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Um dia após o forro de gesso do teto ter desabado sobre pacientes que estavam em uma

enfermaria da unidade de traumatologia, devido a um vazamento de água, o Hospital da Restauração

foi alvo da fiscalização de várias entidades. Todas apontaram que, embora o funcionamento da

ala vermelha, no qual houve o incidente, tenha sido rapidamente normalizado, com consertos

emergenciais, a situação ainda é preocupante. O Sindicato dos Médicos de Pernambuco falou em

“cenário de guerra”. O governador Paulo Câmara autorizou intervenções necessárias nas unidades

de saúde. “Não podemos ter mais riscos como o que sofremos”. VidaUrbana 11
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Representando as três letras que
compõem a sigla “ASG/ESG”, temos
o “A” de Ambiente, o “S” de Social e
o “G” de Governança, cuja abrevia-
tura em inglês “ESG” (Environmen-
tal, Social and Governance), dizem
respeito a termos muito usados no
meio empresarial, principalmente
no privado, sendo aplicáveis tam-
bém na gestão pública. Esse tema
é de fundamental importância pa-
ra a gestão pública, sejam quais fo-
rem as linhas ideológicas e de pen-
samentos políticos diferenciados.
Os fatores ambientais, representa-
dos pela letra “A”, estão relaciona-
dos ao meio ambiente e a sua pre-
servação e às alterações como re-

dução de emissão de carbono, es-
cassez de água, poluição e desma-
tamento. O “S” de Social aborda
questões ligadas aos direitos huma-
nos, aos padrões de trabalho, à se-
gurança, à saúde, inclusive mental,
e a outros aspectos sociais. Quanto
ao “G” de governança, este faz re-
ferência às regras e aos princípios
que definem direitos e responsabi-
lidades nas empresas. Essa nova for-
ma de olhar a gestão pública, re-
quer um conjunto de competências
mais complexas a serem exercita-
das nos órgãos e nas empresas pú-
blicas. São competências como em-
patia, adaptabilidade, flexibilidade,
compromisso com o resultado e ca-

pacidade de solucionar problemas.
O fator ASG/ESG traz em sua essên-
cia uma nova forma de gestão pú-
blica. Os padrões a serem integra-
dos ao processo de investimento e
quais as ações, indicadores e me-
tas irão implementar. Esse conjun-
to de ações tem por objetivo dar
mais transparência e previsibili-
dade, além de implantar mecanis-
mos que suportem os impactos pa-
ra a sustentabilidade global. Os go-
vernos, estaduais, federais, e muni-
cipais, e as empresas e órgãos pú-
blicos poderão estruturar esses in-
dicadores e metas em um conjun-
to de pontuações ASG/ESG, visando
medir o desempenho da estratégia

Na minha função de prático no
Porto de Suape, que exerço desde
a sua inauguração, quando atra-
quei o primeiro navio no PGL1A,
tenho tido oportunidades diárias
de frequentar passadiços de navios
de origens várias.

A modernidade e a obsessão em-
presarial dos armadores (proprie-
tários dos navios), por maior lu-
cro, fizeram com que quase 100%
dos navios que funcionam nos ma-
res e oceanos tivessem bandeiras
de conveniência, e tripulações ar-
regimentadas em países do leste
Europeu da extinta União Soviéti-
ca, da África, Ásia e Oceania. Es-
sas origens deram o grande dife-
rencial aos armadores de uma ga-
rantia de mais lucro...

Encontramos tripulações extre-
mamente limitadas de recursos hu-
manos, assim como baixa escola-
ridade e outras limitações. Até a

língua universal inglesa é usada
com evidente limitação.

Nesse universo de navios e tri-
pulações de segunda categoria, se
comparadas as tripulações do sé-
culo passado, todas de nacionalida-
de da bandeira do armador, oriun-
dos do chamado primeiro mundo,
a diferença é da água para o vinho.

Esse contingente marítimo tem
variedade de nacionalidade enor-
me. Chegando a seis diferentes nu-
ma só tripulação desses navios sem
pátria, pois usam bandeira empres-
tada de países do chamado tercei-
ro mundo. A Libéria na África, as
Bahamas e as ilhas Marshal, entre
outros, produzem essa esdrúxula
“Joint Venture”...

Já encontrei no meu dia a dia de
labor marítimo figuras estranhas,
inteligentes, bizarras, corajosas,
covardes, competentes e incompe-
tentes, mas todos sempre presos a

sua memória nacional pessoal. Es-
sa cultura hoje é muito comum, e
a convivência a bordo, se procede
de maneira tranquila. É a lei do
mar, o capitão é o comandante da
embarcação, e assim representan-
te do armador do seu navio.

Nesses últimos dois meses tenho
ido a navios fretados à Transpe-
tro, braço marítimo da Petrobras.
A presença russa e ucraniana nes-
ses navios é grande, na oficialida-
de e nos marinheiros. Vez por ou-
tra um capitão ucraniano coman-
da o navio e um russo é seu ime-
diato! Outras vezes dá-se o contrá-
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e das operações. Na prática, as mé-
tricas ASG/ESG compreendem um
vasto conjunto de recomendações
e informações a serem divulgadas,
relacionadas com áreas distintas,
cujo propósito é o de melhorar o
desempenho dos negócios e a per-
formance ambiental, social e de go-
vernança. As empresas e os órgãos
públicos lidam diariamente com
as pautas ASG/ESG, através de suas
ações, programas e projetos que ge-
ram consequências as populações,
comunidades, usuários e organiza-
ções. Dentre os aspectos, relativos
à correlação de ASG/ESG com a ges-
tão pública, destacam-se a relevân-
cia para o setor público, por possi-
bilitar a realização de políticas que
promovem a integridade nas ações
públicas, no controle social e, conse-

quentemente, na boa execução da
governança ambiental e sustentá-
vel. Como a agenda ASG/ESG é um
assunto de iniciativa privada e as
empresas e os órgãos públicos con-
vivem permanentemente com os as-
suntos desta pauta, por meio de suas
ações, programas e projetos, refle-
tindo nas populações e nas comu-
nidades, esses padrões ASG/ESG são
fatores essenciais para a criação e o
desenvolvimento de políticas públi-
cas adequadas e ao aprimoramento
da gestão pública, de modo a pos-
sibilitar a construção de um futu-
ro mais sustentável, equilibrado e
justo para todos.

* Conselheiro pelo IBGC e CEO

da Sá Leitão Auditores e Con-

sultores

rio o capitão é um russo. Recente-
mente, no mês de abril, estive em
quatro navios com comandantes
assim mencionados. Para mim, de-
sacostumado com guerras e beli-
gerâncias, fiquei sempre naquela
curiosidade, meio mórbida, como
poderia existir convivência pací-
fica entre cidadãos cujo países es-
tão em guerra. Chego a pensar se
eu ficaria inerte e sem nenhum
espírito de vingança em um am-
biente assim tão tenso.

Após devaneios vários, fiquei
convencido de que essa vida no
mar traz um comportamento di-
ferente e mais solidário entre as
pessoas. Aprendi com essa convi-
vência que cerca de 60% da popu-
lação russa e ucraniana está umbi-
licalmente ligada há mais de um
século. Poucos sabem dessa reali-
dade que tornam-se evidentes no
dia a dia dessa convivência.

Fiz a manobra de atracação de um
navio de nome Cumbia, com um
capitão russo, num píer de Suape.

Senti extrema tensão do capitão
durante toda a manobra. Sabendo
da realidade da guerra que assola-
va seu país, debitei aquele estado
emocional a esse fato. Após a mano-
bra já descontraído, me informou
que estava muito preocupado pe-
lo fato de sua mãe ucraniana estar
em Kiev e seu pai em Moscou de fé-
rias, sem puder voltar para sua ca-
sa. O fato valeu como justificativa.

Me levou até o portaló como cor-
tesia. No entanto, como russo que
era, me disse bem baixinho. “Cá
entre nós, a Ucrânia não pode fa-
zer parte da Otan, pois se torna-
rá um vizinho indesejável”. Incrí-
vel essa coragem dele admitir que
torcia pela Rússia.

Outras histórias semelhantes
me foram ditas ou até confiden-
ciadas, mas com certeza essa guer-
ra se verifica entre irmãos, de san-
gue e alma!

C’est la vie...

* Advogado e prático
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Disputa pelo
Senado amplia
crise na Frente
Vendo a vaga ficar mais perto de Teresa Leitão,

André de Paula reafirma candidatura e ameaça ir

para outro palanque, devendo levando junto o PP

ELIZABETH SOUZA e TÁDZIO ESTEVAM

politica@diariodepernambuco.com.br

A
s declarações do deputa-
do André de Paula (PSD),
de que irá sair candidato

ao Senado, independentemente
do apoio da Frente Popular, mo-
vimentaram a política estadual
ontem. Na coletiva que o parla-
mentar realizou durante a ma-
nhã ficou claro que o afastamen-
to da Frente é inevitável e que ele
deverá subir em outro palanque.
O cenário ficou mais favorável
ao PT que, inclusive, oficializou
a indicação da deputada Teresa
Leitão para disputar a vaga pe-
la Frente. André de Paula deverá
compor chapa com a deputada
Marília Arraes (SD) e ser anun-
ciado nos próximos dias.

Apesar de não cravar a in-
formação durante o encontro
com os jornalistas, o pessedis-
ta, quando questionado pela
reportagem do Diario se es-
taria na hora de Pernambuco
ter sua primeira governadora,
avaliou: “Eu acho que tá na ho-
ra. Eu sou muito suspeito por-
que eu acho que de fato temos
que avançar na ocupação dos
espaços de poder pelas mulhe-
res em todas as áreas”, comen-
tou. “Se nós tivermos próximo
disso acontecer, eu lhe garan-
to que isso é algo importante”,
completou. Pernambuco nunca
antes elegeu uma governadora.

André de Paula já foi à mesa
com Marília algumas vezes e o
cenário político em Pernambu-
co deu o tom das conversas. O
parlamentar também chegou
a afirmar que Marília “é uma
amiga pessoal”.
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Nos bastidores, a ida

de André de Paula para

o palanque da “amiga

pessoal” Marília Arraes

é dada como provável

POLÍTICA
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blogdorhaldney@diariodepernambuco.com.br

por Rhaldney Santos

Diario político

Definições
“Precisamos de um reencontro do Brasil comPernambuco.

OGovernoBolsonaro discriminamuito Pernambuco”. Essa foi

uma das tônicas do discurso do deputado federal e pré-can-

didato ao governo do estado, Danilo Cabral (PSB), durante en-

trevista à RádioClubeAM720. Danilo não temeque a imagem

do ex-presidente Lula seja também usada por outros candi-

datos. “Elemesmo vai esclarecer quemé o candidato que ele

apoia. (...) A participação de Lula em nossa campanha se da-

rá de forma efetiva.” O socialista crava: “Lula é Danilo.” Quan-

to às ações em um possível governo, o pré-candidato desta-

ca: “Nós vamos botar ensino presencial profissional, no inte-

rior também, em todas as cidades. (...) Eu vou ser o governa-

dor da Educação”. Na área da Saúde, o parlamentar assegu-

rou: “Vamos construir uma nova Unidade de Trauma para

atender os pacientes e desafogar oHospital da Restauração”.

Sobre a composição da chapa da Frente Popular, Cabral reve-

la: “Eu espero que até sábado, no evento do lançamento da

candidatura de Lula e Alckmin, nós cheguemos em São Pau-

lo com a nossa chapa definida”.[sic]

Aspas
“Recebo com muita alegria
e compromissoa formaliza-
çãoda indicaçãodomeuno-
meparacomporachapama-
joritária da Frente Popular,
ocupando a vaga do Sena-
do.Éummomento ímparpa-
ra o nosso partido, que con-
solida a aliança nacional em
apoio à candidatura do pre-
sidenteLula!”, frisouadepu-
tada estadual Teresa Leitão

Saúde
O deputado Alberto Feitosa
(PL)apresentounaAlepe re-
querimento para a abertura
deumaComissãoParlamen-
tarde Inquérito,CPI, comre-
lação ao que chamou de
“caos emque se encontra o
SistemadeSaúdePúblicano
Estado de Pernambuco’’.
Conforme informou, ontem
ànoite, aestacoluna, “12as-
sinaturas já foram recolhi-
das”. Para a instalação de
umaCPI, sãonecessárias 17.

Oposição
Odeputado estadual Alber-
to Feitosa (PL) declarou ao
Blog do Rhaldney que, em

umprovável segundo turno
contra a Frente Popular, to-
dos os demais partidos de-
vembuscar uma união: “Eu
aposto nisso e tenho visto,
ouvido e participado de al-
gumas falasdessespré-can-
didatos. No segundo turno
estaremosunidos, todosnós:
Anderson, Raquel, Miguel e
a própria Marília.”

Além-mar
OInstitutoSuperiordeCiên-
ciasSociaisePolíticasdaUni-
versidadedeLisboaeo Ipes-
perealizamamanhãoSemi-

nário Eleições 2022, Os Ru-

mos da Política no Brasil. O
encontropresencial vai con-
tar com a participação do
professorAntonioLavareda.

Entrevista
Apré-candidataaoGoverno
dePernambuco,RaquelLyra
(PSDB), realiza visita, às 9h,
aoGrupoDiario dePernam-
buco.Durantesuapassagem
será entrevistada na Rádio
Clube AM 720. A transmis-
são é simultânea pelos ca-
nais Diario de Pernambuco
no YouTube e no Facebook.

_00303_0www.diariodepernambuco.com.br/politica
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André

de Paula

concedeu

entrevista ao lado

de Eduardo

da Fonte

PPVAI JUNTO

Outro fator que fortalece a tese
de uma possível saída de André
de Paula da Frente Popular é o
apoio recebido do PP. Acompa-
nhando o colega de legislatura
na Câmara dos Deputados, o de-
putado federal Eduardo da Fon-
te (PP) anunciou durante a en-
trevista coletiva que o Progres-
sistas apoiará a candidatura de

André em Pernambuco. Com is-
so, PSD e PP podem anunciar a
qualquer momento a saída do
arco de alianças encabeçado pe-
lo PSB de Paulo Câmara (PSB).

O presidente estadual do PSB,
Sileno Guedes, informou através
de sua assessoria que não irá se
pronunciar até o desfecho da de-
finição do real pré-candidato ao
Senado, alegando que os condu-

tores do processo são o governa-
dor Paulo Câmara e o pré-can-
didato Danilo Cabral. Contu-
do, fonte ligada ao partido dis-
se, em off, à reportagem que a
chapa ainda não está fechada.
Que movimentos têm aconteci-
do, a exemplo da vice-governa-
dora Luciana Santos, mas que
nada está definido ainda.

REPERCUSSÃO

Para Teresa Leitão, o posiciona-
mento de André de Paula já era
esperado. “Não vamos nos con-
trapor à decisão dele. Pelo con-
trário, vamos disputar a vaga e
representar bem o partido no
Senado”, disse.

As recentes movimentações
que envolvem André de Paula
abrem caminhos para uma su-
posta formação de chapa com
Marília Arraes. Caso PSD e PP
somem força ao Solidariedade
em Pernambuco, Marília Arraes
ganha tempo de rádio e TV. A
deputada conta com 15 segun-
dos de propaganda e passaria a
ter quatro minutos com o apoio
do PSD e do PP.



Juntos,Marília Arraes,
Lula e o chapéu de palha
Pré-candidata ao Governo de Pernambuco aproveitou ato do Solidariedade

em apoio nacional ao ex-presidente paramostrar afinidade com o petista

LARA CALÁBRIA

politica@diariodepernambuco.com.br

A
pesar de o ex-presiden-
te Lula já ter declara-
do apoio à pré-candi-

datura de Danilo Cabral (PSB)
ao Governo de Pernambuco, a
deputada federal Marília Ar-
raes, que também almeja a va-
ga, aproveitou o evento do Par-
tido Solidariedade em apoio à
pré-candidatura do petista à
Presidência da República pa-
ra manter sua imagem vincu-
lada ao presidenciável. A sole-
nidade, que aconteceu em São
Paulo, na manhã de ontem, foi
estratégica para fortalecer a ba-
se de apoio de Lula.

No seu discurso, Marília des-
tacou estar comprometida com
o combate à miséria, uma das
pautas centrais do governo Lu-
la, além de sugerir ao petista a
adesão do programa ‘’Chapéu
de Palha Brasil”, fazendo re-
ferência à primeira versão da
iniciativa, criada em 1980 por
Miguel Arraes, avô de Marília:
“Quero sugerir em nome do
nosso partido que seja incluí-
do no seu plano de governo o
Chapéu de Palha Brasil. Mi-
guel Arraes foi o primeiro go-
vernador a instituir uma polí-
tica social de inclusão de ren-
da para o trabalhador rural.
O Chapéu de Palha Brasil se-
rá um programa de apoio aos
trabalhadores rurais safristas,
do campo, mas também para
as pessoas da cidade que pre-
cisam de geração de emprego
e renda”, disse.

A ex-integrante do Partido dos
Trabalhadores ainda reforçou
a estratégia de mostrar afini-
dade com Lula entregando um
chapéu de palha, simbolizan-
do seu apoio. “É por isso, pre-
sidente, que, em homenagem
a Miguel Arraes e ao povo de

O ministro Alexandre de
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), determi-
nou aplicação de multa de
R$ 405 mil ao deputado Da-
niel Silveira (PTB-RJ), conde-
nado pela Corte por estimu-
lar atos antidemocráticos. O
valor se deve ao descumpri-
mento de medidas cautelares
impostas pela Justiça. Segun-
do a decisão, o parlamentar
não obedeceu regras impos-
tas sobre o uso da tornozelei-
ra eletrônica por 27 vezes se-
guidas desde 30 de março.

“É exigível a sanção pecu-
niária no valor total de R$
405.000,00 (quatrocentos e
cinco mil reais) em desfavor
do réu Daniel Lúcio da Silvei-
ra, notadamente em razão
de não se relacionar com a
condenação, mas sim com o
desrespeito às medidas cau-
telares fixadas.”

Alckmin: “A esperança doBrasil é Lula”

Moraes
determina
multa a
Silveira

R$ 405MIL
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No tempo do Lula,

o salário mínimo

cresceu muito acima

da inflação, o

povo consumiu, a

economia avançou,

o emprego cresceu”

Geraldo Alckmin,
pré-candidato a vice de Lula

Pernambuco, te entrego esse
chapéu de palha. Vamos mu-
dar juntos o Brasil e Pernam-
buco a partir do ano que vem”,
destacou Marília, que, mesmo
com a mudança de partido, ain-
da pretende se manter ligada
ao eleitorado de Lula.

Além do pré-candidato pe-
tista, ainda compareceram ao
evento figuras como o pré-can-
didato a vice na chapa com
Lula, Geraldo Alckmin (PSB),

e os presidentes nacionais do
PT, Gleisi Hoffmann, e do Soli-
dariedade, Paulinho da Força.

HISTÓRICO
A atitude de Marília Arraes de
não cortar os laços com Lula e,
consequentemente, com o Par-
tido dos Trabalhadores, se con-
figura como uma estratégia
que busca agregar a herança
que o ex-presidente e seu par-
tido carregam junto ao eleito-

rado do Nordeste, em especial,
pernambucano.

Pernambuco foi um dos es-
tados em que o PT ganhou no
primeiro turno da eleição pre-
sidencial de 2018. Na época,
Fernando Haddad teve 48,87%
dos votos no estado, contra os
30,57% de Bolsonaro. No segun-
do turno, a diferença foi ain-
da maior. Haddad chegou aos
66,50% dos votos válidos, e Bol-
sonaro 33,50%.

O Solidariedade oficializou,
ontem, o apoio à candidatu-
ra do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva em São Paulo
por meio de um ato no Sindi-
cato dos Metalúrgicos. No even-
to estiveram presentes Lula e
seu pré-candidato a vice, Ge-
raldo Alckmin (PSB), o sena-
dor Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) e o vice-presidente da Câ-
mara dos Deputados, Marcelo

Ramos (PSD-AM).
O ex-governador de São Pau-

lo disse, ao discursar, que o en-
contro era o “prenúncio da vi-
tória”. “O mundo do trabalho
deu ao Brasil o seu maior líder
popular: Luiz Inácio Lula da Sil-
va”, afirmou.

Segundo o ex-tucano, “no tem-
po do Lula, o salário mínimo
cresceu muito acima da infla-
ção, o povo consumiu, a econo-

mia avançou, o emprego cres-
ceu”. E continuou: “Hoje, a gen-
te vê um ajuste fiscal acima do
mais pobre e não repõe nem a
inflação, pois a inflação de ali-
mentos, de comida, é muito
mais alta. O tomate está 116%
mais alto, o preço dos alimen-
tos, da carestia”. Alckmin re-
forçou: “A esperança do Brasil
é o presidente Lula”. (DeborahHa-

na Cardoso, do Correio Braziliense)

O senador Jorge Kajuru (Po-
demos-GO) se tornou réu no
Supremo Tribunal Federal
(STF) por difamação e injú-
ria. Os casos envolvem decla-
rações feitas pelo parlamen-
tar nas redes sociais. A deci-
são foi da Segunda Turma da
Corte, com três votos favo-
ráveis e dois contra, ontem.

A maioria dos ministros
destacou que a Constituição
garante a imunidade parla-
mentar,masressaltouqueela
não protege qualquer decla-
ração dada por um deputado
ou senador. É preciso que as
falas tenham relação com o
exercício do mandato.

Senador
Kajuru
vira réu
no STF

DIFAMAÇÃO

Marília ainda sugeriu que Lula criasse, caso eleito, o programa Chapéu de Palha Brasil

REPRUDUÇÃO/ FACEBOOK



“PT tempresença garantida na nossa chapa”
Em entrevista à Rádio Clube AM, Danilo Cabral sugeriu que Teresa Leitão deve ficar com a vaga ao Senado e disse querer chapa feminina

DEFINIÇÃODACHAPA
Como uma frente, nós precisa-
mos construir uma unidade e
um diálogo com o conjunto dos
12 partidos. Todos eles, sem ex-
ceção, têm quadros que podem
e têm legitimidade para ocupar
os espaços que nós vamos colo-
car na nossa majoritária. Nós
estamos, neste momento, ulti-
mando, digamos assim, um diá-
logo para que a gente possa fe-
char a nossa chapa.

ANDRÉXTERESA
André é um grande quadro, que
tem uma histó-
ria política aqui
no estado de Per-
nambuco, que
tem um jeito
de fazer polí-
tica, inclusive,
com muita cor-
dialidade, que é
uma coisa que
conquista o res-
peito de todos nós. A deputada
Teresa Leitão também tem uma
história ligada à minha pauta
- que eu também sou um cara
da área da educação -, ela milita
muito nesse espaço da educação,
ou seja, é um espaço que tam-
bém fortalece o papel da mulher
na participação política. Ou se-
ja, são variáveis que estão pos-
tas no diálogo que a gente vai
construir com o ambiente da
Frente Popular, esperando que
a gente saia assim o mais coeso
possível dessa decisão.

MARÍLIA E LULA
Não há porque temer, porque
quem vai esclarecer isso ao povo
de Pernambuco é o próprio pre-
sidente Lula, como ele já fez na
última sexta-feira, quando de-
clarou de forma pública que a
alternativa dele, aqui no estado
de Pernambuco, exclusivamente
de apoio, será a nossa candida-
tura. Então, pode ser que tenha
alguém aí que queira confundir
o eleitor se colocando também
como alternativa do presiden-
te Lula, mas o fato é que Lula já
disse: o candidato a governador

emPernambuco
que conta com o
seu apoio é Da-
nilo Cabral, da
Frente Popular.

DISPUTA
Lá atrás, eu coor-
denei a campa-
nha de Eduardo
[Campos], fui

coordenador geral da campa-
nha de Eduardo e pude ver isso
muito de perto, e quando Eduar-
do se lançou candidato muita
gente dizia “Eduardo não vai
ganhar a eleição, tem 3%, 4%,
5%”. E o que que fez a gente cres-
cer em todas as eleições e ga-
nhar as eleições? Foi simples-
mente falar a verdade. Foi per-
correr o estado de Pernambuco
conversando com as pessoas,
apresentando um pensamento
e um time. Eleição se ganha
através disso.

FILIPE ASSIS, JOÃO VICTOR PAIVA,

RHALDNEY SANTOS e RENAN FRANZA

politica@diariodepernambuco.com.br

E
nquanto o deputado fede-
ral André de Paula (PSD)
se preparava para conce-

der uma entrevista coletiva on-
tem pela manhã, o pré-candi-
dato ao governo do estado pela
Frente Popular, Danilo Cabral,
falava sobre os rumos da cha-
pa. Em entrevista à Rádio Clu-
be AM 720, Danilo não cravou
quem seriam os nomes escolhi-
dos para a vaga ao Senado e pa-
ra a vice. Mas garantiu espaço
ao PT e disse que a chapa deve-
ria ser feminina. Declarações

que apontam para martelo ba-
tido em torno de Teresa Leitão
ao Senado e sugerem que as es-
peculações sobre Luciana Santos
ocupando a vice fazem sentido.

Questionado sobre a possibi-
lidade de haver uma divisão do
eleitorado lulista no estado, Da-
nilo Cabral sugeriu, sem citar
o nome de Marília Arraes, que
ela estaria tentando “confundir”
o eleitor ao tentar associar sua
imagem com a do ex-presiden-
te. Por fim, ao comentar o inci-
dente ocorrido no Hospital da
Restauração, prometeu a cons-
trução de um novo hospital de
traumas na cidade.
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Socialista disse não

se preocupar comse preocupar com

possível divisão dopossível divisão do

eleitorado lulista

Danilo Cabral //Entrevista pré-candidato ao governo

FORÇADAFRENTE
A Frente Popular de Pernambuco
é o time que mais ganhou elei-
ções na história de Pernambu-
co. Começou de agora não, is-
so começou no século passado
com Pelópidas [Silveira] prefei-
to, com [Miguel] Arraes gover-
nador na década de 60, com Ar-
raes governador no retorno de-
le do exílio, com Jarbas Vascon-
celos prefeito do Recife, com
Eduardo, com Paulo Câmara,
com João Campos... Ou seja, é o
time mais vitorioso da história
política de Pernambuco. Relem-
brando doutor Arraes, que sem-
pre dizia isso: a grande pesquisa
é a pesquisa do dia da eleição.
E é verdade. Mas a gente vai ga-
nhar a eleição.

PTNACHAPA
Eu quero defender essa legitimi-
dade do PT fazer parte, sim, da
chapa. Eu tenho dito, e falo isso
com muita tranquilidade, por-
que eu disse isso nas conversas
que eu tive de interlocução, em
todos os diálogos eu sempre te-

nho dito que o Partido dos Tra-
balhadores tem uma presen-
ça garantida na nossa chapa,
por toda a relação política, a re-
lação histórica que nós temos
com o PT; por todo o gesto que
foi feito por Humberto na elei-
ção aqui, quando retirou a sua
[pré] candidatura; e pelo desejo
que foi externado publicamen-
te no programa pelo presiden-
te Lula de querer ter um espaço
na chapa, ocupando o Senado.

CHAPAFEMININA
Eu quero aqui defender e falar
também da importância da pre-
sença da mulher na nossa chapa.
Isso é um valor que tem que estar
presente. A gente tem que estar
consolidando cada vez mais o es-
paço de participação das mulhe-
res na política. Aqui em Pernam-
buco a gente já demonstrou esse
compromisso na própria compo-
sição da chapa anterior, de Paulo
Câmara e Luciana Santos. Ou se-
ja, é um processo natural. No Re-
cife, João tem Isabela como sua
vice, ou seja, a mulher vai estar

presente, sim, na composição da
nossa chapa. E o nome de Tere-
sa é o nome natural, dentro das
alternativas do PT, pela militân-
cia que ela tem dentro do Par-
tido dos Trabalhadores, a histó-
ria – se tem alguém que tem a
cara do Partido dos Trabalhado-
res em Pernambuco, é a deputa-
da Teresa Leitão.

ACIDENTENOHR
É um episódio lamentável. A gen-
te tem tido da parte do governo
do estado um conjunto de inves-
timentos que tem sido feito na
questão da saúde pública. Per-
nambuco é o estado que mais
investe em saúde pública per
capta do Nordeste. Agora, nós
precisamos melhorar. Então eu
acho que chegou a hora da gen-
te pensar, sim, e essa é uma si-
nalização que nós queremos dar,
em construir uma nova unidade
de traumas que desafogue o HR.
O HR não suporta mais atender
aquele volume de pacientes que
estão chegando, sobretudo, para
essa questão de traumas.

“Eu quero aqui

defender e falar

também da

importância da

presença da mulher

na nossa chapa”
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Vendas devemcrescer 7% comDia dasMães
Pesquisa indica que 78,6% dos consumidores do estado planejam comemorar a data e 64,7% do total devem comprar ao menos um presente

A
s vendas do Dia das Mães
prometem movimentar
o comércio. Levantamen-

to da Fecomércio-PE aponta que
78,6% da população pretendem
celebrar a data de alguma for-
ma. Apesar do percentual ele-
vado, a intenção de compra dos
consumidores teve uma ligeira
queda em comparação aos anos
anteriores, com média de 80%.
A expectativa do comércio va-
rejista do Recife é de um cres-
cimento de 7% nos negócios.

Entre os que pretendem cele-
brar a data, 64,7% devem com-
prar presentes, sendo que dois
terços pretendem adquirir ape-
nas um presente. Em média, o
gasto será de R$ 165, valor que

para 49,1% dos entrevistados se-
rá pago com cartão de crédito.

Outra parte, 17%, planeja cele-
brar a data em restaurantes ou
lanchonetes. O percentual está
abaixo do registrado em anos
anteriores, quando 25% dos con-
sumidores afirmaram o mesmo.

Para a Fecomércio-PE, os resul-
tados do levantamento refletem
o ambiente de inflação elevada
que afeta os preços em diversos
da economia. No caso dos servi-
ços de alimentação fora do do-
micílio, a prévia da inflação (IP-
CA-15) aponta alta de 6% em 12
meses na Região Metropolitana.

O levantamento indica ainda
que 55% dos consumidores pre-
tendem comemorar a data em

confraternizações domésticas,
inclusive como forma de viabili-
zar a compra de presentes.

No comércio, a expectativa de
aquecimento das vendas em seg-
mentos como beleza, calçados,
confecções, eletroeletrônicos, bi-
juterias, gastronomia e serviços.
De acordo com a Câmara de Di-
rigentes Lojistas do Recife (CDL
Recife), o Dia das Mães deverá in-
crementar em 7% os negócios do
varejo da capital pernambucana
deste ano, na comparação com o
mesmo período de 2021.

“DiferentementedaPáscoa,que
aquece alguns setores, o Dia das
Mães movimenta o comércio co-
mo um todo”, adiantou o presi-
dente da CDL Recife, Fred Leal.

ROVENA ROSA/AGENCIA BRASIL

Confecções estão entre segmentos com alta nas vendas
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

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

DÓLAR
Março/2022: 1,62
Fevereiro/2022: 1,01
Janeiro/2022: O,54
Dezembro/2021: O,73

BOLSAS (em %)> <
IBOVESPA

-0,10%
DOW JONES

67,29%

02/mai: 5,073

29/abril: 4,943

28/abril: 4,940 5,4064,964

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,11

SELIC
Em% ao ano

11,75

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6919 0,6919
(-2,15%)

IPCA do IBGE (em%)

CURTA[
RMR

Cesta básica
sobe 3,8%
emabril
O valor da cesta básica

subiu 3,8% de março

para abril, segundo o

Procon Pernambuco. A

soma dos custos dos 27

itens que compõem a

cesta era R$ 607,31 no

mês passado e subiu

para R$ 630,66, quantia

que impacta 52,03% no

salário mínimo atual, de

R$ 1.212. O item que

mais variou de preço no

período foi o da farinha

de mandioca, 180,60%.

Os fiscais levantaram os

preços de alimentos,

produtos de limpeza

doméstica e higiene

pessoal na Região

Metropolitana do Recife

e em Goiana, Gravatá,

Vitória de Santo Antão,

Carpina e Palmares.



São João
deCaruaru
comnomes
de peso

PROGRAMAÇÃO

UMSHOW
COMPAIXÃO
EINTENSIDADE

MURILO ALVESSO/DIVULGAÇÃO
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VIVER
Telefone: 2122.7504 e-mail: edviver@diariodepernambuco.com.br
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bolero, numa época em que
ainda não havia nem CD. Ao
longo dos anos, após cantar
muito em trio e colocar mul-
tidões para se movimentar, o
que é incrível também, cla-
ro, eu tinha muita vontade
de fazer algo com mais suti-
leza interpretativa. Algo que
viesse mais de dentro para fo-
ra mesmo, com mais alma”,
comenta Tânia, ao Viver. “Es-
se tempo longe deixa a gen-

te ansiosíssima pelo retor-
no. E retornar para um pro-
jeto como esse, que dá espa-
ço para os artistas locais e
que tem uma trajetória tão
bonita, é um presente. Já es-
tou me tremendo de adrena-
lina só em pensar em reen-
contrar o público com esse
show”, completa.

GANGGABARRETO
A sexta-feira do Seis e Meia

vai contar com show de aber-
tura da cantora, composito-
ra e percussionista pernam-
bucana Gangga Barreto. Ela
retorna ao estado para apre-
sentar o seu projeto O ano em
que nasci. O espetáculo, com o
acompanhamento do pianista
Sérgio Lima, celebra grandes
clássicos lançados nos anos
70, como Tola foi você, de An-
gela Rô Rô, e Atrás da porta,
de Elis Regina.

ANDRÉ GUERRA

andre.guerra@diariodepernambuco.com.br

P
asseando de maneira
apaixonada por vários
dos grandes composi-

tores da música brasileira,
desde Nelson Gonçalves até
Roberto Carlos e Rita Lee, a
atriz e cantora paraibana Tâ-
nia Alves chega nesta sexta-
-feira, às 18h30, ao palco do
Teatro do Parque. No proje-
to Seis e Meia no Parque, ela
traz ao público seu show Al-
ma latina, com o qual vinha
percorrendo o Brasil em tur-
nê alguns anos antes da pan-
demia. Muito celebrada por
sua carreira como atriz, em
especial após interpretar Fi-
ló na primeira versão da no-
vela Pantanal, Tânia resgata
neste espetáculo o lado mais
interpretativo e românti-
co do seu trabalho, buscan-
do envolver a plateia com a
dramaticidade e intensida-
de das canções.

As homenagens aos gran-
des ícones, que incluem tam-
bém clássicos da rádio de Al-
temar Dutra, são livremen-
te misturadas no show aos
boleros e à bossa nova, com
a proposta de celebrar a am-
plitude e força emocional de
clássicos brasileiros ao lon-
go das décadas. Com Alma
latina, a cantora caminha
por um dos terrenos mais
emocionais de sua carreira,
e que remete diretamente
às memórias da sua infân-
cia, quando, muito peque-
na, aprendeu boa parte das
músicas icônicas que inter-
preta hoje.

E, apesar da energia densa
de muitas das canções, o en-
cerramento do show resgata
também as marchinhas de
carnaval, contando com as
antológicas Mulata iêiêiê, Chi-
quita Bacana e Pierrot apaixona-
do, além de algumas surpre-
sas reservadas para a apresen-
tação, já que, de acordo com
Tânia, cada show em si sem-
pre é uma surpresa.

“É um projeto que come-
çou há muito tempo, quan-
do fui convidada por uma
gravadora para fazer um tra-
balho de resgate dessa mú-
sica romântica em ritmo de

Cantora e atriz Tânia Alves canta no Teatro do Parque,

com umpasseio intimista e repleto de romantismo

por vários dos grandes compositores damúsica brasileira

Luan Santana, Juliette, Alceu
Valença e Wesley Safadão são al-
gumas das atrações confirma-
das para o São João de Caruaru.
A grande do Pátio de Eventos
Luiz Lua Gonzaga foi divulga-
da oficialmente ontem. A pro-
gramação começa no dia 4 de
junho com shows da Orquestra
de Pífanos de Caruaru e Maes-
tro Mozart Vieira, Solange Al-
meida, Elba Ramalho e Claudia
Leitte. A agenda é de quinta a
domingo durante todo o mês
de junho e se encerram no dia
2 de julho com o show da pa-
raibana Juliette. Nesse mesmo
dia, outra ex-BBB sobe ao pal-
co: Naiara Azevedo.

Nomes como Matheus e
Kauan, Calcinha Preta, Jonas
Esticado, Xand Avião, Tierry,
Tarcísio do Acordeon, Barões
da Pisadinha, Zé Neto e Cris-
tiano, Maiara e Maraisa, Alok,
Nattan e Léo Santana também
fazem parte da programação,
que deve ser divulgada por in-
teiro até o próximo dia 17.

Haverá ainda uma noite de-
dicada ao gospel, no dia 9 de
junho, com shows de Emerson
Augusto, Alice Maciel e Thales
Roberto, além de uma progra-
mação especial de Corpus Ch-
risti, no dia 16, com Joanna,
Dudu do Acordeon e Padre Da-
mião Silva. No dia 30 de junho,
o destaque será a homenagem
intitulada Caruaru Canta Do-
minguinhos. No Instagram
@saojoaocaruaru.oficial, é possí-
vel ver a grade.



NATRIBUNA

Artur Maroja, presidente da Associação Brasileira da

Indústria Hoteleira de Pernambuco, é o entrevistado do

João Alberto Informal de hoje, às 18h50, na TV Tribuna.

Mostra um panorama da rede hoteleira no estado e as

boas perspectivas para o segundo semestre no turismo

em Pernambuco.
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IMORTAL

Uma pessoa que conhece bem os bastidores da Academia

Brasileira de Letras me revela que o nomemais forte para

ocupar a cadeira 16, que era de Lygia Fagundes Telles, é o

escritor Jorge Caldeira.

GLEYSON RAMOS/DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

JoãoCampospresideConsórcio
Numa demonstração de prestígio,João Campos foi eleito

presidente do Consórcio Conectar, que reúne 2,1 mil

municípios brasileiros, e mais 547 em fase de

formalização, representando 65% das prefeituras do país,

com o foco na inovação e transformação digital, além da

área de saúde. Primeiras ações incluem a criação de um

portal da transparência e de uma estrutura de

“compliance”.

Orecifense Francisco José
Francisco José, que nasceu no Crato e fez toda sua

vitoriosa carreira na nossa cidade, recebe o título de

Cidadão do Recife, em reunião solene da Câmara

Municipal, amanhã, às 10h. Um ato da maior justiça, que

foi iniciativa de Romerinho Jatobá, presidente da casa.

AGRADECIMENTO

Leonardo DiCaprio

agradeceu nas redes

sociais o apoio recebido

à postagem que fez,

estimulando os jovens

brasileiros a tirar o título

de eleitor. O prazo

termina hoje.

PRESTÍGIO

MuriloCavalcanti foi

convidadoaparticipar, dia

25, emSãoPaulo, de

eventonacionaldo

ConselhodeArquiteturae

UrbanismodoBrasil, que

vai confeccionaro

documentosobre

urbanismosocial, comfoco

na reduçãodapobrezae

desigualdade,queserá

entregueaoscandidatosà

PresidênciadaRepública

PARCERIA

ORioMar promove hoje,

às 9h, café damanhã, na

sala prime do Cinemark

para apresentar a agenda

de eventos em parceria

com as franquias Star

Wars eMarvel.

REVIVAL

Oestilo emo está de volta,

turbinado pelas redes

sociais. O neo emo revive

músicas de até 20 anos

atrás, e curte dancinhas,

atitudes, longas franjas e

roupas estilosas,mas

sema profunda tristeza

dos emos.

OsmédicosWaldemir Carvalho, Luiz Marcos, João

Lampropulos e Marcos Otávio, na abertura doLampropulos e Marcos Otávio, na abertura do

Complexo Consultório-3 no Hospital Jayme da FonteComplexo Consultório-3 no Hospital Jayme da Fonte

O brinde de Beatriz MaggioniO brinde de Beatriz Maggioni

Os empresários Emílio eOs empresários Emílio e

Stela Sukar, em inauguraçãoStela Sukar, em inauguração
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Amodelo Bruna Gadelha participando daAmodelo Bruna Gadelha participando da

Maratona de Londres, em favor da Ucrânia

www.joaoalberto.comom
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Bom dia: “O ser humano

é inviável. Mas eu não

sou.” (Millôr Fernandes)

Pierre Lucena retorna de

uma série de contatos en-

tre Portugal e Espanha.

Excelente o artigo deAldo

PaesBarreto sobrea trans-

formação do bairro do Pi-

na, ontem, na página de

Opinião do nosso jornal.

Tânia Alves faz show sex-

ta-feira, no Teatro do Par-

que, no projeto Seis e

Meia.

Lúcia Leão, assessora do

grupo Ser Educacional, foi

homenageada no evento

Mulheres que Orgulham

Pernambuco, na Assem-

bleia Legislativa.

O coral da Fundação Joa-

quimNabucoestá com ins-

crições abertas para novos

cantores.

Opresidente JairBolsona-

ro deve vetar o projeto que

proíbe a cobrança pela ba-

gagem nos voos domésti-

cos e internacionais.

Daniela Mercury fará um

grande evento no final do

ano para assinalar os 30

anosdo lançamentodoseu

disco O Canto da Cidade.

OCristo Redentor inaugu-

radonacidadedeEncanta-

do no Rio Grande do Sul,

5,5metrosmaisaltodoque

o Cristo do Rio de Janeiro,

foi confeccionado pelo es-

cultor cearense Moisés

Markus Moura.

Leonardo Lourenço envia

o seu livroOque a Vidame

Ensinou Também, sobre

sua vitoriosa carreira pro-

fissional.

movimento

Alberto Ferreira da Costa,

André Veloso, Bruno Ferraz,

Cândido da Fonte Saraiva,

Dina Gil Rodrigues,

Emanuella Xavier, José

Fernando Lobo, Manuela

Antunes, Maria Fernanda

Cruz, Miriam Wolfenson

Jambo, Mônica Priori, Ronald

Menezes, Tássia Medeiros

Souza e Tereza Penna

aniversariantes

TRADIÇÃO
Berçário mais antigo em funcionamento no Recife, a

Escola Encontro, nas Graças, completa 39 anos

amanhã. A unidade de ensino utiliza a abordagem

Pikler com os bebês, que consiste em olhar a criança a

partir de si mesma, das suas possibilidades,

autoestima e dos seus limites

TUCANOS
O próximo dia 11 pode ser o dia D de Doria. O ex-governador

foi informado pelo PSDB que, se até lá não chegar aos 6%

nas pesquisas de intenção de voto, não será o candidato do

partido à Presidência. Doria tem atualmente 2%.
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ARQUIVO PESSOAL

SENADO
A disputa para o Senado

passou a ter mais dois

nomes: Teresa Leitão, do

PT, e André de Paula, do

PSD. Só Gilson Machado

Neto, do PL, e Luciana

Santos, do PCdoB, já

eram pré-candidatos.

Luciana vai se manter no

páreo agora que Teresa

está confirmada como a

candidata da Frente

Popular?

PRISÃO
O tenista Boris Becker

cumpre pena em

Londres, na prisão

considerada uma das

piores da Inglaterra. O

alemão, de 54 anos, foi

condenado a dois anos e

meio por quatro crimes

financeiros. Ele ganhou

medalha de ouro na

Olimpíada de

Barcelona-92, e seis

torneios internacionais.

A dentista Roberta Gondim, em recente evento

JoãoPedro Piquet eMarinaVita, no seunupcialJoãoPedro Piquet eMarinaVita, no seunupcial

O endocrinologista Ruy Lyra curtindo fériasO endocrinologista Ruy Lyra curtindo férias

Marília Arraes e odesembargadorAndréMarília Arraes e odesembargadorAndré

em Lugano, na Suíça, com a filha Raissaem Lugano, na Suíça, com a filha Raissa

Guimarães, presidente doTribunal Regional EleitoralGuimarães, presidente doTribunal Regional Eleitoral

Governadorsancionahomenagens
Emcerimônia noCampo das Princesas, o governador

Paulo Câmara sancionou leis apresentadas pelos

deputados EribertoMedeiros e Paulo Dutra, dando o

nome dos ex-deputados Sebastião Ignacio deOliveira,

Carlos Alberto deOliveira e Ettore Labanca a rodovias e

o do ex-governador Joaquim Francisco a uma escola

técnica em Jaboatão dosGuararapes.



[ Palavras cruzadas [ Astros

ÁRIES (21/03 a 20/04)
Nas finanças, as coisas podem

melhorar para o seu bolso no fim

do dia. Mas convém ter cuidado

para não abrir seu coração para

as pessoas erradas.

TOURO (21/04 a 20/05)
Sinal verde para cuidar da apa-

rência e realçar sua beleza. Você

vai esbanjar disposição no traba-

lho e terá garra de sobra para ba-

talhar pelos seus objetivos mais

ambiciosos.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Você terá ideias inspiradas epode

começar algo que promete mui-

ta satisfação. Mas é possível que

nem tudo saia como você plane-

jou, sobretudo se as expectati-

vas forem altas demais. Não se

deixe abater.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
A vida familiar é um dos pilares

do seu signo e ganha ainda mais

importância nestemomento. Vo-

cê pode ter uma grata surpresa.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Semana promete estimular seu

lado comunicativo, versátil e so-

ciável. Alertadecontratemposem

uma amizade ou parceria profis-

sional,masnadaqueumaboacon-

versa não possa resolver.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Assuntos relativos à carreira,me-

tas e finanças podem disputar a

sua atenção. Fique de antena li-

gada nas oportunidades.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Bommomento para investir nos

estudos e começar um curso on-

line para abrir novos horizontes

em sua carreira.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Cuide compulso firme do seu di-

nheiro e não conte muito com a

sorte. Por outro lado, a fase pode

ser promissora para quem traba-

lha em casa.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Troca de ideias e experiências po-

de render boas soluções no servi-

ço e tambémproporcionar opor-

tunidades para dar bons conse-

lhos aos amigos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Odesejo de ganhar dinheiro eme-

lhorar de vida será um ótimo es-

tímulo para investir na carreira.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Cuidado com falsas promoções,

parcelas a perder de vista e car-

tão de crédito.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Na paixão, encontros e bate-pa-

posonlineprometemanimara sua

noite. Puxe papo com quem pa-

quera e converse bastante para

conhecer melhor o crush.

[ 8 erros

Resolução:1.Lateraldaárvoreaofundo.2.Troncodaárvore.3.Cabelodohomem.4.Estradaaofundo.5.Mangadaroupadohomem.6.Baseda

saiadohomem.7.Bombadear.8.Saídadear.

O
Classic Hall, em Olinda,
foi o local escolhido por
Péricles para a gravação

do projeto Pagode do Pericão II. A
apresentação será nesta sexta-
feira, com participações espe-
ciais de Geraldo Azevedo, Mumu-
zinho, Xande de Pilares e Marv-
vila num palco 360º. Cada convi-
dado cantará duas músicas com
o artista. Geraldo Azevedo faz
uma mistura de pagode e forró,
enquanto Marvvila representa
as mulheres no pagode. Xande
de Pilares e Mumuzinho já tra-
balham com o ex-Exaltasamba
de longa data. Grupo Revelação
e Patusco também fazem sho-
ws completos na noite.

A proposta será a mesma da
primeira edição, lançada há dois
anos. Emformatoacústico, opro-
jetonãocontarácombateria, pia-
no e a base instrumental dos ál-
buns de estúdio de Péricles. O
protagonismo dos instrumen-
tos estará voltado para o pandei-
ro, tantan, surdo, cavaco, violão,
banjo, tamborim, entre outros,
como numa tradicional roda de
samba. Ao todo, serão 25 faixas,
com releituras de grandes suces-
sos do ritmo e seis inéditas.

“Eu e meu diretor musical,
Izaias Marcelo, ficamos alguns
meses estudando e pesquisan-
do para chegarmos nesse reper-
tório. As músicas escolhidas, que

são da época dos anos 1990 até
meados de 2016, têm tudo a ver
comigo, com minha trajetória,
tocaram bastante nos períodos
que foram divulgadas e se en-
caixam na proposta do samba
de roda”, explica Péricles, ansio-
so pela apresentação.

“Estou muito feliz por final-
mente ter chegado esse dia. Por
conta da pandemia, tivemos que
postergar o projeto algumas ve-
zes, mas estamos com todo o gás
para incendiar a noite. Teremos
muito pagode, samba, animação,
convidados especiais e a grande
estrela da noite: o público. Esta-
va morrendo de saudades des-
sa troca de energia e do olho no

Péricles comanda a roda

de samba no Classic Hall
O DVD Pagode do Pericão II será gravado num palco 360º com participação

de Geraldo Azevedo, Mumuzinho, Xande de Pilares e Marvvila e mais shows
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Repertório do DVD terá 25músicas, sendo seis

inéditas e o restante de releituras de sucessos

olho”, vibra Péricles.
Péricles retorna ao palco 360º

para cantar releituras de gran-
des sucessos do samba e pagode.

Os portões abrem às 20h, e

os shows começam às 22h. Os
ingressos podem ser adquiri-
dos pelo site Bilhete Certo, e o
preço é a partir de R$ 160 (ser-
viço open bar).
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HRé alvo de vistorias
umdia após acidente
Depois que o forro de gesso caiu sobre pacientes, Hospital daRestauração

recebe fiscalização de vários órgãos. Governador pediu providências à SES-PE
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Recife tem
quase 100%
de queda
nos óbitos

COVID-19

Paulo Câmara autorizou

intervenções em todas as

unidades de saúde. “Não

podemosmais ter esse

risco” afirmou, ontem

U
m dia após o forro de ges-
so do teto ter desabado
sobre pacientes que es-

tavam em uma enfermaria da
unidade de traumatologia, de-
vido a um vazamento de água,
o Hospital da Restauração (HR),
maior centro médico público
do estado, foi alvo da fiscaliza-
ção de várias entidades. Todas
apontaram que, embora o fun-
cionamento da ala vermelha,
no qual houve o incidente, ter
sido rapidamente normalizado,
com consertos emergenciais, a
situação ainda é preocupante.
O Sindicato dos Médicos de Per-
nambuco (Simepe), porexemplo,
falou em “cenário de guerra”.

“O problema foi corrigido ra-
pidamente, mas vimos só na-
quele setor de traumas mais de
200 pacientes ao mesmo tem-
po”, relatou o presidente da en-
tidade, Walber Steffano. O aci-
dente ocorreu às 13h30 da úl-
tima segunda-feira. Quase 100
pacientes tiveram de ser realo-
cados momentaneamente. Nin-
guém se machucou.

O Conselho Regional de Enfer-
magem (Coren-PE), por sua vez,
afirmou não ter se surpreendi-
do,poisapontamentos jáhaviam
sido feitos à direção do HR. “Do
relatório que fizemos, destaca-
mos a superlotação em várias
áreas, déficit de pessoal e pro-
blemas estruturais que não dão
segurança aos pacientes nem

O Recife registrou uma que-
da de 99,8% no número de óbi-
tos por Covid-19, em abril des-
te ano - se tornando o mês com
menos mortes causadas pela
doença desde o início da pan-
demia. Até o momento, na ca-
pital, houve o registro de um
óbito, em 18 de abril de 2022,
cuja causa foi a infecção pelo
novo coronavírus. A compara-
ção é feita com o mesmo perío-
do de 2021, quando foram re-
gistrados 617 óbitos deste tipo.
Estes números ainda podem so-
frer alterações, tendo em vista
a qualificação diária do banco
de dados.

Outro marco importante é que
a capital registrou, também, o
maior período sem registro de
óbitos: 21 dias consecutivos (de
28 de março a 17 de abril) sem
nenhuma morte causada pe-
la covid-19 desde a chegada da
doença na cidade. Antes disso,
a marca era de apenas 10 dias
seguidos, entre os dias 11 e 20
do último mês de março.

A mudança no cenário epide-
miológico da covid-19, no Re-
cife, também é notada na di-
minuição do número de casos
desta doença, com uma redu-
ção de 88,2% quando compa-
rado ao ano passado. Em abril
de 2021, foram confirmados
18.349 casos - sendo 16.824 le-
ves e 1.525 de síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG). Já
em abril de 2022, houve a con-
firmação de 2.165 casos – sendo
2.082 leves e 83 de SRAG.

O avanço da vacinação con-
tra a Covid-19 tem contribuído
fortemente para as mudanças
deste cenário. Somente no úl-
timo sábado (30), a capital per-
nambucana aplicou 28.150 do-
ses dos imunizantes anticovid.
Atualmente, o Recife registra
a aplicação de 3.466.572 doses
das vacinas anticovid em pes-
soas acima de 12 anos.

para os profissionais exerce-
rem suas atividades. Quando
a equipe chegou à unidade, à
noite, os reparos provisórios fo-
ram feitos para dar continuida-
de à assistência, mas cobramos
a solução definitiva”, explicou
Ivana Andrade, chefe de fisca-
lização do Coren-PE, a primei-
ra entidade a vistoriar o local,
ainda na noi-
tedesegunda-
-feira.

“ R a c h a -
duras, vaza-
mentos, fios
expostos, pa-
cientes no
chão, foi o que vimos”, tam-
bém relatou Cláudio Prado,
representante do Conselho Es-
tadual de Direitos Humanos,
outro órgão a visitar o HR on-
tem, que também recebeu a
vistoria do Conselho Regio-
nal de Medicina de Pernam-
buco, o Cremepe.

Em entrevista à Rádio Jornal,

o diretor do hospital, Miguel Ar-
canjo, reconheceu que o hospi-
tal está superlotado. “Não há o
que esconder sobre isso”, disse,
acrescentando que, sim, há pa-
cientes nos corredores. “Muitos
não querem ir para um hospi-
tal particular porque dizem que
aqui estão com melhores médi-
cos e condições”, tentou se ex-

plicar.
Após ceri-

mônia de pos-
sedenovos se-
cretários esta-
duais, ontem
à tarde, o go-
vernador de

Pernambuco, Paulo Câmara,
também se posicionou sobre
o fato, que chocou os pernam-
bucanos, já que as imagens da
água e teto caindo sobre pacien-
tes, alguns entubados, foram ra-
pidamente espalhados pela in-
ternet (aliás, havia dezenas de
familiares do lado de fora do
HR, no horário de visitação, na

tarde de ontem).
“Estão autorizadas interven-

ções necessárias nas unidades
de saúde, inclusive todasasques-
tões financeiras estão devida-
mente equacionadas”, garan-
tiu o governador. “Tenho man-
tido contato com a Secretaria
Estadual de Saúde (SES-PE) pa-
ra verificarmos exatamente se
há outros pontos de fragilidade,
a fim de que sejam corrigidos.
Não podemos ter mais riscos.”

A SES-PE disse, em nota, que
não há problemas estruturais
no prédio, e que o vazamento
foi pontual. Também relatou
que há estudos para mudar o
perfil do Hospital de Referên-
cia para a Covid-19 de Boa Via-
gem para que possa servir de
auxiliar ao HR, amenizando a
demanda do centro.

O Ministério Público de Per-
nambuco agiu: instaurou uma
Notícia de Fato, exigindo expli-
cações da direção do HR. O pra-
zo terminou na noite de ontem.

Imagens

feitas na última

segunda-feira à

noite, pelo Coren-

PE, mostram alas

superlotadas de

pacientes
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Quatro formandos receberam seus diplomas, ontem

Prefeito ressaltou que o foco é ampliar com qualidade

Detentos se formam
emcurso superior

Categoria
emvigília
por piso
salarial

COTEL

ENFERMAGEM

Trabalhadores da enferma-
gem pernambucana realiza-
rão um ato hoje para acom-
panhar a votação do Projeto
de Lei 2564/2020 que estabe-
lece o piso salarial nacional
dos auxiliares e técnicos de
Enfermagem, enfermeiros e
parteiras. A concentração se-
rá na Praça do Derby, no Re-
cife, a partir das 14h. No lo-
cal, terá um telão para trans-
mitir a sessão que será reali-
zada na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília.

Além desta atividade na
capital, também serão or-
ganizados atos no estado e
no país. A categoria acom-
panhará de forma presen-
cial e, também, pelas redes
sociais das entidades sindi-
cais. A atividade é promovi-
da pelo Sindicato Profissio-
nal dos Auxiliares e Técnicos
de Pernambuco (Satenpe) e
pelo Sindicato dos Enfermei-
ros de Pernambuco (Seepe).

“A aprovação do piso nacio-
nal dos trabalhadores da en-
fermagem é a consolidação
de uma grande articulação
feita pelos dirigentes sindi-
cais e representantes das en-
tidades da enfermagem jun-
to ao Senado e a Câmara dos
Deputados. Se tornará efeti-
vo o sonho de 20 anos dessas
categorias que são essenciais
aos serviços de saúde”, dis-
se o presidente do Satenpe,
Francis Herbert.

O evento também conta
com o apoio do Conselho Re-
gionaldeEnfermagemdePer-
nambuco (Coren-PE)eAssocia-
çãoBrasileiradeEnfermagem
de Pernambuco (Aben-PE).

A Secretaria de Justiça e Direi-
tos Humanos (SJDH), por meio
da Executiva de Ressocialização
(Seres), realizou, ontem, em par-
ceria com a Unopar, a cerimônia
de formatura da primeira tur-
ma de nível superior do Centro
de Observação e Triagem Crimi-
nológica Everardo Luna (Cotel),
em Abreu e Lima. Ao todo, se-
te reeducandos concluíram os
cursos superiores tecnológicos
por meio da parceria, mas ape-
nas quatro participaram da ce-
rimônia em razão dos demais
terem progredido de regime. O
Cotel é uma unidade prisional

do regime fechado.
Os quatro formandos foram

certificados em Tecnologia em
Logística (01), Tecnologia em
Marketing Digital (01) e Tecno-
logia de Gestão Comercial (02).
O representante da turma inti-
tulada “Estudar e Vencer” pro-
feriu o discurso tendo como re-
ferência a parábola do joio e do
trigo e destacou a importância
do estudo e os frutos que se po-
de colher com o conhecimento.
Os cursos de tecnólogo têm du-
ração de dois anos.

“A democratização da educa-
ção, uma meta do governo do

A
Prefeitura do Recife
anunciou, ontem, um
pacote de medidas para

o fortalecimento da gestão na
educação. No Teatro do Parque,
o prefeito João Campos apresen-
tou o EducaRecife Gestão, com
quatro medidas importantes:
reestruturação das Gerências
Regionais de Educação; valori-
zação para as equipes gestoras
das creches e escolas e novas
funções; formação continuada
para gestores; e bônus de de-
sempenho educacional.

“São vários módulos, desde de
um novo BDE, em que vamos
bonificar em até R$ 20 milhões
por ano todos os trabalhadores
da rede, para aqueles que atingi-
rem os resultados pactuados de
obtenção das metas e de apren-
dizagem”, comentou o prefeito.

“Vamos fazer a revisão de to-
das as remunerações de gesto-

res, coordenadores, acrescen-
tando essas funções também pa-
ras as creches do Recife que pas-
sam a ter uma estrutura de ges-
tão mais robusta, tendo em vis-
ta que a gente quer não apenas
ampliar o número de vagas em
creche, mas ampliar com quali-
dade”, acrescentou.

Essenciais para o bom funcio-
namento das unidades de ensi-
no, as equipes gestoras das esco-
las e creches também serão con-
templadas com as estratégias do
EducaRecife Gestão. A Secreta-
ria de Educação, além de valo-
rizar as equipes com aumento
nas gratificações, também vai
criar novas funções, especial-
mente para as unidades de edu-
cação infantil, como detalhou o
secretário de Educação do Reci-
fe, Fred Amancio.

“Estamos incluindo as ativida-
des nas áreas administrativa e fi-

estado, está evidenciada nessa
ação de levar aos espaços pri-
sionais a graduação no forma-
to EAD. Agora são três unida-
des com graduação nesse for-
mato. Com o foco na educação
melhoramos a sociedade”, afir-
mou a superintendente de Ca-
pacitação e Ressocialização da
Seres, Valéria Fernandes. Par-

ticiparam da cerimônia, o ge-
rente do Cotel, Islan Honorato;
o gerente de Educação e Quali-
ficação Profissionalizante (GE-
QP/Seres), Sergio Barbosa; o di-
retor-geral da Unopar, Rodrigo
Gomes; o professor João Bosco;
e o responsável pela educação
no Cotel, o policial penal Adel-
son Ranulfo.

nanceira para apoiar ainda mais
as nossas escolas, um novo pro-
grama de formação com gesto-
res e, por fim, a criação do nos-
so bônus de desempenho educa-
cional, que amplia a oferta desse
bônus para todos os conjunto
de escolas”, disse o secretário.

BÔNUS
A Secretaria Municipal de Edu-
cação também criou o Bônus
de Desempenho Educacional
(BDE) para premiar os profis-
sionais das escolas que cum-
pram parcial ou integralmente
as metas pactuadas com a ges-
tão para as unidades de ensino.
As metas serão calculadas com
base nos indicadores oficiais de

avaliação da Educação: o IDEB
(Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) e IDEPE (Índi-
ce de Desenvolvimento da Edu-
cação de Pernambuco). O foco
é no fortalecimento da apren-
dizagem e na melhoria dos re-
sultados educacionais. É impor-
tante destacar que, além das
escolas de Anos Finais do En-
sino Fundamental, a bonifica-
ção vai contemplar também as
escolas de Anos Iniciais do En-
sino Fundamental, professores
e demais profissionais das Ge-
rências Regionais de Educação.

O montante é definido com ba-
se no somatório dos vencimen-
tos base dos servidores lotados
nas escolas e GREs.

Gestão na
educação será
fortalecida
Prefeitura do Recife anunciou o EducaRecife.

Formação continuada e bônus educacional por

desempenho são algumas das ações previstas
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Denervação renal no tratamento
de hipertensão arterial refratária
Procedimento simplespode serumaliado, quandooquadrodepressãoalta tornar-se resistente a remédios

DIVULGAÇÃO

JONAS SANTOS/DIVULGAÇÃO LEANDRO SANTANA/ESP. DP FOTO

Inscrições
abertaspara
festival de
quadrilhas

Olinda
paga
oAuxílio
Carnaval

PETROLINA AMBULANTES

Deacordo com

ocardiologista Edmaro cardiologista Edmar

Freire, o pacienteFreire, o paciente

pode receber alta 24hpode receber alta 24h

depois da intervençãodepois da intervenção

A Prefeitura de Olinda come-
çou ontem o pagamento do Au-
xílio Carnaval para os ambu-
lantes cadastrados na gestão
municipal. Ao todo, 550 pes-
soas serão beneficiadas com
um repasse único no valor de
R$ 500. O Carnaval deste ano
foi cancelado por causa da

pandemia de Covid-19. O di-
nheiro será depositado na con-
ta bancária informada pelo
beneficiário no momento do
cadastro junto à Secretaria de
Patrimônio, Cultura e Turis-
mo. Os repasses acontecem
por ordem alfabética, até o
fim deste mês.

O tradicionalConcursodeQua-
drilhas Juninas de Petrolina, no
Sertão do estado, está com ins-
crições abertas, até o próximo
dia 27. A competição, interrom-
pida há dois anos, por causa da
pandemia de Covid-19, será no
dia 11 de junho e distribuirá cer-
ca de R$ 17 mil em premiações.

Os quadrilheiros podem se ins-
crever, de forma virtual, através
do e-mail cultura.sedu@gmail.
com, ou de forma presencial,
das 8h às 12h e das 14h às 17h,
na Secretaria-Executiva de Cul-
tura, localizada no 2º piso do
Centro de Convenções Senador
Nilo Coelho. Para isso, é necessá-

rio fazer a entrega, por meio de
um envelope, com o formulário
e todos os documentos solicita-
dos no edital, que está disponí-
vel no site da Prefeitura de Pe-
trolina: https://petrolina.pe.gov.
br/. Ao todo, dez apresentações
devem ser realizadas na dispu-
ta. Informaçõe: (87) 3861-5157.

MARINA COSTA

A
hipertensão arterial re-
fratária é uma hiper-
tensão de difícil con-

trole, com a persistência dos
elevados níveis da pressão ar-
terial apesar do uso de medi-
camentos anti-hipertensivos.
Com a instabilidade no controle
da doença crônica, a opção me-
nos invasiva e efetiva para mi-
nimizar os efeitos e complica-
ções tardias é a denervação re-
nal, um procedimento através
de uma cauterização, por radio-
frequência, dos nervos que en-
volvem as artérias renais. O Hos-
pital Jayme da Fonte realizou a
intervenção, pela primeira vez,
em março deste ano.

De acordo com Edmar Freire,
que é cardiologista e interven-
cionista do hospital, apesar de
nova, a denervação renal não é
o tratamento mais moderno na
luta contra a hipertensão, mas é
a intervenção mais efetiva nos
casos refratários da doença. “É
uma técnica com mais de dez
anos de estudo, mas os resulta-
dos eram conflitantes em rela-
ção ao seu benefício. Após mu-
danças nos critérios de seleção,
que se tornaram mais rígidos,
o procedimento apresentou um
melhoramento em seus disposi-
tivos e na técnica de ablação. Es-
tudos mais recentes mostram o
que já observávamos na prática:
umaredução importantenos sin-
tomas da hipertensão arterial de
uma forma contínua”, explicou.

A hipertensão é a mais fre-
quente entre as doenças crôni-
cas no Brasil, de acordo com os
dados da Pesquisa Nacional de
Saúde (PNS), em 2019. Popular-
mente conhecida como “pres-
são alta”, a hipertensão pode
atingir pessoas de todas as ida-
des: crianças, jovens, adultos e
idosos. Os sintomas costumam
aparecer quando a pressão es-
tá elevada e entre eles estão do-
res no peito, dor de cabeça, ton-
turas, zumbido no ouvido, fra-
queza, visão embaçada e até o
sangramento nasal. No caso re-

fratário, as alterações são ain-
da mais intensas.

O diagnóstico é realizado atra-
vés da medição da pressão do
paciente. O ideal é que a pres-
são seja medida regularmente,
principalmente se algum fami-
liar já apresentar a doença, já
que a hipertensão é silenciosa
na maioria dos casos. “O trata-
mento deve ser hierarquizado e
determinado pelo cardiologista.
Primeiro, devem ser feitas mu-
danças nos hábitos de vida dos
pacientes, depois o uso de medi-
camentos”, disse Freire.

Quando isso não resolver, a
doença passa a ser refratária, e
o cardiologista pode indicar a
denervação renal como opção.
O procedimento minimamen-
te invasivo é realizado através
de uma punção na artéria femo-
ral, sem a necessidade de uma
incisão, onde um cateter de ra-
diofrequência é introduzido nas
artérias renais e seus ramos seg-
mentares e são feitas uma série
de ablações (cauterizações) nas
artérias. O hipertenso poderá
receber alta médica após 24 ho-
ras da realização do procedimen-

to. Por ser minimamente invasi-
vo, está liberado para voltar as
suas atividades normais depois
de 72 horas.

Para o cardiologista, o objetivo
da intervenção é a redução das
complicações tardias da doen-
ça, como um Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC), infarto agu-
do do miocárdio e até a morte.

Para uma identificação corre-
ta e tratamento adequado, o pa-
ciente precisa ser acompanhado
em um centro médico referên-
cia na área de cardiologia, co-
mo o Hospital Jayme da Fonte.
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Segundo MapBiomas,

o governo federal

respondeu a 2,17%

dos alertas desde

janeiro de 2019

O governo do presidente
Jair Bolsonaro agiu contra
menos de 3% dos alertas de
desmatamento, um sinal de
que “a impunidade reina” na
destruição das florestas bra-
sileiras, destacou um relató-
rio publicado ontem.

O MapBiomas, um consór-
cio de ONGs, universidades
brasileiras e ‘startups’ que
usa imagens de satélite para
rastrear a destruição da flo-
resta amazônica e em outras
regiões do Brasil, lançou uma
nova plataforma para com-
parar os alertas de desmata-
mento com os registros go-
vernamentais sobre multas,

detenções e outras respostas
das autoridades ambientais.

As descobertas “mostram
quea impunidadeaindamar-
ca o desmatamento ilegal no
Brasil”, disse Tasso Azevedo,
coordenador do MapBiomas.

Segundo o relatório, o go-
verno federal respondeu a
apenas 2,17% dos alertas de
desmatamento desde janeiro
de 2019, quando Bolsonaro
assumiu a Presidência. “As
ações de fiscalização ainda
estão aquém do necessário
para coibir o desmatamen-
to”, disse Ana Paula Valdio-
nes, do Instituto Centro de Vi-
da (ICV), um dos grupos que
participam da plataforma.

Odesmatamentoanualmé-
dio na Amazônia brasileira
aumentou mais de 75% em
relação à década anterior,
segundo dados oficiais. O
ministério do Meio Ambien-
te não respondeu de imedia-
to a um pedido da AFP para
comentar o relatório. (AFP)

O
secretário-geral da ONU,
Antonio Guterres, ex-
pressou ontem seu dese-

jo de que “mais tréguas huma-
nitárias” possam ser organiza-
das entre Ucrânia e Rússia, se-
guindo o modelo que permitiu
a evacuação de uma centena de
civis da siderúrgica de Azovstal,
leste da Ucrânia.

“Mais tréguas humanitárias
irão permitir aos civis se afas-
tar com segurança dos comba-
tes e que a ajuda chegue às pes-
soas que mais necessitam”, disse
Guterres em comunicado, sem
revelar a sua localização.

Durante uma videoconferên-
cia com jornalistas na sede da
ONU, em Nova York, o coorde-
nador humanitário das Nações

Unidas para a Ucrânia, Osnat Lu-
brani, também se manifestou
a favor da repetição da opera-
ção organizada no último fim
de semana na cidade devasta-
da de Mariupol.

Na siderúrgica de Azovstal ain-
da há civis presos, disse Lubrani,
sem especificar o número.

BOMBARDEIOS

Diversas cidades ucranianas fo-
ram alvo de mísseis russos on-
tem, que também atingiram três
centrais elétricas em Lviv, infor-
mou o prefeito desta cidades, que
agora está parcialmente sem ele-
tricidade. “Três centrais elétricas
foram danificadas”, disse o pre-
feito Andrey Sadov.

Segundo a imprensa ucrania-

ONU apela por
mais tréguas
humanitárias
Além deMariupol, civis também foram evacuados

da siderúrgica de Azovstal, na região leste da Ucrânia

ONU informou que 101 civis foram retirados de

Mariupol, em trabalho conjunto com a Cruz Vermelha

na, os cortes de eletricidade afe-
taram vários distritos de Lviv. As
autoridades locais tambéminfor-
maram de bombardeios nas re-
giões de Vinnytsia (centro), Odes-
sa (sudoeste) e Kirovohrad (cen-
tro), mas sem relatos de danos.

PAPA

O papa Francisco está disposto
a viajar para Moscou e se reu-
nir com o presidente russo, Vla-

dimir Putin, na tentativa de pa-
rar a guerra, que comparou com
a de Ruanda, na África. “Tenho
que ir a Moscou primeiro, tenho
quemeencontrarcomPutin.Não
temos recebido resposta e segui-
mos insistindo,mesmoquePutin
não possa ou nem queira reali-
zar esse encontro no momento”,
disse o papa ao jornal italiano Il

Corriere della Sera em entrevista
publicada ontem. (AFP)

DIMITAR DILKOFF / AFP

DESMATAMENTO

Brasil tem
pouca
resposta
aos alertas



Lucas Perri; Thássio (Victor Ferraz),Carlão,
BrunoBispo eJúniorTavares; Rhaldney,
EduardoTeixeira (Ralph) e JeanCarlos; Niltinho
(PedroVitor), Luis Phelipe (Ewandro) e Léo
Passos (Amarildo).Técnico: Roberto Fernandes

MaurícioKozlinski; DiogoMateus,JoãoVictor,
RonaldoAlves eMatheusPereira (Eliel); Leandro
Vilela,RodrigoAndrade (Índio) e EduardoPerson
(Derlan); BrunoJosé (Yago),JúlioCésar (Ronald)
eNicolasCareca.Técnico:Daniel Paulista

Local: estádio dosAflitos
Árbitro:CaioMaxAugusto Vieira (RN)
Assistentes: JeanMarcio dos Santos (RN) e
Lorival Candido das Flores (RN)
Gols:Amarildo, 49’/2ºT (Náutico) | Bruno
José, 20’/1ºT (Guarani)
Cartões amarelos: Leandro Carvalho, Carlão
(Náutico) | Matheus Pereira, Eduardo Person,
DiogoMateus (Guarani)
Cartão vermelho: Leandro Carvalho (Náutico)
Público: 4.294

FICHA

X1 1
Náutico Guarani

CLASSIFICAÇÃO
P V SG

Bahia 13 4 7
Grêmio 10 3 4
Cruzeiro 10 3 2
Chapecoense 8 2 2
Ituano 8 2 2
Sport 8 2 1
Náutico 7 2 0
Ponte Preta 7 2 0
Vasco 7 1 1
Brusque 6 2 -2
SampaioCorrêa 5 1 0
Criciúma 5 1 0
Operário-PR 5 1 -1
CSA 5 1 -1
Guarani 5 1 -2
Londrina 5 1 -4
Tombense 5 0 0
Vila Nova 4 0 -2
Novorizontino 3 0 -3
CRB 1 0 -4
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SÉRIE B

PEDRO ALVES
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O Sport vem sofrendo com
uma deficiência apresentada des-
de o início da temporada e que
acabou ficando ainda mais evi-
dente com o aumento de nível
na disputa da Série B: as arma-

ções das jogadas. Desde o início
do ano, a torcida questiona vá-
rias peças que foram utilizadas
no setor ofensivo, mas o maior
problema, talvez, esteja no fa-
moso “camisa 10”.

Competições como o Pernam-
bucano, Copa do Nordeste e Co-
pa do Brasil já se encerram para

o Sport, cinco rodadas da Série
B já se passaram e nenhum jo-
gador assumiu o papel de meia
da equipe de forma inquestioná-
vel. A consequência é um ataque
pouco eficiente, já que é pouco
abastecido pelos seus armadores.

Denner, Alanzinho, Blás Cá-
ceres e Pedro Naressi são nomes

que foram acionados para cum-
prir esse papel e nenhum caiu
nas graças da torcida. A última
esperança do atual elenco gira
em torno de um bom rendimen-
to de Giovanni.

O meia atuou em dois jogos,
deu uma movimentação dife-
rente, mas apresentou desgaste

muscular e foi desfalque contra
o CSA, evidenciando ainda mais
a carência da equipe que pouco
assustou o adversário ao longo
dos 90 minutos por conta do bai-
xo poder criativo.

Atualmente, o Sport possui o
quinto pior ataque da Série B, ao
lado de Ponte Preta e Criciúma.

T
rês dias após o bicam-
peonato pernambuca-
no, o Náutico enfrentou

o Guarani nos Aflitos e conquis-
tou um suado empate por 1 a 1.
Com o resultado, o Alvirrubro
perdeu a chance de entrar no
G4 do Brasileiro, ficando com
sete pontos. O gol dos pernam-
bucanos foi marcado por Ama-
rildo, no último lance. Bruno
José, ainda no primeiro tempo,
fez para o Bugre.

Ainda na maratona de parti-
das, o próximo compromisso do
Timbu será já na próxima sex-
ta-feira, contra o Vila Nova, em
Goiânia-GO. O embate às 19h.

O JOGO

O confronto começou equili-
brado, com o Náutico tendo di-
ficuldades para chegar ao ata-
que graças ao sistema defensi-
vo do Guarani. Sem conseguir
chegar por baixo, os donos da
casa tentaram por cima. E qua-
se deu certo. Aos cinco minu-
tos, Niltinho recebeu a bola pe-
la esquerda e cruzou na medi-
da para Léo Passos. O atacante
cabeceou forte, mas Kozlinski
fez uma grande defesa e evitou
o primeiro gol do jogo.

Pressionando para surpreen-
der o Timbu, os visitantes res-
ponderam aos 15. Júlio César

Leão ainda busca seu “camisa 10” para deslanchar em2022
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Náutico sai perdendo, pressiona no segundo tempo e
acaba conseguindo o empate em 1 a 1 com oGuarani

acertou um belo chute no tra-
vessão de Lucas Perri. Melhor
dentro de campo, o Guarani
conseguiu abrir o placar aos
20 minutos. Eduardo Person
deu belo passe para Bruno José,
que chutou na saída do goleiro.

Querendo reverter o resulta-
do negativo, o Náutico iniciou a

segunda etapa com mais ímpe-
to ofensivo, buscando as joga-
das pelos lados e com Léo Pas-
sos fazendo o pivô. A primeira
boa oportunidade foi aos 20
minutos. Victor Ferraz achou
Rhaldney na entrada da área.
O volante puxou dois marca-
dores e bateu, mas o goleiro

salvou o Guarani. Pouco tem-
po depois, Jean Carlos cruzou
e Léo Passos cabeceou na trave.

Embalado pelo bom momen-
to, o Timbu foi para cima com
tudo na reta final da partida,
porém esbarrou na trave no-
vamente. O lateral Victor Fer-
raz foi na linha de fundo e deu

belo passe para Ralph, que des-
viou e a bola parou na trave
mais uma vez. Depois de mui-
tas chances, o Náutico conse-
guiu o empate no último lance
da partida. Rhaldney fez joga-
da pela direita, cruzou e Ama-
rildo mandou de cabeça para
o fundo da rede.

Pontosuado

nosAflitos
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P
assadas duas rodadas, o
Santa Cruz ainda busca
vencer pela primeira vez

no Brasileiro da Série D, objeti-
vo do jogo de hoje, contra a Jua-
zeirense, no Adauto Moraes, em
Juazeiro (BA), a partir das 20h.
Até o momento, a equipe coral
soma um empate e uma derrota
na competição, que segue sendo
o principal objetivo do clube na
temporada. Apesar da arranca-
da negativa, o Tricolor carrega
um tabu favorável diante da Jua-
zeirense: nunca perdeu para a
equipe baiana. No total, foram
quatro confrontos, sendo duas
vitórias e dois empates.

Para manter a escrita positi-

va, o técnico Leston Júnior con-
tará com três novidades na equi-
pe coral. Os volantes Elyeser, re-
tornando de suspensão, e Daniel
Pereira, liberado após período
pós-vacina da Covid-19, além do
atacante Mateus Anderson, es-
tão aptos para o compromisso.

Havia a expectativa de que Gil-
berto estivesse entre as opções,
mas o atleta permanece na tran-
sição física e desfalcará o Santa
Cruzpelaterceirarodadaseguida.

Na contramão dos ‘reforços’,
uma baixa. O meia Esquerdinha
foi dispensado ontem e Fabrício
pode ser titular.

Na defesa coral, o zagueiro Jú-
nior Sergipano é dúvida. O atle-
ta voltou a sentir a lombalgia e
será reavaliado. Caso seja veta-
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Rodrigo Chalaça; Dadinha, Eduardo,Wendell
e Daniel;Waguinho, Patrik e Clebson; Nildo,
Deysinho e Ian.Técnico: Barbosinha.

Kléver; MarcosMartins, Júnior Sergipano (Luan
Bueno),AlexAlves e DuduMandai; RodrigoYuri,
Daniel Pereira e Tarcísio; Fabrício,Matheuzinho
e Rafael Furtado.Técnico: Leston Júnior.

Local: Estádio AdautoMoraes (BA).
Horário: 20h.
Arbitragem:Gustavo Nogas (PR).
Assistentes: Ledes Coutinho Neto (BA) e
Carlos Eduardo Gussen (BA).
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Juazeirense Santa Cruz

EmJuazeiro,
Santa busca
primeira vitória
Comum empate e uma derrota na Série D, Tricolor

ocupa a penúltima colocação no Grupo D.Mas o

retrospecto diante da Juazeirense é favorável
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Elyeser está novamente à disposição após suspensão

LOTOFÁCIL 2511

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 3 397.442,57

14 329 1.085,55

13 12078 25,00

12 145488 10,00

11 656997 5,00

01 03 04 05 06 08 09 11

15 16 18 21 23 24 25

QUINA 5843

07 23 30 52 60

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA ACUMULOU 3.243.423,03

QUADRA 58 7.047,10

TERNO 4.851 80,24

LOTERIAS[

do, o recém-chegado Luan Bueno
fará a sua estreia com a camisa
tricolor ao lado de Alex Alves.

JUAZEIRENSE

O técnico Barbosinha não de-
ve fazer grandes mudanças na
equipe que enfrentou o Palmei-
ras no último sábado, pela Copa
do Brasil. Os desfalques ficam
por conta de Neto Baiano e do
volante Guilherme.

CURTA[
CHAMPIONS

Liverpool
garante vaga
na final
O Liverpool se

classificou ontem para

a final da Liga dos

Campeões da Europa

depois de vencer o

Villarreal por 3 a 2 de

virada no jogo de volta

das semifinais, no

estádio El Madrigal. O

time espanhol abriu 2 a

0 no primeiro tempo

com Boulaye Dia e

Francis Coquelin, mas

depois do intervalo os

‘Reds’ chegaram à

vitória com gols de

Fabinho, Luis Díaz e

Sadio Mané. O time

inglês agora espera

seu adversário na final

de 28 de maio em

Paris, que sairá do

duelo de hoje entre

Real Madrid e

Manchester City no

Santiago Bernabéu.

DUPLA-SENA 2361

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 1.159.858,48

QUINA 10 5.155,76

QUADRA 481 122,50

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA 0 0,00

QUINA 8 5.800,23

QUADRA 597 98,69
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