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A Prefeitura do Recife divulgou os detalhes do São João, que este ano acontecerá

entre 1º e 15 de julho. A festa foi adiada por causa da tragédia das chuvas, que deixou

130 mortos no estado, a maioria na Região Metropolitana. Será não só o primeiro

São João em dois anos, por causa da pandemia de Covid-19, mas a primeira grande

festa pública da cidade no período. A gestão municipal montou 11 “arraiais”, em vários

bairros da cidade, com o tema “São João, nossa bandeira”. VidaUrbana 14

São João noRecife
acontecerá entre os
dias 1º e 15 de julho

SEGURANÇA
PESQUISA EXATTA

COMBUSTÍVEIS

ESTUPRO E GRAVIDEZ

Mais de 500 novos
policiais nas ruas

Juíza afastada após
pressionar criança

Governador Paulo Câmara esteve ontem na
formatura de mais uma turma de praças da Polícia
Militar. Desde 2015, 8.490 profissionais foram
incorporados. Vida Urbana 16

Juíza Joana Ribeiro Zimmer chocou o país ao pedir
para uma criança de 11 anos que foi estuprada
manter a gestação para aumentar a sobrevida do
feto. A menina foi impedida de fazer o aborto. Giro 7

Série traz o
raio x da
gestão dos
municípios

Caminhoneiros

devem receber

auxílio como

compensação

Política 3

Economia 6

Ahorado
reencontro

Festival Varilux retoma o

tradicional calendário, com

programação presencial de

filmes franceses em diversas

salas de cinema pelo país,

incluindo Recife.

Viiver 8
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OPINIÃO
DIARIOdePERNAMBUCO | Recife, quarta-feira, 22/06/2022

Dois casos recentes de prédios
com sérios problemas estrutu-
rais, na cidade do Recife, reacen-
deram o debate sobre a necessi-
dade de uma política nacional de
manutenção das edificações. No
dia 11 de junho, a Defesa Civil
iniciou a demolição de um edi-
fício da Rua da Guia, no Bairro
do Recife, processo que deve de-
morar três meses e gerar custos
ao contribuinte. Dois dias antes,
parte de um prédio situado no
Bairro da Iputinga desabou. Não
houve vítimas, já que a edifica-
ção estava desabitada, mas mo-
radores do prédio vizinho pre-
cisaram ser retirados de seus la-
res por questões de segurança.

Esses lamentáveisepisódiosnos

relembram sobre a responsabili-
dade - comum a toda a socieda-
de - de evitar que ocorram no-
vas tragédias como a queda do
Edifício Areia Branca, em Pieda-
de, Jaboatão dos Guararapes, ou
mesmo transtornos como os ge-
rados pela desocupação do Con-
juntoMuribeca,nomesmomuni-
cípio, além dos constantes colap-
sos de casarões antigos na RMR.

Engenheiro civil de formação
e parlamentar há mais de três
décadas, abracei a causa da ma-
nutenção predial desde que as-
sumi meu primeiro mandato
na Assembleia Legislativa de
Pernambuco. É de minha au-
toria na Casa a Lei Estadual Nº
13.032, sancionada em 14 de ju-

nho de 2006. A legislação esta-
belece regras básicas para a rea-
lização obrigatória de vistorias
periciais e respectivas manuten-
ções periódicas nas edificações
públicas ou privadas, assim co-
mo fixa regras de manutenção
preventiva e/ou corretiva.

O texto determina vistoria, a
cada cinco anos, para as edifica-
ções residenciais, educacionais,
culturais, de saúde, estádios de
futebol e complexos poliespor-
tivos com até 20 anos de cons-
trução. O prazo de três anos se
aplica às edificações dos tipos
supracitados com mais de 20
anos de construção, assim co-
mo as edificações públicas, pon-
tes, viadutos e similares, comer-

ciais e industriais, e as constru-
ções tombadas por lei.

Como deputado federal, sou
autor do Projeto de Lei 31/2014,
que estabelece a Política Nacio-
nal de Manutenção Predial e ins-
titui a obrigatoriedade de inspe-
ções técnicas visuais e periódi-
cas em edificações públicas ou
privadas, residenciais, comer-
ciais, de prestação de serviços,
industriais, culturais, esporti-
vas e institucionais, entre ou-
tras providências.

Atualmente em tramitação
no Senado Federal, esse proje-
to também dispõe sobre os di-
reitos do titular da edificação e
dos possuidores de edificações
privadas, estabelece os deveres

Por uma política nacional demanutenção predial

Augusto Coutinho *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

dos responsáveis por edificação
pública e define as obrigações
de construtores.

Manter prédios privados e pú-
blicos em condições seguras de
habitação é um desafio cada vez
mais urgente num contexto de
centros urbanos com casario en-
velhecido, crescimento desorde-
nado e probabilidade cada vez
mais constante de eventos cli-
máticos extremos, como o que
tanta tristeza trouxe ao nosso
estado recentemente, em fun-
ção da queda de construções ir-
regulares. Um desafio que deve
unir os três poderes constituí-
dos e a sociedade civil no senti-
do de medidas efetivas e que sal-
vem vidas daqui para a frente.

* Deputado federal pelo Repu-

blicanos/PE

A AcademiaAnexamarcou sua
presença nesta Terra de Maurí-
cio de Nassau, numa época dos
jornalistas boêmios que percor-
riam as ruas do Recife após a
missão do dever cumprido nas
redações dos três jornais da ci-
dade – Diário da Manhã, Jornal do
Commercio e Diario de Pernam-

buco, além dos repórteres das
rádios Clube e Jornal que man-
tinham grande audiência. Ho-
je restam boas lembranças ar-
quivadas nos exemplares dos
jornais no Arquivo Público do
Estado de Pernambuco.

A história dessa Academia
corria paralela a da sua co-ir-
mã a Academia Pernambucana

de Letras, dos escritores “imor-
tais” com seus fardões, marcan-
do presença nos encontros ho-
méricos. Era uma instituição
sem normas burocráticas, sem
estatutos ou obrigações impos-
tas aos seus integrantes. Che-
guei à Academia Anexa quando
dava meus primeiros passos no
jornalismo pernambucano, co-
mo integrante do Sistema Glo-
bo de Rádio, Rádio Olinda, TV
Rádio Clube e no jornal mais
antigo em circulação na Amé-
rica Latina, na Praça da Inde-
pendência, que mudou de no-
me para “Praça do Diario”.

A Academia Anexa nasceu
no Restaurante Ibiá, na esqui-

na das ruas da Aurora e Prince-
sa Isabel, comandado pelo pro-
prietário Zezinho e sua mãe,
viúva italiana que morava no
Recife há vários anos, onde se

dedicou à preparar comidas da
sua terra. Era uma espécie de
centro de debates, onde todos
acabavam apresentando solu-
ção para os problemas do mu-
nicípio, do estado e do país. As

Lembranças da Academia Anexa

Elias Roma Filho *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

sugestões acabavam esquecidas
após o consumo de uísque ou
cervejas. Era uma espécie de
ponto para debate das fofocas
políticas de então. Depois de al-
guns anos, a Anexa ainda mar-
cou presença na Rua Araripina
(próxima à Rádio Clube) e na
Rua Corredor do Bispo, na Boa
Vista, onde alguns integrantes
deixaram de comparecer.

Adige Maranhão e Paulo do
Couto Malta, advogados e jor-
nalistas, comandavam a Acade-
mia Anexa. Adige exagerava na
rotina de almoçar e jantar ma-
carronada, sem o mínimo regi-
me. Faleceu aos 37 anos. Paulo
Malta já havia passado dos 70
anos, sempre adepto do uísque,
exaltava a sua coleção com de-
zenas de litros do “precioso lí-

quido”. Antônio Brito (colunis-
ta político do Diário da Noite), Ja-
messon Araújo, o “Gravatinha”
(do Diário da Manhã), mais Al-
my Alves, Waldetário Guedes
(JC), Moacir Macabro (DP), Alci-
désio Ramalho, Adjacir Soares
(Rádio Clube), Aristeu Plácido,
Osório Romero (TV Canal 6), Ed-
valdo Rodrigues, Osório Romé-
rio (TV Canal 6), Stélio Gonçal-
ves, Venceslau Tavares, Pedro
Francisco, Nilson Pereira Lima,
José Danda Neto, Olímpio Men-
donça (jornalista e deputado),
Isidoro Pontes (do Cartório Ro-
ma), Zé Almir Borges (colunis-
ta dos Bairros), além de outros,
frequentavam a famosa Acade-
mia Anexa.

* Advogado e Jornalista

AAcademia Anexa

nasceu no Restaurante

Ibiá e funcionava

paralelamente à Academia
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Está resolvendoEstá resolvendo

Não resolveu, mas vai resolverNão resolveu, mas vai resolver

Não vai resolverNão vai resolver

Não sabeNão sabe

LEGENDA:LEGENDA: SaúdeSaúdeSaúde
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Série faz raio-x da gestão
demunicípios do estado
Pesquisas feitas pelo instituto Exatta em parceria com o Diario vãomostrar

como os moradores das cidades enxergam o trabalho feito pelos gestores

O
Diario de Pernambu-

co inicia, hoje, a divul-
gação de uma série de

pesquisas para avaliação dos
serviços prestados por municí-
pios pernambucanos. O levan-
tamento que inicia a série foi
feito em Itapetim, cidade loca-
lizada no Sertão do estado, a
380 km de distância do Recife.
O prefeito do município é Adel-
mo Moura (PSB).

A pesquisa foi feita pelo Ins-
tituto Exatta em parceria com
o Diario. Foram entrevistadas
301 pessoas presencialmente
entre os dias 1º e 3 de junho. A
margem de erro é de 5,6% pa-
ra mais ou para menos. O nível
de confiança é de 95%.

Do total dos entrevistados,
52,8% eram mulheres e 47,2%
eram homens. Em relação à zo-
na de residência, 60,% dos en-
trevistados moram na área ur-
bana, enquanto que 39,5% mo-
ram na zona rural.

APESQUISA

A população foi questionada so-
bre ações da prefeitura dividi-
das em dez tópicos: saúde, segu-
rança, assistência social, educa-
ção, geração de emprego, abas-
tecimento de água, pavimenta-
ção/calçamento de ruas, atendi-
mento do hospital/posto de saú-
de, iluminação pública e sanea-
mento básico. Para cada tópico,
o entrevistado tinha que respon-

der se a prefeitura “está resol-
vendo”, “não resolveu, mas vai
resolver”, ou “não vai resolver”.

Além disso, foi questionado
sobre a maneira como o entre-
vistado avalia a gestão do pre-
feito Adelmo Moura. Nesse ca-
so, a avaliação positiva foi de
88%. Outros 7,6% desaprovam a
gestão, enquanto que 4,3% não
souberam responder.

“Existemtrêspontos importan-
tes: a excelente avaliação geral
do prefeito, a boa avaliação dos
serviços e a credibilidade que o
prefeito tem, pois mesmo o per-
centual das pessoas que acredi-
tam que ele vai fazer é muito
grande”, comentou o diretor do
Instituto Exatta, Tonico Araújo.

POLÍTICA
DIARIOdePERNAMBUCO |

blogdorhaldney@diariodepernambuco.com.br

por Rhaldney Santos

Diario político

Movimento
Os correligionários e pré-candidatos a presidente da Repú-

blica, Luciano Bivar, e a governador de Pernambuco, Miguel

Coelho, ambos do partido União Brasil, realizaram ato políti-

co emPetrolina. Após diversos compromissos de pré-campa-

nha nomunicípio, o ponto forte do encontro foram os discur-

sos no salão de convenções do hotel Grande Rio. Miguel fez

críticas à atual gestão e sugeriu omomento ser “propício pa-

ra uma mudança no comando da gestão em Pernambuco”.

Por sua vez, Luciano destacou a importância do grupo políti-

co dos Coelho para o crescimento do UB no estado. O presi-

dente do maior partido nacional apresentou o seu principal

argumento, que deve ser muito repetido durante a campa-

nha: o imposto unificado. “Chegamos a essa alíquotamínima,

e que vai possibilitar maior qualidade de vida para milhares

e milhares de brasileiros. (...) Antes de qualquer reforma, fa-

çamos uma reforma econômica”, cravou Bivar.

Contas
LucianoBivar, presidentedo
União Brasil e pré-candida-
to ao Palácio do Planalto,
apresenta o cálculo que: “se
conseguir 26% das inten-
ções de votos, estaremos
no segundo turno” na dis-
puta presidencial.

Apoio
Oprefeito de Santa Cruz do
Capibaribe, no Agreste, Fá-
bio Aragão (PP), declarou
voto emDaniloCabral (PSB)
para governador de Per-
nambuco.Osdois se encon-
traram no Recife, junto ao
deputado estadual Diogo
Moraes (PSB), para selar o
apoio. AlémdeDanilo eDio-
go, o gestor afirmouque vo-
tará, para deputado fede-
ral, em Eduardo da Fonte
(PP), presidente do PP em
Pernambuco.

Convenção
O PRTB em Pernambuco,
presidido por Edinázio Sil-
va, vai realizar convenção
no dia 30 de junho, para
confirmar os nomes de Es-
teves Jacinto e Viviane Trin-
dade como pré-candidatos
a governador e senadora,
respectivamente. O partido

divulga que aposta na do-
bradinha Tiringa para esta-
dual e Charlles para fede-
ral, como os mais votados
em Pernambuco.

Empreendedorismo
É de autoria do vereador Al-
cides Cardoso (PSDB) um
projeto de lei para incluir na
grade extracurricular das
escolas públicas do Recife
a disciplina de empreende-
dorismo. Uma tendência no
ensino, a educação em-
preendedora poderia ser
ensinada a alunos a partir
do 6º ano do ensino funda-
mental caso a proposta do
tucano avance.

Reforço
Após aceitar o convite da
pré-candidata Raquel Lyra
(PSDB) para coordenar o
programa de governo na
área da saúde, o vereador
do Recife e médico Tadeu
Calheiros (Podemos) iniciou
os trabalhos com foco na
descentralização e interio-
rização dos atendimentos
da rede pública. Tadeu é
atual vice-presidente daCo-
missão de Saúde da Câma-
ra e pré-candidato a depu-
tado federal.

_00303_0www.diariodepernambuco.com.br/politica
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Anderson diz ter
ao seu lado as
“pessoas de bem”
Em entrevista à Rádio Clube AM, pré-candidato

ao governo pelo PL assumiu a defesa de pautas

conservadoras e atacou gestão do PSB no estado

LARA CALÁBRIA

politica@diariodepernambuco.com.br

O
spré-candidatosaogover-
nodoestadoeaoSenado,
Anderson Ferreira (PL) e

Gilson Machado (PL), estiveram,
na tarde de ontem, na Rádio Clu-
beAMpara falar
sobre o futuro
de suas candida-
turas e projetos.
No programa Se-

ja Leve,comanda-
do por Claudia
Molinna, Ferrei-
ra destacou seu
posicionamen-
to político, além
decomentarque
se orgulhava de
manter seus va-
lores no traba-
lho.Segundoele,
suacolocaçãoes-
tá ladeada por pessoas de bem.

Anderson iniciou a entrevista
falando de quais valores repre-
sentam sua forma de governar:
“Minha prioridade era expressar
os meus posicionamentos e unir

pessoas em torno de ideias e con-
vicções mesmo fora do conven-
cional. Quando assumi meu pri-
meiro mandato, a esquerda es-
tava muito forte no país. Então
você ser um jovem que se posi-
ciona contra o aborto, contra a

legalização das
drogas, a favor
da família, é um
pouco antagôni-
co para aquele
momento, mas
muita gente se
identificou’’, de-
fendeu.

Relembrando
sua trajetória
política, inicia-
da em 2011 co-
mo deputado fe-
deral, Anderson
elencouoEstatu-
to da Família co-

mo um grande feito da sua ges-
tão. ‘’Conseguimos unir católi-
cos e evangélicos, além de pes-
soas que se consideram conser-
vadoras. Hoje fico feliz de ter
uma bancada assim, e o presi-

PSB expulsa filiados que declararamapoio aMarília ouMiguel
“INFIÉIS”
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O PSB sempre quer

culpar alguém.

Culparam Dilma,

culparam Temer e

agora culpam o

presidente Bolsonaro”

Anderson Ferreira,
pré-candidato ao governo

dente Bolsonaro, que foi meu
companheiro em 2010, defen-
sor do Estatuto da Família. Es-
tamos dando exemplo de co-
mo se posicionar na política. E
as pessoas de bem estão conos-
co’’, disse o pré-candidato, que
também mencionou seus feitos
quando à frente da Prefeitura de
Jaboatão dos Guararapes. Segun-
do Ferreira, o município deixou
de ser um problema para se tor-
nar um exemplo.

Gilson Machado também trou-
xe parte da sua carreira política.
Segundo o ex-ministro do Turis-
mo, o setor ganhou, nos últimos
tempos, uma nova perspectiva
de crescimento. ‘’Fizemos estí-
mulo ao turismo, aos empresá-

rios e a divulgação do país como
destino’’, disse. Além disso, o pré-
-candidato ao Senado defendeu
a entrada da iniciativa privada
de forma mais ativa nos projetos
do país, principalmente no setor
cultural. Para ele, isso tornaria
a gestão mais livre e democráti-
ca, argumentando que o dinhei-
ro público já foi utilizado para
fins ‘profanos’. Gilson usou co-
mo exemplo uma peça de teatro
exibida em Garanhuns, em que
a produção propôs reinventar o
nascimento de Jesus, e afirmou
que a mudança de perspectiva
dentro do tema não era bem-vis-
ta: ‘’O estado é laico, mas o bra-
sileiro não é ateu’’, disse.

Durante a conversa, Ander-

son responsabilizou a atual ges-
tão de Pernambuco, comandada
pelo PSB, pelas burocracias que,
segundo ele, impedem a popula-
ção de ter acesso aos seus direi-
tos e pelas altas taxas de impos-
tos que afastam investimentos
de fora do estado. “O PSB sem-
pre quer culpar alguém. Sem-
pre criam dificuldades justifi-
cando sua incapacidade. Culpa-
ram Dilma, culparam Temer e
agora culpam o presidente Bol-
sonaro, mas se unem por con-
veniência, achando que o povo
não tem conhecimento para sa-
ber que eles se reinventam em
um momento próprio para ga-
nhar uma eleição’’, destacou o
pré-candidato.

ELIZABETH SOUZA

politica@diariodepernambuco.copm.br

Buscando reverter o cenário
de apoio crescente à oposição
dentro do reduto socialista em
Pernambuco, o presidente esta-
dual do PSB, Sileno Guedes, ofi-
cializou, ontem, o processo de
expulsão de filiados que, desa-
catando as orientações do par-
tido, não demonstraram apoio
ao pré-candidato ao governo do
estado Danilo Cabral (PSB). Até
agora, seis pessoas entre pre-
feitos e vereadores foram ex-
pulsas por se aliarem à Marí-
lia Arraes (SD) ou Miguel Coe-

lho (União Brasil).
“(...) Fica determinado que

todos os filiados no exercício
de seus deveres deverão par-
ticipar das campanhas eleito-
rais, apoiando e votando nos
candidatos indicados por es-
sa agremiação”, é o que infor-
ma trecho da Resolução PSB/
PE nº 01/2022, de 20 de junho,
que estabelece medidas disci-
plinares a filiados que mani-
festarem apoio a postulantes
não indicados pelo PSB. Dentre
as oito medidas estipuladas,
constam: destituição de fun-
ção em cargo partidário, can-

celamento de filiação, censu-
ra pública, suspensão por até
12 meses e expulsão.

Contrariando as orientações
estabelecidas, seis pessoas fo-
ram desligadas do PSB: Juarez
Rodrigues Fernandes, prefeito
do município de Machados; We-
verton Barros de Siquera, verea-
dor de Arcoverde; Alexandre Al-
buquerque de Barros Carvalho,
vereador de Goiana; José Teixei-
ra Neto, filiado ao PSB; e Celia
Almeida Galindo, vereadora de
Arcoverde, nomes que oferta-
ram apoio à pré-candidata ao
governo de Pernambuco Mari-

lia Arraes; por fim, José Antô-
nio Martins da Silva, prefeito
do município de João Alfredo,
que nestas eleições apoiará o
nome de Miguel Coelho, que
também disputa o Palácio do
Campo das Princesas.

Chamando de “estranho” e
“oportunista” o posicionamen-
to dos, agora, ex-filiados, Sileno
Guedes disse que a medida é ne-
cessária para manter a unida-
de da Frente Popular, arco de
alianças comandado pelo PSB
em Pernambuco. “Estivemos
juntos com Lula quando Eduar-
do foi governador e, agora em

2022, houve a indicação de Da-
nilo Cabral como nosso pré-can-
didato a governador, com apoio
de Lula. Foi uma construção dia-
logada, fruto de escuta interna
e junto aos outros partidos da
Frente Popular”, comentou. “É
estranho e oportunista que al-
guns quadros estejam seguin-
do uma orientação contrária ao
que foi coletivamente construí-
do, indo na direção de chapas
que flertam com o bolsonaris-
mo. É uma posição lamentavel-
mente contrária a tudo o que a
população anseia neste momen-
to”, emendou.

Ao lado de Gilson Machado, Anderson voltou a defender o presidente Jair Bolsonaro
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Plano de Lula acena a possíveis aliados
Mudanças de última hora deixaram propostas menos radicais e para não serem entrave a eventual apoio de partidos do Centrão

C
om 121 itens, o plano de
governo da chapa Lula-
-Alckmin à Presidência

da República foi lançado na ma-
nhã de ontem, em São Paulo,
com a presença dos represen-
tantes dos sete partidos que
integram a coligação (PT, PSB,
PCdoB, Rede, PV, PSol e Solida-
riedade). O ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT-SP) e o
pré-candidato a vice, Geraldo
Alckmin (PSD-SP), participa-
ram do evento.

O plano passou por algumas
mudanças de última hora, para
incorporar sugestões dos parti-
dos. As questões ambientais ga-
nharam mais relevo, mas os par-
tidos tiveram o cuidado de com-
patibilizar os interesses preser-
vacionistas com o desenvolvi-
mento econômico, baseado na
sustentabilidade e no desenvol-
vimento tecnológico.

PETROBRAS

A mineração, por exemplo, foi
incorporada ao plano, com a
ressalva de que a atividade ile-
gal, principalmente na Amazô-
nia, será “duramente combati-
da”. As diretrizes foram dividi-
das em três eixos: “desenvolvi-
mento social e garantia de di-
reitos”, “defesa da democracia
e reconstrução do Estado e da

REPRODUÇÃO/ FACEBOOK
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Lula e Alckmin fizeram

elogios mútuos, emelogios mútuos, em

uma tentativa de

mostrar sintonia

PETROBRAS

Bolsonaro

insiste em

criar CPI

O presidente Jair

Bolsonaro (PL) insiste na

abertura de uma

Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) para

investigar a política de

preços da estatal. “Estou

acertando uma CPI na

Petrobras. ‘Ah, você que

indicou o presidente’. Sim,

mas quero a CPI. Ué, por

que não? Investiga o

cara”, disse o presidente.

soberania” e “desenvolvimento
econômico e sustentabilidade so-
cioambiental e climática”. Este
último foi o que mais recebeu
alterações em relação ao texto
original, proposto pela Funda-
ção Perseu Abramo, ligada ao PT,
e que serviu de base para os de-
bates entre os partidos.

Além de medidas de defesa do
meio ambiente e de estímulo às
atividades econômicas com base
na sustentabilidade, o capítulo
destaca o papel da Petrobras co-
mo estatal estratégica e propõe
a alteração da atual política de
preços dos combustíveis. A revi-

são da reforma trabalhista — e
não mais a sua revogação pura
e simples — e o fim do teto de
gastos orçamentários também
integram o rol de compromis-
sos da chapa.

PAUTAS SOCIAIS

No capítulo dos direitos sociais,
o combate à fome foi apresen-
tado como “prioridade absolu-
ta”, segundo o coordenador dos
trabalhos interpartidários, o ex-
-ministro Aloysio Mercadante.
Nesse contexto, o plano propõe
a restauração do Bolsa Família
como política pública perma-

nente de distribuição de renda
e combate à insegurança ali-
mentar. Também se comprome-
te com a retomada da política
de aumentos do salário míni-
mo acima da inflação.

Nesse eixo, o plano também
firma compromissos com a de-
fesa dos direitos de minorias, o
combate ao racismo e às formas
de discriminação, e o respeito à
diversidade. Políticas públicas
de ação afirmativa, como cotas
raciais e de renda para acesso à
educação e ao mercado de tra-
balho, serão ampliadas. (Vini-

cius Doria, do Correio Braziliense)

[Mal-estar

Durante o lançamento,

o vereador Eduardo

Suplicy (PT-SP) deixou

o coordenador do plano

de governo e mestre de

cerimônia do evento, o ex-

ministro Aloizio Mercadante,

em uma saia justa. Suplicy

interrompeu a solenidade

e, de frente para Lula, se

queixou sobre não ter sido

convidado para o evento e

que também não foi ouvido

sobre políticas permanentes

de renda mínima, tema que é

uma bandeira dele.

[ Lula

Lula fez críticas de forma dura

a Jair Bolsonaro. Lula chamou

Bolsonaro de “desumano”,

“mentiroso compulsivo”,

“desequilibrado” e “cidadão

domal”. Disse também

que faltou “coragem” ao

presidente para mudar

a política de preços da

Petrobras. “Temos um

cidadão desequilibrado,

um cidadão domal, que não

foi capaz de derramar uma

única lágrima por 670mil

vítimas da Covid.”
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Caminhoneiros devem receber auxílio
Aproposta do governo é pagar R$ 400 pormês, como forma de compensar a categoria pelos reajustes frequentes do preço do óleo diesel

C
om a alta dos combustí-
veis e a ameaça de uma
greve dos caminhonei-

ros, o governo Jair Bolsonaro e
o Congresso Nacional articulam
a criação de um auxílio para os
caminhoneiros e ampliação o
programa Auxílio Gás. As me-
didas teriam forte apelo políti-
co em um ano de eleições presi-
denciais e para a renovação da
Câmara dos Deputados e de um
terço do Senado Federal.

O presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco, afirmou ontem,
após encontro com Bolsonaro e
Arthur Lira, presidente da Câma-
ra, que o governo quer incluir
um “voucher” para os caminho-
neiros na Proposta de Emenda à

Constituição (PEC) dos Combus-
tíveis. Se aprovado, beneficiaria
entre 700 mil e 900 mil motoris-
tas, podendo-se pagar para ca-
da um o piso do Auxílio Brasil,
atualmente de R$ 400.

A efetivação do voucher ape-
nas ocorre se não contrariar a
Lei Eleitoral, em análise jurídi-
ca no Congresso e da Advocacia-
-Geral da União (AGU). Outro fa-
tor são os caminhoneiros, pois
grande parte defende o diesel
subsidiado, assim como parce-
la da parlamento. A criação do
voucher e a ampliação do vale-
-gás, segundo Pacheco, seria na
“linha de se ter alcance em re-
lação a essa políticas sociais”.

Já a ampliação do Auxílio Gás,

programacriadoem2021, segun-
do a Folha de S.Paulo, deve ter o
orçamentodobrado,passandopa-
ra algo em torno de R$ 550 mi-
lhões e R$ 600 milhões por mês.
O programa paga R$ 53 para a
compra do botijão do gás de co-
zinha de 13 quilos.

A PEC dos Combustíveis foi
apresentada pelo governo fede-
ral ao Congresso para compen-
sar a perda de arrecadação dos
estados que zerarem o Impos-
to sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) sobre o
diesel e o gás de cozinha. A pre-
visão é de que o governo gaste
R$ 29,6 bilhões fora do teto de
gastos com a proposta. (Da Reda-
ção com o Correio Braziliense)

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Voucher beneficiaria até 900mil caminhoneiros
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

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

DÓLAR
Maio/2022: 0,47
Abril/2022: 1,06
Março/2022: 1,62
Fevereiro/2022: 1,01

BOLSAS (em %)

< >
IBOVESPA

-0,17
DOW JONES

641,47

20/junho: 5,186
17/junho: 5,144
16/junho: 5,026 5,6185,154

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,64

SELIC
Em% ao ano

13,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6917 0,6917
(-0,63%)

IPCA do IBGE (em%)

A Agência Nacional de

Energia Elétrica (Aneel)

aprovou ontem o novo

reajuste das bandeiras

tarifárias. Os aumentos

irão de 3,2% a 63,7% e

entram em vigor em 1º

de julho. Nomomento,

o reajuste não

encarece a conta de luz

porque a bandeira

vigente é a verde, sem

cobrança adicional. A

bandeira de julho será

anunciada amanhã.

Com os reajustes, a

amarela passou de R$

18,74 para R$ 29,89

por MWh; a vermelha

patamar 1, de R$ 39,71

para R$ 65MWh e

vermelha patamar 2,

de R$ 94,92 para R$

97,95 por MWh.

CURTA[
ENERGIA

Bandeiras
aumentam
até 63,7%
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LOTOFÁCIL 2552

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 1 1.177.958,10
14 247 1.428,52
13 10116 25,00
12 115271 10,00
11 628659 5,00

01 03 04 05 09 10 12 13

14 15 17 18 21 24 25

LOTERIAS[

DUPLA-SENA 2381

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 7.426.885,44
QUINA 29 3.602,94
QUADRA 1.288 92,71

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA 0 0,00
QUINA 17 5.531,57
QUADRA 1.141 104,65

04 10 15 18 35 411º SORTEIO

07 09 15 17 18 471º SORTEIO

TIMEMANIA 1798

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

7 ACUMULOU 35.338.565,74
6 11 38.255,74
5 489 1.229,36
4 9.146 9,00
3 88.313 3,00

TIME DO CORAÇÃO JUAZEIRENSE /BA

03 16 21 25 60 66 71
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Juíza deixa caso demenina estuprada
Justiça e Promotoria pediram para a menina manter a gestação por mais “uma ou duas semanas”, para aumentar a sobrevida do feto

A
juíza Joana Ribeiro Zim-
mer, de Santa Catarina,
deixou ontem o caso da

menina de 11 anos, que foi man-
tida em abrigo para evitar que
fizesse um aborto autorizado de-
pois de ter sido estuprada. Um
juiz substituto assumiu a ação.
Joana Ribeiro foi transferida pa-
ra a comarca de Brusque, no Vale
do Itajaí. Segundo o órgão espe-
cial do Tribunal de Justiça, ela foi
promovida “por merecimento”.

A decisão da magistrada im-
pediu a menina de 11 anos es-
tuprada de fazer aborto. Justi-
ça e Promotoria pediram para a
menina manter a gestação por
mais “uma ou duas semanas”,
para aumentar a sobrevida do
feto. Vítima de estupro no co-
meço do ano, a menina desco-

briu estar com 22 semanas de
gravidez ao ser encaminhada
a um hospital de Florianópolis.

Após serem divulgadas na úl-
tima segunda-feira (20) pelo The
Intercept, as falas da juíza reper-
cutiram negativamente, e o ca-
so gerou grande revolta no país.

A garota estava sendo manti-
da pela Justiça em um abrigo,
longe da família, há mais de um
mês para evitar a realização de
um aborto legal. O caso, divul-
gado pelo The Intercept, mostrou
a questionável postura de Joana
e da promotora Mirela Dutra Al-
berton, que durante a audiência
induziram a garota, que foi víti-
ma de um estupro, a não reali-
zar o aborto, garantido por lei.

O Ministério Público de San-
ta Catarina sinalizou que assim

que tomou conhecimento da si-
tuação, a 2ª Promotoria de Justi-
ça da Comarca de Tijucas ajui-
zou ação “pleiteando autoriza-
ção judicial para interrupção
de gravidez assistida, segundo
critérios definidos pela equipe
médica responsável.”

Ontem,adesembargadoraCláu-
dia Lambert de Faria autorizou
a menina a retornar ao seu lar,
de acordo com matéria do Intern-
cept. A menor passou mais de 40
dias abrigada para que não tives-
se acesso à interrupção da gravi-
dez. De acordo com o veículo, Fa-
ria também responde a um re-
curso da advogada da família da
menina. Um primeiro pedido de
liminar já havia sido negado por
ela no dia 3 de junho. (Da Reda-
ção, com Estado de Minas) Joana Ribeiro foi transferida para a comarca de Brusque

Laboratório de uma faculdade emKharkiv foi destruído
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Rússia ameaça Lituânia por
restrições ao tráfego ferroviário

A Rússia alertou a Lituânia on-
tem sobre as consequências “sé-
rias” das restrições da Otan e do
país da UE ao tráfego ferroviá-
rio para o enclave russo de Kali-
ningrado e continuou sua ofen-
siva militar na região estratégi-
ca de Donbass, na Ucrânia. As
tensões com a Lituânia, assim
como a chegada de armamento
alemão sofisticado para a Ucrâ-
nia e a iminente autorização pa-
ra que Kiev apresente sua candi-
datura de adesão à União Euro-
peia (UE) ameaçam piorar as já
tensas relações entre Rússia e as
potências ocidentais.

A Lituânia alega que limita-se
a cumprir as sanções impostas
pela UE contra Moscou devido á
invasão da Ucrânia, mas a Rús-
sia denuncia uma “escalada”. De
acordo com Moscou, as ações da
Lituânia “violam as obrigações
legais e políticas pertinentes da
União Europeia”.

“A Rússia, é claro, reagirá a es-
ses atos hostis”, disse o chefe do

CONFLITO

Conselho de Segurança russo,
Nikolai Patrushev, em uma reu-
nião de segurança regional em
Kaliningrado, uma região russa
que faz fronteira com a Lituânia
e a Polônia no Mar Báltico.

Os Estados Unidos reagiram
às ameaças russas respaldan-
do a Lituânia. “Apoiamos nos-
sos aliados da Otan e apoiamos
a Lituânia”, afirmou a jornalis-
tas o porta-voz do Departamen-
to de Estado, Ned Price.

A Ucrânia confirmou que a
Rússia tomou a cidade de Tosh-
kivka, na linha de frente do com-
bate. Além dela, a Ucrânia admi-
tiu ter perdido o controle da al-
deia de Metyolkin (leste), adja-
cente a Severodonetsk, foco de
combateshá semanaseagoraem
grande parte sob controle russo.
Na região leste de Kharkov, pelo
menos 15 pessoas, foram mortas
por bombardeios russos, segun-
do o governador da região. (AFP)
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São 17 longas, entre

inéditos, premiados

e donos de grandes

públicos, em exibição

até o dia 6 de julho

A
pós dois anos, entre ex-
periências remotas e re-
tomadas graduais, o Fes-

tival Varilux de Cinema Fran-
cês chega ao 13º ano com o re-
torno de seu tradicional calen-
dário, voltando a ser realizado
no mês de junho nos cinemas
de todo o Brasil. Desde ontem, a
programação de filmes france-
ses inéditos, vencedores de prê-
mios e donos de grandes públi-
cos em seu país de origem es-
tá em cartaz. Ao todo, serão 17
longas, que têm exibições nas
principais salas do Recife até o
próximo dia 6 de julho.

Entre os destaques inéditos
deste ano, estão títulos como
Contratempo, de Eric Gravel. O
longa foi vencedor dos prêmios
de melhor diretor e melhor atriz
na mostra Orizzonti do presti-
giado Festival de Veneza, no ano
passado. A produção é um dra-
ma de forte apelo social sobre o
dia a dia de Julie, uma mãe so-
lo que vive com seus filhos nos
arredores de Paris. Muito bem
qualificada dentro da área fi-
nanceira, ela se vê obrigada a
trabalhar como camareira em

um hotel de luxo enquanto ten-
ta retornar à sua área de atua-
ção. Contudo, uma greve no
transporte público desestabili-
za sua vida, explanando as ten-
sões trabalhistas do mundo con-
temporâneo.

Outro denso drama é Esperan-
do Bojangles, protagonizado pe-
las estrelas francesas Virginie
Efira, em destaque recentemen-
te nos cinemas brasileiros com

Benedetta, e Romain Duris. O
melodrama gira em torno de
um casal e seu filho que deci-
dem viver a vida de uma forma
escapista, entre festas diárias,
animais exóticos e uma educa-
ção pouco ortodoxa. Contudo, a
realidade do dia a dia deixa es-
se modo de vida em xeque, co-
locando a família em um ago-
niante drama psicológico com
várias complicações e traumas

para todos os envolvidos.

RETROSPECTIVA

Já na programação retrospecti-
va, o Recife receberá As aventu-
ras de Moliére. Trata-se de uma
exibição especial em celebração
aos 400 anos do lendário drama-
turgo francês, autor de célebres
peças como O misantropo, Tartu-
fo, Escola de mulheres e Don Juan,
sendo um dos maiores nomes
da história da comédia satíri-
ca. No longa, Moliére é vivido
por Romain Duris, que encena
tragédias de baixa qualidade e
acaba sendo preso por conta de
dívidas. Sua vida muda com o
encontro com um aristocrata,
que lhe ajuda financeiramen-
te em troca de usar os talentos
de escritor do dramaturgo para
ajudá-lo a cortejar uma mulher.

No Recife, as sessões serão rea-
lizadas nos cinemas do Shopping
RioMar, Moviemax Rosa e Silva
e Cinema da Fundação Joaquim
Nabuco. Os longas já estão em
cartaz e seguem até o final do
festival. A programação com-
pleta por sala pode ser conferi-
da no site variluxcinefrances.com.

Festival Varilux retoma o tradicional calendário,

com programação presencial nomês de junho

emdiversas salas pelo país, incluindo Recife

Ocinema francês

devoltaàs telonas

DIVULGAÇÃO
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Elogiados

pela crítica

e premiados,

Contratempos

e Esperando

Bojangles estão

em cartaz

D4Sign ef7705ac-aaae-4a92-b78d-5ce799805d4c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



[ Palavras cruzadas [ Astros

ÁRIES (21/03 a 20/04)
Ofatode ter informaçõescompro-

metedoras sobre alguémnão sig-

nifica que deva usá-las. Não faça

nadadoquepossa se arrepender.

TOURO (21/04 a 20/05)
Você talvez não perceba quanto

deseja expor sentimentos. Seja

confissão de amor ou desabafo,

esse fato dará a vocês a chan-

ce de terem um relacionamento

mais honesto.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Dia favorável a relacionamentos

pessoais, especialmente roman-

ces. O clima podemudar e se tor-

nar mais íntimo, abrindo novas

possibilidades.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
Você sente que está na hora de

colocar sua vida em ordem, mas

nem todos concordarão com a

sua urgência.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Você está superentusiasmado, e

esse seu estado de espírito afe-

tará aqueles com quem convive.

As pessoas vão querer participar

e contribuir, portanto aguarde

bons momentos e grandes pos-

sibilidades.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Não menospreze a importância

de um bate-papo descontraído.

Uma conversa informal pode re-

sultar em algo muito maior.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Considere opções inesperadas,

pois os astros sugeremque bons

resultadospodemser alcançados

se tentar algo diferente.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Quando várias oportunidades lhe

são apresentadas você instinti-

vamente tenta agarrar todas ao

mesmo tempo. No entanto hoje

você não terá tempo para explo-

rar todas as opções.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Primeiras impressões sãomuito

importantes, pois elas lhe permi-

tem a oportunidade de mostrar

do que é capaz.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Esse é um ótimo momento para

plantar a basepara um futurome-

lhor. Mas você,mais do que qual-

quer um, sabe que todo e qual-

quer detalhe conta

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Procure ser cauteloso ao sair

para as compras no dia de hoje,

pois o que a princípio parece um

bomnegócio pode ser exatamen-

te o oposto.

PEIXES (20/02 a 20/03)
O dia de hoje pode lhe reservar

uma surpresa no campo afetivo,

boa oumá você não ficará indife-

rente aos acontecimentos. Reaja

de acordo com seus interesses.

[ 8 erros

Resolução:1.Orelha,2.Telhado,3.Pédaescada,4.PortadoCaminhão,5.Braçodomotorista,6.Tetodocarro,7.Farol,8.Abajur.

A
Japan House São Pau-
lo aporta pela primeira
vez no Nordeste, tendo o

Cais do Sertão, no Bairro do Re-
cife, como ponto de propagação
da cultura nipônica. A exposição
Japonésia entra em cartaz de ho-
je a 26 de agosto, com uma mos-
tra do jovem fotógrafo japonês
Naoki Ishikawa, que apresenta
as particularidades e diversida-
de de paisagens e cultura do Ja-
pão. A visitação acontece às ter-
ças e sextas (10h às 16h), sába-
dos, domingos e feriados (11h às
17h). Os ingressos custam R$ 10
(inteira) e R$ 5 (meia), com aces-
so gratuito às terças.

Naoki Ishikawa é conheci-
do por trazer um olhar singu-
lar para a interação entre a na-
tureza e a presença humana e
seus traços culturais nesses lo-
cais. Ele possui extensa jorna-
da artística, com exposições de
sucesso pelo continente asiáti-
co e Estados Unidos. A mostra
reúne 74 fotografias que lançam
luzes sobre mais de 20 ilhas do
arquipélago japonês, propondo
uma verdadeira expedição por
um Japão plural, com foco no
mar e no Monte Fuji. Este últi-
mo possui um núcleo exclusivo
na exposição, com fotografias
resultantes de escalada feita pe-

JapanHouse
aporta no Recife
Com imagens que percorrem a diversidade do

arquipélago japonês, amostra Japonésia, do artista

Naoki Ishikawa, está em cartaz no Cais do Sertão
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Monte Fuji tem fotos resultantes de uma escalada feita pelo fotógrafo em 2008

lo fotógrafo em 2008.
“Os trabalhos de Naoki Ishika-

wa reforçam a forte ligação do
Japão com o mar, além de evi-
denciar a diversidade das pai-
sagens naturais particulares de
cada região. É um belíssimo tra-
balho de um artista que nos faz
sentir parte das suas descober-
tas. Apresentar esta mostra no
Recife tem um simbolismo mui-
to especial, pois estamos falan-

do de similaridades, de uma ci-
dade que além de notória efer-
vescência na produção e con-
sumo artístico, tem uma rela-
ção peculiar com o objeto cen-
tral da mostra: a água”, afirma
Natasha Barzaghi Geenen, dire-
tora da Japan House e curadora
da exposição.

O nome Japonésia deriva de
um termo criado pelo escritor
japonês Toshio Shimao, com a

intenção de enfatizar a configu-
ração de seu país como um ar-
quipélago. A exposição já passou
por São Paulo (onde estreou em
2020), Curitiba e Belém e, no Re-
cife, é realizada numa parceria
da Japan House São Paulo com
o Governo de Pernambuco, por
meio da Secretaria de Turismo
e Lazer, Empetur e Cais do Ser-
tão, com apoio do Consulado
Geral do Japão no Recife.
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Oshomenageados doTJPE
VãoreceberMedalhaDesembargadorJoaquimNunesMachado,

doTJPE,nacategoriaGrãoColar, oministrodoTCUVital doRego

Filho, ogeneralRichardFernandezNunes,osdesembargadores

IsaíasAndradeLinsNeto,PauloRomerodeSáAraújoeGabriel de

OliveiraCavalcanti Filho.ComoGrandeOficial, odefensorpúblico

HenriqueSeixas, ocoronel JoséRobertoSantana,ocônsulErik

Sial eodesembargadorEduardoPugliesi.Comocomendador

geral, oempresárioCornélioBrennand,oadvogadoMaurício

Albuquerque, a reitora IvâniadeBarrosMeloDiaseaprocuradora

NelmaQuaiotti.ComoCavaleiroGeral, os jornalistasSaulo

Moreira,MárcioBonfimeGeraldoFreire.

NaTribuna
Omédico Eduardo Jorge Fonseca é o entrevistado do João

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

temas importantíssimos de suas duas especializações:

pediatria e vacinas.

DEPOIMENTOS
Ocineasta Fernando

Monteiro deu belos e

engraçados depoimentos

sobreHucker Vieira no

lançamento deÁrida Luz

Nordestina, de Paulo

Cunha. O prefácio do livro

é dele, que conviveu com

Hucker no Recife.

CINEMA FRANCÊS
De hoje até o dia 6 de

julho o Festival Varilux

de Cinema Francês

2022, que mostrará 17

filmes inéditos, no

Recife, Petrolina,

Caruaru, Afogados da

Ingazeira e Garanhuns.

Na capital serão no

Moviemax Rosa e Silva e

no Cinema da Fundação

NACHINA
Múcio Aguiar participa

de forma virtual da

Cúpula do Brics dos

Mídias, dia 8 de julho, em

Xangai, quando fará o

discurso representando

o Brasil. Evento terá

exposição fotográfica do

Diario de Pernambuco,

Folha de São Paulo e A

Tarde, da Bahia.

LANÇAMENTO
Murilo Cavalcanti lança

seu livro Conexão Recife,

Medellin, Compaz,

amanhã, em São Paulo.

No evento, teremos

debate sobre o tema

Cidades, com a

participação da

jornalista Ana Paula

Padrão.

CONFIRMAÇÃO
O livro A história íntima

de Gilberto Freyre, de

Mario Helio, confirma o

que o Mestre de

Apipucos pensava: ao

pesquisador, cabe ser

jornalista, detetive,

espião, antropólogo e

alcoviteiro, saindo do

terreno do público e

oficial para as terras

inexploradas do íntimo e

do pouco convencional.

O deputado Arthur Li-

ra organiza jantar hoje

em Brasília para assi-

nalar os 20 anos de Gil-

mar Mendes como mi-

nistro do Supremo Tri-

bunal Federal.

AexposiçãodeJoãoCâ-

mara na Galeria Marco

Zero vai ficar em cartaz

até 31 de julho

A atriz pernambucana

ArleteSales comemorou

seus 80 anos em plena

atividade, gravando no-

vela na Globo.

AOrganização doAuxí-

lio Fraterno doRecife faz

festa junina hoje.

A médica Ricarda Sa-

mara está atuando co-

mo presidente do Insti-

tuto deRecursosHuma-

nos de Pernambuco.

mov imento

AlexRibeiro,AlexandreMesquita, JaymeAsfora, JoanaCavalcanti,

LêdaRivas, Luci Lima,LuizGriz,MariaEuniceMergulhão,Marília

GilkadeOliveira,MariluMachadoGuimarães,NaraGalvão,Paulo

GesteiraCosta,PedroSerafimeStellaMarques.

aniversariantes

Bomdia: “A verdade é filha do tempo e não da au-

toridade.” (Galileu Galilei)

Lúcia Cordeiro e Ruy Lyra, emLúcia Cordeiro e Ruy Lyra, em

encontro de endocrinologiaencontro de endocrinologia

Omestre Fernando Basto na

formatura do filho Gabriel emmedicina

Vitória Maria e Vitor

Caldas, em recente evento

www.joaoalberto.comom
_11010_1
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JOÃOALBERTO
@joaoalbertodp @blogjoaoalberto

Oprefeito Joselito Gomes, a primeira-damaOprefeito Joselito Gomes, a primeira-dama

Viviane Facundes, a vice-governadoraViviane Facundes, a vice-governadora

Luciana Santos e odeputadoWaldemarLuciana Santos e odeputadoWaldemar

Borges, no São João de Gravatá.Borges, no São João de Gravatá.
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BALLET
AEscoladoTeatroBolshoi,de

SantaCatarina,mostrao

espetáculoGalaBolshoisextae

sábado,noTeatroLuiz

Mendonça,efazamanhã

pré-seleçãoparanovosalunos,

naAcademiaFátimaFreitas.

VÍDEO
AFrentePopularcomemoranas

redessociaisovídeoemqueLula

anunciaqueviráaPernambuco

“dentrodepoucotempo”.

Problemascomcachêsmilionários
Algumasprefeituras doestadoquenão cumpriramas

orientaçõespara limitar os gastos comas festas juninas

poderão ter problemas comoTribunal deContas doEstado.

Algumas insistiramempagar cachêsmilionários a artistas,

deixandode ladoproblemasurgentes dosmunicípios.

Prejuízo dos estados doNordeste
OsestadosdoNordeste vãoperder algunsbilhões no seu

orçamento, coma limitaçãodo ICMSnos combustíveis, energia

elétrica e telecomunicações, aprovadapeloCongresso, como

apoio dopresidente Jair Bolsonaro edonordestinoArthur Lira,

presidente daCâmaradosDeputados.

Forró
Bia Villa-Chan lançou o EP Somax Live Sessions, disponível no

YouTube. A artista dá novas roupagens a forrós.

João Alberto 11DIARIOdePERNAMBUCORecife, quarta-feira, 22/06/2022

FALÊNCIA
ARevlon,marcadasmais

importantesnosetorde

cosméticosatéosanos

1990,estápertoda falência.
Aempresaamericanapediu
oequivalenteaoqueseria
umarecuperação judicial
aquinoBrasil.

PALESTRAS
OTeatroGuararapes
receberádoisencontroscom
palestrantesquecostumam
atrairgrandespúblicos:
sexta-feira,ClaudioDuarte,
líderdoMinistérioProjeto
Recomeçar,apresentaO
poderdafelicidade.Edia28
TiagoBrunet faza palestra
Sabedoriaparaavida.

BUDISTA
AeditoraSextante lança,
aindaestemês, aversão
brasileirado livroOBudista

noCorredordaMorte,
best-sellerdeDavidSheff.
Contaahistóriadeumnegro
condenadoàpenademorte
quese tornouumdos
praticantesdobudismomais
respeitadosnosEstados
Unidos.

HEMOBRÁS
Empreendimento que já
consumiu R$ 855 milhões,
a Hemobrás, estatal de
hemoderivados em
Goiana, até agora não
produziu uma só ampola
de medicamento. A
conclusão da obra deve
custar mais R$ 484mi.

SHEILA WANDERLEY/DIVULGAÇÃO
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ROTARY
A Fundação Rotária,
atendendo solicitação do
governador do Distrito
4500, Gilson Edmar, doou
US$ 25mil (R$ 130mil)
que serão entregues aos
clubes de Rotary para
ajuda às vítimas das
chuvas no estado.

EMNORONHA
Com uma estátua do
ex-governador, foi
inaugurada em Fernando
de Noronha a Praça
Miguel Arraes, pertinho
do local onde ele ficou
preso no período do
regimemilitar.

PROPOSTAS
OvereadordoRecifeTadeu
Calheiros,queémédico,
aceitouoconvitedeRaquel
Lyraparacoordenaras
propostasdegovernona
áreadasaúde.

DESFILE
Opresidente Jair
Bolsonaro pretende fazer,
emBrasília, umdos

maiores desfiles do 7 de
setembro, reunindo
militares de todo o país.

DEPOIMENTO
“Vivi ohorror, fiquei frentea
frentecomamorte”, disseo
atorLucianoSzafir em
entrevistaaoOGlobo,
depoisde70dias
hospitalizadodevidoà
Covidecomplicações
derivadasdadoença.

DINAMARQUESA
Aminissériedinamarquesa
Borgen, naNetflix, tem
atraídoaatençãodequem
gostadepolítica, inclusive
porqueoenredoguarda
semelhançascomahistória
recentedoBrasil.

MEDALHA
O jornalista russoDmitri
Muratov, vencedor do
Nobel daPazde2021,
leiloou amedalhado
prêmiopara ajudar as
criançasdaUcrânia
afetadaspela guerra.O
lance vencedor foi deUS$
103,5milhões (R$528)

Os forrozeirosNovinhodaParaíba eCileneAraújo comoOs forrozeirosNovinhodaParaíba eCileneAraújo como

presidenteAntônio Campos no “Arraial do SeuNabuco”, na Fundaj.presidenteAntônio Campos no “Arraial do SeuNabuco”, na Fundaj.

Bruna e Ricardo Pessoa de

Domingos Azevedo e KarlaDomingos Azevedo e Karla

Queiroz, no rooftop do Cais do SertãoQueiroz, no rooftop do Cais do Sertão

Pascaretta, em evento social

Andréa Antunes, a Paquita AndréaAndréa Antunes, a Paquita Andréa

Sorvetão, com a vocalista Adriana

Papaleo, emshowdaUptownBandnoNannaiPapaleo, emshowdaUptownBandnoNannai
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O formato de acesso aos

estádios deve acontecer

ainda hoje, segundo o

presidente da FPF,

Evandro Carvalho

DIEGO BORGES

ESPECIAL PARA O DIARIO

esportes@diariodepernambuco.com.br

D
o ponto de vista buro-
crático, o programa To-
dos Com a Nota já está

liberado para voltar às ativi-
dades em Pernambuco. O pro-
jeto foi autorizado pelo gover-
nador Paulo Câmara na últi-
ma segunda-feira através da
lei estadual Nº 17.822, que al-
tera a lei nº 13.227, de 10 de
maio de 2007. Com a publica-
ção no Diário Oficial de ontem,
o programa já entra em vigor,
porém aguarda ainda a divul-
gação pelo governo do estado
a respeito da sua operacionali-

Torcedores receberão um ingresso a cada R$ 200 apresentados em notas fiscais, operacionalização deve ser feita toda de forma digital

Editores-assistentes:Anderson Malagutti e Wladmir Paulino

ESPORTES
Telefone: 2122.7584 e-mail: esportes@diariodepernambuco.com.bresportes@diariodepernambuco.com.br
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www.esportesdp.com.br.br

Os valores

que serão

repassados

pelo Governo de

Pernambuco aos

clubes não foi

divulgado

ANDERSON STEVENS /SPORT LÉO LEMOS/ NÁUTICO RICARDO FERNANDES/ SANTA CRUZ

_11212_1

zação, e claro, a data de estreia
nas partidas.

A lei estabelece que cada tor-
cedor ou torcedora terá direito
por partida a trocar até cinco
ingressos por CPF. Os ingressos
serão cedidos a cada R$ 200,00
apresentados em notas fiscais.
Cada nota, entretanto, terá o
valor limite de R$ 1.000,00 de
créditos para o programa. A re-
venda do crédito não será per-
mitida pelo programa.

O modelo de disponibiliza-
ção dos créditos e formato de
acesso aos estádios deve acon-
tecer ainda hoje, segundo o
presidente da Federação Per-
nambucana de Futebol, Evan-
dro Carvalho, revelou ao Es-

portes DP. “Como a lei foi pu-
blicada, agora só precisa agora
de alguns ajustes técnicos en-
tre o pessoal de TI e a secreta-
ria da Fazenda. Mas até o fim
do dia isso deve ser definido pa-
ra acontecer o anúncio”, desta-
cou antes de apontar mais de-
talhes sobre a operação.

“Será tudo digital, via aplica-
tivo, com sistema digital pró-

prio desenvolvido pela empre-
sa, que é a mesma que criou o
modelo para o programa e já
trabalha com isso, e terá inte-
gração com os órgãos públicos”,
apontou Evandro.

Embora já esteja em fase de
finalização, ainda não há uma
data específica sobre qual se-
rá o jogo que vai reinaugurar
o Todos Com a Nota. Entretan-
to, o mandatário da FPF garan-

te que não deve demorar.
“Só no ato da publicação é

que teremos uma definição de
quando começa, mas já está tu-
do 90% encaminhado, Muito
provavelmente na próxima ro-
dada já devemos contar com o
programa em atividade”, esti-
pula o gestor, sem aprofundar
sobre o montante que o Gover-
no de Pernambuco deve repas-

sar aos clubes por cada ingres-
so trocado pelos torcedores. “Os
valores são detalhes que com-
petem à Secretaria da Fazenda
e ela vai repassar isso para os
clubes”, aponta.

REPERCUSSÃO

Do Trio de Ferro da capital, o
Sport é o clube que está mais
próximo de receber o progra-
ma caso seja confirmada a ope-
ração ainda nesta semana. O
Leão enfrenta o Brusque pela
Série B no sábado, na Ilha do
Retiro. Porém, segundo apon-
ta o presidente Yuri Romão, os
rubro-negros não foram noti-
ficados, embora aguardem o
anúncio oficial. “Ainda não fo-
mos informados. Estou fora do
Recife desde domingo e não sei
dizer se vamos conseguir fazer
o Todos Com a Nota contra o
Brusque. Era previsto para ser.
Inclusive, ámbém seria contra
o Náutico e não foi.”

O presidente do Náutico, Dió-
genes Braga, se mostrou em-
polgado com a volta do TCN.
“O Todos Com a Nota será um

ótimo incremento financeiro
para os clubes. O programa já
mostrou que tem adesão do
torcedor e a operação não será
tão diferente das que já prati-
camos em edições anteriores.
Poder contar com essa renda
garantida é importante para
uma programação financeira
a longo prazo”

Por sua vez, o Santa Cruz es-
pera ainda que o programa fa-
voreça a liberação do anel su-
perior, que segue interditado
para público pelo Corpo de
Bombeiros. “O setor inteiro
será destinado para o Todos
Com a Nota, e comporta no
máximo 23 mil pessoas. Exis-
tem as exigências, questões de
adequação do parapeito, cor-
rimões, então dificilmente a
princípio deveremos receber a
liberação para essa capacidade
máxima. Mas acreditamos que
o Corpo de Bombeiros deve li-
berar uma quantidade em tor-
no de 15 mil pessoas no anel
superior, na pior das hipóte-
ses”, destacou o diretor patri-
monial do clube Theo Silva.

NovoTCNsemdatadeestreia
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A volta do Todos Com a No-
ta, oficializada pelo Governo
de Pernambuco ontem, re-
presenta para os clubes um
fôlego financeiro importan-
te, e também proporciona-
rá aos torcedores acesso aos
jogos por meio de trocas de
notas fiscais. Mas no caso do
Santa Cruz, há ainda um fa-
tor favorável que o progra-
ma traz consigo: o aumento
da capacidade de público no
Arruda, especificamente pa-
ra a liberação do anel supe-
rior do estádio.

Isso porque todo o setor da
‘geral’ do José do Rego Ma-
ciel será destinado por com-
pleto para comportar os tor-
cedores que garantirão o in-
gresso através do TCN. Com

isso, o clube acredita que po-
de contar com um argumen-
to a mais para pleitear a am-
pliação da capacidade junto
ao Corpo de Bombeiros. Em-
bora haja capacidade total de
23 mil pessoas no anel supe-
rior, uma liberação parcial de-
ve colaborar com o clube, que
também vai pedir ampliação
para as demais áreas das ar-
quibancadas.

“Vamos correr atrás e soli-
citar a vistoria. Não depen-
de só da gente. Mas eu acre-
dito que não vai demorar. A
gente dando entrada, acredi-
to que vai ser analisado pelos
Bombeiros, pois imaginamos
que seja do interesse do go-
verno que o programa conte
com um bom público nos es-
tádios”, destacou ao Esportes

DP o diretor patrimonial do
Santa Cruz Theo Silva.

JÚLIO CÉSAR MARTINS

ESPECIAL PARA O DIARIO

julio.martins@diariodepernambuco.com.br

U
m dos maiores proble-
mas no Náutico, além da
má fase dentro de cam-

po, tem sido a busca por uma
recuperação completa de Kie-
za. No hall de principais desta-
ques no clube na história recen-
te, acumulando títulos e gols,
o atacante vem vivendo um
momento difícil na parte físi-
ca, passando por longos perío-
dos fora de combate. Após re-
tornar aos gramados diante do
Sport, o jogador realizou exa-
mes ontem e confirmou uma
lesão grau 2 no músculo poste-

rior da coxa direita. Com mais
um tratamento pela frente, o
K9 ficará perto de acumular
um ano de departamento mé-
dico desde julho da tempora-
da passada.

O tempo de recuperação pre-
visto para o novo problema é
de três a quatro semanas. An-
tes do clássico, a última parti-
da de Kieza pelo Timbu acon-
teceu na primeira final do Per-
nambucano contra o Retrô, em
21 de abril. A longa lista de le-
sões do atleta começou com a
mais grave, em julho do ano
passado, quando rompeu o ten-
dão de Aquiles e parou por se-
te meses.

ANDERSON STEVENS/SPORT

Zagueiro Fábio Alemão pode ser improvisado no setor

Nova tentativa para
liberar anel superior

ARRUDA
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TIAGO CALDAS/CNC

Mais quatro
semanas
semKieza
Convivendo com lesões desde o ano passado,

atacante tem lesão grau 2 constatada e chega a quase

um ano no departamentomédico do Náutico

Jogador

entrou em

campo nesta

temporada

em apenas 9

partidas do

Timbu

Quando voltou, atuou em
três jogos e precisou se afas-
tar dos gramados por mais
dois meses. Já em abril deste
ano, após conseguir uma série
de quatro embates como titu-
lar, se afastou por quase dois
meses para um fortalecimen-
to muscular, voltando no últi-
mo sábado.

Até o momento em 2022, Kie-
za tem apenas nove jogos com
a camisa do Náutico, atuando
por 624 minutos, sem marcar

nenhum gol e sem nenhuma
assistência.

NOVOREFORÇO

O Timbu anunciou um velho
conhecido da torcida como no-
va contratação. Thiago Ennes,
lateral direito de 26 anos, cam-
peão pernambucano de 2018,
se juntará ao elenco para a dis-
puta da Série B. Com contrato
firmado até o final da compe-
tição, o atleta vem de uma pas-
sagem pelo Sampaio Corrêa. A

primeira passagem do atleta pe-
lo clube durou uma temporada.
Foram 26 partidas e um título
estadual conquistado

Com o anúncio nas redes so-
ciais, a torcida do Náutico re-
lembrou o embate contra o Con-
fiança, quando Ennes atuava pe-
lo time sergipano. Na ocasião,
o lateral, segundo a súmula da
partida, disse que o Alvirrubro
“iria cair” à Série C ao discutir
com o ponta Dudu, que defen-
dia o clube recifense.

PEDRO ALVES

ESPECIAL PARA O DIARIO

pedro.neto@diariodepernambuco.com.br

Além dos problemas ofensi-
vos, o técnico Gilmar Dal Pozzo
deve ter problemas para mon-
tar o sistema defensivo para a
partida contra o Brusque, no
próximo sábado (25), na Ilha
do Retiro, pela 14ª rodada da
Série B do Campeonato Brasi-
leiro. Isso porque, o Sport não
vai poder contar com o lateral-
-direito Ezequiel, suspenso pe-
lo terceiro amarelo, e o Ewer-
thon, que segue como dúvida
para a partida devido a uma le-
são na posterior da coxa.

A grande probabilidade é de
que a opção para assumir a po-
sição seja um improviso de jo-
gadores que já estão atuando
no profissional. Nesse caso, o

Problemas
na lateral
direita

SPORT

zagueiro Fábio Alemão, que já
jogou nesse setor em algumas
oportunidades, seria utiliza-
do na posição e, para a vaga
de Rafael Thyere, o Dal Pozzo
passaria a utilizar Chico para
formar a dupla de zaga com o
titular Sabino.

Outro problema para o trei-
nador rubro-negra é a possível
ausência do atacante Jáderson,
que deixou a partida contra o

Náutico se queixando de do-
res musculares e é tratado co-
mo dúvida pelo departamento
médico do clube. Uma opção se-
ria a entrada de Ray Vanegas,
mas o jogador está suspenso
pelo terceiro cartão amarelo,
e Everton Felipe, que segue se
recuperando de uma cirurgia
de apendicite. Hoje, as opções
para o setor são o atacante Bill
e o meia-atacante Thiago Lopes.
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A
Prefeitura do Recife divul-
gou, ontem, os detalhes do
São João, que este ano acon-

tecerá entre 1º e 15 de julho. A fes-
ta foi adiada por causa da tragé-
dia das chuvas, que deixaram 130
mortos no estado, a maioria na
Região Metropolitana. Será não
só o primeiro São João em dois
anos, por causa da pandemia de
Covid-19, mas a primeira grande
festa da cidade no período.

A gestão municipal montou 11
“arraiais”, em vários bairros da ci-
dade, com o tema “São João, nos-
sa bandeira”. O anúncio foi rea-
lizado pelo prefeito João Cam-
pos, durante visita técnica ao Sí-
tio da Trindade,
em Casa Amare-
la, principal po-
lo junino reci-
fense. “Fizemos
uma visita téc-
nica aqui das
instalações, da
montagem, da
estrutura que vai receber os fes-
tejos de São João. Além do Sítio,
contaremos com dez outros polos
descentralizados”, disse.

Com um olhar para as famílias
que sofreram com as fortes chuvas
que atingiram a cidade, o festejo
junino do Recife se transforma-
rá em um local de arrecadação,
aliando solidariedade às ações cul-
turais. “Lembrando que este ano
o São João do Recife vai ser uma
festa solidária. Estamos fazendo
toda a arrecadação de donativos
com estrutura para receber e pa-
ra poder distribuir, para fazer es-
ses donativos chegarem aos que
precisam”, acrescentou.

Entre os artistas que subirão
nos palcos juninos estão: Maciel
Melo, Petrúcio Amorim, Irah Cal-
deira e Nando Cordel. No parque
que reúne os atributos do interior
bem no meio da capital, a festa se
espalhará pelos já tradicionais Pa-
lhoção, Pavilhão das Quadrilhas
e Sala de Reboco. Além das di-
versas atrações, o Sítio receberá
as competições dos concursos de
quadrilhas adultas e infantis, pro-
movidos pela Prefeitura do Reci-
fe. Também haverá apresentações
gratuitas em dez polos descentra-
lizados, espalhados pela cidade:
no Barro, Bongi, Campo Grande,
Cordeiro, Lagoa do Araçá, Poço da

Panela, Totó, Vi-
la Tamandaré,
Ibura e Brasília
Teimosa.

“Estamos es-
perando um
grandeSão João,
embora não seja
no período que

a gente esperava, porque a gente
precisou fazer uma reprograma-
ção de datas em função das conse-
quências das chuvas. Ainda esta-
mos prestando assistência a mui-
tas famílias”, explicou a secretá-
ria de Cultura do Recife, Tayza
Contagem.

HOMENAGEM

O São João do Recife 2022 rende-
rá homenagem às quadrilhas ju-
ninas, tradição que é sinônimo
inequívoco dos festejos mais nor-
destinos do calendário brasileiro.
Neste ciclo, 14 quadrilhas se habi-
litaram para receber recursos pú-
blicos. As disputas do 36º Concur-
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Prefeito João Campos

justificou o atraso da festa

e disse que o atual formato

será “solidário”, com

arrecadação de donativos

São João
será entre
1º e 15 de julho

definiu o formato e a programação junina na capital

Depois do polêmico adiamento da festa, por causa da

tragédia das chuvas, a Prefeitura do Recife finalmente

so de Quadrilhas Juninas Adul-
tas acontecerão entre os próxi-
mos dias 3 e 12 de julho. Par-
ticiparão 32 grupos de todo o
estado, com 20 pares, cada. O
tempo de apresentação de ca-
da quadrilha será de 30 minu-
tos. Já o 18º Concurso de Qua-
drilhas Juninas infantojuvenil

será realizado, também no Sí-
tio, no dia 2 de julho.

Ocortejodebandeiras juninas
e sanfoneiros reunirá, no pró-
ximo dia 3 de julho, tocadores
e brincantes do ciclo para per-
correr as ruas da Zona Norte
da cidade, em homenagem aos
santos e tradições culturais po-

pulares. A 14ª edição da Procis-
são dos Santos Juninos será no
dia 15 de julho. O cortejo sai do
Morro da Conceição em direção
ao Sítio Trindade, celebrando o
altar junino, de São José, Santo
Antônio, São João e São Pedro,
além de Santa Isabel, São Pau-
lo e Santana.

DIA 1ºDEJULHO

H Sítio da Trindade: Abertura,

com shows no Palco principal e

na Sala de Reboco

H Polos Descentralizados:

Shows no Barro, Bongi,

Cordeiro, Lagoa do Araçá,

Brasília Teimosa

DIA2DEJULHO

H Sítio da Trindade: Concurso

de Quadrilhas Infanto-Juvenis

e shows no palco principal e na

Sala de Reboco

H Polos descentralizados:

Shows no Barro, Bongi,

Cordeiro, Lagoa do Araçá,

Brasília Teimosa

DIA3DEJULHO

H Desfile das Bandeiras e

Caminhada do Forró

H Sítio da Trindade: Shows

no Palco principal e na Sala

de Reboco, Eliminatórias

do Concurso de Quadrilhas

Juninas Adultas

DIAS4A6DEJULHO

H Sítio da Trindade:

Eliminatórias do Concurso de

Quadrilhas Juninas Adultas

DIA7DEJULHO

H Sítio da Trindade: Shows

no palco principal e na Sala de

Reboco

DIA8DEJULHO

HSítio da Trindade: Shows

no palco principal e na Sala de

Reboco

H Polos descentralizados:

Shows no Ibura, Campo

Grande, Totó, Vila Tamandaré,

Poço da Panela

DIA9DEJULHO

H Sítio da Trindade: Shows

no palco principal e na Sala de

Reboco

H Polos descentralizados:

Shows no Ibura, Campo

Grande, Totó, Vila Tamandaré,

Poço da Panela

DIA 10DEJULHO

H Sítio da Trindade: Shows

no palco principal e na Sala de

Reboco

DIA 11DEJULHO

H Sítio da Trindade: Final

do Concurso de Quadrilhas

Juninas Adultas

DIA 12DEJULHO

H Sítio da Trindade: Final

do Concurso de Quadrilhas

Juninas Adultas

14DEJULHO

H Sítio da Trindade: Shows

no palco principal e na Sala de

Reboco

15DEJULHO

H Procissão dos Santos Juninos

H Sítio da Trindade: Shows

no palco principal e na Sala de

Reboco

[ SÃO JOÃO DO RECIFE 2022
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M
ais 3,3 mil famílias se-
rão beneficiadas com
o Auxílio Municipal e

Estadual, benefício com recur-
sos da Prefeitura do Recife, Câ-
mara Municipal e governo do
estado, para auxiliar famílias
acometidas pela tragédia que
ocorreu na Capital pernambu-
cana. De acordo com as insti-
tuições, no total, as famílias re-
ceberão uma parcela única de
R$ 2,5 mil que já está disponí-
vel para movimentação bancá-
ria através do APP Carteira BB
ou para saque nas agências físi-
cas do Banco do Brasil. O repas-
se total para estas 3,3 mil famí-
lias será de R$ 8,2 milhões. Na
primeira leva de pagamentos,

realizado na semana passada,
foram beneficiadas 2.124 famí-
lias, com repasses de R$ 5,3 mi-
lhões. A listagem completa se-
rá publicada no Diário Oficial
do Recife, na quarta-feira (22),
disponível no: https://dome.re-
cife.pe.gov.br/dome/ ou através
do Conecta Recife.

O cadastramento dos benefi-
ciados começou no dia 6 de ju-
nho e, em 15 dias, já foram ca-
dastradas mais de 30 mil famí-
lias, sendo este o segundo de-
sembolso após validação das
informações dos beneficiários.
O AME é destinado às famílias
mais vulneráveis do Recife que:
1) morem em áreas afetadas ma-
peadas pela Defesa Civil e As-

sistência Social; 2) atendam ao
perfil do CadÚnico e 3) habitem
em Comunidades de Interesse
Social (CIS) de áreas alagadas.

CADÚNICO

A Prefeitura do Recife ressaltou
que com este novo pagamento
já liberou R$ 14 milhões desti-
nados a famílias inscritas no
CadÚnico e que residem em
Comunidades de Interesse So-
cial no Recife que foram for-
temente afetadas pelas chuvas
do último mês. Com a medida,
já chegam a 5.424 famílias que
obtiveram o benefício, desde os
efeitos da pior tragédia climáti-
ca que ocorreu no Recife.

Prefeitura ainda realiza o cadastramento dedesabrigados

Vida Urbana 15DIARIOdePERNAMBUCO Recife, quarta-feira 22/06/2022

Mais 3,3mil famílias recebemauxílio
Maisde cincomil famílias afetadaspelas chuvas já receberamopagamentoúnicodeR$2,5mil, comrecursosdogoverno, prefeitura eCâmara

P
C
R
/D

IV
U
LG

A
Ç
Ã
O

D4Sign ef7705ac-aaae-4a92-b78d-5ce799805d4c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



16 DIARIOdePERNAMBUCORecife, quarta-feira, 22 de junho de 2022 Vida Urbana

Mais de 500novos
policiais nas ruas
Governador Paulo Câmara esteve ontem na formatura demais uma turma de

praças da PolíciaMilitar. Desde 2015, 8.490 profissionais foram incorporados

O prédio onde funcionava o
Centro de Referência Soleda-
de Barrett, na Avenida Conse-
lheiro Rosa e Silva, no bairro
dos Aflitos, foi ontem local
de uma operação para rein-
tegração de posse realizada
pela Polícia Militar. O espaço
pertence à Prefeitura do Reci-
fe e funcionava num regime
de 24h, tanto de forma pre-
sencial como por atendimen-
to via telefone, como um pon-
to de acolhimento para mu-
lheres vítimas de violência
doméstica desde março. Cer-
ca de 120 pessoas, entre mu-
lheres, crianças e idosas rece-
biam suporte de lá.

Para o processo de reinte-
gração da posse do prédio, po-
liciaismilitareseagentesdoBa-
talhão de Operações Policiais
Especiais (BOPE) e do Batalhão
deChoquedaPolícia (CHOQUE)
estiveram envolvidos. Segundo
a profissional de recursos hu-
manos e estudante de psicolo-
gia, que também coordenava
o funcionamento do Centro,
Natália Lúcia Barbosa, de 30
anos, a chegada dos policiais,
no entanto, aconteceu de ma-
neira violenta. “A polícia che-
gou hoje às 6h já arrombando
o cadeado da casa e invadindo
o espaço. Usaram todas as for-
mas de violência para poder en-
trar. Não nos chamaram para
conversar.”

“Eles chegaram, estaciona-
ram os carros e quebraram o
cadeado. Fechamos as portas,
e então começaram a arrom-

bar para entrar. Na parte de ci-
ma, quebraram as portas. Reti-
raram nossos materiais de di-
vulgação e a faixa, assim co-
mo nossa fiação”, afirmou. O
Grupo Neoenergia, aliás, es-
teve no prédio para interrom-
per o fornecimento de ener-
gia elétrica. A coordenadora
também citou que o governo
disponibilizou cestas básicas
para as pessoas que estavam
sendo atendidas e prometeu
viabilizar um novo endereço
para elas.

Através de uma nota oficial,
a Prefeitura do Recife se pro-
nunciou sobre o acontecimen-
to. No ofício, afirmou que des-
de o mês de março, quando
a ocupação foi iniciada, con-
versas estavam acontecendo
e que o prédio agora passará
por um levantamento técni-
co para um projeto de estru-
turação do espaço.

No comunicado, a prefeitu-
ra também citou que o pré-
dio se trata de um Imóvel Es-
pecial de Preservação (IEP) e
que cuidados para preservar
suas características e história
serão adotados.

A Prefeitura do Recife decla-
ro, além disso, o “apoio à luta
em prol de um suporte às mu-
lheres vítimas de violência” e
anunciou a ampliação dessa
rede de atendimento, citando
algumas “casas” que poderão
receber as mulheres que esta-
vam abrigadas nos Aflitos. A
PM não respondeu. (Comrepor-

tagemdeBeatrizVencesalau)

HÉLIA SCHEPPA/SEI

Local era um centro de acolhimento para mulheres

PMdesocupa imóvel

invadido pormovimento

TERRENO DA PREFEITURA

Vamos ampliar o

policiamento a pé e

motorizado, para

prevenir e reprimir os

crimes patrimoniais e

contra a vida”

Humberto Freire,
Secretário de Defesa Social

Câmara destacou a

importância da PMimportância da PM

para a busca “da pazpara a busca “da paz

no estado”. Policiais

já podem atuarjá podem atuar

O
governador Paulo Câma-
ra comandou, na tarde
desta terça-feira (21.06)

a formatura de 503 concluintes
do Curso de Formação e Habi-
litação de Praças (CFHP) da Po-
lícia Militar de Pernambuco,
realizada no bairro da Imbiri-
beira, Recife. Com o novo efe-
tivo, o Estado alcança a mar-
ca de 8.490 profissionais incor-
porados às forças de seguran-
ça pública desde 2015. Desses,
6.056 ingressaram na PMPE e
os demais foram para as polí-
cias Civil, Científica e Corpo
de Bombeiros.

Paulo Câmara destacou o his-
tórico da PMPE, que atua há qua-
se 200 anos em favor da popu-
lação. “A Polícia Militar é uma
instituição secular, que agora
conta com mais um reforço de
novos profissionais. A respon-
sabilidade é de continuar tra-
balhando em favor do cidadão,
em favor de um futuro de paz
para o nosso Estado”, pontuou.

Os novos praças cumpriram
1.074 horas-aula em 46 disci-

plinas curriculares. Os primei-
ros colocados foram os solda-
dos Maria Iara de Morais Rosen-
do, Érica Priscila Carneiro Ou-
riques Vasconcelos e João Ro-
drigo Farias. A partir de agora,
eles passarão pelo estágio prá-
tico e, em seguida, serão distri-
buídos às suas respectivas uni-
dades operacionais.

O secretário estadual de Defe-
sa Social, Humberto Freire, afir-
mou que com a chegada dos sol-
dados será possível colocar em
prática novas ações prevista no
Programa Pacto pela Vida. “Com
esse reforço, incrementaremos
batalhões de área e unidades es-
pecializadas da PMPE do Litoral
ao Sertão, e lançando a Opera-
ção Impacto. Vamos ampliar o
policiamento a pé e motoriza-
do, com o objetivo de prevenir
e reprimir os crimes patrimo-
niais e contra a vida, além de
proporcionar maior tranquili-
dade e paz social à população
das 26 Áreas Integradas de Se-
gurança de Pernambuco”, disse.

Estiveram presentes à soleni-

dade os comandantes-gerais da
Polícia Militar de Pernambuco
e do Corpo de Bombeiros Mili-
tar, coronel Roberto Santana e
coronel Rogério Coutinho, res-
pectivamente; o chefe da Casa
Militar, coronel Carlos José; o
defensor público-geral do Esta-
do, Henrique Seixas; o presiden-
te da Assembleia Legislativa de
Pernambuco, deputado Eriber-
to Medeiros; além de autorida-
des militares.
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