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nos primeiros meses de 2022. A aprovação representa a primeira privatização do
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OPINIÃO
DIARIOdePERNAMBUCO | Recife, quinta-feira, 19/05/2022

Não há um só detalhe da crônica

Cem anos de perdão, de Clarice Lis-

pector, do livro Felicidade clandes-

tina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998,

que não seja de suprema constru-

ção literária e de inspiração poéti-

ca, há uma hierarquia de começo,

meio e fim (como deve ser a gran-

de arte do cronista), um texto, im-

pregnado de ânimo e beleza, que

pede ao leitor envolvimento, eis

o segredo da obra de arte. A au-

tora alcança, nas pequenas nar-

rativas, aquilo que Suzan Sontag

(ela que é também mestríssima

no campo da Fotografia), chama

de elementos estruturais bem de-

senvolvidos. Dentro de um siste-

ma orgânico, digo eu, singularís-

simo, unitário, traço mais pronta-

mente cativante e coeso, de signi-

ficados e significantes verbais – e

tal propósito é plenamente logra-

do na sua obra de ficção.

Nessa crônica ela retrata uma

faceta da mulher quando meni-

na, que ficava encantada ao pas-

sar por uma casa e seu jardim, al-

go para ela inacessível, filha de

um pequeno vendedor ambulan-

te, vindo de longe, e de uma mãe

há muito sofrendo aquele tipo de

dor sem esperança de cura. O jar-

dim e o canteiro de flores são te-

mas medievais, um dos motivos

favoritos de todas as escolas de

pinturas do século 15, não apenas

na Itália, mas em todo o Ociden-

te. O caráter abstrato dos jardins

não perde de foco na ficção clari-

ciana. (Clarice saberia mais tarde

que estava pisando num solo per-

nambucano recordista brasileiro

de flores tropicais; num chão que

seria berço de um jardim, o da Pra-

ça de Casa Forte, marco inicial e

pioneiro de uma nova concepção

estética de jardins públicos, com

a marca de Burle Marx. O filho da

pernambucana Cecilia, de quem

Clarice se tornaria amiga).

Não demoraria muito para Cla-

rice ser vista entre os maiores

cronistas brasileiros do seu tem-

po, ao lado de Lima Barreto, João

do Rio, Cecília Meireles, Carlos

Drummond de Andrade, Manuel

Bandeira, Rubem Braga, Nelson

Rodrigues. Paulo Mendes de Cam-

pos, Fernando Sabino, Vinicius de

Moraes. Na verdade, a ucrano-per-

nambucana Clarice Lispector é da

boa e nobre linhagem de Macha-

do de Assis. Quando se trata do te-

ma crônica brasileira, é quase ins-

tantâneo pensar no nome de Cla-

rice, ninguém a supera. E é hoje

amplamente traduzida e divulga-

da, o que faz com que seja coloca-

da pela crítica ao lado de autores

como Virginia Woolf, Kafka e Ka-

therine Mansfield.

Pessoalmente, um tanto mara-

vilhada, ela gostava de roubar flo-

res vermelhas, as flores que fize-

ram o encanto da vida e da obra

do mais famoso jardineiro-paisa-

gista do seu tempo, não só brasilei-

ro, Roberto Burle Marx. Por causa

das flores vermelhas, que planta-

va nos jardins do Recife, e porque

tinha Marx no sobrenome, passou

a ser visto no Instituto Arqueoló-

gico Pernambucano, leia-se Mário

Melo, como comunista). Algo me

diz que aquelas flores nunca saí-

ram da memória de Clarice, dos

anos mais felizes de sua vida, ela

dizia isso numa outra crônica so-

bre o Recife e Olinda. O sobrado

não tinha jardim, era como um

daqueles vistos por Nelson Salda-

nha no clássico O jardim e a praça:

ensaio sobre o lado “privado” e o la-

do “público” da vida social e históri-

ca. Mas, havia um copo d`água

na janela de frente, onde a flor

ficava à vista de todos, sobera-

na, e o jardim da praça, hoje in-

vadido por sem moradias, era co-

mo parte imaginária, embora in-

tegrante, do quintal do sobrado.

Portanto, a Praça Maciel Pinhei-

ro e o Jardim, sem falar da fonte

luminosa e suas figuras da mito-

logia grega, faziam parte dos de-

vaneios da menina que amava os

livros e as flores.

Amenina (do sobrado) que roubava flores

Marcus Prado *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

No condomínio olindense on-

de moro há um grande jardim

de flores vermelhas adotado por

minha mulher, a senhora Maria

de Lourdes, é uma paixão dividi-

da com Ricardo, nosso neto. Da

varanda, tomada por muitas flo-

res, vemos uma vez por semana

uma cena que faz lembrar a do-

ce menina do sobrado. Ela chega

de mansinho, suspende o tempo

acelerado do coração, prende a

respiração como um tigre anfí-

bio de olho na caça matinal, co-

mo quem acaricia um gato ou um

passarinho, (pouco importa se o

vento espalha os cabelos e deixa

suas tranças desarrumadas), suas

mãos ficam flutuando como uma

nuvem encapsulada no firmamen-

to, quando de repente, agora co-

mo um raio, dá o lance almejado

na flor que ainda outro dia flo-

resceu na sua ensolarada quietu-

de. O jardineiro Reginaldo, que vê

tudo à distância, tem ordem, pre-

viamente articulada, de não agir

à imunidade concedida. Porque

“quem rouba flores, merece 100

anos de perdão”.

* Jornalista

A Praça Maciel Pinheiro e

o Jardim faziam parte dos

devaneios damenina que

amava os livros e as flores
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Atualmente, o empreendedo-

rismo tem sido uma área muito

abraçada pelos brasileiros. Fora o

talento nato para negócios, conta-

tos sociais, a criatividade e o “jo-

go de cintura”, acredito que são

muitas as oportunidades que se

abrem, seja do pequeno negócio

a empresas maiores.

Com a pandemia e a perda dos

empregos, esse cenário se am-

pliou significativamente. Apenas

em 2020, ano mais crítico, segun-

do dados do Portal do Empreen-

dedor, no total, 3,36 milhões de

novas empresas foram abertas

naquele ano, somando um total

recorde de 19,9 milhões de negó-

cios em funcionamento no país.

Junto com isso vêm as novidades,

os avanços tecnológicos e podemos

destacar a automação, que torna os

processos mais eficientes e rápidos.

A automação comercial, por

exemplo, é uma alternativa que

pode ser adotada pelas empresas,

a fim de otimizar os processos ma-

nuais, obtendo uma maior eficiên-

cia. Vejo que através da automação

a empresa pode reduzir gastos com

mão de obra, especialmente mui-

to cara no Brasil (fora as questões

trabalhistas), e aumentar sua ca-

pacidade de se aprimorar, além de

fazer um gerenciamento e contro-

le internos eficientes.

Nesse aspecto, vale destacar o re-

lacionamento com o cliente, fator

primordial para a sobrevivência de

um negócio. Para aumentar as ven-

das, todo negócio precisa dar aten-

ção ao consumidor e essa atividade

é facilitada pela automação comer-

cial, pois ela permitirá ter o clien-

te na “palma da mão”, com dados

importantes, além de gerenciar o

envio de mensagens automáticas,

premiar clientes fidelizados, bem

Empreendedorismo e automação comercial

Sérgio Aroucha *
sergioaroucha@gmail.com

como tomar outras ações para man-

ter o consumidor na Casa.

Vemos, de forma crescente, em

todo o país, supermercados, lojas

de conveniência, entre outros pon-

tos de comércio, sendo automati-

zados, modelo que tem atraído o

empreendedor cada vez mais.

Uma nova era, novos costumes.

Precisamos estar atentos aos ape-

los do mercado, às suas mudanças

e abraçar este tempo tecnológico.

* Empresário, ex-presidente da

Astur-PE
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Anderson se aproxima
aindamais de Bolsonaro
Pré-candidato ao Governo de Pernambuco se reuniu ontem com o presidente

emBrasília e deve ajudar o aliado amontar uma agenda de apoios no Nordeste

DIVULGAÇÃO

POLÍTICA
DIARIOdePERNAMBUCO |

blogdorhaldney@diariodepernambuco.com.br

por Rhaldney Santos

Diario político

Segurança
OSindicatodosPoliciais Civis dePernambuco, Sinpol-PE, ini-

ciou sua série “Encontro comos pré-candidatos a governador
dePernambuco”, que acontecede formapresencial no auditó-
rio do sindicato e com transmissão ao vivo pelo instagram (@
sinpolpe).Oprimeiro convidado, recebidoontem, foi opré-can-
didato pelo partido União Brasil, Miguel Coelho. O presidente
da categoria, Rafael Cavalcanti, destacou: “Vamos debater o
planodegovernoparaaSegurançaPúblicadoestadoeaspau-
tasdanossacategoria. Por isso, convidamosospostulantespa-
ra expor suas visões para a categoria e para Segurança Públi-
ca comoumtodo. Éprecisoquese firmeumcompromissocom
opróximogovernador ougovernadora, paraqueoeleito já as-
suma sabendo das nossas reivindicações e das necessidades
do investimentoemSegurançaPública”.DaniloCabral, pré-can-
didato da Frente Popular, vai ser o expositor de hoje, às 18h, na
sede do Sinpol.

Violência I

Pernambucoéoestadocom

a maior taxa de crimes vio-

lentos do país. São 10 mor-

tesporcada100milhabitan-

tes, comaumentode2,4ca-

sosentre janeiro emarçode

2022emrelaçãoaomesmo

período do ano passado. Os

dados são do Núcleo de Es-

tudosdaViolênciadaUniver-

sidadedeSãoPauloedoFó-

rum Brasileiro de Seguran-

ça Pública.

Violência II

Emnúmeroabsolutodevíti-

mas, Pernambuco aparece

em 2º lugar nacional, com

963mortes,atrásapenasda

Bahia, que registrou 1.326

noprimeiro trimestredoano.

O aumento da violência em

Pernambucoestánacontra-

mãodocenárionacional. En-

quantooBrasil registrouque-

da de 6% no número de as-

sassinatos,oestado teveau-

mento de 16,3%.

Tudo é tech

Vintestartupspernambuca-

nas serãoselecionadasnes-

ta sexta-feira para a segun-

da fase do Programa Pró-S-

tartups,açãodaSecti.A ideia

édesenvolver soluçõescom

DNApernambucanoquebe-

neficiemasociedadedentro

das temáticas de Agritech,

Healthtech, Indústria 4.0 e

Governos Inteligentes. Entre

osprojetosconcorrentes,es-

tãoodesenvolvimentodeum

queijodecoalhohi-tech,com

adição de biopolímeros ex-

traídos de resíduos de pes-

cado.

Movimento

Opré-candidatoadeputado

federalpeloUniãoBrasil, Fre-

dericoFrança, ospré-candi-

datosadeputadosestaduais,

Pastor Lupércio Bezerra e

Apóstolo Cláudio Santana,

prestigiaram o almoço em

homenagem ao pré-candi-

dato a governador Miguel

Coelho, promovido peloCa-

xangá Ágape.

Fomentando

As inscriçõesparaoFuncul-

tura Geral, promovido pelo

GovernodePernambuco,co-

meçaram. O edital disponi-

bilizaráR$15,6milhõescom
oobjetivode incentivarasdi-
versasmanifestaçõescultu-
rais do estado, por meio da
seleçãodeprojetosculturais.
Os interessadospoderão se
inscrever até 17 de junho.

_00303_0www.diariodepernambuco.com.br/politica
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Encontro foi

o segundo em

menos de ummês e

mais uma vez teve a

presença de Gilson

Machado

TÁDZIO ESTEVAM

politica@diariodepernambuco.com.br

P
ré-candidato oficial de
Bolsonaro em Pernam-
buco, Anderson Ferreira

(PL) atendeu a mais um chama-
do do presidente para definir
como serão as próximas visitas
ao estado e se encontrou com o
chefe do Executivo em Brasília.
Esta é a segunda vez em menos
de um mês que o ex-prefeito de
Jaboatão é convocado para sen-
tar com o chefe do Executivo na-
cional para discutir agendas de
apoio à reeleição tanto em Per-
nambuco quanto no Nordeste,
região onde o ex-presidente Lu-
la lidera nas intenções de voto.
O encontro contou, ainda, com
o pré-candidato ao Senado, Gil-
son Machado.

Durante a reunião, que teve a
participação do irmão do ex-pre-
feito de Jaboatão, o deputado fe-
deral e vice-líder do governo na
Câmara Federal, André Ferreira,
o ex-ministro do Turismo Gilson
Machado reforçou a importân-
cia da aproximação com candi-
datos do município de Carua-
ru, no Agreste do estado, além
de lembrar o aniversário de 165
anos da Capital do Forró, come-
morado ontem. Machado ainda
destacou que foi devido a uma

iniciativa do presidente que o
forró foi elevado à categoria de
patrimônio cultural e imaterial.

“Pessoal de Caruaru, a Terra do
Forró, um presente para Caruaru
foi esse cara aqui [Jair Bolsona-
ro] quem deu, tornando o forró
patrimônio cultural e imaterial
do Brasil. Muito obrigado, presi-
dente Bolsonaro. Caruaru, hoje,
faz 165 anos”, disse Gilson. “Sim-
bora! Simbora mudar Pernam-
buco, simbora mudar o Brasil
a cada dia”, acrescentou Ander-

son. “[Cento e sessenta e cinco
anos] é a idade de nós três jun-
tos. Um abraço, Caruaru. Felici-
dades”, pontuou Bolsonaro, em
clima de descontração.

PLANODEGOVERNO

Recentemente, Anderson Fer-
reira apresentou três Projetos
de Lei como ponta pé inicial de
sua campanha que foram envia-
dos pela base aliada do pré-can-
didato à Assembleia Legislativa
(Alepe) para discussão.

O congelamento do IPVA foi
a primeira proposição feita pe-
lo pré-candidato e começaria a
valer já a partir de 2023. A in-
tenção é fixar o valor da tabe-
la Fipe, diminuindo o aumento
do imposto decorrente da valo-
rização dos veículos usados, o
que beneficiaria mais de 3 mi-
lhões de proprietários de veícu-
lo, segundo Anderson Ferreira.

ICMS

Vedar o Fundo Estadual de Equi-
líbrio Fiscal (FEEF) foi a segunda
proposta apresentada por Ander-
son Ferreira (PL). Em vigor até o
final de 2022, a medida cobra
10% a mais de ICMS das empre-
sas incluídas nos programas de
incentivos fiscais em Pernambu-
co. Segundo o pré-candidato, ve-
dar o fundo traria mais compe-
titividade e geração de emprego
pelo setor industrial, atacadista
e ainda, centros de distribuições.

A última medida apresenta-
da busca incluir de forma au-
tomática a parte da população
que tem direito à tarifa social
no programa, através do CadÚ-
nico, o que “ampliaria de 98
mil para cerca de 2,3 milhões
de famílias beneficiadas”, nas
palavras do próprio Anderson
Ferreira (PL).

Estratégia de Bolsonaro

é tentar aumentar a

visibilidade no Nordeste

e tentar ganhar apoio

popular na região
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Sem trégua,
Bolsonaro eleva
tensão comSTF
Chefe do Executivo decide levar à PGR notícia-crime

contra oministro Alexandre deMoraes por suposto

abuso de autoridade após rejeição de Dias Toffoli

O ministro Luiz Fux, presi-
dente do Supremo Tribunal
Federal (STF), defendeu, on-
tem, o trabalho do ministro
Alexandre de Moraes, na con-
dução do inquérito das fake
news. Em evento na Corte de
combate à desinformação, em
parceria com o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), Fux afir-
mou que a investigação está
“em ótimas mãos”.

A fala de Fux acontece um
dia após o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) protocolar uma no-
tícia-crime contra Moraes por
“abuso de autoridade”. A ação

é relatada pelo ministro Dias
Toffoli — que rejeitou a ação no
final da manhã de hoje. Fux
ainda criticou os “ataques li-
vres” à Corte e disse que o STF
“não sai da sua cadeira” para
questões políticas ou morais.

Fux disse ainda que um in-
quérito sigiloso, aberto por Tof-
foli, identificou ameaças ter-
roristas contra o STF. “Muitos
talvez não saibam, mas, para
que se tenha a exata noção de
como esse trabalho do inqué-
rito é importante, (revelo) que
veio a lume notícia de atos pre-
paratórios de ataque terrorista

contra o STF. Daí, a necessida-
de de o processo ser sigiloso e
de as notícias serem divulga-
das de forma genérica.”

O presidente do TSE, ministro
Edson Fachin, também elogiou
a relatoria de Moraes. “Palavra
de reconhecimento e de respei-
to, por ser, como devem ser os
juízes, intimorato a quaisquer
atos ou ataques”, afirmou, diri-
gindo-se ao magistrado. “Meus
cumprimentos, ministro Ale-
xandre de Moraes, pela dedica-
ção à causa da verdadeira repú-
blica”, acrescentou Fachin. (Lua-
naPatriolino,doCorreioBraziliense)

I
nsatisfeito após rejeição
do ministro Dias Toffoli,
do Supremo Tribunal Fede-

ral (STF), o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) vai levar a notícia-
-crime contra o ministro Ale-
xandre de Moraes à Procurado-
ria-Geral da República (PGR). O
chefe do Executivo, que acusa
o magistrado de “abuso de au-
toridade”, protocolou uma ação
no STF na última terça-feira.

Nos autos, Bolsonaro sustenta
que Moraes promoveu “sucessi-
vos ataques à democracia, desres-
peito à Constituição e desprezo
aos direitos e garantias funda-
mentais” e alega que o ministro
abusa do poder que tem.

Escolhido como relator do ca-
so, Toffoli afirmou que os argu-
mentos do presidente “não cons-
tituem crime e que não há jus-
ta causa para o prosseguimento
do feito”. Para Toffoli, Moraes
não cometeu nenhum crime
por ser relator dos inquéritos
contra o presidente. “Com efei-
to, não constam da notícia-cri-

me nenhum destes elementos,
razão pela qual o simples fato
de o referido Ministro ser o re-
lator do INQ 4.781/DF não é mo-
tivo para se concluir que teria
algum interesse específico, tra-
tando-se de regular exercício da
jurisdição”, escreveu.

“Ademais, cumpre salientar
que a maior parte das alega-
ções do requerente dizem res-
peito à matéria de defesa, que
deve ser apresentada nos re-
feridos procedimentos inves-
tigatórios, não se mostrando
viável que sejam analisadas
fora do contexto daqueles au-
tos, ainda mais por outro Mi-
nistro que não seja o próprio
relator”, afirmou Toffoli.

Moraes é relator do inquérito
das fake news, que envolve o no-
me do presidente. Para Bolsona-
ro, ele “não respeita o contradi-
tório” e insiste em investigá-lo.
A petição de Bolsonaro foi pro-
tocolada no STF sob o número
de PET 10.368. (Luana Patriolino,

do Correio Braziliense)

Umdocumentoelaboradopor
80 professores e juristas brasi-
leiros foi entregue às Nações
Unidas a fim de alertar sobre
o risco autoritário no Brasil no
período pós-eleições deste ano.
No ofício, enviado na noite da
terça-feira passada ao relator
especial para a Independência
de Juízes e Advogados da ONU,
Diego Garcia, os especialistas
alertam que o presidente Jair
Bolsonaro (PL) “tem investido
fortemente para deslegitimar
as eleições”.

O documento então aponta
que, além de não ofertar evi-
dências, o chefe do Executivo

afirma repetidamente que “o
sistema de votação eletrônica
que o país adotou nos anos
1990 está aberto à manipula-
ção deliberada”. Eles também

apontam que o presidente du-
vida, sem provas, inclusive,
das eleições de 2018, ao qual
saiu vencedor.

“Aqueles que acreditam que
a democracia no Brasil está su-
ficientemente garantida e pro-
tegida e que as instituições es-
tão perfeitamente funcionando
estão enganados. Não é exata-
mente fácil ver quando a linha
entre democracia e ditadura
foi atravessada, e o Brasil po-
de estar cruzando essa linha
nos próximos meses”, seguem.

Os pesquisadores do Obser-
vatório para Monitoramento
dos Riscos Eleitorais no Brasil
também apontam a promoção
de “uma campanha sem prece-
dentes de desconfiança e amea-
ças” contra as cortes brasileiras.

Jair Bolsonaro acusou Alexandre de Moraes de praticar “ataques à democracia”

Ministros saememdefesa deMoraes

Documento fala de risco autoritário
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Ofício feito por 80

professores e juristas foi

enviado à ONU e denuncia

que Bolsonaro tem tentado

“deslegitimar as eleições”

ROSINEI COUTINHO/ SCO/ STFEVARISTO SA / AFP
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Finlândia e Suécia abandona-
ram décadas de não alinhamen-
to militar e formalizaram seus
pedidos de adesão à Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(Otan) ontem, uma consequên-
cia direta da invasão da Ucrâ-
nia pela Rússia, que está recon-
figurando o mapa de seguran-
ça na Europa.

Em Bruxelas, o secretário-ge-

ral da Otan, Jens Stoltenberg,
disse que o pedido de adesão de
Finlândia e Suécia é um passo
“histórico”, embora as propos-
tas enfrentem a oposição da Tur-
quia, membro da Aliança Tran-
satlântica.

Em Kiev, capital da Ucrânia,
um soldado russo se declarou
culpado em um tribunal local
no primeiro julgamento por cri-

mes de guerra desde o início da
ofensiva iniciada em 24 de feve-
reiro passado.

O sargento Vadim Shishima-
rin, de 21 anos, admitiu ter ma-
tado um civil desarmado de 62
anos na região de Sumy, em 28
de fevereiro. “Estamos envian-
do um sinal claro de que todas
as pessoas que ordenam, ou aju-
dam a cometer crimes de guerra

na Ucrânia, não poderão fugir
da responsabilidade”, declarou
a procuradora-geral ucraniana,
Irina Venediktova.

O porta-voz do Kremlin, Dmi-
tri Peskov, afirmou que seu go-
verno não tem informações so-
bre Shishimarin e garantiu que
todas as acusações de crimes de
guerra na Ucrânia são “falsas”,
ou meras “montagens”. (AFP)

Soldado Vadim Shishimarin

é acusado dematar um

civil de 62 anos

AUXÍLIO-BRASIL

Bolsonaro
sancionaMP
que torna
benefício
permanente

Opresidente JairBolsona-

ro (PL) sancionou ontem

a Medida Provisória (MP)

que torna o Auxílio Brasil

de R$ 400 um benefício

permanente. Estava ao la-

do dosministros da Justi-

ça e da Casa Civil, Ander-

son Torres e Ciro Noguei-

ra, respectivamente.

O Senado havia aprovado

a matéria no último dia 4

por meio do projeto de lei

de conversão6/2022pro-

venientedaMP1.076/2021,

que garante de formaper-

manente o valor mínimo

de R$ 400 para as famí-

lias beneficiárias do anti-

goBolsaFamília. Aperma-

nência do benefício só foi

possível após a aprovação

da Proposta de Emenda à

Constituição (PEC) dos

Precatórios que abriu es-

paço no teto de gastos.

Aassessoriapalaciananão

havia confirmadoaté apu-

blicaçãodesta reportagem

se a sanção foi acompa-

nhada de vetos, já que os

jornalistas só puderam

acompanhar a sanção da

634/2002 de alienação

parental. (Correio Brazi-

liense)
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Finlândia e Suécia formalizamcandidatura àOtan
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TCUaprova
privatização
da Eletrobras
Aprovação possibilita que o governo lance edital

para a venda das ações da companhia, que lucrou

R$ 2,7 bilhões no primeiro trimestre deste ano

Quatro ações judiciais con-
tra a privatização da Eletro-
bras foram ajuizadas em justi-
ças federais nos estados de Ala-
goas, Bahia e Paraíba e no Su-
premo Tribunal Federal (STF),
ontem. As ações foram impe-
tradas por parlamentares do
Partido dos Trabalhadores (PT)
e dirigentes sindicais, repre-
sentados pela Advocacia Gar-
cez, com apoio da Federação
Única dos Petroleiros (FUP).

As ações questionam e con-
testam questões relativas a
impactos tarifários, transpa-
rência de in-
formações e
contratos de
concessão.
O mandado
de seguran-
ça impetra-
do no STF
argumenta
que o Ministério de Minas e
Energia (MME) não cumpriu
determinações relativas à pu-
blicidade dos processos.

“O MME só publicou um re-
sumo técnico, de uma página,
sem dar informações que pos-
sam contribuir para uma es-
pécie de auditoria dos parâme-
tros de cálculos utilizados nos
estudos sobre preços de venda,
tarifas etc. Além disso, os es-
tudos propriamente ditos fo-
ram entregues pelo MME ao
TCU em caráter sigiloso, não

permitindo acesso a informa-
ções”, observa a advogada Eli-
sa Oliveira Alves, da Advoca-
cia Garcez. Ainda, segundo
ela, há “irregularidades mate-
riais”, pois o MME faz o cálcu-
lo de impacto tarifário consi-
derar os ‘jabutis’ incluídos na
medida provisória, que têm o
condão de aumentar significa-
tivamente a tarifa elétrica, ao
prever a contratação de usinas
térmicas, mesmo sem ter gaso-
dutos para isso. Calcula-se em
R$ 100 bilhões o custo de cons-
trução de gasodutos.

Com uma
capitaliza-
ção, o go-
verno não
irá vender a
sua partici-
pação atual.
Serão emiti-
das ações pa-

ra entrada de novos investi-
dores, diluindo assim o capi-
tal da empresa até que a fatia
da União seja de, no máximo,
45%. Apenas se essa oferta pri-
mária não der o resultado es-
perado é que haverá nova ofer-
ta incluindo a venda de ações
da própria União. Essa mode-
lagem não incluiu a Itaipu Bi-
nacional e da Eletronuclear. As
ações que a Eletrobras possui
nessas empresas continuarão
sob o controle da União. (Agên-

cia Brasil e Correio Braziliense)

O
Pleno do Tribunal de
Contas da União (TCU)
aprovou ontem, por 7 a

1, a continuidade do processo de
privatizaçãodaEletrobras.Agora,
o governo deverá seguir com as
medidas necessárias para abrir
o capital da empresa, que lucrou
R$ 2,7 bilhões nos primeiros me-
ses de 2022, até agosto deste ano.
A aprovação permite que o go-
verno lance edital para a ven-
da de ações da companhia e re-
presenta a primeira privatiza-
ção do governo de Jair Bolsona-
ro (PL), uma das suas principais
bandeiras de campanha.

Entre os membros do tribunal,
apenas o ministro revisor Vital
do Rêgo foi contrário à operação
de venda do controle da estatal
de energia na segunda e última
rodada de avaliação da privati-
zação pelo TCU. Nessa etapa, os
ministro avaliam o modelo e o
valor para a venda de ações da
companhia na Bolsa de Valores,
adotando as propostas dos mi-
nistro Aroldo Cedraz, inclusi-
ve, classificando como sigilosas
algumas dessas informações. A
análise do processo de privati-
zação começou no mês passado,
com a apresentação do voto de
Cedraz e foi adiada com o pedi-
do de vistas do ministro revisor.

Antes da votação, Vital do Rêgo
pediu a suspensão do julgamen-
to do processo de capitalização
da estatal, rejeitado pela maio-
ria do Pleno. O ministro apon-
tou seis irregularidades que, a
seu ver, precisariam ser escla-
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Cronograma prevê privatização até agosto deste ano

Modelo de capitalização

da Eletrobras não inclui

a venda das ações do

governo na Eletronuclear

e na Itaipu Binacional
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Ministro

revisor, Vital

do Rêgo pediu

a suspensão do

processo, mas a

maioria do TCU

rejeitou

EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

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

DÓLAR
Abril/2022: 1,06
Março/2022: 1,62
Fevereiro/2022: 1,01
Janeiro/2022: O,54

BOLSAS (em %)> >

IBOVESPA

-2,34
DOW JONES

-1.164,52

17/maio 4,943
16/maio 5,052
13/maio: 5,058 5,4034,983

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,39

SELIC
Em% ao ano

12,75

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6692 0,6692
(0,80)

IPCA do IBGE (em%)

recidas pela empresa. “Identifi-
camos ao menos seis ilegalida-
des. São afrontas diretas a leis.
Sem se falar em inobservância
a normativos infralegais e à pró-
pria Constituição Federal, além
de descumprimento de acórdão
e de jurisprudência do TCU”, dis-
se. Entre as ilegalidades, está o
pagamento de prêmios ocultos
para o comprador da Eletrobras.

Apesar das colocações do revi-
sor, os demais ministros presen-
tes, com exceção da presidente
do TCU, Ana Arraes - que só vo-
ta em caso de empate -, votaram
por dar prosseguimento ao pro-
cesso de privatização da Eletro-
bras. O ministro Augusto Nar-
des citou a expectativa de cres-
cimento do mercado de energia,
com a chegada dos veículos elé-
tricos em substituição aos movi-
dos a combustíveis fósseis.

LIMITE

O CEO da Eletrobras, Rodrigo
Limp, disse que a data limite

para fazer a operação com base
nos resultados financeiros do
primeiro trimestre é agosto de
2022. Segundo ele, eventuais dis-
putas judiciais com efeitos finan-
ceiros não deverão interromper
a privatização. Já o ministro de
Minas e Energia, Adolfo Sachsi-
da, acredita que a privatização
ocorrerá antes de agosto, quan-
do tudo se tornará mais difícil,
devido ao calendário eleitoral.

Entre os problemas que podem
travar o processo está o aumen-
to de capital da hidrelétrica de
Santo Antônio, no Rio Madeira,
em Rondônia, para que a empre-
sa possa fazer frente a uma deci-
são arbitral desfavorável. Limp
evitou comentar sobre a disposi-
ção de outros acionistas do em-
preendimento em acompanhar
o aumento de capital, mas lem-
brou que a estatal havia admi-
tido a possibilidade de se tornar
acionista majoritária caso os de-
mais sócios não façam o aporte.
(Correio Braziliense)

Ações questionam
impacto na conta de luz
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“Recife pode dizer que é
a capital digital do país”
O estrategista afirmou que a capital pernambucana tem vocação tecnológica

e precisa investir em formação demão de obra e parcerias internacionais

RECIFE
Durante esses dias [no Recife] ti-
ve um contato enorme com os
empreendedores, com pessoas
que estão fazendo coisas gran-
des aqui. Encontrei empresários
com uma grande visão social e
fiquei impressionadíssimo. Você
vai conhecendo várias pessoas e
isso é muito importante porque
o Brasil não é só [Rua] Faria Lima,
São Paulo, Rio e Leblon. O Reci-
fe precisa se posicionar como a
São Francisco brasileira. É uma
cidade que tem como vocação o
digital. Agora, é preciso todo um
trabalho e a visão de que a cida-
de tem que investir fortemente
emensinotécnico, formandopro-
gramadores e mão de obra digi-
tal. Esse é um
olhar em blo-
co. O conceito
é ser a capital
digital do Bra-
sil porque is-
so vai fortale-
cer todo o res-
to. No Brasil, apenas Recife po-
de dizer que é a capital digital.
Já tivemos a era da publicidade,
mas agora é a estratégia que é a
alma do negócio.

CONECTA
Tiveumaconversacomoprefeito
[João Campos] e fiquei impressio-
nado pela aposta no digital para
prestar serviços para a popula-
ção, com o Conecta Recife, que
teve papel importante na vaci-
nação e que agora terá nos ser-
viços da prefeitura. Esta cidade
não pode ser regional, ela tem
que ser global. É preciso posicio-
nar isso. Eu faria uma política de
aproximação com Portugal para

ser um parceiro, é um país for-
tíssimo no digital. Todo mundo
precisa olhar para essa transfor-
mação que o mundo está sofren-
do... blockchain, criptomoeda,
metaverso. Não tem um negó-
cio que não seja exposto a isso.

DESAPRENDER
Esta é a era do desaprender, de-
saprender a fazer as coisas como
nós fazíamos. Eu tenho 40 anos
de publicidade, mas em um mo-
mentonoteiquepassaríamospor
uma profunda transformação.
É preciso desaprender, abdicar
de coisas. É complicadíssimo, so-
bretudo para as organizações de
sucesso. Quando se trabalha em
um mercado altamente rentável,

ele vai entran-
do em uma zo-
na de confor-
to até que apa-
rece quem faz
aquilo de uma
maneira com-
pletamente di-

ferente e tudo muda.

PAPEL CIDADÃO
É preciso que exista uma estra-
tégia clara. Temos agora o desa-
fio do presencial, híbrido e ho-
me office. Como criar uma cul-
tura com as pessoas trabalhan-
do de casa? São desafios moder-
nos.Alémdisso, é importanteque
as empresas tenham um papel
social. Não existe mutação sem
educação. Qual o papel cidadão
da empresa? É o posicionamen-
to dela na sociedade que faz com
que ela seja diferenciada.

PANDEMIA
Toda vez que o trabalho muda,

DANIELLE SANTANA e PAULA LOSADA

economia@diariodepernambuco.com.br

C
onsiderado um dos ícones
da estratégia da comuni-
cação do Brasil, o publici-

tário Nizan Guanaes, que está
por trás de grandes empresas co-
mo a Itaú, Magalu, Suzano, JHSF,
Marfrig, Ânima e Vale, partici-
pou ontem, no Recife, de um al-
moço com CEOs, promovido pelo
Experience Club Nordeste. O en-
contro reuniu mais de 200 líde-
res empresariais. Antes do even-
to, Nizan, que é CEO da N Ideias
e chegou a figurar entre os cin-
co brasileiros mais influentes
do mundo pelo jornal Financial

Times, cumpriu uma agenda de
compromissos com empresários
e gestores públicos e, em conver-
sa com o Diario de Pernambu-

co, se mostrou um entusiasta

do potencial da cidade no cam-
po tecnológico. “O Recife precisa
se posicionar como a São Francis-
co brasileira”, disse, justificando
o seu ponto de vista com a per-
cepção de que a cidade tem vo-
cação para o digital. “No Brasil,
apenas Recife pode dizer que é a
capital digital”, frisou. Para a ci-
dade se projetar neste aspecto, o
publicitário vê a necessidade de
se investir mais na formação de
mão de obra especializada e de
busca de parcerias internacio-
nais. As observações partem do
entendimento de que o mundo
vive a era da estratégia, na qual
o centro não está em ser o me-
lhor e sim diferente. E explica:
“Ser melhor significa tentar fa-
zer melhor a mesma coisa e is-
so não leva à diferenciação, até
porque, ser melhor é relativo”.

A pandemia da Covid-19

provocoumudanças

nomundo do trabalho

que vão durar anos,

segundo o estrategista

Nizan Guanaes

afirma que o atualafirma que o atual

momento da

sociedade exigesociedade exige

desaprenderdesaprender

Nizan Guanaes //Entrevista estrategista

nós, seres humanos, mudamos.
A maneira como o mundo do
trabalho se organizou duran-
te a pandemia foi favorável pa-
ra algumas pessoas. Muitas se
atentaram mais para os proble-
mas de saúde mental porque
foram dois anos trancados. A
pandemia trouxe hábitos que
vão durar anos. Eu, por exem-
plo, posso estar no Recife e tra-
balhando em São Paulo. Algu-
mas cidades têm atraído pes-
soas assim, mas, para ter esse
posicionamento, ela não pode
ter trânsito ruim, por exem-
plo. É preciso trabalhar a cida-
de para proporcionar qualida-
de de vida e convencer as pes-
soas de outros lugares a opta-
rem por trabalhar nela.

DEMOCRACIA
Eu voto com a terceira via. Mas,
independentemente do resulta-
do, nós empresários temos que
conviver. O importante é que a
regra da democracia seja respei-
tada, isso é inegociável. Mas gos-
taria que o Brasil tivesse uma

mudança geracional. No mun-
do empresarial os jovens estão
fartamente representados, mas
não vemos isso na política.

ESTRATÉGIA
Estratégia é o que você não faz.
Não é possível fazer tudo. É pre-
ciso encontrar quem é seu consu-
midor e quem não é. Só existem
duas estratégias: preço ou dife-
renciação. Eu escolhi a diferen-
ciação e saí do mercado de um
oceano vermelho para um ocea-
noazulmontandoumacoisaque
agrega valores. Eu tinha 2,5 mil
funcionários e 10 prédios. Hoje
eu tenho três funcionários, mas
em compensação trabalho com
50 pessoas em cadeia que não
trabalham para mim, mas sim
comigo, o que gera baixo custo.
A diferenciação é uma maneira
de organizar sua proposta me-
lhor. É se posicionar. O que você
está fazendo de diferente do seu
concorrente? Se é tudo igual, não
tem estratégia. É preciso encon-
trar seu próprio caminho porque
a estratégia é uma cadeia de coi-

sas que, entrelaçadas, fazem vo-
cê ser uma pessoa diferente. Mui-
tas vezes é uma coisa óbvia. Re-
cife é a São Francisco do Brasil,
o posicionamento é claro, exis-
te o potencial. Essa transforma-
ção vai fortalecer a cidade co-
mo um todo. Mas para isso, ela
tem que acompanhar esse mo-
mento e formar programadores
digitais. Estabelecer uma políti-
ca pública para alinhar isso com
a vocação. Não existe outra ca-
pital brasileira que possa fazer
essa afirmação, é o que torna a
cidade diferente.

DIFERENCIAÇÃO
As empresas ficam procurando
ser melhores, mas é preciso pro-
curar ser diferente. Ser melhor
significa tentar fazer melhor a
mesma coisa e isso não leva à
diferenciação, até porque, ser
melhor, é relativo. Por isso tra-
go uma provocação: Você tem
estratégia? Tem comunicação?
O que te diferencia do seu con-
corrente? Você está tentando ser
melhor ou diferente?

DIVULGAÇÃO
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U
ma aventura biográfica,
uma saga investigativa e
um manifesto abolicio-

nista. Esses são alguns dos pila-
res do longa Pureza, protagoniza-
do por Dira Paes, que entra hoje
no circuito comercial. O filme é
inspirado na trajetória verídica
de uma trabalhadora de olaria
do Pará que, em 1993, cruzou o
país em busca de um dos seus
cinco filhos, Abel, que saiu de
casa à procura de emprego e não
retornou. Pureza Lopes Loyola
chegou até uma fazenda, onde
ganhou confiança do chefe co-
mo cozinheira e testemunhou
de perto o trabalho escravo so-
frido pelos trabalhadores rurais.
Em 1997, ela foi premiada pela
Anti-Slavery International, em
Londres, a mais antiga associa-
ção contra o trabalho escravo
do mundo, ainda em atividade.

Dirigido e escrito por Renato
Barbieri, o filme acompanha a
trajetória de Pureza desde o mo-
mento que seu filho resolve dei-
xar aquela vida na olaria até o
momento em que ela foi apa-
drinhada pela Comissão Pasto-
ral da Terra e conseguiu o con-
tato com o Ministério do Traba-
lho, em Brasília, para libertar os
trabalhadores da fazenda e en-
contrar seu filho desaparecido.

Para este projeto, fica claro que
a prioridade de Renato Barbieri -
de As vidas de Maria (2005) e Cora

Coralina (2017) - está na propor-
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Pureza,Pureza,
umamãe

para todospara todos
contra o trabalho escravo no Brasil, em busca do filho

Longa autobiográfico que estreia hoje nos cinemas traz

a saga de umamãe, que se tornou símbolo na luta

ção entre a composição mater-
nal da protagonista e sua imensa
coragem de enfrentar não ape-
nas a violência na fazenda, mas
também todo o sistema político
que, em princípio, a desacredi-
ta. Pureza, uma mulher que se
alfabetizou já adulta para poder
ler a Bíblia e que mal conhecia
o mundo para além da terra dos
filhos, atravessou obstáculos co-
lossais com o objetivo simples de
reencontrar Abel. Mas sua jor-
nada transformou esse objetivo
numa causa social.

Barbieri traz, do seu trabalho
em documentário, uma verossi-
milhança considerável nas cenas
da fazenda, que compõem a pri-
meira metade de Pureza - sobre-
tudo devido aos trabalhadores
rurais de verdade que se mistu-
ram a atores profissionais como
Flávio Bauraqui, Sérgio Sartório,
Mariana Nunes e Guto Galvão.
“É uma honra e uma responsa-

bilidade interpretar o persona-
gem Maranhão porque é atra-
vés dele que se demonstra co-
mo ocorre a escravização con-
temporânea”, afirma Guto.

Ainda que mantenha o enga-
jamento emocional, no entan-
to, muito da segunda metade
do filme soa mais pedagógica
do que poderia, especialmente
pela quantidade de informações
que têm de ser transmitidas em
pouco tempo.Aselipsesquebram
um ritmo que vinha cuidadoso e
cadenciado, e as resoluções pare-
cem apressadas ou simplesmen-
te fáceis demais, comprometen-
do muito da autenticidade dos
primeiros atos do longa.

Dira Paes, já experiente em
equilibrar doçura com obstina-
ção, teve um contato próximo
com Pureza (a verdadeira) no
processo das filmagens e dá vi-
da à personagem como se tam-
bém ela estivesse numa missão:

a de fazer jus à importância da-
quela jornada. “Foi muito inte-
ressante notar essa transforma-
ção de Pureza desde a primeira
saída, quando foi em busca do
filho, até o momento em que de
fato ela foi contar o que viu. Acho
que o filme alcança esse objeti-
vo de mostrar visualmente - e
através das interpretações - to-
das essas distâncias e o cansaço
delas na personagem”, comenta
a atriz, em entrevista ao Viver.

“Para mim, foi um filme mui-
to especial, já que ele ainda por
cima se passa no meu estado e
foi filmado com a participação
de pessoas da região que conhe-
cemaquela realidade.Aconteceu,
então, essa convergência entre a
nossa experiência técnica da in-
terpretação e a vivência que eles
têm. Quase não precisávamos in-
terpretar e, sim, ser aquilo por
tudo ali ser tão real, só preci-
sávamos ser aquilo”, completa.

Falando sobre a organização
das filmagens, o diretor destaca
a importância do trabalho dos
atores para a construção dramá-
tica de Pureza e da maneira co-
mo espera que os espectadores
recebam o filme. “A gente ten-
ta filmar numa certa cronolo-
gia para conseguir criar aque-
le ‘crescendo’, aquela rampa de
emoções. Lidar com atores alta-
mente profissionais é uma van-
tagem enorme para dar o tom e
a intensidade de cada cena, in-
dependente da ordem em que
aquilo foi filmado”, diz Barbie-
ri. “Nada melhor para um dire-
tor do que a possibilidade de di-
rigir um elenco maravilhoso, li-
derado por Dira, mas que tam-
bém conta com vários grandes
atores com os quais eu sempre
quis trabalhar. Minha intenção
maior é que o público se con-
centre totalmente nessa incrí-
vel história de Pureza.”

Dira Paes vive a

personagem real

Pureza, e ator Guto

Galvão interpreta o

escravoMaranhão

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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ARQUIVO PESSOAL

O secretário Marcelo Canuto, a jornalista Jô Mazarollo

e o deputado Tadeu Alencar, em evento na Alepe

Bomdia: “Minha vida é co-
mo filme democinho. Aca-
bei vencendo quase no fi-
nal.” (Cartola)

O Canal Brasil assinala os
65 anos de idade e 50 de
carreira de Lucélia San-
tos, exibindo esta sema-
na os principais filmes que
ela fez.

O ex-secretário de Meio
Ambiente eSustentabilida-
de do estado José Bertotti
faz palestra hoje na Facul-
dade Estácio.

Quatro componentes do
coletivoAvoadoparticipam
hojedoSonoraColetiva, ca-
nal experimental da revista
eletrônicaColetiva, da Fun-
daj,mostradopeloYouTube.

O empresário Guilherme
Ferreira da Costa, o secre-
tário Rafael Dubeux e o ve-
reador Romerinho Jatobá
entre os que prestigiaram
a inauguração da fábrica
de porcelana da Tramon-
tina em Moreno.

A Empetur participa do 1º
Salão de Turismo do Vale
doSão Francisco, que abre
hoje em Petrolina.

OCais Rooftop, o Seu Lu-
na e o Pobre Juan entre os
restaurantes que partici-
pam do festival Gosto da

Amazônia.

A partir de hoje, o uso de
máscaras em aviões na
União Europeia passa a ser
facultativo. No Brasil per-
manece obrigatório.

movimento

Aniversários: Adriana Moury
Fernandes, Ana Elizabeth
Neves, Antônio Carlos Catel
Júnior, César Coutinho,
Cláudio Gil Rodrigues Filho,
Diana Janguiê, Fátima Ventura,
Flávia Jordão, Luiz Felipe
Moura, Maria Helena Sabino,
Mirella Monte Pragana, Rui
Pereira e Sérgio Saldanha.

aniversariantes

NaTribuna
Raquel Lyra é a entrevistada do João Alberto Informal, hoje,
às 18h50, na TV Tribuna. Revela os detalhes da sua
campanha a governadora, fala dos apoios que vem
recebendo, da impossibilidade de desistir e domovimento
que tem feito circulando por todas as regiões do estado. E,
claro, destaca a volta do São João de Caruaru.

Hoje tem forró emCaruaru
Romildo Alves, que sempre realiza belos eventos, promove
esta noite, no Roof Top da Time Business, emCaruaru, o
evento Já é São João, reunindo colunáveis do Recife e
Caruaru. Evento terámuitas atrações, como uma decoração
típica, show com artistas locais e nacionais e um sofisticado
jantar, assinado pelo chef RenatoMachado.

Marco Zeromostra JoãoCâmara
O tríptico Exposição e Motivos da Violência, com
o qual João Câmara ganhou o grande prêmio do Salão
Nacional de Brasília de 1967, será mostrado pela primeira
vez no Recife. É o destaque da exposição João Câmara -

Nota Nova- Ecos de 1967, que abre hoje, na Galeria
Marco Zero. Com curadoria de Cristiana Tejo, reúne
trabalhos do famoso pintor, entre 1965 e 1971.

Umlivrosobreviagenspelomundo
Nosso ex-companheiro de redação, Elias Roma Filho lança,
hoje, às 18h30, no salão nobre do Tribunal de Justiça de
Pernambuco, seu 13º livro. Viagens revela detalhes da sua
participação em Voos do Frevo e em congressos nacionais
e internacionais. Num capítulo, enfoca tópicos de livros de
Raimundo Carrero.

POSSE

Hoje, quando se comemora
o Dia do Defensor Público,
Henrique Seixas toma
posse como defensor
público-geral de
Pernambuco. Vai comandar
294 profissionais nas 94
comarcas do órgão em todo
o estado.

MUAFRO

Com a exposição de fotos
de Nathalia Martins Eu Sou

um Brasil que o Brasil não

Conhece, o Museu de Artes
Afro-Brasil Rolando Toro, no
Recife Antigo, reabre hoje.

CELEBRANTE

Quem celebrou o
casamento de Lula e Janja,
ontem, em São Paulo, foi
Dom Angélico Sândalo
Bernardino, bispo emérito
de Blumenau, que é amigo
do noivo e tinha amizade
com Mário Covas.

IRMÃOS EVENTO

Guilherme Zaicaner
lançou uma vakinha
virtual para arrecadar
doações para o filme
A Vida Evento.
O documentário terá
como objetivo destacar
a relevância cultural para
o Recife dos judeus Joel
e Abrahão Datz.

CORAIS

O Convento de Santa
Tereza recebe, hoje e
amanhã, a partir das 19h,
o Encontro Pascal de
Coros com a apresentação
de 11 corais vindos de
todo o estado. O evento
tem apoio cultural
da Santa Casa de
Misericórdia do Recife
e da Prefeitura de Olinda
e arrecadará leite em pó
para as idosas acolhidas
no Centro Geriátrico
Padre Venâncio.

CASA ZERO

O estrategista Nizan
Guanaes ficou
encantado com a Casa
Zero, criada por Fábio
Silva para ser um espaço
de conexões entre
iniciativas sociais e para
promover cultura,
empreendedorismo,
criatividade,
voluntariado, inovação,
negócios e ações sociais.
Ofereceu-se para ser
embaixador do projeto e
já está buscando
doações.

PRESIDÊNCIA

Depois de 14 anos, Paulo
Kaninoff deixou a
presidência da Gol, indo
para o Conselho de
Administração da
empresa. Foi substituído
pelo vice-presidente
Celso Ferrer, que tem 19
anos na empresa, onde
entrou como estagiário.

INFÂNCIA

O secretário de
Educação do Recife, Fred
Amâncio, e a secretária
executiva de Primeira
Infância, Luciana Lima,
participam em Boa Vista,
Roraima, do primeiro
encontro da Rede
Urban95, que reúne
representantes de 24
cidades para discutir
programas para a
primeira infância.

NORIOMAR

A nova edição do Destino
RioMar reúne convidados
hoje, às 20h, no teatro
daquele centro de
compras. Destaque será
a palestra O Futuro

Começa Hoje, com o
historiador Leandro
Karnal.

AS BAGAGENS

O Senado aprovou a
proibição da cobrança
para despachar
bagagens em voos
nacionais e
internacionais. Como o
texto da MP foi alterado,
volta à Câmara dos
Deputados.

J.A. ERROU

A coluna afirmou que o
tricolor Nelson Ferreira
tinha feito o hino do Sport.
Na verdade o que ele criou
foi o grito de guerra da
torcida rubro-negra. E o
presidente do Retrô é
Laércio Guerra deMelo
Júnior e não Laércio
Portela.

GASTRONOMIA

Bruno Albertim lança
hoje, às 18h30, na Casa
Estação da Luz, em
Olinda, Pernambuco - O

Livro dos Chefs. É sobre a
história da gastronomia
contemporânea de
Pernambuco. Obra tem o
patrocínio da Copergás.

www.joaoalberto.comom
_00909_0
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[ Palavras cruzadas [ Astros

ÁRIES (21/03 a 20/04)
Ouça seu sexto sentido,mas evite
tomar decisões de cabeça quen-
te. Terámuita criatividade e ideias
inovadoras no trabalho.

TOURO (21/04 a 20/05)
Você contará commais coragem
para agir e ousar em suas iniciati-
vas, além de demonstrar mais li-
derançaemsuas atividades. Tam-
bém terá facilidade para encon-
trar aliados.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Foque em seus planos e não per-
ca oportunidades de colocar seus
ideais emação.Podeassumir uma
nova responsabilidade e mos-
trar o tamanho da sua liderança.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
O desejo de explorar outros ho-
rizontes agora deve falar mais
alto. Os horizontes são os pro-
fissionais, ligados ao progresso.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Você tem tudo para entrar emum
novo ciclo e deixar pra trás o que
empata sua felicidade. É hora de
colocar emprática asmudanças.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Troque informações, experiências
e promova a integração comseus
parceiros profissionais, pois seu
empenho será um exemplo e um
estímulo para os colegas.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Imprevistos e desafios podem
até surgir, mas você vai tirar to-
dos eles de letra.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Quem tem sociedade ou assun-
to importante para tratar compa-
rentes precisará demuito jogo de
cintura para conciliar os interes-
ses e evitar desavenças.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Cuidecommaisatençãodasaúde:
nãoesqueçadebeberágua, capri-
charnoálcoolemgeleusarmásca-
ras.Noamor, simpatiaebompapo
serão bons aliados na conquista.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Seu empenho deve surtir os re-

sultadosqueespera e garantir um
bom retorno para o seu bolso. Ou
talvez queira buscar umbico tem-
porário ou segundo emprego pa-
ra reforçar o orçamento.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você vai brilharmuito hoje. Napa-
quera,mesmovirtual, vocêconse-
guirá encantar quemquiser com
seu charme. Pode até pintar opor-
tunidade de reatar um romance.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Alguns instantes a sós podem te
ajudar a recompor seu pique, sua
pazeseuequilíbrioemocionalnes-
ses tempos de estresse. Ativida-
des que fizer em casa prometem
ser muito produtivas.

[ 8 erros

Resolução:1.Bocadopato,2.Olhodoavestruz,3.Patadoavestruz,4.Bocadohomem,5.Fita,6.Sapatodohomem,7.Colunadobalcão,
8.Rastronaesquina.

O
painel Exposição e moti-
vos da violência, pintado
em 1967 pelo multiar-

tista paraibano radicado em Per-
nambuco, é o ponto de partida
de João Câmara, nota nova - Ecos
de 1967, exposição em cartaz a
partir de hoje, às 19h, na Galeria
Marco Zero (Av. Domingos Fer-
reira, 3393, Boa Viagem). A obra
recebeu, naquele ano, o grande
prêmio do IV Salão Nacional de
Brasília, em 1967, desbancando
artistas mais renomados no pe-
ríodo como Hélio Oiticica, Aloí-
sio Carvão e Lothar Charoux.

Com curadoria de Cristiana Te-
jo, a exposição celebra João Câ-
mara, ao apresentar seleção de

trabalhos do período de 1965 até
1971, traçando um panorama do
início da construção da poética
do pintor e seus principais inte-
resses, ângulo pouco mostrado
em suas mostras individuais. O
espaço tem visitação gratuita e
é aberto de segunda a sexta, das
10hàs19h,eaossábadosedomin-
gos, das 10h às 17h. Ecos de 1967
ficará em cartaz até 23 de julho.

Segundo a curadora Cristiana
Tejo, o painel Exposição e moti-
vos da violência nunca ficou ex-
posto na capital pernambucana,
pois foi um prêmio de aquisição
eentrounacoleçãooficialdoDis-
trito Federal. “Na época, João Câ-
mara tinha apenas 23 anos e seu

Exposiçãocelebra
a arte de Câmara
GaleriaMarco Zero inaugura hoje umamostra que

evidencia a autêntica plasticidade de João Câmara e

suscita reflexões sobre questões políticas e sociais

D
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O famoso e premiado painel Exposição emotivos da violência veio doMuseu de Brasília

conjunto de trabalhos apresenta-
dos no certame foi considerado
a nota nova do Salão, uma gran-
de novidade, daí a inspiração pa-
ra o nome da exposição. Essa é a
principal obra da exposição no
Recife, ela marca o início da or-
ganização do vocabulário plás-
tico”, conta Tejo, que é pesqui-
sadora e ex-diretora do Mamam.

JoãoCâmara iniciouosestudos

no curso livre de Pintura da Es-
cola de Belas Artes da UFPE en-
tre 1960 e 1963. Na mesma dé-
cada, seus trabalhos ficaram co-
nhecidos pelas figuras humanas
com representações de corpos
fragmentados, o que conferiu
um caráter peculiar. Na década
seguinte, ele inicia a série Cenas
da vida brasileira 1930/1954 (1974-
1976), seuconjuntodeobrasmais

famoso, como também Dez casos
de amor e uma pintura de Câmara
(1977-1983), do mesmo período.

Em 1986, cria O olho de meu pai
sobre a cidade, em que faz home-
nagem a seu pai e à cidade do Re-
cife. Já no início dos anos 2000,
concluiu a série Duas cidades, que
tem como cenário Recife e Olin-
da - esta última, cidade de domi-
cílio do artista atualmente.
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MPPE: cartilha contra o abuso infantil
NoDiaNacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças eAdolescentes, lançamento de publicação alerta para o grave problema

A Prefeitura do Recife anun-
ciou a contratação de 575 novos
profissionais aprovados no últi-
mo concurso público, em 2019,
e em outro de 2016. Os profis-
sionais vão atuar em Unidades
de Saúde da Família (USF), nos
Centros de Atenção Psicossocial
(Caps), nos Polos da Academia da
Cidade, na Vigilância Ambiental
e na Média e Alta Complexida-
de. O anúncio foi feito pelo pre-

feito João Campos durante a 15ª
Conferência Municipal de Saú-
de, na Imbiribeira.

Desses, 111 trabalhadores (19%
das convocações) vão fortalecer
a Rede de Atenção Psicossocial
(Raps) do município, atuando nos
Centros de Atenção Psicossocial
(Caps). Em 2021, a Rede teve um
aumento de 26,5% na procura
por procedimentos, comparado
com 2019, último ano pré-pan-

demia, realizando 162 mil deles,
com uma média mensal de 13,5
mil. Naquele ano, foram feitos
128 mil procedimentos na Raps -
a média por mês foi de 10,6 mil.
Já em 2020, em função da pan-
demia e suas restrições nos pro-
tocolos de atendimento, foram
realizados 94 mil procedimen-
tos (média mensal de 7,8 mil). As
nomeações custarão R$ 48 mi-
lhões a mais ao Recife.

O
Ministério Público de
Pernambuco (MPPE)
lançou, ontem, uma

cartilha para que a sociedade
entenda e enfrente a violência
sexual como um problema en-
dêmico e silencioso que demar-
ca a vida de milhares de crian-
ças e adolescentes. O documen-
to se trata de uma publicação
online que informa e alerta as
pessoas sobre como identificar
e denunciar os crimes, assim
como despertar nelas o dever
legal e ético de agir para pro-
teger crianças e adolescentes
e como acionar os poderes pú-
blicos nessa proteção. Este dia
18 de maio, é marcado como
o Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. A car-
tilha está disponível acessan-
do a página do MPPE em: http://
www.mppe.mp.br/mppe/comu-

nicacao/campanhas/14994-car-
tilha-parou-aqui.

O material intitulado Parou

Aqui, relata como crianças e ado-
lescentes podem sofrer inúme-
ras violações de direitos e o pa-
pel da sociedade em construir
uma rede forte que possa pre-
venir a violação e atender as ví-
timas e suas famílias. “O objeti-
vo é facilitar a compreensão do
tema pela comunidade escolar,
com estudantes, parentes, pro-
fissionais da educação e ges-
tores promovendo esse enten-
dimento da violência sexual e
seu enfrentamento, um traba-
lho conjunto que envolva to-
do Sistema de Garantia de Di-
reitos de Crianças e Adolescen-
tes”, diz o MPPE.

A cartilha mostra que a violên-
cia sexual contra pessoas nessa
faixa etária é de difícil identifi-
cação, pois a maioria dos casos

não conta com testemunhas e
a vítima tem medo de denun-
ciar. Assim, a família, a comu-
nidade, as instituições e a mí-
dia necessitam caminhar para o
fortalecimento de atitudes pre-
ventivas e protetivas, bem como
de responsabilização das pes-
soas que violam seus direitos,
particularmente com atos que
atinjam sua dignidade sexual.
O material se divide em partes:
Entendendo a Violência Sexual,
Identificando sinais e como pro-
ceder para cessar a violência e
proteger a vítima; A prevenção
como responsabilidade de todos;
e Sugestões para pesquisas e tra-
balhos preventivos.

Ao longo da publicação, per-
cebe-se que a violência sexual,
muitas vezes, perpetua-se enco-
berta por indevidas ações silen-
ciosas. E que ela pode ser defi-
nida como abuso sexual, quan-

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL
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Entre os tópicos, está a prevenção comodever de todos

Dos nomeados, 19%estarão na atençãopsicossocial

Recife nomeia 575 profissionais
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do a criança ou do adolescen-
te são usados para fins sexuais,
seja conjunção carnal ou outro
ato libidinoso, realizado de mo-
do presencial ou por meio eletrô-
nico, para estimulação sexual

do agente ou de terceiros; ou ex-
ploração sexual comercial. Ou-
tro capítulo aborda como iden-
tificar sinais e como proceder
para cessar a violência e prote-
ger a vítima.
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O
Governo de Pernambu-
co anunciou, ontem, o
cronograma de abertu-

ra de novas vagas específicas pa-
ra o atendimento de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (Srag)
no público infantil. Ao todo, em
duas semanas, devem ser aber-
tas 80 novas vagas de UTI para
crianças, praticamente dobran-
do a capacidade instalada. A me-
dida ocorre por conta do gran-
de aumento das doenças respi-
ratórias, que tem provocado au-
mento de internações de crian-
ças com quadros respiratórios
graves no estado. Houve denún-
cias de fila de espera com mais
até 100 crianças aguardando
uma vaga de UTI, conforme foi
enviado ao Ministério Publico
de Pernambuco

A rede pública estadual já re-
cebeu autorização para colocar

em operação 30 novos leitos de
UTI pediátrica, distribuídos pe-
la UPAE Goiana (10), na Zona da
Mata Norte; no Hospital Regio-
nal de Palmares (10), na região
da Mata Sul; e na Maternidade
Brites de Albuquerque (10), em
Olinda. Até o início da próxima
semana, já foi acertada a aber-
tura de outros 30 leitos - junto
à rede contratualizada - no Re-
cife, no Hospital Maria Lucin-
da (10); em Jaboatão dos Gua-
rarapes, no Hospital Memorial
Guararapes (10) e na cidade de
Bezerros, no Agreste do Esta-
do, no Hospital Jesus Pequeni-
no (10). No final da semana pas-
sada, já foram inaugurados 10

FOTOS: MIVA FILHO/SEI

leitos no Hospital e Maternida-
de Santa Maria, em Araripina,
além de mais 10 leitos no Hos-
pital Eduardo Campos, em Ser-
ra Talhada. Além disso, oito de
enfermaria ganharam suporte
ventilatório no Hospital Maria
Lucinda, ontem mesmo.

“Estamos vivendo um grande
aumento de casos, com maior
grau de severidade e também
frequência de solicitação de
leitos, desta vez com foco nas
crianças e predominância do
vírus sincicial e rinovírus. O
número de solicitações de UTI
para crianças teve aumento de
três vezes em comparação ao
período sazonal do ano passa-

do. E isto é algo que extrapola
qualquer planejamento”, disse
o secretário estadual de Saúde,
André Longo. O gestor detalhou
que, na sazonalidade das doen-
ças respiratórias do ano passa-
do, o Estado registrava, em mé-
dia, 53 solicitações por leitos de
UTI infantis por semana. Na se-
mana passada, foram 150 – nú-
mero três vezes maior. Esta al-
ta na demanda por internações
envolvendo crianças e o aumen-
to no fluxo de atendimentos
pediátricos têm relação dire-
ta com a maior exposição das
crianças aos diversos vírus e
também ao menor contato de-
las com os agentes infecciosos.

Em crianças pequenas, de até
2 anos de idade, o vírus sinci-
cial respiratório (VSR), um dos
principais agentes de uma in-
fecção aguda nas vias respira-
tórias, corresponde a mais de
40% dos quadros. E, nas crian-
ças maiores, o rinovírus huma-
no (HRV) corresponde a 20% dos
casos na faixa etária entre 3 e
5 anos e 66% nas crianças en-
tre 6 e 9 anos.

“A maioria dos casos faz infec-
ções leves, com tosse, coriza, fe-
bre baixa, com uma resolução
de 3 a 5 dias. No entanto, mes-
mo não sendo uma caracterís-
tica em todos os casos, há qua-
dros de maior gravidade. Indi-

camos que, se possível, evitem
nesse momento lugares fecha-
dos e com aglomeração. Espe-
ramos que em junho, esses nú-
meros comecem a reduzir”, afir-
mou o pediatra e vice-presiden-
te da Sociedade de Pediatria de
Pernambuco, Eduardo Jorge da
Fonseca. Como medidas essen-
ciais para reduzir a transmissi-
bilidade dos vírus, o médico pe-
diatra ressaltou, ainda, a impor-
tância de lavar as mãos e lavar
as narinas com soro fisiológico.

O governo também nomeará
369 concursados para reforçar a
rede pública estadual de Saúde.
Do total de convocados, são 72
médicos (14 pediatras).

Governo promete, estemês,
dobrar as UTIs para crianças
Emmeio ao aumento da demanda, por causa de surtos, o governo anunciou a convocação de pediatras

André
Longo disse
que boa parte

dos leitos já pode
funcionar, como
os do Hospital
Maria Lucinda

(ao lado)

De acordo com o

secretário de Saúde,

semana passada foram 150

solicitações, 100 amais

que amédia em 2021
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O governo do estado, por meio
da Agência de Empreendedoris-
mo de Pernambuco (AGE), libe-
rou R$ 81,1 milhões em crédito
para 23,4 mil empreendedores
e empreendedoras de 177 mu-
nicípios durante a pandemia da
Covid-19, no período de março
de 2020 a abril de 2022. Desse
total, R$ 53,7 milhões (66%) fo-
ram contratados em operações
de microcrédito, especialmen-
te pelo programa Crédito Popu-
lar, e mais de 60% foram desti-
nados a municípios do interior.

“Agora, com a retomada de
100% das atividades, esperamos
que os pequenos negócios que
ajudamos a desenvolver possam
continuar crescendo”, disse o di-
retor-presidente da AGE (www.
age.pe.gov.br), Márcio Stefanni.

O Crédito Popular oferece até
R$ 5 mil, com taxa de juros pre-
fixada de apenas 0,50% ao mês
(incluindo o bônus de adimplên-
cia) e 14 meses para pagar, com
dois meses de carência. Pode ser
contratado na modalidade in-
dividual, com avalista, ou em
grupo solidário de três a cinco
pessoas. Este programa atende,
principalmente, empreendedo-
res e empreendedoras informais
e Microempreendedores Indivi-
duais (MEIs).

Boaparte foi de
empréstimos de até R$ 5
mil, com juros baixos

EMPREENDEDORES

R$ 81mi,
valor do
crédito na
pandemia
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P
or unanimidade, os dire-
tores da Renault decidi-
ram vender os ativos da

Renault na Rússia para a cida-Re ult Rú ia cida
de de Moscou. Dessa forma, a
montadora deixa formalmen-
te o país após a invasão à Ucrâ-
nia. Os ativos da marca france-
sa valem US$ 2,29 bilhões, se-
gundo a própria Renault.

De acordo com um comuni-
cado divulgado na segunda-
-feira (16), a fabricante tam-
bém abriu mão de sua parti-
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cipação majoritária de 67,69%
na montadora russa AVTOVAZ
para o NAMI (Instituto Central
de Pesquisa e Desenvolvimen-
to de Automóveis e Motores).

“Tomamos uma decisão difí-
cil, mas necessária. E estamos
fazendo uma escolha respon-
sável em relação aos nossos 45
mil funcionários na Rússia”,
disse um trecho do comuni-
cado da Renault.

Dentro do que foi definido en-
tre a marca e a NAMI, a partici-

pação da montadora na AVTO-
VAZ ainda oferece a possibili-
dade de recompra de participa-
ção, mas apenas após seis anos.

O prefeito de Moscou, Sergei
Sobyanin, disse em seu blog que
a cidade assumiu a proprieda-
de da fábrica com o intuito de
retomar a produção de carros
de passeio sob a marca Mosk-
vich. “Vamos tentar manter a
maior parte da equipe traba-
lhando diretamente na fábri-
ca e com seus subcontratados”,

escreveu Sobyanin.
Moskvich era uma montado-

ra da era soviética de veículos
de passageiros comuns.

Mercado de destaque para a
Renault, a Rússia foi o seu se-
gundo mercado mais impor-
tante com 482.264 carros ven-
didos no ano passado, ficando
atrás apenas da França em ter-
mos de volume de vendas.

“Hoje, chegamos a uma de-
liberação difícil, mas necessá-
ria. Estamos tomando uma de-

cisão responsável em relação
aos nossos 45 mil funcioná-
rios na Rússia, ao mesmo tem-
po em que protegemos a per-
formance do Grupo e nossa ca-
pacidade de voltar ao país no
futuro, em um contexto dife-
rente. Tenho confiança na ca-
pacidade do Renault Group de
acelerar ainda mais sua trans-
formação e superar seus obje-
tivos de médio prazo”, decla-
rou Luca de Meo, CEO do Re-
nault Group.

Montadora decidiu vender os seus ativos para a cidade de Moscou, além de abrir mão da montadora russa AVTOVAZ

CURTAS[
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BMWSérie 3
atualiza com
nova tela
ABMWapresentou a nova ge-

ração do sedã Série 3. O mo-

delo não recebeu muitas mu-

dançasnodesignexterno,mas

emcompensaçãoganhouuma

tela dupla na cabine que une a

central de 12,3 polegadas com

o painel de instrumentos de

14,9 polegadas.

PICAPE

Ford libera a
Ranger FX4por
assinatura
O Ford Go, serviço de carros

por assinatura da marca nor-

te-americana, agora conta com

mais uma opção de veículos

para os assinantes. A picape

Ranger, na versão FX4 agora

está disponível para quem de-

seja trocar o veículo todo ano

pagando uma mensalidade fi-

xa. Lançada emmarço, a Ran-

ger FX4 é uma picape de perfil

off-road, com uma assinatura

mensal que custa R$7.050 no

pacotede2.000km,ouR$7.700

com limite de 3.000 km.
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Chevrolet
apresentou
novoEquinox
AChevrolet apresentou a nova

geraçãodoSUVEquinox.Omo-

delo recebeu um visual atuali-

zado, além de estrear a versão

inédita RS, com acabamento

esportivo. O utilitário ganhou

ainda melhorias no pacote de

conectividade, que agora con-

ta com OnStar, myChevrolet

App e MyLink com projeção

sem fio, Wi-Fi, Spotify e Alexa.

O novo Equinox começa a ser

entregue em junho em todas

as concessionárias da monta-

dora em todo o país.
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V
indodeumaderrotaden-
tro de casa para o Cru-
zeiro, o Náutico quer

encerrar a série de três con-
frontos sem vitória e enfren-
ta o CSA, hoje, nos Aflitos, bus-
cando se afastar do Z4 da Sé-
rie B do Campeonato Brasilei-
ro. A partida, que será realiza-
da às 21h30, válida pela oita-
va rodada da competição, mar-
ca mais uma oportunidade do
Timbu conquistar os três pon-
tos como mandante.

O treinador Roberto Fernan-
des terá, mais uma vez, proble-
mas para escalar a equipe titu-

lar. Além de perder Hereda por
dois meses, por um problema
no joelho, o comandante não
terá Júnior Tavares. O lateral-es-
querdo teve uma lesão no tor-
nozelo esquerdo constatada e
será desfalque por até três se-
manas. A tendência é que Br-
yan e Ailton Silva sejam os titu-
lares nos dois lados da defesa.

Por outro lado, Victor Ferraz,
Leandro Carvalho e Léo Pas-
sos se recuperaram de sinto-
mas gripais e treinaram com
o grupo na véspera. Entretan-
to, segundo o próprio técni-
co, dificilmente vão iniciar o
embate contra os alagoanos.
Caso realmente comecem no
banco de reservas, o centroa-

Vencer
para ganhar
confiança
Náutico recebe o CSA nos Aflitos com o peso de

três jogos sem vitórias e vê a zona de rebaixamento

mais próxima que o grupo dos quatro promovidos
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Bryan deve ser titular com a ausência dos dois laterais
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Lucas Perri; Bryan, Camutanga, Bruno Bispo
eAilton Silva; Ralph, Rhaldney e Jean Carlos;
Niltinho (PedroVitor), Luis Phelipe eAmarildo
(Léo Passos).Técnico: Roberto Fernandes

Marcelo Carné; LucasMarques,Werley, Lucão
e Ernandes; Giva, Gabriel e Lourenço; Felipe
Augusto (Yann Rolim),Marco Túlio e Bruno
Mezenga.Técnico:Mozart

Local: estádio dosAflitos
Hora: 21h30
Árbitra: EdinaAlves Batista (FIFA) (SP)
Assistentes:Neuza Ines Back (FIFA) e Fabrini
Bevilaqua Costa (FIFA), ambas de (SP)

FICHA

X
Náutico CSA

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 1 1.370.463,72

14 297 1.382,18

13 10.736 25,00

12 115.470 10,00

11 619.076 5,00

01 02 03 05 06 07 12 14

15 16 19 20 23 24 25

LOTOFÁCIL 2524

QUINA 5856

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA ACUMULOU 12.000.352,63

QUADRA 78 7.456,35

TERNO 6.937 79,84

12 38 47 56 66

LOTERIAS[

MEGA-SENA 2482

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 43.072.091,08

QUINA 52 82.539,97

QUADRA 5.101 1.202,02

01 32 35 44 45 57

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

20 ACUMULOU 6.206.169,57

19 5 54.591,41

18 80 2.132,48

17 788 216,49

16 4.601 37,07

15 20.324 8,39

0 1 136.478,54

02 03 14 19 28 34 42

63 64 75 81 82 95 98

44 45 47 48 56 60

LOTOMANIA 2314

070279 RATEIO R$ 500.000,001º PRÊMIO

014234 RATEIO R$ 24.000,003º PRÊMIO

088597 RATEIO R$ 19.000,004º PRÊMIO

008182 RATEIO R$ 18.329,005º PRÊMIO

031057 RATEIO R$ 27.000,002º PRÊMIO

FEDERAL 5664

VITTORIA FIALHO

ESPECIAL PARA O DIARIO

vittoria.ferreira@diariodepermanbuco.com.br

Com a mudança no comando
técnico, era natural que o San-
ta Cruz voltasse ao mercado pa-
ra dar novas peças ao técnico
Marcelo Martelotte. Sobretudo
depois da saída do lateral direi-
to Marcos Martins, e com a re-
formulação do elenco em anda-
mento. Atento ao mercado, três
novos nomes, entre conhecidos
e ‘novas caras’, serão incorpora-
dos ao grupo coral.

O zagueiro Alemão, o lateral-
-direito Jefferson Feijão e o meia
Guilherme Castro são os novos
reforços do Tricolor. O primei-

ro retorna ao Arruda após seis
anos, acumulando acesso e as
conquistas do Pernambucano e
da Copa do Nordeste. Já o late-
ral, também de 35 anos, estava
no Oeste, onde disputou 19 par-
tidas pela Série A2 do Paulistão.

O meia Guilherme Castro, por
sua vez, vestiu a camisa do Ma-
ringá no início desta tempora-
da. Pela equipe paranaense, con-
quistou o vice-campeonato esta-
dual atuando como titular. Fez
dez partidas e marcou um gol.
Formado na base do Ituano, o
meio-campista construiu maior
parte da carreira no clube, antes
de atuar por Guarani, Oeste, São
Caetano e Ferroviária.

Santa contrataAlemão e

mais duas caras novas

ARRUDA

vante Amarildo deverá ganhar
uma sequência no comando
de ataque.

O sistema ofensivo também
vem deixando mais uma dúvi-
da na cabeça de Roberto. Con-
tra o Cruzeiro o time alvirru-
bro entrou em campo com ape-
nas dois atacantes, tendo Djavan
no meio campo. Diante do CSA,
a expectativa é que Djavan seja

sacado para a entrada de mais
um jogador avançado. Niltinho,
Pedro Vitor, Leandro Carvalho e
Ewandro brigam pela posição,
com os dois primeiros sendo os
favoritos. Com mais minutagem
nas últimas partidas, Pedro Vi-
tor deve ser o escolhido caso o
treinador escolha uma equipe
mais ofensiva.

“Falei para os atletas não con-

fundiremque“oquemais impor-
ta é a vitória” com “o que mais
importa é a vitória de qualquer
jeito”. A vitória tem que ser cons-
truída. Eu não me iludo com a
posição na tabela do CSA. O Mo-
zart é um treinador muito prepa-
rado, que está à frente do clube
há bastante tempo. É uma equi-
pe que tem jogadores com capa-
cidade”, avaliou Roberto.
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V
oltando de uma sequên-
cia de dois jogos fora de
casa,ondeconseguiuqua-

tro dos seis pontos fora de casa, o
Sport terá pela frente mais duas
partidas em casa antes de uma
maratona pesada contra equi-
pes que devem ser rivais diretos
na disputa pelo acesso. Por isso,
o técnico Gilmar Dal Pozzo te-
rá que encontrar um equilíbrio
no desempenho do sistema ofen-
sivo e defensivo para conseguir
os resultados positivos.

Atualmente, o setor mais criti-

cado do Sport, e que vem tendo
atuações abaixo da expectativa,
é o ataque. Com seis gols marca-
dos, em oito rodadas da Série B
do Campeonato Brasileiro dispu-
tadas até aqui, a equipe rubro-
-negra tem uma média baixa de
0.6 grandes chances criadas por
jogo. Um número inferior para
um clube que atualmente ocu-
pa a 2ª colocação e tem como ob-
jetivo o acesso à Série A e o títu-
lo da Segundona.

Por outro lado, o Sport assu-
miu isoladamente a liderança
da melhor defesa da atual edi-
ção da Série B, após completar
três jogos consecutivos sem ser

vazado, comdoisgols sofridosem
oito partidas. Desde a era Gusta-
vo Florentín, a composição da li-
nha defesiva é única unanimida-
de por parte dos torcedores ru-
bro-negros, que sabem que po-
dem contar com atuações indi-
viduais sólidas de seus atletas.

Diante da realidade de desequi-
líbrio entre os setores, Dal Pozzo
reconheceu que precisa evoluir
o sistema ofensivo para as pró-
ximas partidas. Porém, destacou
que problemas físicos, causados
pelas lesões que alguns atletas
enfrentaram, estão interferindo
no rendimento desses jogadores.

“É um setor que ainda temos

que melhorar. É um setor que es-
tamos sofrendo muito por con-
ta de lesões. Tem jogadores que,
depois do jogo contra o Criciú-
ma, nós encontramos dificulda-
des com atletas lesionados, prin-
cipalmente do meio para frente,
comosãooscasosdeDenner,Gio-
vanni, Everton (Felipe), Thiago
(Lopes), Bill, além do Kayke, que
busca sua melhor forma física.
Eu citei seis jogadores que não
estão em suas melhores condi-
ções físicas e se o atleta não es-
tá numa condição física ideal,
o desempenho dele não é de ex-
celência”, disse o treinador ru-
bro-negro.
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Juba é o goleador do Sport com três gols no Brasileirão

O Eintracht Frankfurt

se sagrou campeão da

Liga Europa ontem ao

bater nas cobranças

de pênaltis o Rangers

por 5 a 4, depois de

um empate em 1 a 1 no

tempo normal e uma

prorrogação sem gols.

O jogo foi disputado no

Estádio Ramón

Sánchez Pizjuán, em

Sevilla, Espanha.

O time escocês saiu na

frente aos 12 do

segundo tempo com

Joe Aribo, mas aos 24

o colombiano Borré

empatou. Nos pênaltis,

Aaron Ramsey

desperdiçou para o

Rangers e o título ficou

com os alemães.

(AFP)

CURTA[
LIGA EUROPA

Eintrachté
campeão
nospênaltis

Sport tenta
equilibrar
seus setores
Dono damelhor defesa entre todos os times das

Séries A e B, Leão convive também com setor

ofensivo com baixa produtividade na Segundona
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