificados
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Após o encerramento da tercei-
ra e última rodada dos grupos A
e B da Eurocopa, ontem, subiu
para 11 o número de seleções
classificadas para as oitavas de
final do torneio continental, en-

quanto outras três estão elimi-
nadas. Estão na fase seguinte:
Bélgica, Itália, Holanda, País de
Gales,Áustria,Dinamarca, Fran-
ça, Inglaterra,RepúblicaTcheca,
Suécia e Suíça.
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Segundo
presidente do

Deliberativo, eleição
deve ocorrer entre

30 a 40 dias

LOTERIAS[
LOTOFÁCIL 2261

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 2 652.956,94
14 342 1.143,77
13 11.776 25,00
12 142.098 10,00
11 677.710 5,00
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