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A Polícia Federal prendeu preventivamente o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro

em operação que investiga um esquema de corrupção dentro do ministério. Também

foram alvos da operação dois pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Quando o

escândalo foi revelado, três meses atrás, o presidente afirmou que colocaria sua cara no

fogo pela honestidade do seu então ministro. Em áudio captado, Milton, inclusive, afirma

que as ordens de favorecimento aos pastores vieram diretamente de Bolsonaro. Política 4 e 5

Ex-ministro da

Educação épreso

Emmeio ao escândalo
de corrupção noMEC,
Bolsonaro faz dois
atos de campanha em
Caruaru. Política 5
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OPINIÃO
DIARIOdePERNAMBUCO | Recife, quinta-feira, 23/06/2022

Nascimento Grande, batizado Jo-

sé Nascimento da Silva, era merece-

dor do apelido: media dois metros

de altura e, embora não fosse espa-

daúdo, era forte e tinha força des-

medida capaz de carregar dois sa-

cos de 60 quilos, um em cada bra-

ço, nas tarefas diárias de estivador

no Porto do Recife. Só perdia em

corpulência para a fama que jus-

tamente conquistou como capoei-

rista valente, destemido, defensor

dos desvalidos.

Viveu no Recife entre 1842 e 1936,

época em que a cidade era territó-

rio livre para desordeiros, brabos,

capoeiras da linha de frente dos

clubes carnavalescos, bandidos

que vendiam proteção aos pode-

rosos. O Recife era violento e cada

bairro seu tinha seu valentão im-

pondo desassossego aos moradores

e temor aos visitantes. Gente como

Apolônio da Capunga, Jovino dos

Coelhos, João Sabe Tudo, Adama.

Nascimento era estimado, admi-

rado, espantando os arruaceiros

manejando a inseparável bengala

de maçaranduba quase extensão do

corpo. Mulato altivo, o chapelão de

abas largas o fazia mais alto; o bigo-

de de vassoura cobrindo todo o tra-

ço da boca, dava-lhe respeitabilida-

de; e a bengala de dez quilos era san-

to remédio para botar para correr

os afoitos que ousassem desafiá-lo.

Raro era o valentão que não tives-

se conhecido a força de sua bengala,

as artes da sua capoeira. Virou len-

da e algumas brigas foram popula-

rizadas em literatura de cordel e re-

gistros de escritores consagrados.

OGrande Nascimento

Aldo Paes Barreto *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

Devoto de Nossa Senhora do Car-

mo, Nascimento não era santo, mas

era simples, cordial, e defensor dos

pequenos. Notívago, mulherengo,

tinha uns xodós nas pensões de ra-

parigas, mocinhas sem destino que

ele sempre defendia. Certa vez, um

freguês truculento bateu numa des-

sas mulheres, Nascimento saiu em

defesa da jovem, aplicou uma sur-

ra no elemento, mandou que ele

vestisse as saias dela e desfilasse

pelas ruas da zona. O arruaceiro

nunca mais apareceu.

Emoutracircunstância,Nascimen-

to começou a se bandear para a mu-

lata Luíza, muito bem-feita de corpo,

seios fartos, bunda grande, cabelos

alvoroçados, moradora da Camboa

do Carmo. Não demorou para chega-

rem aos finalmente. O problema era

que a jovem era tida e mantida por

abastado comerciante do Recife, co-

nhecido na praça, rico de dinheiro,

comendador de diploma na parede.

Contrariado com os ornamentos

plantados pela amante, o traído con-

tratou um meganha para matar Nas-

cimento. A empreitada não deu certo.

O pistoleiro errou o alvo, Nascimen-

to deu-lhe uma surra de criar bicho e

obteve do indivíduo o nome do autor

do mando. No dia seguinte foi ao en-

dereço informado e deu uma cama-

da de pau no comerciante corneado.

Achincalhado, o comendador quei-

xou-se ao governador Barbosa Lima e

Nascimento Grande teve que buscar

ares mais benéficos. Desapareceu por

unstempos.Aposentado, teria idomo-

rar com uma filha no Rio de Janeiro.

Antes da viagem, Nascimento

Grande procurou pela protegida. Ha-

via mudado de endereço. Ninguém

sabia dela. Até que um moleque dis-

se que a jovem agora era mulher da-

ma e morava numa pensão de rapa-

rigas na Rua da Guia.

Nascimento Grande resolveu pro-

curá-la naquele mesmo dia. Mas, era

Semana Santa e, sabia, nada funcio-

nava. Lojas trancavam as portas, re-

partições feriavam, as igrejas abriam

para receber os fiéis mas enlutavam

todos os santos com panos roxos. Até

as casas alegres cerravam portas, co-

briam as janelas com cortinas pretas.

As cafetinas, as inquilinas, temen-

tes a Deus e ao fogo do inferno, obe-

deciam. Embora continuassem pa-

gando religiosamente e sem descon-

tos os aluguéis à piedosa Santa Casa

de Misericórdia, dona de quase todos

os imóveis da zona. Em dias santos

de guarda, tinham que fechar tudo.

Principalmente as pernas.

Nascimento Grande continuou

protegendo os fracos, os oprimi-

dos, as desamparadas filhas de

Eva e morreria em paz aos 94 anos.
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Por que as nações fracassam? Na já
clássica obra de Daron Acemoglu e
James Robinson, essa pergunta in-
quietante leva à conclusão de que
só haverá prosperidade com a con-
solidação de instituições (conceito
amplíssimo: órgãos, leis, políticas
públicas etc.) inclusivas. E elimina-
ção das excludentes.

Ano de 2009: em Pernambuco, o
então governador Eduardo Campos
encomenda à Procuradoria Geral do
Estado (PGE) estudo de mecanismo
para corrigir injustiça há muito pra-
ticada na divisão dos recursos arre-
cadados sob a rubrica “salário-edu-
cação”, um adicional do tributo so-
bre a folha de salários pago pelas
empresas, destinado a investimen-
tos na educação pública.

Em setembro daquele ano, o Es-
tado de Pernambuco, arregimen-
tando os demais do Nordeste, bus-
ca, perante o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), defender o que a Cons-
tituição prevê de forma textual e
absolutamente clara: “As cotas es-
taduais e municipais da arrecada-
ção da contribuição social do sa-
lário-educação serão distribuídas
proporcionalmente ao número de
alunos matriculados na educação
básica nas respectivas redes públi-
cas de ensino”.

Por mais incrível que pareça, essa
regra nunca fora observada. Os va-
lores eram repartidos não só à pro-
porção do número de matrículas,
mas também pela origem da arre-
cadação do referido tributo. Ou se-

ja, os Estados mais economicamen-
te pujantes recebiam bem mais do
que os demais. A despeito do tex-
to claríssimo da Constituição. Pe-
lo último censo educacional, Per-
nambuco recebeu R$ 163,24 por

aluno e São Paulo, R$ 875,10. O Ma-
ranhão obteve R$ 59,30, enquanto
que o Distrito Federal, R$ 2.051,35.
O Pará, por sua vez, ficou com R$
86,44, ao passo que para Santa Ca-
tarina destinaram-se R$ 585,08.

Esses dados simbolizam efeitos
nefastos de instituições excluden-
tes que desde o ano de 1500 retroa-
limentam a desigualdade social e
regional existente na Nação brasi-
leira. E escancaram uma injustiça
aberrante. Como justificar que um
aluno paulista valha cinco vezes
mais do que um pernambucano?
A revolta acentua-se ao ler o arti-
go 3º, III, da Constituição: “Cons-
tituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil: er-
radicar a pobreza e a marginali-
zação e reduzir as desigualdades
sociais e regionais”.

No último dia 15 de junho, após
batalha jurídica e política contra
interesses federativos fortíssimos,
e com várias peregrinações coleti-

Educação, inclusão, Constituição e o Supremo

Ernani Medicis *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

vas ao Supremo – governador Pau-
lo Câmara sempre destacadamente
presente – a distorção histórica foi
corrigida. Por 7 votos a 4, o STF de-
clarou inconstitucional a estarre-
cedora forma de divisão desses re-
cursos. Na prática, mais de R$ 402
milhões, ao ano, para Pernambuco.

Tratando-se de educação pública,
destino último dessa vitória judicial,
o orgulho fica pernambucanamen-
te mais interessante. Com mais ins-
tituições combativas e includentes,
mais equivalência de condições, cer-
tamente teremos uma Nação mais
justa. E a roleta russa geográfica se-
rá um detalhe menor para o fracas-
so ou a prosperidade de um povo.

* Procurador-geral do Estado

de Pernambuco e presidente

do Fórum dos Procuradores-

-Gerais dos Estados do Nordeste

Por 7 votos a 4, o STF

declarou inconstitucional

a estarrecedora forma

de divisão dos recursos

do salário-educação
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Ex-ministro é preso por
suspeita de corrupção
Milton Ribeiro foi alvo de operação autorizada pelo STF, que investiga suposta

prática de tráfico de influência noMinistério da Educação durante sua gestão

A
Polícia Federal pren-
deu preventivamente,
na manhã de ontem, o

ex-ministro da Educação Mil-
ton Ribeiro, em Santos, lito-
ral de São Paulo. Ele foi preso
em uma operação que investi-
ga esquema de corrupção den-
tro do Ministério da Educação,
com verbas do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), autarquia vincula-
da a pasta.

Também são alvos da opera-
ção os pastores Arilton Moura
e Gilmar Santos, ligados ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL). A PF
cumpriu 13 mandatos de bus-
ca e apreensão em endereços
ligados aos investigados e cin-
co de prisão em Goiás, São Pau-
lo, Pará e no Distrito Federal.

A operação foi chamada de
Acesso Pago e investiga se hou-
ve “tráfico de influência e cor-
rupção para a liberação de re-
cursos públicos” do FNDE. De
acordo com a PF, a ação foi au-
torizada pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

A prisão ocorre depois da di-

vulgação, em março deste ano,
pelo jornal Estado de S. Paulo, de
áudios de Milton Ribeiro em
que ele falava sobre o favore-
cimento de municípios que ne-
gociavam verbas com pastores,
que não tinham cargos no go-
verno. Dias depois, a Folha de

S.Paulo divulgou um áudio em
que Ribeiro falava que o pedi-
do vinha diretamente do pre-

sidente Jair Bolsonaro (PL). Na
época, ele negou, em nota, que
Bolsonaro tivesse feito esse pe-
dido. Dias depois, ele pediu de-
missão da pasta.

TRANSFERÊNCIA

A Justiça Federal negou o pe-
dido da defesa do ex-minis-
tro, que pedia para que ele fi-
casse detido em São Paulo. O

juiz Renato Borelli, da 15ª Va-
ra Federal, manteve a determi-
nação para que o pastor fosse
imediatamente transferido pa-
ra Brasília.

“Justifica-se o pedido em te-
la na conveniência e economia
processual, e, sobretudo, por-
que a defesa técnica do ora su-
plicante encontra-se baseada
em São Paulo, o que permitirá
maior efetividade na comuni-
cação entre o custodiado e este
primeiro signatário que estará
presente no ato”, dizia o docu-
mento apresentado pelos advo-
gados do ex-ministro.

HABEAS CORPUS

Milton Ribeiro mora em Santos,
litoral paulista. A defesa do ex-
-chefe do MEC deve apresentar
um pedido de habeas corpus na
audiência marcada para hoje,
às 14h. No mandado de prisão
emitido, o juiz da 15ª Vara Fe-
deral também ordenou que o
ex-ministro se apresente na Su-
perintendência da PF, em Bra-
sília. (LuanaPatriolino eThaysMar-

tins, do Correio Braziliense)
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Áudios divulgados
emmarçomostraram
Milton falando sobre
favorecimento de verbas
ligadas a pastores

POLÍTICA
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por Rhaldney Santos

Diario político

No aguardo
Foi durante entrevista na TV Nova, canal 22.1, ao jornalis-

ta Pedro Paulo, no programa Debate na Nova, que o vice-
-presidente da República, Hamilton Mourão, falou sobre a
prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro: “Sempre
vi nele uma pessoa afável, educada, de bons princípios e
bons valores. Me surpreende ele tá sendo alvo de uma pri-
são preventiva. [sic] Prefiro aguardar os desdobramentos
dessas investigações, para ver se realmente havia um envol-
vimento do ministro em atividade que resultasse em dano
ao erário público. [sic]

Exemplo
Foi ainda durante a entre-

vista na TV Nova que o vi-

ce-presidenteMourão, pré-

-candidato do Republica-

nos ao Senado noRio Gran-

de do Sul, revelou sobre o

também vice-presidente

MarcoMaciel: “Ele teve uma

conduta extraordinária,

exemplar. Muitas das coi-

sas procurei me espelhar

nele.” [sic]

Gosto de cavalo
Perguntado se iria a uma

motociata, Mourão de for-

ma descontraída cravou:

“Eu gosto é de cavalo, mo-

to, eu acho perigoso.” [sic]

Sem sigilo
Para o deputado federal

Danilo Cabral (PSB), a pri-

são do ex-ministro da Edu-

cação Milton Ribeiro “dei-

xa evidente que a gestão

da educação de Bolsonaro

não é apenas um vazio de

ideias, é também resulta-

do do assalto aos cofres

públicos promovido por es-

se desgoverno”. O parla-

mentar informa que enca-

minhará um ofício para o

presidente do Supremo Tri-

bunal Federal, Luiz Fux, pe-

dindo o imediato julgamen-

to de uma ação do PSB, on-

de é solicitada a quebra do

sigilo imposto pelo gover-

no à lista de pastores en-

volvidos em supostos pe-

didos de propina para libe-

ração de verbas do Minis-

tério da Educação. Danilo

defende também que haja

uma rigorosa apuração das

denúncias pelo Congresso

Nacional.

Portas abertas
Após oficializar a sua pré-

-candidatura a vice-gover-

nador de Pernambuco, no

último domingo, em Serra

Talhada, Sebastião Oliveira

(Avante) temmantido inten-

saagendacomdiversosato-

res políticos. O líder do par-

tido naCâmara Federal con-

vidou o prefeito de Macha-

dos, Juarez da Banana, re-

centementeexpulsodoPSB,

para ingressar na sigla co-

mandada pelo seu irmão e

pré-candidato a sucedê-lo

na Câmara dos Deputados,

Waldemar Oliveira.

Movimento
O pré-candidato do PTB-

-PE ao governo do estado,

o pastorWellington Carnei-

ro, esteve na posse da no-

va diretoria do Conselho

Regional dos Técnicos In-

dustriais da 3º Região, que

compreende Pernambuco,

Alagoas e Paraíba. Na oca-

sião, discursou sobre a im-

portância de promover a

valorização e inserção pro-

fissional dos técnicos in-

dustriais para o desenvol-

vimento do estado.

_00303_0www.diariodepernambuco.com.br/politica
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Milton Ribeiro

tentou ficar em

São Paulo, mas

será transferido

para Brasília
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Bolsonaro recua:
“Ele responda
pelos atos dele”
Trêsmeses antes, presidente declarou que colocaria

“a cara toda no fogo” porMilton Ribeiro e disse

que estavam fazendo “uma covardia” contra ele

Q
uase três meses antes da
prisão do ex-ministro da
Educação Milton Ribeiro,

ontem, o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) declarou confiança pelo
pastor e ainda afirmou que que
colocaria a “cara toda no fogo”
por ele, durante transmissão no
canal do chefe do Executivo nas
redes sociais, em 24 de março.

“Ele não bota na agenda o
nome do corruptor. Eu boto
minha cara toda no fogo pelo
Milton. O que estão fazendo é
uma covardia com ele”, defen-
deu na ocasião. Bolsonaro ain-
da frisou que Milton tomaria
providências caso houvesse des-
vios. “Porque não tem corrup-
ção no meu governo porque a
gente age dessa maneira. A gen-
te está um passo à frente. Não
pode chegar em alguém e fa-

lar que ‘ah você está desvian-
do’. Tem que ter provas. O Mil-
ton [Ribeiro] tomou as provi-
dências”, disse.

Ontem, porém, o presidente
se esquivou das perguntas so-
bre o pastor. “Ele responda pe-
los atos dele. Eu peço a Deus
que não tenha problema ne-
nhum. Mas, se tem algum pro-
blema, a PF está agindo, está in-
vestigando, é um sinal de que
eu não interfiro na PF, porque
isso aí vai respingar em mim,
obviamente”, disse em entre-
vista à rádio Itatiaia.

REAÇÃO
Pré-candidatos ao Planalto criti-
caram, ontem, o presidente Jair
Bolsonaro (PL) após a prisão do
ex-ministro da Educação Milton
Ribeiro pela Polícia Federal. Se-

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) publi-
cou em suas redes sociais,
ontem, um comunicado
em que afirma que, com
a assinatura do senador
Eduardo Braga (MDB-AM),
falta apenas a concordân-
cia de mais um parlamen-
tar para que a CPI que in-
vestigará casos de corrup-
ção no Ministério da Edu-
cação (MEC) seja instalada
no Senado.

No entanto, o senador
presidente da Comissão de
Educação, Marcelo Castro
(MDB-PI) — que já teria sua
assinatura contabilizada
por Randolfe — ainda não
oficializou o apoio ao re-
querimento.

“Agora falta apenas UMA
assinatura para que a CPI
seja aberta!”, escreveu o se-
nador, que é líder da oposi-
ção. São necessárias 27 assi-
naturas para que a investi-
gação seja iniciada. O sena-
dor ainda disse que irá in-
sistir na CPI do MEC após
a prisão preventiva do ex-
-ministro da Educação Mil-
ton Ribeiro, nesta quarta-
-feira, por esquema de cor-
rupção envolvendo pasto-
res e a liberação de recur-
sos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE).

CÂMARA
Na Câmara dos Deputados,
a movimentação por uma
CPI também se intensifica
após a prisão de Ribeiro.
Um pedido, de autoria do
deputado federal Rogério
Correia (PT-MG), também
pede a abertura de uma
CPI do MEC. Mas no caso
da Câmara, o requerimen-
to precisa de 171 apoios. Só
então a solicitação segue
para a aprovação do presi-
dente do Congresso, o sena-
dor Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG). (Taísa Medeiros, do Cor-

reio Braziliense)

Movimentações suspeitas nas contas bancárias

MiltonRibeiro, umcolecionador de polêmicas

Pressão
por CPI
cresce no
Senado
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gundo os presidenciáveis, o caso
demonstra corrupção no atual
governo. “Bolsonaro diz que fi-
ca no governo até quando Deus
quiser. Se o pastor Milton Ribei-
ro cumprir o compromisso cris-
tão de falar a verdade, será um
poderoso agente da vontade di-
vina”, escreveu o ex-governador
do Ceará Ciro Gomes (PDT) em
sua conta no Twitter.

“A prisão preventiva do ex-mi-
nistro e de lobistas por suspei-
ta de corrupção revela todo des-
mando que virou a Educação nes-
te governo”, afirmou a senado-
ra Simone Tebet (MDB). “Corrup-
ção também é marca desse go-
verno. Nas vacinas, na educação,
no orçamento secreto”, comple-
tou. (CristianeNoberto eVictor Cor-

reia, do Correio Braziliense)

Quando começaram os rumo-
res sobre um gabinete parale-
lo no Ministério da Educação
(MEC) em meados de março, a
Controladoria Geral da União
(CGU) iniciou uma investiga-
ção que identificou movimen-
tações suspeitas nas contas ban-
cárias do ex-ministro da Educa-

ção Milton Ribeiro.
A Investigação Preliminar Su-

mária do órgão terminou em
maio e, há três semanas, os
servidores envolvidos encon-
traram indícios e passaram a
trabalhar para encontrar uma
relação direta do ex-ministro
com os pastores Arilton Moura

e Gilmar Santos, que também
foram presos nesta quarta. A
informação é da CNN.

“Como resultado da apuração,
houve a abertura, em 14 de abril
de 2022, de Processo Administra-
tivo Disciplinar (PAD), em face de
agente público, e a instauração,
em 16 de maio de 2022, de Pro-

cesso Administrativo de Respon-
sabilização (PAR), em desfavor de
ente privado”, informou a CGU.

Segundo informações do por-
tal, a investigação ainda gerou
“abertura de trabalhos de audi-
toria complementares, os quais
permanecem em curso’’. (Cristia-
ne Noberto, do Correio Braziliense)

O ex-ministro Milton Ribeiro
assumiu o comando do Minis-
tério da Educação no dia 16 de
julho de 2020. Milton Ribeiro se
apresenta como pastor presbite-
riano, teólogo, advogado e pro-
fessor, mas sua entrada na pasta
não acalmou os ânimos no setor.

Novembro do ano passado, a
menos de três semanas da apli-
cação do Enem, 37 servidores do
Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), órgão do MEC
responsável pela prova, entre-
garam seus cargos. Eles men-
cionaram episódios de assédio
moral e fragilidade do coman-
do da entidade.

Antes, em abril daquele ano,
Cláudia Mansani Queda de To-
ledo foi nomeada para coman-
dar a Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível

Superior (Capes), mas a deci-
são foi extremamente criticada,
pois a reitora teve um curso de
pós-graduação com recomenda-
ção de descredenciamento pelo
próprio órgão por não ter atin-
gido a nota mínima.

Ribeiro tambémacumulapolê-
micas envolvendo frases precon-
ceituosas. No mês de agosto, dis-
se que a “universidade deveria,
na verdade, ser para poucos, nes-

se sentido de ser útil à socieda-
de” e defendeu os institutos fe-
derais como capazes de mudar
a educação no país. Na mesma
gravação, afirmou que, quando
um aluno com deficiência é co-
locado em salas de aula comuns,
“atrapalha” a aprendizagem dos
colegas. O ex-ministro também
foi denunciado por declarações
homofóbicas. (LuanaPatriolino, do
Correio Braziliense)

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

“Peço a Deus que“Peço a Deus que

não tenha problemanão tenha problema

nenhum”, disse o

chefe do Executivo
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Visita a Caruaru emmeio à crise noMEC
Bolsonaro participa hoje à tarde de motociata na cidade e à noite vai estar no Pátio do Forró, em novo aceno ao eleitorado do Nordeste

A prisão do ex-ministro da
Educação Milton Ribeiro, na
manhã de ontem, tem reper-
cutido no Congresso Nacio-
nal. Parlamentares têm exi-
gido transparência na apu-
ração do caso, dentre eles o
deputado federal e pré-candi-
dato ao Governo de Pernam-
buco, Danilo Cabral (PSB),
que enviou ao presidente
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Luiz Fux, um ofício
pedindo celeridade no julga-
mento de uma ação do PSB,
que solicita a quebra de sigi-
lo imposto pelo governo fe-
deral à lista de pastores en-
volvidos em supostos pedi-
dos de propina para libera-
ção de verbas do Ministério
da Educação (MEC).

JOÃO PAIVA

politica@diariodepernambuco.com.br

N
a tentativa de reverter
sua impopularidade no
Nordeste, Jair Bolsona-

ro (PL) desembarca em Carua-
ru hoje para cumprir agenda
de pré-campanha. O presiden-
te participará de motociata e
acompanhará apresentações no
São João da cidade, antes de par-
tir para Campina Grande (PB).

A chegada de Bolsonaro no
Agreste pernambucano está
prevista para acontecer no iní-
cio da tarde. Do aeroporto, o
presidente seguirá direto para
a concentração da motociata,
agendada para as 14h, no Polo
Caruaru. Junto aos apoiadores,
o presidente deverá fazer um
contorno pela cidade e retor-
nar ao ponto de partida. Bol-
sonaro será acompanhado pe-
lo pré-candidato ao governo do
estado, Anderson Ferreira (PL),
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Danilo
pede
quebra
de sigilo

MEC
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Presidente também vai

para Campina Grandepara Campina Grande

e por Gilson Machado Neto, ex-
-ministro do Turismo e pré-can-
didato do PL ao Senado.

Depois da motociata, Bolso-
naro deverá seguir para o quar-
tel do Exército da cidade. À
noite, o presidente estará pre-
sente no Pátio de Eventos Luiz
Gonzaga, onde acompanhará
os festejos juninos ao lado da
sua comitiva. Sanfoneiro, o ex-
-ministro Gilson se apresenta-

rá na ocasião com a banda For-
ró da Brucelose.

Após passar o dia em Pernam-
buco, o presidente partirá para
Campina Grande, na Paraíba,
onde repetirá o roteiro, parti-
cipando de motociata e acom-
panhando as apresentações ju-
ninas da cidade.

A visita de Bolsonaro à região
é mais uma tentativa de acenar
ao eleitorado nordestino. No úl-

timo levantamento do Datafo-
lha, divulgado em maio, o ex-
-presidente Lula (PT) aparece
com 62% das intenções de voto
entre os eleitores da região, en-
quanto o atual presidente tem
17%. O Nordeste é a segunda re-
gião com o maior número de
votantes do país.

Em setembro do ano passado,
Bolsonaro participou de uma
motociata em Pernambuco. O

trajeto começou em Santa Cruz
do Capibaribe e acabou em Ca-
ruaru. No final do mês passado,
o presidente também esteve no
estado e sobrevoou as áreas atin-
gidas pelas fortes chuvas, na Re-
gião Metropolitana do Recife.
Na oportunidade, Bolsonaro la-
mentou as mortes em decorrên-
cia de deslizamentos e enchen-
tes, e disse que “infelizmente,
essas catástrofes acontecem”.
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PIB cresce pelo
terceiromês
consecutivo
Indicador da Fundação Getulio Vargas aponta

avanço de 0,3% em abril antemarço e de 3,9% na

comparação entre abril de 2022 e abril de 2021

O Produto Interno Brasileiro
(PIB) cresceu 0,3% em abril em
relação a março, a terceira alta
consecutiva do ano. O número
é do Monitor do PIB, divulga-
do pelo Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas (Ibre-FGV). A expansão é
maior ao se comparar abril des-
te ano com abril de 2021, regis-
trando avanço de 3,6%.

Apesar do crescimento, a pes-
quisa indica um desempenho
de retração em diversos seto-
res econômicos e o prenúncio
de que o quadro se agrave de-
vido ao pleito eleitoral de 2022.
O Monitor do PIB costuma ser
a tendência do PIB oficial, cal-
culado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)
e com o resultado do primeiro
trimestre deste ano a ser divul-

gado em julho.
O consumo das famílias, as-

sim como o PIB, cresceu pelo
terceiro mês consecutivo em
abril. “Mas observamos o mo-
vimento que, para elas, tam-
bém é mais arriscado investir.
Por exemplo, a compra de ele-
trodomésticos, ou seja, bens du-
ráveis, é motivo de dúvida para
essas famílias que podem espe-
rar para comprar depois”, expli-
ca Cláudio Considera, coordena-
dor do Núcleo de Contas Nacio-
nais do Ibre-FGV.

A alta no consumo das famí-
lias foi de 4,8% no trimestre mó-
vel encerrado em abril de 2022
com relação ao mesmo perío-
do do ano passado. O consumo
de serviços (7,5%), de bens não
duráveis (2,1%) e de bens semi-
duráveis (13,3%) foi responsá-

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

CURTA[
LIQUIDA

Vendas

devem

crescer 20%
O comércio estima um

crescimento de 20% nas

vendas com a Liquida

Grande Recife deste ano

em relação à campanha

do ano passado. Lançada

ontem, ela acontece a

partir do próximo sábado

até o dia 2 de julho por

seismil estabelecimentos

de rua e os shoppings da

Região Metropolitana do

Recife.Para atrair o

consumidor, a campanha

vai oferecer descontos

em diferentes produtos e

cada R$ 50 em compras

valerá um cupom para os

sorteios de um HB20, um

caminhão de prêmios e

cinco vales-compras de

R$ 1 mil. A troca das

notas fiscais por cupons

pode ser feito no site

www.liquidagranderecife.

com.br, ou no Pátio do

Livramento, em São

José, no Recife.
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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

-0,16
DOW JONES

-47,12

21/junho: 5,154
20/junho: 5,186
17/junho: 5,144 5,6545,177

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,61

SELIC
Em% ao ano

13,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6933 0,6933
(0,45%)

IPCA do IBGE (em%)

vel por esse crescimento. Em
contrapartida, o consumo de
bens duráveis registrou queda.

De acordo com o pesquisa-
dor, o principal motivo para
a retração no comportamen-
to do consumidor é o período
eleitoral, que exige diferentes
estratégias por parte do go-
verno. “É um ano muito con-
fuso, cheio de incertezas para
investimentos. Medidas como
liberar o décimo terceiro para
aposentados e pensionistas po-

dem contribuir para mitigar
a retração econômica”, avalia.

O único segmento de con-
sumo a retrair em abril foi o
de produtos duráveis, com re-
dução de 5,8% no consumo, o
que pode ser reflexo da ele-
vação da taxa de juros e das
incertezas com relação ao de-
sempenho econômico e políti-
co no ano eleitoral. Estima-se
que o acumulado do PIB até
abril, em valores correntes,
foi de R$ 2,98 trilhões.

Consumo de serviçosConsumo de serviços

é um dos segmentosé um dos segmentos

com alta no trimestre
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Chery define lançamentos

CAOA DIVULGAÇÃO
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Montadora dámais umpasso na

eletrificação dos seusmodelos e

já programou seus novos carros

A
CAOA Chery apresen-
tou mais detalhes so-
bre a sua nova fase ele-

trificada para o mercado bra-
sileiro. Serão cinco novos mo-
delos híbridos e elétricos que
chegarão nos próximos anos.

Os veículos híbridos terão fa-
bricação nacional, enquanto os
com motorização 100% elétri-
ca serão importados. “Estamos
liderando a virada tecnológica
da nossa indústria com a com-
plementação do nosso portfó-
lio, seguindo a tendência global
de carros verdes”, afirma Mar-
cio Alfonso, Vice-presidente de
Operações da CAOA.

A montadora também está in-
troduzindo a estratégia Q Po-
wer, apresentada globalmente
pela Chery China e que envolve
todos os tipos de motores ener-
gia e é dividida em três verten-
tes: IQ, AQ e EQ.

O Brasil é o primeiro país a
receber as tecnologias e ino-
vações dessa nova fase. Refe-
rência mundial em energia
limpa e renovável, com fon-
tes hídricas, eólicas, solares e
de biomassa, o país tem o ce-
nário ideal para o desenvolvi-
mento de novas formas de mo-

bilidade, mais sustentáveis e
econômicas.

O primeiro produto da CAOA
Chery chega às concessionárias
no final de junho. Importado
da China, o iCar, subcompacto
100% elétrico, aposta em um
modelo urbano, de design di-
ferenciado e genuinamente
elétrico no segmento de en-
trada dos carros EVs comer-
cializados no Brasil.

A marca também começa
a produzir, ainda neste mês,
os primeiros carros nacionais
com tecnologia híbrida 48V. Fa-
bricados na planta de Anápo-
lis (GO), o Tiggo 5x PRO Hybrid
e o Tiggo 7 PRO Hybrid reuni-
ram todo o pacote tecnológi-
co, e de segurança, com a mo-
torização híbrida flex. A mes-
ma tecnologia híbrida 48V se-
rá implementada no Arrizo 6

PRO Hybrid, que a partir de
agosto desembarca no Brasil.

Em agosto, será a vez do
Tiggo 8 Plug-in Hybrid. O SUV
com capacidade para até sete
passageiros terá nova versão.
O veículo passa a ser o único
modelo desse tipo a ser ven-
dido no Brasil a contar com
uma transmissão híbrida de-
dicada (DHT) com dois moto-
res elétricos.

CURTAS[
119 ANOS

COMERCIAL

Fordmostra
imagens
históricas

Scudo é o
novo furgão
da Fiat

A marca

norte-americana chegou

aos 119 anos de

existência e, para

comemorar a data

especial, a Ford

disponibilizou para o

público uma série de

imagens históricas. Os

arquivos podem ser

acessados através do

site fordheritagevault.

com e contém mais de 5

mil fotografias de

veículos da Ford e da

Lincoln, desde a

fundação em 1903 até o

seu centenário.

A Fiat apresenta hoje o

seu novo modelo

comercial. Seguindo o

sucesso de Fiorino e

Ducato, agora é a vez do

mercado brasileiro

receber o furgão Scudo.

De acordo com a

montadora, o destaque

do veículo fica por conta

da economia, voltado

para uma rotina de

trabalho no dia a dia de

quem precisa de um

furgão. Além disso, a

marca promete

modernidade e conforto

a bordo da cabine.
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Um dos

destaques é o

Tiggo 8 que chega

em agosto, além do

Icar, compacto que

chega primeiro
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O
corpo do indigenista
pernambucano Bruno
Pereira deve chegar ao

Recife entre 17h e 19h de ho-
je, vindo de Brasília. O velório,
aberto ao público, começa às 9h
de amanhã, seguido da crema-
ção, ambos no Cemitério Mora-
da da Paz, em Paulista. Indíge-
nas de tribos pernambucanas
virão ao Recife para prestar úl-
tima homenagem.

Quem também já está no Re-
cife para acompanhar o funeral
é o fundador da União dos Po-
vos Indígenas do Vale do Java-
ri (Univaja), Beto Marubo. Ele
é uma das lideranças mais res-
peitadas da região e era consi-
derado por Bruno como um ir-
mão, pois foi uma figura fun-
damental na formação do in-
digenista em seu trabalho com
os povos locais.

Marubo veio a Pernambuco
após uma reunião no Conse-
lho Nacional de Justiça, onde
também participaram o pre-
sidente do Supremo Tribunal
Federal, Luiz Fux, e o ministro
Luís Roberto Barroso. O assun-
to foi a investigação dos assas-
sinatos. O indígena também li-
derou os povos do Vale do Java-
ri que atuaram nas buscas de
Bruno e Dom.

Bruno foi morto juntamen-
te com o jornalista inglês Dom
Phillips no Vale do Javari. Am-
bos desapareceram no dia 5 de

Corpo de Bruno Pereira
chega aoRecife hoje
O velório será realizado no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, e estará
aberto ao público. Índios de tribos pernambucanas prestarão homenagem

Bruno Pereira desapareceu com o jornalista britânico Dom Phillips no dia 5 de junho

junho enquanto faziam uma
viagem de duas horas, no oes-
te do Amazonas. A região é co-
nhecida por abrigar a maior
quantidade de indígenas iso-
lados do mundo.

Dom Phillips era colaborador
do jornal britânico The Guar-

dian, e Bruno Pereira, servidor
licenciado da Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai). O indige-
nista denunciou ameaças na
região, informação confirma-
da pela PF, que abriu investi-
gatição. Três pessoas estão pre-
sas suspeitas de envolvimento.

Amarildo da Costa Oliveira, co-
nhecido como “Pelado” confes-
sou os assassinatos e apontou o
local dos corpos. Além dele, es-
tão presos o irmão dele, Oseney
da Costa de Oliveira, e Jeferson
da Silva Lima, conhecido como
“Pelado da Dinha”. (Da Redação)

ARQUIVO PESSOAL

O Ministério Público Federal
(MPF) está apurando a conduta
do Hospital Universitário Pro-
fessor Polydoro Ernani de São
Thiagonoatendimentodeuma
menina de 11 anos vítima de
estupro. O hospital, localizado
em Florianópolis, disse que só
faria o procedimento com au-
torização judicial. Ontem, a
procuradora Daniele Cardo-
so Escobar expediu uma re-
comendação para o hospital
realizar o aborto legal.

“A realização de procedimen-
tos de interrupção da gestação
nas hipóteses de aborto legal
[termo usado no meio médico
para definir o procedimento
nos casos autorizados por lei],
a serem praticados por médi-
co, independentemente da ida-
de gestacional e peso fetal, sen-
do desnecessária qualquer au-
torização judicialoucomunica-
ção policial”, diz trecho. O MPF
deu prazo de até as 12h de hoje
para que o hospital responda à
solicitação. (Correio Braziliense)

ESTUPRO

MPF
recomenda
aborto legal
emmenina

Procuradora foi agredida

com socos e chutes
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Prisão preventiva já foi decretada
O delegado da 1ª Vara Crimi-

nal da cidade de Registro, em
SãoPaulo,DanielVazRocha,pe-
diu a prisão preventiva do pro-
curador Demétrius Oliveira de
Macedo, solicitação aceita e já
decretada pela Justiça. Macedo
é apontado como agressor da
procuradora-geral da Prefeitu-
ra da cidade, Gabriela Samadel-
lo Monteiro de Barros.

A investigação conduzida pe-
la Polícia Civil já colheu depoi-
mento da vítima e juntou fotos
e vídeos da agressão, já ampla-
mentedivulgadasporváriosveí-
culos de comunicação do país.
O delegado responsável pelo ca-
so também justificou o pedido

de prisão pela conduta antece-
dente de Demétrius. “Vem ten-
do sérios problemas de relacio-
namento com mulheres no am-
biente de trabalho, sendo que,
em liberdade, expõe a perigo a
vida delas, e consequentemen-
te, a ordem pública”.

Demétrius agrediu Gabrie-
la com socos e chutes, dentro
da prefeitura, no último dia
20, após ela abrir um processo
administrativo contra ele, por
conta do seu comportamento
agressivo no ambiente de tra-
balho. Outra funcionária, que
tentava interromper as inves-
tidas, foi empurrada de forma
violenta contra a porta da sala.

AGRESSÃO

Fernando Carvalho Gregório,
delegado do 1º Distrito Policial
da cidade, ouviu o procurador e
decidiu liberá-lo, por, segundo
ele, não haver flagrante. (Da Re-

dação, com Estado de Minas)

D4Sign f5ba9c5d-e723-47fd-9f9d-4a5c475296f6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



_00909_0
Editor:Editor:Editor:Rodolfo Bourbon

VIVER
Telefone: 2122.7504 e-mail: edviver@diariodepernambuco.com.bredviver@diariodepernambuco.com.br

DIARIODIARIOdedePERNAMBUCOPERNAMBUCO | Recife, quinta-feira 23/06/2022Recife, quinta-feira 23/06/2022

www.diariodepernambuco.com.br/viver

Embora o forró tradicional venha perdendo cada vezmais espaço nas grandes

festas do interior, ainda é possível encontrar de tudo umpouco nos vários polos

N
o Recife, a festa de São
João foi adiada para o
próximo mês, com pro-

gramação de quadrilhas juni-
nas e shows de artistas locais
em 11 polos. Mas, enquanto na
capital o clima junino foi enfra-
quecido, no interior pernambu-
cano segue a todo vapor, com
a tradição mantida. Caruaru,
Gravatá, Arcoverde e Petrolina,
os maiores polos da animação
e com atrações reunindo mul-
tidões desde o início de junho,
preparam-se para uma grande
maratona de hoje a domingo,
assim como outras cidades co-
nhecidas por suas festividades.
Os shows não são apenas para
os amantes do forró, eles abar-
cam diversos ritmos e públicos.

Dona do status de maior São
João do mundo, Caruaru há dias
entrega uma grande festa, dig-
na de quem esperou três anos
pelos festejos juninos na cidade
do Agreste. Nos próximos dias, o

Pátio de Eventos Luiz Gonzaga,
principal ponto da festa, recebe-
rá nomes que vão de Novinho
da Paraíba a DJ Alok, passando
por Maiara e Maraísa, Wesley
Safadão, Barões da Pisadinha,
Dorgival Dantas, Luan Santa-
na, Nattan, Léo Santana e Pris-
cila Senna.

Já no palco alternativo de Ca-
ruaru, o Polo Azulão, revezam-
-se nomes da MPB, da cena in-
dependente pernambucana, do
samba, do frevo e do brega. En-
tre as atrações nacionais, estão
Marcelo Jeneci e Fundo de Quin-
tal, também figurando artis-
tas locais como Maestro Spok,
André Rio, Gabi da Pele Preta,
Sheldon, Conde Só Brega e Aca-
demia da Berlinda.

No Sertão do Moxotó, o São
João de Arcoverde também es-
tá de volta e vem trazendo uma
série de grandes shows desde os
últimos dias. Artistas tradicio-
nais e contemporâneos se apre-

sentam no palco multicultural,
passando por Geraldo Azevedo,
Cordel do Fogo Encantado, Ca-
pim com Mel, Xand Avião, Li-
mão com Mel, Bruno e Marro-
ne e Assisão. Já o polo alterna-
tivo Raízes do Coco Lula Calix-
to contará com Ave Sangria, Co-
co Raízes de Arcoverde, Uana,
Quinteto Violado, Silvério Pes-
soa e Geraldo Maia.

Voltando ao Agreste, Gravatá
também reacende as festas. En-
tre os destaques, o cearense Zé
Ramalho, os sertanejos Mano
Walter e Mari Fernandez, além
do tradicional pé-de-serra de Pe-
trúcio Amorim, Cristina Ama-
ral e Josildo Sá. Em Correntes,
o São João da Macuca volta a le-
var seu tradicional agito entre
quinta e sábado, contando com
Mariana Aydar, Marcelo Jeneci,
Forró na Caixa, Coco Raízes de
Arcoverde, além do tradicional
cortejo comandado pela Orques-
tra do Maestro Oseás.

DeNovinho

daParaíba a

DJAlok
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[ Programe-sePrograme-se

CARUARU

(Polo Luiz Gonzaga)

shows de Dorgival Dantas,

Brucelose, Barões da

Pisadinha e ManoWalter

(quinta); Luan Santana,

Novinho da Paraíba, Zé

Neto & Cristiano e Matheus

Fernandes (sexta); Mari

Fernandez, Pedrinho, Maiara

& Maraisa e Alok (sábado);

Felipe Amorim, Cavaleiros

do Forró, Nattan e Priscila

Senna (domingo).

CARUARU

(Polo Azulão)

shows de Marcelo Jeneci,

Silvério Pessoa, Tony Maciel

e Walmir Silva (quinta);

Fundo de Quintal, Colibri

Brasil, Riáh e Gabi da Pele

Preta (sexta); Maestro

Spok, Maestro Mozart

Vieira, André Rio e Anderson

do Pífe (sábado); Conde Só

Brega, Sheldon, Academia

da Berlinda e Caruaru Canta

Azulão (domingo).

ARCOVERDE

(Palco Multicultural)

shows de Geraldo Azevedo,

Cordel do Fogo Encantado,

Toca do Vale e George

Silva (quinta); Tributo a

Dominguinhos, Kaik Gois,

Valdinho Paes e Mulheres

Forrozeiras (sexta); Deb

Lima, Douglas Pegador,

Nanara Bello, Maria Clara

e Kleber Araújo (sábado);

Felipe Amorim, Capim

comMel, Raniere Vaqueiro

e Tonino Arcoverde

(domingo).

ARCOVERDE

(Polo Raízes do Coco)

shows de Ave Sangria, Coco

Raízes de Arcoverde, Uana

e Coco Resgate da Alegria

(quinta); Quinteto Violado,

Geraldo Maia, Maestro Spok

e Quebra Coco Aliança

(sexta); Silvério Pessoa,

Josildo Sá, Adiel Luna e

Coco Trupé (sábado);

Juliano Holanda, Robson

Torres, Charles Theone

e Coco de Umbigada

(domingo).

PETROLINA

(Pátio Ana das Carrancas)

shows de Zé Vaqueiro,

Wesley Safadão, Gustavo

Mioto, Erica Land e Edu

Carva (quinta); Chitãozinho

& Xororó, Xand Avião, Maciel

Melo, Mari Fernandez e

Felipe Amorim (sexta);

Gusttavo Lima, Simone &

Simaria, Avine Vinny, Pedro

Sampaio e Pedro Cavalcante

(sábado); César Menotti &

Fabiano, Raí Saia Rodada,

Maiara & Maraísa, Matheus

& Kauan, Marcynho

Sensação e Trio Grana

(domingo).

GRAVATÁ

shows de ManoWalter, Mari

Fernandez, Milena Dantas e

Danilo Henrique (quinta); Zé

Ramalho, Cristina Amaral,

Galeguinho de Gravatá

e Josildo Sá (sexta);

Petrúcio Amorim, Spok com

Forrobodó, João Lucas &

Pedrinho e Léo Magalhães

(sábado).

MACUCA

shows de Mariana Aydar,

Cláudio Rabeca e Didi

Caxiado (quinta); Marcelo

Jeneci, Coco Raízes de

Arcoverde, CaSoando e

Cláudio José (sexta); Forró

na Caixa, Mestrinho, Zezinho

de Sanfona e cortejo do Boi

da Macuca comMaestro

Oséas (sábado). Ingressos

entre R$ 210 e R$ 240.

SÃO JOÃO

Novinho se

apresenta amanhã

em Caruaru, no

mesmo palco que

receberá Alok no

sábado
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[ Palavras cruzadas [ Astros

ÁRIES (21/03 a 20/04)
Os planos que fez para hoje po-
dem não se concretizar, portan-
to seria bom ter um plano “B”.

TOURO (21/04 a 20/05)
Não descarte uma informação só
porque ela chegou até você atra-
vés de uma fofoca. Mesmo que a
fonte não seja confiável, vale a pe-
na examinar a questão mais de-
talhadamente.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
A veemência com que defende
suas convicções chamará a aten-
ção de todos no dia de hoje. Esse
seu jeito decidido edestemidode-
ve impressionar aindamais certa
pessoa do sexo oposto.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
Talvez seja melhor não arriscar
novas amizades no dia de hoje.
Seu humor não está nada bom.
Vocêpodenão ser compreendido.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Trate assuntos sérios com o res-
peito que elesmerecemno dia de
hoje. Se deixar algo por resolver,
a questão pode se tornar mais
complicada, causando inconve-
nientes inesperados.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Não permita que o ciúme influen-
cie seu comportamento no dia de
hoje. Se alguém conquistou algo
que você gostaria de ter, trate-a
com respeito, não inveja.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Não ceda a pressões para assu-
mir uma tarefa pela qual outros
tambémsãoparcialmente respon-
sáveis. Fale o que pensa e garan-
ta que outros também dividam a
responsabilidade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Émuito importante que não per-
mita que alguém, cujas ideias se
mostrarambastantes questioná-
veis nopassado, influencie as suas
decisões no dia de hoje.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Se pretende conquistar, ou reali-
zar, algo importante hoje, una-se
a um aliado que possa ajudá-lo a
chegar onde pretende.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Proceda com firmeza, mas se-
ja justo ao lidar com os outros,
e leve em consideração o que as
pessoas estão sentindo.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Embora algumas de suas intui-
ções sejam precisas, outras po-
dem estar bem longe da realida-
de. Antesde tomarqualquer atitu-
de, tente distinguir entre as duas.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Você pode se mostrar hábil ao
executar tarefas que exijam es-
forço físico hoje.Mas, infelizmen-
te, você não impressionará tan-
to quando o assunto for relacio-
namento humano.

[ 8 erros

Resolução:1.Lateraldopara-brisanocarroaofundoesquerdo.2.Portadocarroàesquerda.3.Detalhenaplacadocarro.4.Orelhadocachorro.
5.Pneudocarro.6.Mangadaroupadamulher.7.Detalhepertodofaroldocarroàdireita.8.Detalhenafrentedocarrodetrás.

A
música brasileira perdeu
ontem um grande ícone,
autor de clássicos espe-

cialmente entre as décadas de
1960 e 1980. O cantor e compo-
sitor pernambucano Paulo Di-
niz faleceu de causas naturais,
aos 82 anos, em sua residência,
no bairro de Boa Viagem, Zona
Sul do Recife. Ele é dono de su-
cessos como O meu amor chorou,
Vou-me embora, Bahia comigo, O
chorão, Um chopp pra distrair, Po-
nha um arco-íris na sua moringa,
Quero voltar pra Bahia - com ver-

sos de protesto e uma homena-
gem a Caetano Veloso - e espe-
cialmente o estrondoso hit Pin-
gos de amor, lançado em 1971 e
composto em parceria com Odi-
bar, um grande parceiro de sua
carreira.

Com 56 anos de carreira, Di-
niz já estava com a saúde debili-
tada. Apesar de ter continuado
a se apresentar de cadeira de ro-
das, passou a ficar só compondo.
O velório e enterro serão restri-
tos para amigos e familiares e
estão previstos para ocorrer na

Vão chover
pingos de amor
por Diniz
Umdos grandes compositores damúsica brasileira,

o pernambucano Paulo Diniz faleceu ontem, aos 82

anos, deixando um repertório de grandes sucessos
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Diniz faleceude causas naturais emsua residência, emBoaViagem, eoenterro será hoje

manhã de hoje. Ele deixa uma
filha, duas enteadas e a esposa,
Iluminata Rangel, além de três
netos e dois bisnetos.

Nascido em Pesqueira, Paulo
Lira de Oliveira iniciou como lo-
cutor em sua cidade natal e, após
ser demitido por errar pronún-
cias em inglês, seguiu viagem
pelo interior de Pernambuco e,
depois, para o Rio de Janeiro.

Foi onde despontou e teve can-
ções gravadas por grandes no-
mes da MPB, de Clara Nunes a
Emílio Santiago. Tornou-se um
dos maiores vendedores de dis-
co da década de 1970.

Desde 2020, Paulo Diniz ti-
nha um projeto em conjunto
com a cantora e compositora
pernambucana Cristina Ama-
ral, que lançou recentemente

uma versão e um clipe de Pin-
gos de amor. A ideia de ambos
era gravar, em conjunto, o ál-
bum Cristina Amaral canta Pau-
lo Diniz. Em entrevista ao G1,
ela externou bastante triste-
za e disse planejar gravar o ál-
bum. “Eu vou dar continuida-
de ao projeto, mas queria que
fosse com ele em vida”, decla-
rou, ao portal.
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WESLEY D’ALMEIDA/DIVULGAÇÃO

Em noite junina, em Caruaru, Alberes Lopes, Carminha

Queiroz, o governador Paulo Câmara e José Queiroz

Bom dia: “O trânsito é

uma das provas de que

não há nadamenos civili-

zado que a civilização.”

(Luís FernandoVeríssimo)

A jornalista IsabelaPontes
faz, com o filho Enzo, via-
gem de férias pela Itália,
França e Portugal, relem-
brando cidades onde mo-
rou na Europa.

Dina eMário Gil Rodrigues
curtem o São João na sua
casanoCondomínioReiDa-
vid, em Bezerros.

RaulHenryaproveitaatem-
poradajuninaparavisitarvá-
rios municípios, de olho na
sua campanha de reeleição
naCâmara dosDeputados.

OTelegram Premium, ver-
sãopagadoaplicativo, che-
gou ao Brasil por R$ 24,90
mensais. Os recursos são
bemmaisamplosqueosda
versão gratuita.

Robson Chagas assina a
bonita decoração dos po-
los juninos de Vitória de
Santo Antão.

WolneyQueirozpassaesta
semanaemCaruaru, quan-
do recebe muitos colegas
daCâmaradosDeputados.

Daniel eMirianMaciel pas-
samesta semana junina na
sua casa em Bezerros.

Rede hoteleira nos princi-
pais polos juninos do esta-
do temocupação acimade
90% nesta semana.

movimento

André Falcão, Charles Lucena,
Consuelo Bandeira de Mello
Figueira, Érika Tenório
Coutinho, Ingrid Luck, João
Batista Montenegro, Magali
Wolfenson, Maria das Graças
Lapa, Mariza Macedo, Naira
Rossiter, Ney Castelo Branco
Júnior, Priscila Braga de
Andrade, Ricardo Mello,
Rogério Pitta Marinho e Violeta
da Costa e Silva.

aniversariantes

Disputa pelos relógios doRecife
Cinco empresas de porte apresentarampropostas no
processo de concessão de 108 relógios eletrônicos no Recife.
Amaior proposta foi apresentada pela Eletromídia, no valor de
R$ 100milhões, umágio de 2.757%em relação ao valor
mínimo estipulado no edital, de R$ 3,5milhões.

CepeparticiparádaBienaldoLivro
Pela primeira vez, a Companhia Editora de Pernambuco
participará da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, entre
os dias 2 e 10 de julho, no ExpoCenter Norte. Terá estande e
programação próprios, coma participação de 11 autores e
mais de vinte títulos, comcinco lançamentos, os ganhadores
do 6º PrêmioNacional de Literatura e duas novas produções
do poeta portuguêsNuno Félix da Costa.

Em forma
Brevemente, o secretário André Longo vai aparecer comnovo
visual. Ele já está emcasa depois de fazermuito bem-sucedida
cirurgia bariátrica comomestre Josemberg Campos, no
Hospital Santa Joana.

FORRÓ
André Rio troca o carnaval
pelo São João. Tem se
apresentado em várias
cidades com um show
especial, ao lado de Luciano
Magno na guitarra e uma
banda completa com 10
integrantes emais um grupo
de vocais.

CIDADANIA
Com o apoio da Fundação
Lions Internacional, os clubes
de Lions do Recife e
Jaboatão dos Guararapes
doaram alimentos, materiais
de higiene pessoal e de
limpeza e lençóis a
comunidades carentes
atingidas pelas chuvas.

SÉRIE
Já está no ar o trailer dos
episódios finais da quarta
temporada de Stranger

Things, que serão exibidos a
partir de 1º de julho. A série é
um dosmaiores sucessos
mundiais da Netflix.

DÍVIDAS
Os cartões de crédito são
responsáveis pelas dívidas
de 88,8% de todas as
famílias devedoras, de
acordo com a Confederação
Nacional do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo.

FAKENEWS
O TSE lançou sistema de
alertas contra fake news, em
parceria com Facebook,
WhatsApp, Instagram,
Telegram, TikTok, Google,
YouTube, Twitter, Kwai,
Linkedin e Spotify. O Tribunal
vai “receber, analisar e
encaminhar, com extremas
eficácia e transparência, as
denúncias registradas” por
qualquer pessoa.

INDÍGENA
O presidente Joe Biden
anunciou que Marilynn
“Lynn” Malerba, chefe da
tribo Mohegan, será
tesoureira dos Estados
Unidos. É a primeira
indígena a ocupar o cargo.
Sua assinatura aparecerá na
moeda norte-americana.

MANDATO CURTO
Durou poucos dias o
mandato do deputado
sergipano Valdevan
Noventa. Graças a uma
decisão do ministro Nunes
Marques, sua cassação pelo
TSE foi anulada e ele
reassumiu na Câmara dos
Deputados. Teve que sair
rapidinho, depois que a
decisão foi revogada pela
Segunda Turma do
Supremo.

REVIVAL
Durantemuitos anos, os
clubes do Recife faziam
grandes festas de São
João. Amais famosa delas
era no Clube Português,
que começava com
apresentação do grupo
folclórico do clube, com
danças portuguesas.

NATRIBUNA
Nesta véspera de São
João, o programa João

Alberto Informal, às
18h50, na TV Tribuna,
destaca a data
reapresentando a
entrevista com Petrúcio
Amorim. Destaca a figura
do grande cantor e
compositor, dando
solidariedade depois do
drama recente, quando
perdeu uma filha de
apenas 11 anos.

ROSA LIGHT
O crescimento de
governos de esquerda na
América Latina está
sendo chamado de onda
rosa light para
diferenciá-los dos
governos do início deste
século.

PESAR
O governador Paulo
Câmara entre os que
lamentaram o falecimento
do cantor, compositor e
locutor Paulo Diniz, que
nasceu emPesqueira.
Tive a oportunidade de

entrevistá-lo duas vezes
nomeu programa de TV.

EDUCAÇÃO
MarceloBarros, secretário
deEducaçãoeEsportes,
comandouo2ºSeminário
doCriançaAlfabetizada,
comentregadoPrêmio
EscolaDestaque a50
escolasmunicipais de
Pernambuco.Oprograma
promoveo intercâmbio
entre as cidades eo estado
comoobjetivo de
impulsionar a alfabetização
na idade certa.

COMEMORAÇÃO
O empresário João Carlos
PaesMendonça
comemora seu
aniversário, hoje, em
encontro em família.
Durantemuitos anos,
marcou a data com
grandes festas juninas.
Primeiro na sua casa em
Aldeia, depois, no
condomínio de Gravatá e,
finalmente, na Vinícola
Maria Izabel, em Portugal.

CLUBES
O empresário americano
John Textor, dono de 90%
do Botafogo, comprou
mais um clube de futebol:
o francês Lyon, onde
Juninho Pernambucano
brilhou pormuitos anos. O
valor da venda não foi
revelado, mas o clube está
avaliado em 798milhões
de euros.

www.joaoalberto.comom
_11111_1
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VITTORIA FIALHO
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vittoria.ferreira@diariodepernambuco.com.br

O caso do ‘apagão’ do Arru-
da, quando os refletores desli-
garam durante a partida con-
tra o CSE pela 6ª rodada da Sé-
rie D, pode chegar ao seu des-
fecho, enfim. Hoje, a partir das
10h, haverá o julgamento do clu-
be coral na 4ª Comissão Disci-
plinar do Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD). Caso
seja punido, o Tricolor pode re-
ceber multa de até R$ 100 mil.
Entretanto, a defesa se mostra
bastante confiante em conse-
guir a absolvição

Segundo afirma o advoga-

do contratado pelo clube para
o caso, o experiente Osvaldo
Sestário, são grandes as chan-
ces do clube coral não ser jul-
gado como culpado pelo ocor-
rido. “A minha expectativa em
relação ao julgamento do Santa
Cruz é a melhor possível. Além
do período de chuvas, que de-
nota que houve um problema
gravíssimo no estado naquele
período, também estamos jun-
tando um laudo bem conclusi-
vo, bem feito, com toda a docu-
mentação necessária para a de-
fesa do clube”, destacou em en-
trevista à Rádio Clube de Per-

nambuco.
O Santa foi indiciado no Ar-

tigo 211 do Código Brasileiro
de Justiça Desportiva (CBJD),
que rege sobre a manutenção
do “local que tenha indicado
para realização do evento com
infra-estrutura necessária a
assegurar plena garantia e se-
gurança para sua realização”,
com multa variante entre R$
100 a R$ 100 mil. No pior dos
casos, se houver punição, o ad-
vogado crê que será uma mul-
ta mínima.

SAÍDAS ENCAMINHADAS
O Tricolor tem três saídas en-
caminhadas. Após o volante
Rodrigo Yur alegar problemas
pessoais e pedir para deixar o

PEDRO ALVES

ESPECIAL PARA O DIARIO

pedroalvesn99@yahoo.com.br

O
Sport vem demonstran-
do um desequilíbrio ao
longo de toda a tempo-

rada e nessas primeiras 13 roda-
das da Série B do Campeonato
Brasileiro não está sendo dife-
rente. Apesar de ocupar 5ª colo-
cação na tabela, ficando a maior
parte dentro do G4, o torcedor
rubro-negro vem fazendo duras
críticas ao desempenho ruim
do setor ofensivo, enquando o
sistema defensivo vem fazendo
um bom papel até aqui.

Inclusive, a falta de efetividade
do setor ofensivo concretiza co-
mo o pior início de competição
do Sport neste quesito. Após 13
rodadas disputadas, o Leão pos-
sui o pior índice de gols (9) do
que as outras cinco edições rea-
lizadas no formato atual. Não à
toa, o grande foco e o principal
objetivo da diretoria rubro-ne-
gra até o dia 18 de julho, quan-
do abre a janela de transferên-
cia, é em reforçar o ataque visan-

‘Apagão’ doArruda será julgado hoje
SANTA

A equipe rubro-negra

tem ataque pouco

produtivo e defesa

eficiente, o que a coloca

como umdos times

mais desequilibrados da

Série B 2022
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CORTESIA

Se condenado, Santa pode pagarmulta de até R$ 100mil
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do ao complemento da Série B.
“A cobrança pelo gol sempre

vai existir. Pelos últimos resul-
tados, pelas chances criadas e o
volume de jogo que a gente teve
nos últimos jogos, a gente vai es-
tar sempre se cobrando com re-
lação a isso. Até porque o fute-
bol é coletivo e às vezes a gente
vai tomar um gol e o ataque vai
fazer dois gols e vai ter momen-
to onde a defesa vai ter que se-
gurar. Todas essas equipes pas-

sam por esse momento”, disse o
volante Fabinho, que vem sendo
um dos destaques do Leão nas
últimas partidas.

Se o ataque do Sport não fun-
ciona, não se pode dizer o mes-
mo do sistema defensivo da equi-
pe comandada pelo técnico Gil-
mar Dal Pozzo. Possuindo a quar-
ta melhor defesa da competição,
com apenas seis gols sofridos, o
rubro-negro, por outro lado, tem
o seu melhor início de competi-

ção se comaprado com as outras
edições da Segundona.

“Eu fico feliz do último jogo
que eu joguei de não ter toma-
do gol e vamos fazer de tudo pa-
ra manter o que vem sendo bem
feito. Destaco também que o ata-
que tem nos ajudado muito nessa
parte defensiva e agora a gente
tem que tentar ajudar também
o ataque para ficar muito forte
ofensivamente”, destacou o za-
gueiro Fábio Alemão.

A
N
D
E
R
S
O
N
S
T
E
V
E
N
S
/S
P
O
R
T

Fabinho ressaltou
que a cobrança
interna não deixa de
existir no grupo

SportentreoSportentreo
céueo inferno

Arruda, ontem, a diretoria co-
ral trata situações de outros
dois atletas. Os meias João Car-
doso e João Henrique, que se-
quer chegaram a ser relacio-

nados desde a chegada de Mar-
telotte, tendem a ser os próxi-
mos a se despedirem do Arru-
da. Com as baixas, o clube vol-
ta ao mercado.

[ Saiba mais

Os gols do

Sport na Série B

GOLS MARCADOS:

2006 16● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

2010 19 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

2011 15 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

2013 25 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

2019 17 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

2022 9 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GOLS SOFRIDOS:

2006 11 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2010 19 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●

2011 15 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ●

2013 21 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2019 12 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●

2022 6 ● ● ● ● ● ●
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Náutico comcampanha
melhor comovisitante
Com apenas uma vitória em casa nesta Segundona, Náutico se apega ao

retrospecto fora de casa para tentar voltar com triunfo diante do Tombense

JÚLIO CÉSAR MARTINS

ESPECIAL PARA O DIARIO

julio.martins@diariodepernambuco.com.br

A
pós o empate contra o
Sport, o Náutico se pre-
para para mais uma ro-

dada fora de casa pela Série B do
Campeonato Brasileiro. O time
enfrenta o Tombense, em Minas
Gerais, no próximo domingo,
às 11h. E atuar longe do Recife
tem sido vantajoso para o Tim-
bu. Sexto melhor visitante da
competição, o clube conseguiu
conquistar mais da metade dos
13 pontos que possui. São sete
até o momento, com duas vitó-
rias e um empate.

Os alvirrubros só ficam atrás
de Cruzeiro, Chapecoense, Vas-
co, Grêmio e Bahia no quesito.
Se jogar no estádio dos Aflitos,
diante dos seus torcedores, vem
trazendo mais complicações pa-
ra a equipe comandada pelo trei-
nador Roberto Fernandes, as via-
gens estão sendo o ponto de equi-
líbrio. A situação vem trazendo
curiosidade para a campanha
desta temporada.

Historicamente,oNáutico sem-
pre sustentou suas boas tempo-
radas no nacional, seja pela pri-
meira ou segunda divisão, sen-

do quase imbatível como man-
dante. Atuar fora de seus domí-
nios não era o melhor cenário
para os antigos times do Timbu.
Para se ter uma ideia, o clube já
está a sete pontos de igualar a
campanha do acesso de 2006, e
a 12 da de 2011, anos dos dois úl-
timos acessos à Série A. No pri-
meiro ano, foram nove derrotas,
oito empates e duas vitórias. Já
no segundo, oito derrotas, sete
empates e quatro vitórias.

No recorte atual, até a 13ª ro-
dada, os bons resultados do time
também são consideráveis. Em
2006, o clube alvirrubro tinha
apenas cinco pontos. Por outro
lado, em 2011, ano que foi vice-
-campeão, com 64 pontos, o Náu-
tico possuía nove. Perto de igua-
lar a pontuação do acesso mais
recente, a equipe da Avenida
Conselheiro Rosa e Silva vai em
busca da sua terceira vitória co-
mo visitante.

Em contrapartida, do outro la-
do estará o Tombense. O clube
mineiro ocupa a sexta colocação
na tabela e vem tendo um bom
desempenho diante da sua tor-
cida. Sétimo melhor mandante
do campeonato, o time venceu
três confrontos e empatou qua-

O número de ingressos ven-
didos para jogos da Copa do
Mundo de 2022 passou de 1,2
milhão após a segunda fase de
vendas, com uma “demanda re-
corde”, declarou ontem no Qa-
tar Economic Fórum o secretá-
rio-geral do comitê organiza-
dor, Hassan Al-Thawadi.

No total,
os organiza-
dores da pri-
meira Copa
em um país
árabe infor-
maram que
foram regis-
tradas 40 milhões de solicita-
ções de compra de ingressos,
17 milhões na primeira fase e
23 milhões na segunda. “Acho
que é um recorde de solicita-
ções”, disse Al-Thawadi.

Ainda restam pouco mais
de 3 milhões de ingressos dis-

poníveis (2 milhões para ven-
da e 1 milhão reservado para
a Fifa e seus patrocinadores).

Para a próxima fase de ven-
das, cujas datas ainda não fo-
ram divulgadas, será aplicado
o princípio de ordem de procu-
ra, ao invés de sorteio.

“As pessoas compram e têm
vontade de
vir, não há
dúvida quan-
to a isso”, co-
memorou Al-
-Thawadi, en-
quanto algu-
mas associa-

ções de torcedores se preocu-
pam com os preços de voos e
hospedagens no país.

“Tentamos criar um ambien-
te no qual a economia tire be-
nefícios, mas que também seja
acessível para os torcedores, o
que nem sempre é fáci”.

Mais de 1milhão de
ingressos vendidos

COPA DOMUNDO
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LOTOFÁCIL 2553

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 7 167.492,48

14 492 713,80

13 13.713 25,00

12 142.194 10,00

11 685.117 5,00

01 02 04 05 07 08 09 11

13 14 17 18 19 21 25

LOTERIAS[
MEGA-SENA 2493

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 68.374.657,73

QUINA 149 34.422,27

QUADRA 9.549 767,30

04 09 37 43 44 56

FEDERAL 5674
088753 RATEIO R$ 500.000,001º PRÊMIO

045050 RATEIO R$ 24.000,003º PRÊMIO

003700 RATEIO R$ 27.000,002º PRÊMIO

048121 RATEIO R$ 19.000,004º PRÊMIO

022662 RATEIO R$ 18.329,005º PRÊMIO

LOTOMANIA 2329

00 05 14 16 18 21 24 29 31 35

37 45 46 53 64 70 85 87 88 99

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

20 ACUMULOU 684.161,73

19 1 164.985,03

18 52 1.982,99

17 446 231,20

16 2.516 40,98

15 10.589 9,73

0 0 0,00

OUTROS JOGOS
HOJE

21h30 Ponte Preta X S.Corrêa

21h30 CSAX Grêmio

19h Londrina X Guarani

19h Vasco X Operário

SEXTA-FEIRA

11h Criciúma X VilaNova

16h Bahia X Novorizontino

19h Sport X Brusque

SÁBADO

11h Tombense X Náutico

DOMINGO

T
IA
G
O
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A
L
D
A
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C
N
C

Alvirrubro é o sextomelhor mandante com duas vitórias e um empate conquistado

tro, seguindo invicto. A diferen-
ça é notória. Tanto que só no fa-
tor casa, a equipe tem a mesma
pontuação que o Náutico tem so-
mando todas as rodadas.

Querendo espantar a má fa-
se e se livrar da zona de rebai-
xamento, o Náutico quer supe-
rar os desfalques por lesões, co-
mo Kieza e Léo Passos, e conquis-
tar sua terceira vitória fora de
casa. Apesar de os comandados
de Roberto terem perdido para
o Sampaio Corrêa na última vez
que atuaram no estádio do ad-
versário, a volta por cima é im-
prescindível para virar a chave
na Série B.

Sobre a preparação do
torneio, as principais
infraestruturas estão
terminadas e agora estão
em uma fase operacional
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Véspera de São
João será de chuva
Apac subiuparanívelmáximooalertade temporais parahoje, naRegião

Metropolitana,Agreste eZonadaMata.DefesaCivil faz apeloparaas áreasde risco

FOTOS: RAFAEL VIEIRA/DP

Trânsito ficou complicadonas principais cidades doGrandeRecife, comas chuvas de ontem. Alguns semáforos pifaram
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[Defesa Civil

Ontem

choveu

no Recife

103mm,
o equivalente a 26%

do esperado

para omês

Abreu e Lima

(81) 99933-6380

Araçoiaba

(81) 3543-8983

Cabo de Santo Agostinho

0800-281-8531

Camaragibe

(81) 2129-9564,

(81) 99945-3015 e 153

Igarassu

(81) 99460-9073

Itamaracá

(81) 3181-2490 e 199

Ipojuca

(81) 99231.8607 (telefone e

WhatsApp)

Itapissuma

(81) 98844-5216

Jaboatão dos Guararapes

(81) 3461-3443

e (81) 99195-6655

Moreno

(81) 98299-0974

e (81) 98128-2018

Olinda

(81) 99266-5307

e 0800-081-0060

Paulista

153

São Lourenço da Mata

(81) 98338-5407

C
om a chegada do inver-
no, redobra-se a atenção
em Pernambuco com os

fortes efeitos de fenômenos cli-
máticos severos. Ontem, após
um dia de chuvas fortes, alaga-
mentos e transtornos, a Agên-
cia Pernambucana de Águas e
Climas (Apac) renovou seu aler-
ta máximo, o vermelho (“risco
muito alto”), e prevê mais chu-
vas de moderadas a forte para
a Região Metropolitana do Re-
cife, durante todo o dia de hoje
(já começando nesta madruga-
da). O alerta vale também para
a Zona da Mata e para o Agreste,

A última vez que o boletim
da Apac foi vermelho foi exa-
tamente durante os temporais
do fim de maio e início deste
mês, que mataram 130 pessoas
e desalojaram e desabrigaram
mais de 120 mil (40 mil ainda
estavam, até o início desta se-
mana), em consequências ain-
da sentidas pelas mais de 50 ci-
dades afetadas e 37 em decreto
de emergência, desde então. O
fenômeno que provocou as pre-
cipitações foi o mesmo daqueles
dias: “Onda de Leste”. Há previ-
são desta Onda de Leste entrar
no continente causando chuvas

também no Agreste era a partir
da tarde e noite da de ontem.

Durante boa parte da manhã
e tarde de quarta-feira o Recife
viveu transtornos por causa das
pancadas de chuva, com ruas
alagadas, trânsito caótico. O Ca-
nal da Avenida Agamenon Ma-
galhães, no Derby, área central
do Recife, quase transbordou, e
os carros transitaram com difi-
culdade. No Rosarinho, na Zo-
na Norte, os carros também so-
frearam com as ruas alagadas.

De 0h às 17h, a Defesa Civil
recebeu 138 chamados da po-
pulação, entre pedidos de vis-
torias e solicitações de lonas
plásticas. Apenas um desmo-
ronamento foi observado, em
Zumbi do Pacheco,e m Jaboa-
tão dos Guararapes. Uma bar-
reira caiu sobre duas casas,
que forma destruídas. Os mo-

radores foram, então, para ca-
sa de parentes próximos. Hou-
ve também, segundo o Corpo
de Bombeiros, casos de pessoas
ilhadas, que tiveram de ser res-
gatadas. parte do teto da área
próxima à praça de alimenta-
ção do Shopping Guararapes,
também em Jaboatão, desabou,
mas não deixou feridos. Tam-
bém houve alagamentos regis-
trados em Olinda, Camaragibe

e Paulista. Também houve re-
gustro de quedas de árvores e
semáforos defeituosos.

De acordo com a Apac em 12
horas, o maior índice pluviomé-
trico foi registrado em Taman-
daré, no Litoral Sul, com, 67,8
milímetros, o segundo em Ita-
maracá com 66,9 mm, e Paulis-
ta, com 66,1 mm. No Recife nas
últimas 24h, foram registradas
no índice pluviométrico 103 mm

de chuvas. Em algumas partes
da cidade as chuvas atingiram
26% do total previsto para o
mês que é de 389,60 mm. Hou-
ve momentos em que a chuva
chegou a mais de 30 mm em
apenas meia hora.

LOCAIS SEGUROS

A Defesa Civil do Recife alerta
que, devido aos altos acumula-
dos de chuva e previsão de conti-

nuidade das precipitações, a po-
pulação das áreas de risco deve
procurar locais seguros e acio-
nar as equipes técnicas pelo te-
lefone 0800.081.3400, que é gra-
tuito e funciona 24h por dia.

realizar os ajustes necessá-
rios na rede semafórica da ci-
dade. Entre as 5h e 17h desta
quarta-feira (22), foram registra-
dos nove sinistros de trânsito
com vítima, mas sem mortes.

Fenômeno é omesmo que

causou a tragédia recente,

com 130mortes e milhares

de desabrigados no

estado: Onda de Leste

D4Sign f5ba9c5d-e723-47fd-9f9d-4a5c475296f6 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Vida Urbana 15DIARIOdePERNAMBUCO Recife, quinta-feira, 23/06/2022

Umnovo pacto pela
educação no estado
Governador Paulo Câmara exalta superação demetas educacionais em

Pernambuco, em encontro com as gerências da RegiãoMetropolitana do Recife

HEUDES REGIS/SEI

Governador destacouque asmetas não só foramcumpridas, comoultrapassadas, este ano

Variante daÔmicron
já circula no estado

COVID-19

Novo sequenciamento gené-
tico feito pelo Instituto Aggeu
Magalhães (IAM/Fiocruz PE)
em parceria com a Secretaria
Estadual de Saúde (SES-PE), di-
vulgado ontem, apontou que a
subvariante BA.5 da Ômicron
já circula em Pernambuco. Na
rodada, 146 amostras positivas
para a Covid-19, coletadas entre
janeiro e junho, foram proces-
sadas. Destas, nove foram iden-
tificadas como da BA.5.

Os genomas foram de co-
letas realizadas entre 26 de
maio e 1º de junho, em pa-
cientes residentes dos muni-
cípios de Macaparana (1), Re-
cife (7) e São Bento do Una
(1), sendo 7 mulheres e 2 ho-
mens com idades entre 15 e 85
anos. Apenas dois deles esta-
vam com o esquema vacinal
completo. Um paciente havia
tomado apenas uma dose da
vacina contra a Covid-19 e os
demais estavam com doses
de reforço em atraso. Seis fo-
ram assintomáticos e outros
três apresentaram sintomas.

Os demais genomas proces-
sados também foram da linha-
gem Ômicron, com coletas rea-
lizadas entre janeiro e junho,
em pacientes residentes dos
municípios de Barra de Gua-

biraba (1), Camaragibe (2), Ca-
ruaru (1), Garanhuns (3), Jaboa-
tão dos Guararapes (7), Olinda
(6), Paulista (2), Recife (104), Sal-
gueiro (7), Vitória de Santo An-
tão (1), além do arquipélago de
Fernando de Noronha (3). Na
semana passada, Pernambu-
co já havia confirmado a cir-
culação da subvariante BA.4 da
Ômicron no Estado. Neste no-
vo sequenciamento, 38 amos-
tras foram identificadas como
da sublinhagem BA.4.

“Continuamos atentos à vigi-
lância genômica do novo coro-
navírus, monitorando frequen-
temente a circulação das va-
riantes no território pernam-
bucano. A entrada das subli-
nhagens BA.4 e BA.5 reforça
ainda mais a importância da
vacinação contra a Covid-19,
inclusive das doses de reforço.
Importante lembrar que Per-
nambuco já autorizou a aplica-
ção da quarta dose (ou segun-
da dose de reforço) da vacina
contra a Covid-19 nas pessoas
a partir dos 40 anos de idade.
As doses proporcionam o au-
mento de anticorpos no orga-
nismo, ampliando a proteção”,
disse a secretária-executiva de
Vigilância em Saúde da SES-
-PE, Patrícia Ismael.

O
governador Paulo Câma-
ra comandou, na tarde de
ontem, um dos momen-

tos mais importantes do calen-
dário anual da educação de Per-
nambuco, a pactuação de me-
tas 2022. O encontro reúne re-
presentantes da pasta e gesto-
res escolares das 16 gerências
regionais de educação (GREs),
visando aprimorar metas que
contribuam para seguir me-
lhorando os índices e resulta-
dos na área.

Este ano, pela primeira vez,
a pactuação ocorreu de forma
polarizada nas quatro macror-
regiões, com o objetivo de pro-
mover uma maior integração. O
encontro desta quarta, no Reci-
fe, reuniu as GREs Recife Norte,
Recife Sul, Metropolitana Nor-
te e Metropolitana Sul. A pac-
tuação já passou também pe-
las regionais de Salgueiro, Ar-
coverde e Surubim.

“Eventos como esse renovam
nossa certeza de que, com edu-
cação pública de qualidade, com

professores, gestores e alunos
envolvidos, a gente pode fazer
a diferença e continuar trans-
formando Pernambuco. A pac-
tuação das metas de 2022 vai se-
guir o mesmo caminho de ou-
tros anos, onde o que foi acer-
tado não apenas foi cumprido,
mas também superado”, frisou
Paulo Câmara.

Durante o evento foram mos-
trados os avanços obtidos e os
projetos que estão sendo desen-
volvidos pela pasta, a exemplo
do Investe Escola, Professor Co-
nectado e Quadra Viva. Também
foram destacadas ações em cur-
so, como o reajuste salarial de
35%, o aumento das gratifica-
ções de gestão e o lançamento
do edital do concurso públi-

co para mais de 3,5 mil vagas.
Por fim, foram apresentadas

as metas para este ano, que le-
vam em consideração o contex-
to pandêmico e a realidade vi-
vida nas escolas nos três últi-
mos anos. Ao todo, este ano,
871 escolas estão elegíveis pa-
ra a avaliação do Saepe e vão
pactuar as respectivas metas
de desempenho.

“Fechamos o ciclo de pactua-
ções de metas deste ano. Esta-
mos muito animados e com a
certeza de que a educação de
Pernambuco segue no caminho
certo”, afirmou o secretário de
Educação, Marcelo Barros.

PE-015
O Governo de Pernambuco pu-
blicará, hoje, no Diário Oficial,
o edital para a requalificação
da PE-015, que faz a ligação en-
tre o Recife e os municípios da
área norte da região metropo-
litana. Serão investidos aproxi-
madamente R$ 180 milhões em
recursos do Plano Retomada.

DIVULGAÇÃO/SESAU RECIFE

Procura por testagem vem aumentando no estado

Governo também

ressaltou, no evento, o

reajuste de 35% para os

professores, e um novo

edital de concurso
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Compaz recebe prêmio daONU
Iniciativa recebeu reconhecimento emserviçopúblicodasNaçõesUnidas. Evento contoucomoprefeito JoãoCamposeoex,Geraldo Julio

Uma embarcação de carga,
que saiu do Recife para Fer-
nando de Noronha, às 14h de
terça-feira, naufragou, por vol-
ta das 4h30 de ontem, duran-
te o caminho. O barco chama-
do Thaís perdeu contato com o
continente, e um equipamento
de sinalização apontou proble-
mas. De acordo com os proprie-
tários do barco, ao menos cinco
pessoas podem estar desapare-
cidas no mar.

Por meio de nota, o Porto do
Recife confirmou o naufrágio
do navio, informando que o

mesmo costumava atracar na
capital pernambucana a cada
duas semanas para embarcar
suprimentos destinados à Ilha
de Fernando de Noronha. A no-
ta também diz que a embarca-
ção contava com 100 toneladas
de materiais diversos.

Cinco viaturas da Marinha se-
guem procurando o navio e so-
breviventes nas proximidades do
município de Cabedelo, na Paraí-
ba, mas enfrentam dificuldades,
por conta das chuvas. Três tripu-
lantes já foram encontrados, mas
outros cinco seguem desapare-

A
Rede Compaz ganhou o
Prêmio de Serviço Pú-
blico das Nações Uni-

das, que melhor contempla os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e excelência
no serviço público. Os equipa-
mentos municipais foram ava-
liados por critérios da ONU co-
mo iniciativa de relevância e
qualidade, servindo de referên-
cia internacional no atendimen-
to à população. O Recife possui
quatro Centros Comunitários da
Paz (Compaz).
Cada unidade
está localizada
em uma área
periférica da
cidade, identi-
ficadacomalto
índice de vio-
lência. São eles: o Compaz Go-
vernador Eduardo Campos (Al-
to Santa Terezinha), o Compaz
Escritor Ariano Suassuna (Cor-
deiro), O Compaz Governador
Miguel Arraes (Praça da Caxan-
gá) e o Compaz Dom Helder Ca-
mara, no Coque.

Durante a premiação oficial,
ontem, o prefeito do Recife, João
Campos, esteve reunido com a
equipe que faz as experiências
do equipamento se tornarem

realidade e pessoas beneficia-
das, no Compaz Dom Helder Ca-
mara, na Ilha de Joana Bezerra,
para acompanhar o anúncio da
ONU, via internet.

“É o maior prêmio que existe
no mundo para serviços públi-
cos, e o Compaz recebe. Esse é o
primeiro que o Recife ganha da
ONU, e eu tenho certeza que é o
primeiro de muitos. Uma ação
que é carimbada pela ONU pode
inspirar tantas outras cidades,
estados e países a fazer como o

Compaz. Aqui
é uma fábrica
da cidadania”,
disse Campos.

O reconhe-
cimento das
políticas do
Compaz ocor-

reu por causa da correlação en-
tre a localização das unidades
Compaz e a redução das taxas
de criminalidade nessas áreas.
Os beneficiários diretos e indi-
retos das quatro unidades do
Compaz em operação hoje são
residentes em um raio de 3 km
de cada equipamento, e corres-
pondem a 30,3% da população
do Recife. Duas unidades foram
avaliadas. No Compaz Ariano
Suassuna, no Cordeiro, a média
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Cargueiro perdeu contato com o continente. A Marinha ainda busca os náufragos

Navio naufraga; há
cinco desaparecidos

NORONHA

PCR/DIVULGAÇÃO

móvel mensal de crimes violen-
tos e letais dolosos revelou uma
queda de -5,8% dois anos após
o lançamento do equipamen-
to. No Compaz Eduardo Cam-
pos, no Alto Santa Terezinha,
a queda foi ainda mais expres-
siva: -13,8%.

O ex-prefeito do Recife, Geral-
do Julio, também participou da
premiação e ressaltou a impor-
tância do equipamento. “A ONU

reconhece o combate à desigual-
dade do Compaz como a políti-
ca mais eficiente”, disse.

O reconhecimento internacio-
nal também se enquadra nos re-
quisitos da Agenda 2030 da ONU,
plano de ação global das Nações
Unidas, que reúne 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
e 169 metas, criados para erradi-
car a pobreza e promover vida
digna a todos, dentro das condi-

ções que o planeta oferece.
“O Compaz quebrou com esa-

sa lógica perversa de fazer coi-
sa pobre para quem é pobre. In-
tegrou a cidade formal com a
informal, além de levar servi-
ços públicos para quem precisa.
É um reconhecimento de todo
esse esforço”, disse o Secretário
de Segurança Cidadã do Recife
e diretor da Rede Compaz, Mu-
rilo Cavalcanti.

cidos. Segundo o agente da em-
barcação, a manutenção estava
em dia e a carga não excedia o
limite estabelecido.

Leia trecho da nota: “A embar-
cação de carga Thaís, que costu-
mava atracar no Porto do Recife
a cada duas semanas para em-

barcar suprimentos para Fernan-
do de Noronha, naufragou nes-
sa quarta-feira (22). Por volta das
4h30 da manhã desta quarta-fei-
ra, a tripulação perdeu o conta-
to com o continente. Cinco via-
turas da Marinha seguem pro-
curando a embarcação próxi-

mo à costa do município de Ca-
bedelo, na Paraíba, onde chove
muito. Dos tripulantes que esta-
vam no barco, três foram resga-
tados com vida. De acordo com o
agente da embarcação, a manu-
tenção estava em dia e a carga
não excedia o limite permitido”.

Houve quedas nos índices

de crimes violentos

próximos ao Compaz

Ariano Suassuna (-5,8%) e

Eduardo Campos (-13,8%)

Campos

reuniu

secretários e

usuários do serviço

para ouviremo

anúncio daONU,

via internet
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17 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 23 de junho de 2022, 00:42:15

DIARIO DE PERNAMBUCO 23 06 2022
Código do documento f5ba9c5d-e723-47fd-9f9d-4a5c475296f6

Assinaturas
DIARIO DE PERNAMBUCO SA:10803492000107
Certificado Digital
contato@diariodepernambuco.com.br
Assinou

Eventos do documento

23 Jun 2022, 00:39:31
Documento f5ba9c5d-e723-47fd-9f9d-4a5c475296f6 criado por CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL
(37a5508e-3444-4cd3-85ad-2d1fa3cc47a4). Email:contato@diariodepernambuco.com.br. - DATE_ATOM:
2022-06-23T00:39:31-03:00

23 Jun 2022, 00:40:58
Assinaturas iniciadas por CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL
(37a5508e-3444-4cd3-85ad-2d1fa3cc47a4). Email: contato@diariodepernambuco.com.br. - DATE_ATOM:
2022-06-23T00:40:58-03:00

23 Jun 2022, 00:41:43
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - DIARIO DE PERNAMBUCO SA:10803492000107
Assinou Email: contato@diariodepernambuco.com.br. IP: 189.1.9.67 (host-1-9-67.hotlink.com.br porta: 9304).
Dados do Certificado: CN=DIARIO DE PERNAMBUCO SA:10803492000107, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=17334115000115, OU=Presencial, L=Recife, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. -
DATE_ATOM: 2022-06-23T00:41:43-03:00

Hash do documento original
(SHA256):40d889d2fa1d76e59f519bc503c32ed52958b4809c9ea4440d5abbc12fd2b0ac
(SHA512):2ea773a95b1a573a727421e49d494be45b09790d26820f3516591883637d86a0fdd6ceb4b8d8e7703715924059e91d969ae2950efcccb571424a71bd3a12662e

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


