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O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou ontem, ao programa 4x4 no YouTube, que

o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto, será seu vice-presidente na chapa que

disputará as eleições presidenciais deste ano. “É uma pessoa que eu admiro muito. É uma

pessoa que, caso eu seja reeleito, vai me ajudar nos próximos anos. Agradeço a ele por ter

aceitado essa missão”, afirmou. O anúncio oficial deve ser feito ao longo da semana. Política 3
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O risco de enchentes e alagamen-
tos resultado das chuvas intensas
desperta um olhar para uma reali-
dade cruel e fatídica: a falta de pla-
nejamento urbano, saneamento bá-
sico, as diferenças sociais, o cresci-
mento desordenado, a falta de edu-
cação ambiental, a falta de infraes-
trutura, o que infelizmente desen-
cadeia tragédias e perdas irrepa-
ráveis. Com o aumento dos índices
pluviométricos existe a possibilida-
de de risco do surgimento de doen-
ças por veiculação hídrica importan-
tes em saúde pública como leptospi-
rose, hepatites, diarreias, como tam-
bém as arboviroses: dengue, zika e
chikungunya.

Essas doenças são comuns se apre-
sentarem seja pela contaminação da

água, alimentos ou aumento de veto-
res. Uma das doenças de bastante in-
cidência neste período é a leptospiro-
se, infecção causada por uma bacté-
ria do gênero leptospira muito resis-
tente, podendo sobreviver no ambien-
te externo por até 6 meses. Segundo
o Ministério da Saúde, a leptospirose
tem uma incidência anual de cerca de
3.600 casos e uma média de 375 óbi-
tos a cada ano no Brasil. Os registros
ocorrem principalmente nas capitais
e regiões metropolitanas.

Por ser prevalente em áreas pobres
com escassez de condições econômi-
cas e precarização de infraestrutura,
é classificada como uma Doença Tro-
pical Negligenciada (DNT) de modo a
não despertar interesse das grandes
indústrias farmacêuticas em investi-

mentos de pesquisa, produção de me-
dicamentos ou mesmo vacinas. A sua
transmissão ocorre através da exposi-
ção do homem, hospedeiro acidental,
à urina do principal reservatório dos
roedores sinantrópicos, ou seja, os ra-
tos, por meio do contato com a água,
que é facilitadora no processo de conta-
minação. Outros animais como gatos,
cães,porcos tambémpodemtransmitir
a doença, caso estejam contaminados.
É possível também ocorrer a contami-
nação pela ingestão de bebidas em la-
ta que tenha sido exposta à urina de
roedores contaminados. Trabalhado-
res que executam suas atividades la-
borais na limpeza de lama, canais e
córregos em desentupimentos de es-
gotos devem fazer uso de equipamen-
tos de proteção individual (EPIs), pois

correm o risco de exposição a bacté-
ria leptospira. Geralmente, a bactéria
leptospira interrogans penetra através
das mucosas, ou ferimentos na pele
provocando sintomas como febre al-
ta, icterícia, dor de cabeça, náuseas,
calafrios, dores intensas musculares
principalmente na panturrilha, abdô-
men, costas e perda de apetite.

O quadro pode evoluir para com-
plicações como insuficiência renal,
hemorragias, meningite e até levar a
óbito caso não tenha uma assistência
à saúde em tempo hábil. Os sintomas
surgem entre 7 e 14 dias após o conta-
to com a bactéria.O tratamento é feito
com antibióticos,hidratação e medica-
mentos para atenuar os sintomas. Caso
haja contato com águas de enchentes
deve ser obedecido o uso de botas e lu-

Umalerta à saúde no período de chuvas e enchentes

Liziê Franco *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

vas de borracha, bem como lavar com
água sanitária tudo que foi exposto à
enchente, como móveis e utensílios,
evitar o acúmulo de lixo e entulhos.
A infecção por leptospirose tem cura.
É importante salientar a necessidade
de cuidados imediatos de assistência à
saúde as populações afetadas por en-
chentes. A doença só será efetivamen-
te controlada quando houver enfren-
tamento às discrepâncias sociais por
parte do poder público através de po-
líticas públicas sociais e de saúde efi-
cazes, da melhoria de infraestrutura
adequada nas áreas de risco, melho-
ria das moradias, saneamento e ações
de educação ambiental permanente.
Esses são instrumentos prioritários e
básicos para mitigar os danos causa-
dos recorrentes advindos do período
chuvoso a esses grupos sociais.

* Sanitarista
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Assusta a qualquer pessoa as infor-
mações divulgadas na imprensa e mí-
dias sociais sobre a violência no Brasil.
Cada dia assistimos que há uma evolu-
ção no sentido de uma maior especiali-
zação na crueldade chegando à bestia-
lidade. Da forma como percebemos a
situação temos, às vezes, atitude de in-
dignação,outrasvezes,dedesesperança
gerada pelo sentimento de impotência.

Nos últimos anos veio à tona a teo-
ria de uma sociedade armada fazendo
a sua própria defesa como solução pa-
ra o problema em questão. Outros de-
fendem métodos mais rígidos do es-
tado na punição, no encarceramen-
to, chegando até a defesa da pena ca-
pital. Estranhamente até em Igrejas
“casas de orações” vimos a defesa de
tais argumentos anticristão.

Pensando no tema, entendo ser ne-
cessário um aprofundamento maior.
Passando a dissecar melhor o assunto
buscando, anatomicamente, as causas
de tal fenômeno. Iniciando por con-
ceituar a violência, encontramos uma
entre muitas definições “Constrangi-
mento físico ou moral exercido sobre
alguém, que obriga essa pessoa a fazer

o que lhe é imposto: violência física,
violência psicológica”. Esta primeira
parte conceitual encontramos carac-
terísticas que nos permitem iniciar
uma boa análise se juntarmos uma
definição para criminalidade como
sinônimo de delinquência “Ação ou
efeito de delinquir. Ato que consiste
na oposição e/ou resistência aos re-
gulamentos, às normas, às leis (mo-
rais); delito. criminalidade. Falta de
obediência à lei; infração.”

Agora podemos estabelecer um elo
de ação e reação entre Violência e Cri-
minalidade e a partir daí criar uma
perspectiva, mais racional de interpre-
tação do fenômeno e que possa forne-
cer alguns elementos que nos ajudem
a apontar caminhos de solução.

A sociedade é violenta per si ou está
submetida a violências? Se entender-
mos que a sociedade é a causadora da
violência estamos então diante de uma
situação de autofagia que não parecer
o melhor raciocínio a seguir. Grande
parte sociedade parece estar exposta
a um sistema que lhe é imposto que
podemos caracterizar como uma vio-
lência física e psicológica. Vejamos a

Violência e criminalidade
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questão salarial: impor a uma pessoa
sobreviver 30 ou 31 dias com um salá-
rio-mínimo praticado hoje no Brasil é
uma violência (enquadra-se claramen-
te no conceito dado nas linhas ante-
riores). As filas do SUS por um aten-
dimento minimamente decente nos
hospitais e emergências públicas e até
de alguns serviços privados mais po-
pulares, é indiscutivelmente uma vio-
lência praticada contra esta população
(a maioria). As condições de moradias
nas favelas e bairros mais pobres são
ultrajantes, a situação em que mui-
tas escolas públicas é uma lástima. O
transporte público, trens e ônibus, lo-
tações, barcos, é uma agressão diária
e já incorporadas na rotina do povo.
A forma como os serviços de seguran-
ça atendem a população pobre é qua-
se medieval. Uma abordagem policial
de um cidadão pobre é de uma bruta-
lidade nazifascista. Diante da incapa-
cidade que o sistema lhe impõe a clas-
se mais pobre ainda tem a sua fé em
melhorar de vida explorada por líde-
res de igrejas que nada mais fazem do
que conter a reação e retirar um “dízi-
mo” dos já quase miseráveis, além do
voto para terem os seus impostos per-
doados e continuarem na caminhada
de fazerem parte da classe dominan-

te. . Enfim a ação do estado na imensa
maioria da sociedade pode ser carac-
terizada como indubitavelmente vio-
lência. Ainda como violência, esta de
uma forma mais subliminar, até por-
que apenas pequena parcela da socie-
dade, principalmente os mais pobres,
conseguem entender é a desigualdade
social. Uma minoria arvora-se no direi-
to a tudo de bom, conforto, laser, ser-
viços, representando uma boa quali-
dade de vida. Os melhores salários, as
profissões mais nobres, carreiras de
estado, cargos políticos, empresários,
latifundiários, mandatos eletivos (na
maioria das vezes extraídos a fórceps
da miséria), benesses de todas a espé-
cies para um grupo privilegiado que
caracteriza a classe dominante.

Agora, talvez já caiba, entendera rea-
ção de parcela importante da socieda-
de a estas violências praticadas. Como
sabemos a cada ação corresponde uma
reação de mesma intensidade e senti-
do oposto. Podemos então chamar es-
ta reação de criminalidade (oposição
e/ou resistência aos regulamentos, às
normas, às leis, etc.). O sentido da cri-
minalidade está na reação popular,
que por ser desorganizada, sem cana-
lizar para a tomada do poder e se tor-
nar classe dominante ou a extinguir,

assume um aspecto caótico e dissemi-
nado sem quaisquer objetivos defini-
dos. Observa-se esta reação em socie-
dades onde, mesmo capitalistas, não
estejam estruturadas em tamanha de-
sigualdade social? Parece-me que não
observamos tal fenômeno.

Assisto com preocupação a discus-
são sobre a violência, quando de fato
estão falando de criminalidade. Sem
o entendimento desta dinâmica Ação
(violência contra a população mais po-
bre) Reação (criminalidade bem defini-
da nas classes sociais mais pobres) va-
mos continuar a ver medidas como au-
mentaroefetivodaspolícias,armamen-
to da população civil, aumento de va-
gasprisionais (verdadeirasmasmorras),
diminuição da idade penal, aumentar
os gastos com segurança publica sem
que isto apresente qualquer efeito. Se-
ria necessário combater a Ação, como
menor ou nenhuma desigualdade so-
cial, melhor distribuição das riquezas
e não criar instrumento para maior
concentração nas mãos de bilionários.
A arma que deveríamos investir seria a
educação da população de forma que
promovesse a consciência social e, con-
sequentemente, a sua transformação.

* Perito federal e homeopata



Defesa deMilton Ribeiro é um dos acenos do presidente da República aos

POLÍTICA
DIARIOdePERNAMBUCO |

_00303_0www.diariodepernambuco.com.br/politica

Editor: Filipe Assis Editor assistente: Jailson da PazTelefone: 2122.7508 e-mail:politica@diariodepernambuco.com.brRecife, segunda-feira 27/06/2022

Bolsonaro confirmaBragaNetto na vice
Confirmação do nome ocorreu em entrevista no YouTube, quando o presidente classificou de injusta a prisão do ex-ministro da Educação

O
presidente Jair Bolsona-
ro (PL) confirmou,aopro-
grama 4x4 no YouTube,

que o ex-ministro da Casa Civil,
Walter Braga Netto, será seu vi-
ce-presidente na chapa que dis-
putará as eleições presidenciais
deste ano. Nos últimos dias, o
nome da ex-ministra da Agricul-
tura, Tereza Cristina (PP), vinha
ganhando força na base do go-
verno, principalmente junto ao
Centrão, grupo políticodo qual
faz parte e que disputa espaços
na gestão federal com a ala dos
militares.

Sobre Braga
Netto, Bolsona-
ro disse que se
tratava de uma
pessoa que ad-
mira muito. “É
umapessoaque,
caso eu seja reeleito, vai me aju-
dar nos próximos anos. Agrade-
ço a ele por ter aceitado essa mis-
são”, afirmou. Ainda, segundo o
presidente, o nome do general da
reserva deve ser anunciado ofi-
cialmente como vice durante es-
ta semana. Bolsonaro já havia si-
nalizado outras vezes que Braga
Netto seria sua escolha para vice.

Ainda, na entrevista, o presi-
dente voltou a defender o ex-mi-
nistro da Educação, preso na úl-
tima quarta-feira sob acusação
de envolvimento em um esque-

ma de liberação de verbas e sol-
to no dia seguinte. “Nada jus-
tifica o que fizeram com Mil-
ton Ribeiro”, disse o presiden-
te. E acrescentou: “No caso Mil-
ton, quem começou a investiga-
ção foi a Controladoria Geral da
União (CGU) por pedido do pró-
prio Milton. Ele pediu um pente-
-fino nos contratos, por descon-
fiar das pessoas do lado dele. Até
o dia D, da prisão, e temos que
deixar claro que o MP foi contra
a prisão. Pelo meu entender, ele
foi preso injustamente”. Pastor,

o ex-ministro
integraparce-
la significati-
va dos apoia-
dores do pre-
sidente, que,
no último sá-
bado, viajou

para Santa Catarina para par-
ticipar da evento evangélico, a
Marcha para Jesus.

Para o presidente, não existe
nenhuma interferência dele na
Polícia Federal (PF). Em uma gra-
vação, Ribeiro aparece dizendo
que o presidente “teve um pres-
sentimento” sobre a busca e a
apreensão na casa do ex-minis-
tro. “Nada justifica o que fize-
ram com Milton. Querem hu-
milhar. Constranger”, concluiu.

Durante a semana, foram di-
vulgadas gravações, feitas com

autorização da Justiça, que foram
consideradas pelos procurado-
res do Ministério Público Fede-
ral (MPF) como indícios de que
Bolsonaro interferiu na investi-
gação da PFsobre o ex-ministro.
A investigação consta no mate-
rial enviado pelo MPF ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

Em uma das conversas, com
uma filha, em 9 de julho des-
te ano, Ribeiro disse que rece-
beu uma ligação Bolsonaro em

que o chefe do Executivo nacio-
nal dizia temer ser atingido pe-
la investigação da PF.

“A única coisa meio... hoje o
presidente me ligou... ele tá com
um pressentimento, novamente,
que eles podem querer atingi-lo
através de mim, sabe? É que eu
tenho mandado versículos pra
ele, né?”, disse Ribeiro para a fi-
lha. O trecho está em investiga-
ção da Polícia Federal.

“Ele quer que você pare de

mandar mensagens?”, pergun-
ta a filha. “Não! Não é isso... ele
acha que vão fazer uma busca
e apreensão... em casa... sabe...
é... é muito triste. Bom! Isso po-
de acontecer, né? Se houver indí-
cios, né?”, questionou Ribeiro. Ao
encaminhar o processo ao STF,
o juiz federal Renato Borelli ci-
ta três conversas em que o ex-
-ministro demonstra ter medo
de operações da PF. (Da Redação

com Estado de Minas)

VÍDEO

Presidente empurra vice-governadora de Santa Catarina
“Vai prá trás, meu Deus do

Céu”. Foi com essas palavras e
um empurrão que o presidente
Jair Bolsonaro (PL) afastou a vi-
ce-governadora de Santa Cata-
rina, Daniela Cristina Reinehr,
que também é do seu partido. O
vídeo que flagrou o momento
foi feito por um participante,
durante um ato aberto realiza-
do em Balneário Camboriú, no
sábado, dia em que participou
da Marcha para Jesus, que con-
tou com a participação do em-

presário Luciano Hang.
Ao se aproximar de apoiado-

res, de mãos dadas com Hang,
Bolsonaro se vira para Reinehr,
que estava ao seu lado, e dá a
ordem. Em discurso durante o
evento, e sem citar o escânda-
lo do Ministério da Educação,
que investiga suspeita de trá-
fico de influência e corrupção
na pasta, e que levou a um pe-
dido de investigação contra o
presidente, Bolsonaro defen-
deu o armamento da popula-

ção e diz ter “um Exército que
se aproxima dos 200 milhões”.

O vídeo repercutiu nas redes
sociais. No Twitter, comentários
falavam “do esvaziamento do
ato político” mostrando fotos
da praia com público “aquém”
do esperado pela organização. A
vice-governadora de Santa Cata-
rina, Daniela Reinehr (PL), dis-
se à reportagem que não rece-
beu ordem de Bolsonaro para
se afastar dele durante evento
realizado em Balneário Cambo-

riú, onde também esteve o em-
presário Luciano Hang.

À reportagem, a vice-gover-
nadora disse que os vídeos de-
monstram de forma muito cla-
ra o que aconteceu”. “Estava ali
participando da marcha como
apoiadora do movimento de
transformação do Brasil e de
Santa Catarina”, destacou ela.

Reinehr é pré-candidata à
deputada federal. Além dela,
o senador Jorginho Mello, que
é pré-candidato ao governo de

Santa Catarina, também par-
ticipou do evento.

“Se você se refere à ocasião
em que o pré-candidato ao se-
nado Jorge Seif (PL) se aproxi-
ma do presidente Jair Bolsona-
ro (PL) e foi alertado que não
era o momento de fazê-lo, pelo
próprio presidente, prefiro dei-
xar que este outro ângulo gra-
vado na mesma situação;, in-
formou Daniela Reinehr atrá-
ves de sua assesoria de impren-
sa. (Estado de Minas)

Presidente, em resposta ao

MPF, disse que não houve

interferência na PF

no caso da prisão do

ex-ministro Milton Ribeiro
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T
eresa Leitão (PT) foi a es-
colhida para compor a
chapa de Danilo Cabral

(PSB). Miguel Coelho (União Bra-
sil), por sua vez, anunciou que
quer ter uma
mulher como
vice. Palanque
de Jair Bolso-
naro em Per-
nambuco, An-
derson Ferrei-
ra (PL) fez um
gesto para as
mulheres ao afirmar também
que gostaria de ter uma vice e
por meio de uma reunião com
pré-candidatas pelo partido à
Câmara e Assembleia Legisla-
tiva. Somadas às chapas enca-
beçadas por Marília Arraes (So-

lidariedade) e Raquel Lyra (PS-
DB), as ações dos principais pré-
-candidatos ao governo do esta-
do parecem apontar para um
protagonismo feminino nas
eleições deste ano.

A cientista política e professo-
ra da UFPE Na-
ra Pavão acre-
dita que há
hoje uma de-
manda e uma
janela de opor-
tunidade pa-
ra as mulhe-
res na políti-

ca e que essa movimentação
ocorre em todo o mundo. No
caso nacional, o extenso perío-
do de investigação de corrup-
ção que ainda vivenciamos des-
perta a vontade por uma reno-
vação política. “De alguma ma-

EleiçãoEleição

marcada pelomarcada pelo

protagonismoprotagonismo

damulher
Espaço feminino na composição das chapas, duas

delas lideradas por mulheres, chama atenção na

disputa pelo governo do estado em Pernambuco

Formação dos palanques

segue um tímido

crescimento da presença

feminina registrado há

quatro anos no estado

Marília lidera uma

chapa com Sebastiãochapa com Sebastião

Oliveira vice e André

de Paula para Senadode Paula para Senado

Raquel ainda nãoRaquel ainda não

definiu nomes, mas

pode ter Priscilapode ter Priscila

Krause na chapaKrause na chapa
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neira, as mulheres são menos
associadas a esse status quo,
então, quando surge essa de-
manda por uma renovação na
política, por políticos novos, a
ideia de remover a velha polí-
tica, automaticamente cria-se
uma oportunidade para esse
setor da população que histo-
ricamente não é associado ao
status quo”, explica.

As composições das chapas
majoritárias em Pernambuco
parecem refletir isso, mas his-
toricamente os homens são pri-
vilegiados. Uma prova disso é a
primeira eleição estadual após
a redemocratização do Brasil.
Em 1990 não havia uma candi-
data sequer concorrendo às va-
gas para governador, vice e Se-
nado. Na eleição seguinte, foi

a primeira vez que mulheres
tentaram o cargo de vice-go-
vernadora, em 1994, mas ne-
nhuma candidatura ao gover-
no e ao Senado. O ano de 1998
trouxe a novidade da primei-
ra candidata mulher ao assento
principal do Palácio do Campo
das Princesas e à Câmara Alta,
e uma disputa ao cargo de vi-
ce, mas em número ainda per-

[Histórico

GOVERNO

6 candidaturas

4 homens

2mulheres

VICE

6 candidaturas

3 homens

3 mulheres

GOVERNO

6 candidatos

6 homens

Nenhumamulher

VICE

6 candidaturas

4 homens

2 mulheres

GOVERNO

6 candidaturas

6 homens

Nenhumamulher

VICE

6 candidaturas

3 homens

3 mulheres

GOVERNO

8 candidaturas

7 homens

1 mulher

VICE

8 candidaturas

6 homens

2 mulheres

2018 2014 2010 2006

SENADO

11 candidaturas

7 homens

4mulheres

SENADO

5 candidaturas

3 homens

2 mulheres

SENADO

9 candidaturas

7 homens

2 mulheres

SENADO

8 candidaturas

7 homens

1 mulher



maneciam em desvantagem.
Desde as eleições diretas pós

ditadura militar, pela primeira
vez mais de uma mulher ten-
tou a vaga ao Senado por Per-
nambuco, o ano era 2002. Na
corrida eleitoral seguinte, o ce-
nário permanecia quase igual
ao da anterior, com uma bai-
xa na quantidade de mulheres
que tentavam vaga ao Senado.

Em 2010, mesmo com um pou-
co mais de presença feminina
nas chapas, não havia uma can-
didata ao Governo de Pernam-
buco. Em 2014, a estatística se
repete sem uma mulher que re-
presentasse o cargo. Em 2018,
a corrida pelas vagas à Casa Al-
ta por Pernambuco recebeu o
número até então inédito de
quatro candidatas, e nunca se

tinha visto também duas mu-
lheres concorrerem ao posto de
governadora do estado.

Por fim, 2022 deve ser o ce-
nário com maior presença fe-
minina nas chapas. “A impor-
tância de duas mulheres que
encabeçam a corrida eleitoral
pernambucana é, principal-
mente, simbólica. Ao verem
mulheres ocupando os mais al-

tos postos de poder, mais mu-
lheres se sentem empoderadas
e inspiradas para também se
tornarem ativas politicamen-
te”, ressalta a cientista políti-
ca Ana Tereza Duarte.

O cientista político Bhreno
Vieira também examina as no-
vas articulações dos pré-candi-
datos ao governo estadual com
o eleitorado feminino: “Esses

diversos mandatários obser-
vam que precisam chegar nes-
se eleitorado, conversar, ter es-
sa proximidade e isso se dá ba-
sicamente porque uma mulher
vai se sentir mais confortável
de votar enxergando partici-
pação feminina na chapa, que
possa ter alguém que represen-
ta suas ideias, demandas, seu
ponto de vista”, explica.

Miguel CoelhoMiguel Coelho

garantiu que a vagagarantiu que a vaga

de vice na sua chapade vice na sua chapa

será de umamulher
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Anderson Ferreira

disse ao Diario estar

“doido para ter uma“doido para ter uma

mulher como vice”

Danilo Cabral chegouDanilo Cabral chegou

a um acordo com o PT

e terá Teresa Leitão

candidata ao Senado

GOVERNO

9 candidaturas

8 homens

1 mulher

VICE

9 candidaturas

7 homens

2 mulheres

GOVERNO

6 candidaturas

5 homens

1 mulher

VICE

6 candidaturas

4 homens

2 mulheres

GOVERNO

6 candidaturas

6 homens

Nenhumamulher

VICE

6 candidaturas

4 homens

2 mulheres

GOVERNO

5 candidaturas

5 homens

Nenhumamulher

VICE

5 candidaturas

5 homens

Nenhumamulher

2002 1998 1994 1990

SENADO

12 candidaturas

10 homens

2 mulheres

SENADO

6 candidaturas

5 homens

1 mulher

SENADO

11 candidaturas

11

homens

Nenhumamulher

SENADO

5 candidaturas

5 homens

Nenhumamulher
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Pane suspende pousos
e decolagens no Recife
Falha no sistema de iluminação da pista do Aeroporto Internacional do Recife

obrigou aeronaves a pousarem em outros aeroportos da Região Nordeste

A
pós registrar uma falha
no sistema de iluminação
napistadepousoedecola-

gem, o Aeroporto Internacional
do Recife precisou suspender as
operações no final da tarde de
ontem. O problema só foi resolvi-
do cerca de quatro horas depois.

Segundo a AENA, empresa res-
ponsável pela administração do
terminal, o circuito de luzes é
alimentado por dois sistemas
de baterias independentes, am-
bos apresentaram problemas.
Por volta das 18h20, o sistema
que registra as decolagens rea-
lizadas no aeroporto apontava
que 14 voos que sairiam do ter-
minal estavam atrasados.

Nas redes sociais, passageiros
relataram que os voos que deve-
riam pousar no Recife estavam
sendo desviados para outros ae-
roportos do Nordeste, como o
de João Pessoa, na Paraíba. O
deputado federal Felipe Carre-
ras foi um dos que se queixou.
Às 17h35, ele publicou no Twit-
ter: “Aeroporto do Recife está fe-
chado neste momento. Está sem
balizamento noturno. As luzes
da pista não estão funcionando.
Nenhuma aeronave decola nem
pousa. Olhe que agora é com a
iniciativa privada a gestão”. Uma
outra passageira relatou que o pi-
loto comunicou que, em função
de uma falha técnica, a operado-

ra do terminal havia recomen-
dado o voo aguardar uma hora
no ar para pousar, mas ele disse
que não poderia ficar esse tem-
po todo no ar porque não tinha
combustível suficiente e, por is-
so, iria pousar em João Pessoa.

Em um primeiro comunicado,
a AENA informou que a equipe
de manutenção do terminal es-
tava trabalhando para “resolver
a falha o quanto antes e restabe-
lecer as operações o mais pron-
tamente possível”. A previsão era
que o terminal voltasse a operar
normalmente por volta das 19h.
Masasoperaçõessóforamretoma-
das por volta das 21h30, quando
novo comunicado foi divulgado.

<
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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

-1,45
DOW JONES

237,02%

22/junho: 5,177

21/junho: 5,154

20/junho: 5,186 5,7015,230

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,53

SELIC
Em% ao ano

13,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6924 0,6924
(1,02%)

IPCA do IBGE (em%)

Vemumnovo tipo de
PIX por aí e vai ameaçar
os cartões de crédito!
O PIX Garantido vai trazer a mesma funcionalidade dos

cartões de crédito e pode ajudar a derrubar as taxas de ju-

ros atualmente cobradas no crédito parcelado. Os bancos

irão garantir as compras parceladas.

Com o surgimento do PIX, em apenas 2 meses, esse meio

já era omais utilizado no país. No início de 2022 já represen-

ta quase 20 vezes mais transações que o tradicional TED.

Operações com cartão de débito, boleto e cheques estão

caindo paulatinamente, substituídos pelo PIX.

Um verdadeiro tsunami nomercado de crédito ainda está

por vir, abalando as grandes operadoras demaquininhas no

mercado e se chama: PIX Garantido. Com ele, será possível

parcelar transações sem precisar ter saldo na conta, como

é feito com o cartão de crédito no Brasil.

O cartão de crédito é o tipo de pagamentomais usado pe-

los brasileiros em suas compras, respondendo por R$ 478,5

bilhões em transações no 1º trimestre de 2022. Muitas des-

sas compras são parceladas, algo que só existe aqui no Bra-

sil e já faz parte da cultura do consumidor.

O cartão de crédito é omais importantemeio, não somen-

te por conta do volume,mas por conta da receita gerada pa-

ra as operadoras de maquininhas, onde o lojista só recebe

28 dias depois, paga juros na transação e, caso queira ante-

cipar o recebimento, é cobrado novamente.

O PIX Garantido ainda não tem previsão para ser lançado

pelo BC, mas, quando estiver funcionando, vai permitir que

o consumidor sem saldo na conta possa agendar umoumais

pagamentos parcelados para uma determinada data, con-

correndo diretamente com os cartões de crédito.

Se a data chegar e ele continuar sem saldo na conta, o ban-

co garante o pagamento e o consumidor passa a dever pa-

ra o banco, onde juros serão cobrados do cliente. Na práti-

ca, é um produto de crédito e, assim como o cartão de cré-

dito, também vai viabilizar o parcelamento.

O PIX Garantido trarámais concorrência aomercado, cau-

sando um impacto sobre os juros cobrados pelos cartões de

crédito. Os bancos também irão concorrer entre si, impac-

tando o custo dos seus produtos. Consumidores e lojistas

irão ganhar, com custos financeiros menores.

@eciocosta

por Ecio Costa

emFoco
Economia e Negócios



Em caso de descumprimento
das normas, o projeto prevê pu-
nições. As medidas, entretanto,
não poderão ser aplicadas se a
correção do problema puder ser
feita durante o processo de fis-
calização ou, se aplicadas, deve-
rão ser canceladas se comprova-

As mudanças previstas no
projeto preveem a simplifica-
ção das regras para a liberação
de estabelecimentos e produ-
tos por órgãos competentes.
Segundo o texto, o Ministé-
rio da Agricultura deve dis-
ponibilizar um sistema ele-
trônico pra receber solicita-
ções de cadastros e credencia-
mento de estabelecimentos e
o registro de produtos até 180
dias após a publicação da lei.

No caso de produtos, cabe-

rá ao ministério incentivar a
adoção de procedimento admi-
nistrativo simplificado. Cum-

pridos os padrões, a concessão
de registros será automática.
O projeto ressalva que o regis-

tro automático não valerá pa-
ra agrotóxicos.

Já para os estabelecimentos,
fica dispensada a apresenta-
ção de documentos e autori-
zações emitidos por órgãos de
governo que não tenham re-
lação com a liberação. Além
disso, estabelecimentos que
possuam mais de uma fina-
lidade e que sejam objeto de

diferentes normas de defesa
agropecuária poderão ter re-
gistro único no Mapa.

WENDERSON ARAUJO/TRILUX/CNA

Liberação de produtos é simplificadaMultas
variam
deR$100
aR$ 150mil

O registro de produtos

será automático se

cumprirem os padrões

determinados pelo

Ministério da Agricultura
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Produtores a
umpassodoumpassodo
autocontrole

defesa agropecuária vai ao plenário do Senado

O projeto de lei que obriga empresas e

produtores a criar os próprios programas de

U
m projeto de lei que cria
o autocontrole dos pro-
dutores rurais sobre sua

própria produção, PL 1.293/2021,
está a poucas etapas de entrar
em vigor. Aprovado pela Comis-
são de Agricultura do Senado,
o projeto, apresentado pelo go-
verno federal, obriga empresas
e produtores a
criar seus pró-
prios progra-
mas de defesa
agropecuária.
Onovomodelo
transforma o
atual sistema
de defesa exclusivamente esta-
tal em híbrido, compartilhado
com os produtores.

Se não houver recurso para
votação no plenário do Sena-
do, o texto, relatado por Carlos
Heinze (PP-RS) segue para san-
ção do presidente Jair Bolsonaro
(PL). O projeto foi aprovado na

comissão com votos contrários
de Paulo Rocha (PT-PA) e Zenai-
de Maia (Pros-RN). Para a sena-
dora, consumidores brasileiros
estarão sujeitos a mais riscos a
partir da “omissão estatal” em
cumprir sua missão, enquanto
a fiscalização estatal será man-
tida para os produtos exporta-

dos.
O projeto ti-

ra a competên-
cia da vigilân-
cia sanitária,
segundo Ze-
naide Maria.
“E o que cha-

ma mais a atenção é que os pro-
dutos que vão ser exportados
vão ter vigilância. Você que com-
pra carne aqui no Brasil, no seu
açougue, cuidado que não vai
ter fiscal. O estado não vai es-
tar presente para dizer se tem
brucelose, tuberculose. Agora
a carne que vai se exportar vai

ter sim, e vão ser os vigilanteste
estatais que vão fazer o serviço.es
Me preocupa muito essa omis-Me
são estatal”, disse a senadora.sã

Relator do projeto, o senador
Luis Carlos Heinze (PP-RS) reba-
teu as críticas. Ele afirmou que
as fiscalizações estatais ficariam
mantidas em níveis estaduais
e municipais se a proposta for
aprovada e que o autocontrole
é praticado nos EUA e na Euro-
pa, devendo favorecer todas as
cadeias de produção, das gran-

des às pequenas, no Brasil. “O
estado tem um sistema de fisca-
lização, o Ministério da Agricul-
tura tem um sistema de fiscali-
zação e várias prefeituras tam-
bém tem um sistema de fisca-
lização. Portanto ninguém con-
some carne que não é fiscaliza-
da”, completou.

A principal novidade do pro-
jeto é obrigar as empresas do
setor a criarem sistemas de au-
tocontrole para auxiliar o po-
der público na tarefa de man-

ter rebanhos, lavouras e produ-
tos saudáveis. Caberá à fiscali-
zação agropecuária verificar o
cumprimento dos programas,
com o o órgão estatal compe-
tente fazendo não apenas a fis-
calização ativa, hoje muitas ve-
zes realizada por amostragem,
mas atuando com base na ges-
tão de informações. E também
mantendo seus poderes de po-
lícia administrativa em casos
de infrações às normas. (Da Re-

dação comAgência Senado)

da a solução do problema.
As infrações são classificadas

como leves, moderadas, graves
e gravíssimas, podendo resultar
em advertência, multas, conde-
nação do produto, suspensão ou
cassação do registro ou a cassa-
ção da habilitação do profissio-
nal para prestar serviços de de-
fesa agropecuária.

Os valores das multas podem
variar de R$ 100 a R$ 150 mil,
mas as empresas poderão solici-
tar a conversão em multa da sus-
pensão ou cassação de registros,
cadastros ou credenciamentos,
desde que assine um termo de
ajustamento de conduta.

Críticos do projeto dizem

que ele tira a competência

da vigilância sanitária em

fiscalizar os produtores a

serem consumidos no país
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Oespelho
da sátira
Comédia de Aly Muritiba tenta se equilibrar entre o surrealismo e o comentário social

ANDRÉ GUERRA

andre.guerra@diariodepernambuco.com.br

A
bsurdistaerepletodesar-
casmo, Jesus Kid, o novo
longa do baiano Aly Mu-

ritiba, teve sua gênese no inícioritiba, teve sua gênese no início
da década passada, mas passou
por transformações e ganhou
não apenas nova forma como
um contexto conscientemen-
te específico. O diretor, que re-
centemente teve seu filme De-
serto particular selecionado pa-
ra concorrer a uma vaga no Os-
car 2022 pelo Brasil, chegou a
este inusitado projeto em 2012,
quando o ator Sergio Marone
trouxe a ideia de uma adapta-
ção cinematográfica do livro
homônimo de Lourenço Muta-
relli, lançado em 2000. O filme
estreou neste mês nos cinemas,
mas ainda não chegou ao circui-
to no Recife. O público também
pode conferir em plataformas
como Olhar Play, Now, iTunes,
Google Play, Vivo Play e Oi Play.

Na trama original, Eugênio,
um decadente escritor de faroes-
te famoso pela série de livros ou-
trora bem-sucedida chamada Je-
sus Kid, recebe uma proposta de
um cineasta para escrever um
roteiro em moldes comerciais,

sendo obrigado a se isolar num
hotel de luxo sem contato com
o mundo exterior.

Partindo da mesma premissa,
o filme de Aly Muritiba acres-
centa à história uma espessacenta à história uma espessa
camada política, localizando o
enredo nos tópicos de discus-
são que viraram pauta diária
no país nos últimos anos, mas
que, de outro modo, já faziam
parte do conceito da obra origi-
nal e assombram escritores de
todas as épocas (em especial a
censura à liberdade criativa e a

cooptação da originalidade pe-
las agendas do mercado).

A fim de dar vazão a essas
ideias sem cair na pura verbor-
ragia, Jesus Kid não demora para
começar a brincar com a fron-
teira entre imaginação e reali-
dade. A crise criativa de Eugê-
nio e sua constante sensação de
perseguição por parte do Gover-
no se materializam na figura

do seu icônico personagem fic-
cional que dá nome ao filme e
leva sua vocação para comédia
a situações de autêntico debo-
che. Comentários sobre o pro-
cesso criativo passam a domi-cesso criativo passam a domi-
nar a segunda metade do fil-
me, que começa também a se
desconstruir e abandonar qual-
quer compromisso com o rea-
lismo dos primeiros minutos.

Essa mescla da sátira política
com a fantasia metalinguística
frequentemente evoca a obra de
Quentin Tarantino e dos Irmãos
Coen (o formalismo, os diálo-
gos irônicos, a violência súbita
e estilizada), mas herda prin-
cipalmente de Wes Anderson
um apreço por elementos cari-
caturais que guardam certa in-
genuidade. No caso de Jesus Kid,
essa dose inocente fica por con-
ta da interpretação proposital-
mente teatral de Paulo Miklos,
no papel do escritor, enquanto
Sergio Marone, como o perso-
nagem do título, embarca no
cartunesco de cabeça.

Fica faltando ainda um des-
prendimento maior do texto
e sobretudo da necessidade de
referências verbais, muitas ve-
zes repetidas à exaustão. É na-

tural, numa sátira, que as críti-
cas sejam expostas sem sutile-
za, fazendo o espectador se re-
conhecer dentro daquele ima-
ginário absurdo, mas alguns
assuntos aqui parecem pontua-
dos com demasiado didatismo
- o que torna as sequências de
ação e surrealismo mais natu-
rais do que os paralelos diretos
ao Brasil real.

ORIDÍCULOCOMOESPELHO

Em entrevista ao Viver, Aly Mu-
ritiba comentou sobre a opção
pela sátira com Jesus Kid e so-
bre o potencial do humor como
ferramenta de mudança social.
“Eu acho que a comédia é um
dos gêneros mais incríveis que
existem para se fazer crítica
política, desde a Grécia antiga.
Rir da nossa situação e utilizar

o ridículo como espelho é uma
forma muito eficaz de fazer a
sociedade se enxergar”, avalia.

“Como realizador que traba-
lha com um cinema social, a
comédia era um caminho na-
tural - e essa história era per-
feita para se contar em tom sa-
tírico. Vejo o filme como uma
grande homenagem às chan-
chadas brasileiras misturadas
com vários filmes norte-ame-
ricanos divertidíssimos que fi-
zeram parte da minha forma-
ção”, continua. “Uma cena par-
ticularmente deliciosa de diri-
gir - e de assistir - foi aquela em
que ocorre uma certa explosão
durante uma palestra motiva-
cional. Foi hilária enquanto es-
távamos fazendo e toda vez que
eu revejo, me divirto muito”,
conclui o cineasta.

Sergio Marone trouxe a

ideia de uma adaptação

cinematográfica do livro

homônimo de Lourenço

Mutarelli, lançado em2000

Sergio Marone

protagoniza o filme,

cujo elenco conta

com nomes como

Paulo Miklos
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Milena e Sérgio Carvalho, em evento social

Vinicius Coelho e Anielle Ramos, no Spettus Premium

Bom dia: “A discrição ´ e

a mãe da virtude.”

(São Bento)

O médico Fernando Bote-

lhoJúnior, doHope, farápa-

lestra noCongressoNorte-

-NordestedeOtorrinolarin-

gologia, em Fortaleza.

Excelente a visitação, in-

clusive com filas, à belíssi-

ma exposição Paisagens

de Van Gogh no Shopping

Recife.

O perfil do TSE na plata-

forma Kwai publica vídeos

em que uma urna eletrôni-

ca é mostrada por dentro,

comexplicações sobre co-

mo é montada e suas fun-

cionalidades.

Criado para garantir o pa-

gamento de pelo menos

metadedopreçodobotijão

de 13kg,ovale-gássócum-

pre o objetivo em Pernam-

buco, no Rio e na Bahia.

Luciana Santos é o nome

maisforteparaseravice-go-

vernadoranachapadaFren-

te Popular, ao lado de Dani-

lo Cabral e Teresa Leitão.

Depoisde30anos,apresen-

tadora do Globo Repórter

Sandra Annenberg volta a

trabalhar como atriz. Vai

atuar na peça infantil Pedro

e o Lobo, como narradora.

PlanodegovernodeMiguel

Coelho inclui a construção

decrechesemtodososmu-

nicípios do estado

O Sport pretende fazer

uma reforma total no gra-

mado da Ilha do Retiro.

movimento

Aurilene Medeiros, César

Rocha, Cleide Rios, José

Gaudêncio Maravilha Filho,

Lúcia Valente, Maria do Carmo

Trindade Henriques, Maria

Euthymia Pimentel, Marta

Teixeira de Freitas, Paulo Collier

de Mendonça e Rodrigo Costa.

aniversariantes

Nacadeiraque foideMarcoMaciel
Oex-governador do Piauí, ex-senador e ex-ministro da

EducaçãoHugoNapoleão tomou posse na Academia

Brasiliense de Letras, ocupando a cadeira que era deMarco

Maciel, que foi tambémgovernador, senador eministro da

Educação, alémde vice-presidente da República. Os dois eram

muito amigos

AMOR
Danuza Leão foi o grande

amor do cronista e

compositor Antônio Maria.

Sedutor, o pernambucano

admitia às mulheres que era

feio, mas pedia que lhe

dessem 15 minutos de

conversa.

NOME
A filha trans de 18 anos de

Elon Musk entrou na Justiça

para mudar de nome por

questões de gênero e

decidiu retirar o sobrenome

do pai. Xavier Musk quer

passar a se chamar Vivian

Jenna Wilson, sobrenome de

solteira da mãe, a escritora

Justine Wilson.

CONDENAÇÃO
A Justiça Federal condenou o

INSS a pagar R$ 2,5mil por
danosmorais a uma
moradora deMarília, em São
Paulo, pelo repasse indevido
de seus dados a instituições
financeiras, que usaram as
informações para oferecer
serviços e empréstimos
através de telemarketing.

SANTOS
A mostra Devoção e

Diversão: as tradições do

São João nordestino, na
Fundação Joaquim
Nabuco, fica aberta até o
dia 13 de julho. Fala da
história de três santos:
Antônio, João e Pedro.

Mariana Marinho,

em clima de alegriaem clima de alegria

www.joaoalberto.comom
_00909_0
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@joaoalbertodp @blogjoaoalberto

BrotoLegal tempernambucana
A atriz pernambucana AlanaOliveira é destaque no filme
UmBroto Legal, sobre a cantora Celly Campelo, que
brilhou na JovemGuarda e fez show numdos
lançamentos domeu livroSociedade Pernambucana, na
Blue Angel. Ela faz o papel deHelena, rival da cantora,
que é interpretada porMarianna Alexandre. Filme chega
aos cinemas no dia 16.

NaTribuna
Ícone da cardiologia pernambucana, omestre Fernando
Moraes é o entrevistado do João Alberto Informal hoje,
às 18h50, na TV Tribuna. Fala dos problemas coronários
empessoas que tiveramCovid-19, de dicas de
prevenção e conta comdetalhes como é feito um
transplante de coração.



[ Palavras cruzadas [ Astros

ÁRIES (21/03 a 20/04)
Procure se empenhar e for pro-
dutivo hoje, pois suas conquis-
tas podem apagar uma impres-
são negativa que alguém impor-
tante tem de você.

TOURO (21/04 a 20/05)
Vocêpode termuita sorte hoje em
situações que dependamde edu-
cação e/ou experiência. Quanto
mais souber, mais fácil será para
você ser ousado e direto quando
a situação exigir.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Quanto melhor tenha aproveita-
do as oportunidades no passado,
mais fácil serápara você tirar van-
tagemdeumagrandechancehoje.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
O segredo do sucesso nos seus
envolvimentos hoje é se concen-
trar na sua preparação para o que
vema seguir. Confie no que sabe.

LEÃO (23/07 a 22/08)
É bem possível que você venha a
colher alguns bons benefícios de
umasituaçãoquevemsendocon-
trolada por outra pessoa. Isso só
serápossível porquevocê tevepa-
ciênciaparaesperar a suachance.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Odia semostra bastante favorá-
vel à realização de umdesejo seu,
mas você deve buscar a realiza-
ção do seu sonho de forma prag-
mática e eficaz.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Não seja nem óbvio nem ambí-
guo sobre os meios que usar pa-
ra alcançar o sucesso. Se formui-
to transparente, abrirá a porta a
intrusos;mas se for ambíguo de-
mais decretará o fracasso.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Se estiver envolvido em algo be-
néfico hoje, não mantenha se-
gredo sobre a questão quando
ela poderia ajudar outras pes-
soas também.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O dia de hoje lhe reserva uma re-
compensaemrelaçãoaum impor-
tante assunto ao qual vem se de-
dicando há muito tempo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Alguém com quem já tem um re-
lacionamento próximo pode se
tornar ainda mais chegado a vo-
cê devido a um gesto positivo.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você hoje pode ter a chance de
mudar umasituaçãoquenão vem
lheagradandonoambientede tra-
balho. O que fizer será bem rece-
bido por todos.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Uma informação surpreendente
pode chegar aos seus ouvidos
hoje, deixando-o confuso. Pode
não ser umamá notícia, mas vo-
cê precisará sair do choque logo
se pretende se aproveitar dela.

[ 8 erros

Resolução:1.Pessoanafileirainferiordaplateia.2.Cabelodohomem.3.Lateraldoringue.4.Parteinferiordoringue.5.Tintanochão.6.Pernado
banco.7.Camisadohomem.8.Pernadohomem.

A
cantora Kate Bush, em
uma rara entrevista, des-
creveu seu retorno ao to-

po das paradas musicais como
“bastante chocante”, após a série
Stranger things render uma nova
geração de fãs para a artista. O
hit clássico Running up that hill (A
deal with God) alcançou o primei-
ro lugar na Grã-Bretanha e em
outros países depois de ser uti-
lizado de maneira impactante,
e comovente, na quarta tempo-
rada da série de Netflix ambien-
tada na década de 1980.

“É uma série tão boa, pensei
que a canção receberia alguma
atenção”, declarou à rádio BBC.

“Mas eu nunca imaginei que se-
ria algo deste tipo. É tão emocio-
nante. Mas é um pouco chocan-
te, não é? Quer dizer, o mundo
inteiro enlouqueceu.”

A música de 1985 agora tem o
recorde de maior tempo neces-
sário para um single alcançar o
topo das paradas de sucesso. E
Kate Bush possui o maior tempo
de intervalo entre singles que al-
cançaram o número, 44 anos de-
pois de Wuthering heights revelar
seu talento para o mundo.

Aos 63 anos, Bush também se
tornou a artista feminina mais
velha a alcançar a primeira po-
sição no Reino Unido. “Havia óti-

A reviravolta

de Kate Bush
Apósmais de 40 anos, cantora britânica volta ao

topo das paradas com amúsicaRunning up that hill,

graças ao sucesso da série Stranger things, da Netflix
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“Omundo enlouqueceu”, afirmou a Kate, em entrevista à BBC, sobre a repercussão

mas músicas nos anos 1980, mas
eu penso que estamos em um
momento incrivelmente emo-
cionante agora”, disse. “Quero
dizer, ok, é um momento terrí-
vel em muitos níveis para as pes-
soas. Muito difícil. Mas também
é um momento em que coisas in-
críveis estão acontecendo.”

Kate Bush passou grande par-
te das últimas décadas longe dos
olhos do público, mas fez 22 sho-

ws em Londres em 2014, quando
todos os ingressos foram vendi-
dos em apenas 15 minutos. “Jar-
dinagem é meu hobby agora”,
disse à BBC, sem revelar se está
trabalhando em músicas novas.

O último álbum de estúdio foi
50 words for snow (2011), que usou
efeitos similares aos dos sinte-
tizadores empregados em sua
obra-prima de 1985, Hounds of lo-
ve, onde está Running up that hill.

Curiosamente, Kate não tem
smartphone. “Tenho um telefo-
ne muito antigo. Mas eu gosto
dele porque passo muito tempo
no meu laptop”, disse. “E quando
saio durante o dia, isso significa
que não tenho que lidar com e-
mails e todo mundo sabe disso.
Então, eu apenas recebo mensa-
gens de texto e ligações no meu
telefone, e isso significa que te-
nho um pouco de paz.” (AFP)
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QUINA 5881

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA 11 17.813.226,63
QUADRA 2.026 7.045,11
TERNO 155.913 87.18

35 36 49 75 80

02 10 29 35 46 48 59

TIME DO CORAÇÃO BRAGANTINO /SP

TIMEMANIA 1800

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

7 ACUMULOU 38.168.589,27
6 8 44.253,09
5 413 1.224,57
4 7.861 9,00
3 76.911 3,00

LOTERIAS[

MEGA-SENA 2494

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA 1 78.763.087,85
QUINA 157 35.919,96
QUADRA 11.899 677,05

01 04 10 22 53 54

013930 RATEIO 1.350.000,001º PRÊMIO

033840 RATEIO 14.000,003º PRÊMIO

025977 RATEIO 13.000,004º PRÊMIO

059707 RATEIO 12.227,005º PRÊMIO

075071 RATEIO 15.500,002º PRÊMIO

FEDERAL 5675

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 1 1.030.921,38
14 310 996,13
13 8970 25,00
12 108360 10,00
11 584814 5,00

01 02 05 10 11 12 15 17

18 20 21 22 23 24 25

LOTOFÁCIL 2556

DUPLA-SENA 2383

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 8.222.346,94
QUINA 22 4.282,03
QUADRA 972 110,76

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA 0 0,00
QUINA 23 3.686,27
QUADRA 958 112,38

11 12 14 21 23 391º SORTEIO

02 10 20 29 41 462º SORTEIO

RECORDE

Pátio do Forró recebe
85mil pessoas

Os principais polos dos festejos
juninos de Caruaru, no Agreste
pernambucano, bateram recor-
de de público no fim de semana.
No sábado, segundo a prefeitura,
85 mil pessoas acompanharam
as atrações artísticas do Pátio do
Forró. O domingo foi a vez do su-
cesso do Alto do Moura, cuja pro-
gramação atraiu cerca de 12 mil
pessoas no auge da festa.

Entre as atrações do Pátio do
Forró, a dupla Maiara e Maraísa
e Alok. “Conheci toda magnitu-
de do São João de Caruaru, em
2017, e este evento tão grandio-
so me abriu as portas para me
apresentar em vários outros lo-
cais da região Nordeste”, desta-
cou Alok. Ele esteve nos feste-
jos de Caruaru pela quarta vez.

Após quatro dias de forró con-
secutivos, a programação do Al-

to do Moura atraiu ontem cerca
de 12 mil. Da programação des-
te domingo participaram Al-
mir Rouche, Didi Caruaru, Ná-
dia Maia e a banda Capim com
Mel, que animou o público com
os sucessos da carreira.

“A energia do público daqui
do Alto do Moura é contagiante.
Para nós, é uma honra nos apre-
sentar aqui”, disse o cantor da
Capim com Mel, Charles Bond.

A programação do Alto Moura
continua nesta terça, véspera do
Dia de São Pedro, e na quarta,
data canonicamente dedicadas
ao santo considerado “o chavei-
ro do céu”. Os festejos do dia 28
terá as apresentações de Cristi-
na Amaral, Jucélio Vilela, Fabia-
na Pimentinha e o Trio Vozes da
Seca. Petrúcio Amorim será a
grande atração do dia 29.

Os corpos de dois dos oito tri-
pulantes que naufragaram no
navio cargueiro Thais IV, na úl-
tima quarta-feira, foram reco-
nhecidos pelos familiares após
serem trazidos para o Recife no
sábado. Os corpos foram encon-
trados no dia anterior por uma
aeronave da Força Aérea Brasi-
leira (FAB) e pelo Navio Patru-
lha Guaíba. Ainda no dia do
acidente, quatro dos oito tripu-
lantes foram achados com vi-
da e passam bem. Outros dois
seguem desaparecidos.

A embarcação, carregada de
produtos diversos, saiu do Recife
na terça (21), por volta das 14h,
em direção a Fernando de Noro-
nha, onde deveria atracar na ma-
nhã da quinta(23). O naufrágio
aconteceu a cerca de 111 quilô-
metros de Cabedelo, na Paraíba.

A
smortesdeumhomemde
39 anos e de uma crian-
ça, com apenas 4 anos de

idade, chocaram os moradores
do Edifício Ébano, no cruzamen-
to entre as ruas do Riachuelo e
da Aurora, no bairro da Boa Vis-
ta, no Centro do Recife. Os dois
caíram do 13º andar do prédio.

De acordo com a Polícia Civil,
o caso trata de pai e filho. A tra-
gédia ocorreu no sábado e foi
confirmada ontem. As investi-
gações apontam para um homi-
cídio, no caso da criança, segui-
do de suicídio, do adulto. O pai
teria se jogado provavelmente
com o menino nos braços.

Em poucos minutos, curiosos

seaglomeraramemfrenteaoedi-
fício. “Passei na rua no momen-
to do acidente. Ouvi um barulho
forte; ao ver, os corpos desfigu-
rados... Muito triste. Isso acabou
meu dia”, postou no Twitter um
dos transeuntes da Riachuelo.

Testemunhas encontraram os
vidros da janela do corredor do
13º andar quebrados. O local foi
interditado por policiais, que lo-
calizaram uma bolsa, que pos-
sivelmente pertencia ao pai da
criança. Após o crime, a polícia
isolou o local e encaminhou os
corpos para o Instituto de Medici-
na Legal (IML), em Santo Amaro.

Até o fechamento desta edi-
ção, o motivo das mortes, regis-

Polícia investiga
morte de pai e
filho na BoaVista
Tragédia ocorreu no edifício do cruzamento das ruas

do Riachuelo e da Aurora e investigações apontam

que homem teria pulado com criança nos braços

Polícia investiga quais as razões para o pai se jogar

do 13º andar do prédio com o filho de 4 anos

tradas pela equipe da Força Ta-
refa de Homicídios da Capital,
não haviam sido esclarecidas.
A Polícia Civil informou que

continuará fazendo as inves-
tigações até esclarecer os mo-
tivos que levaram o pai a se
jogar do prédio com o filho.

TWITTER/DIVULGAÇÃO

NAUFRÁGIO

Familiares
reconhecem
corpos
resgatados
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Pesquisadores do Instituto de
Química de São Carlos (IQSC),
da Universidade de São Paulo,
identificaram um método com
potencial para prever a gravi-
dade da infecção por Covid-19
nos pacientes, a partir da aná-
lise do plasma sanguíneo. O
sistema pode servir como fer-
ramenta de triagem no atendi-
mento dos infectados e ser utili-
zado a fim de evitar a evolução
da doença. O estudo foi publi-
cado na revista científica Jour-
nal of Proteome Research.

De acordo com a pesquisa, os
pacientes infectados pela doen-
ça tiveram variações na concen-
tração de seis substâncias en-
contradas no sangue, chama-

das de metabólitos, sendo elas
glicerol, acetato, 3-aminoiso-
butirato, formato, glucurona-
to e lactato. As análises revela-
ram que, quanto maior o dese-
quilíbrio na quantidade dessas
substâncias no início da infec-
ção, mais graves eram os qua-
dros de saúde que os pacientes
desenvolviam.

Foram analisadas amostras
de plasma sanguíneo de 110
pacientes com sintomas gri-
pais que passaram, em 2020,
pelo Hospital da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp),
sendo que 57 deles não estavam
infectados por covid-19 e os ou-
tros 53 eram casos positivos re-
centes da doença.

Os pesquisadores observaram
que, dos infectados, dez pacien-
tes apresentaram complicações
e chegaram a ser internados
em Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI), com registro de duas
mortes. Esse grupo com quadro
de maior gravidade apresentou,
no início da infecção por co-
vid-19, variações mais acentua-
das na concentração dos meta-
bólitos citados.

Os resultados do estudo podem
contribuir, conforme apontou
o IQSC, para o desenvolvimen-
to de um novo protocolo clíni-
co que ajudaria médicos e hos-
pitais a identificarem, já nos
primeiros dias de sintomas, pa-
cientes que possam desenvolver

U
m estudo encomendado
pelo Instituto de Estudos
de Saúde Suplementar

(IESS) e realizado pela Orizon
mostrou que o custo da obesida-
de grave e mórbida no sistema
de saúde suplementar do Brasil
representa, por beneficiário, R$
2.750 por mês, o que somado ao
ano resulta em R$ 33 mil. Segun-
do os dados da pesquisa apre-
sentada no seminário Obesida-
de no Brasil: Impactos sociais e
econômicos e como vencer essa
pandemia, 22% dos sinistros que
abrangem os anos entre 2015 e
2021, estão relacionados a con-
sequências diretas com a doen-
ça e representaram um gasto de
R$ 4,8 bilhões.

De acordo com os dados, na
capital paulista a redução do
número de obesos mórbidos em
50% levaria a economia em si-
nistros de aproximadamente

R$ 96 milhões em 5 anos. O es-
tudo mostra ainda que, embo-
ra doenças graves como cânce-
res e doenças cardiovasculares
crônicas tenham tratamentos de
longo prazo caros, o diabetes ti-
po 2 é a doença que mais custa
para o sistema entre as comor-
bidades que podem ser preve-
nidas com a obesidade.

De acordo com o estudo, a
realização de cirurgia bariátri-
ca não é eficaz para intervir, a
médio e longo prazo, nos cus-
tos de beneficiários.

O estudo avaliou os dados de
faturamento de 9 milhões de
beneficiários, o que correspon-
de a 19% dos vínculos da saúde
suplementar. Foram estudados
pouco mais de 80 mil beneficiá-
rios portadores da doença entre
junho de 2015 a junho de 2021.

Segundo o estudo, os bene-
ficiários com obesidade grave

SES-PE/DIVULGAÇÃO

Sistema pode servir como triagem nas emergências

Método capaz de prever gravidade

COVID-19

Dados são de pesquisa do Instituto de Estudos

de Saúde Suplementar. Esse é o valor gasto com

beneficiários acima do peso por ano, no Brasil
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Obeso: R$ 33mil para

a saúde suplementar

ou mórbida são 0,84% do total,
ou seja, 84 em cada 10 mil. En-
tre os estudados, 60% dos gas-
tos das operadoras são com o
público feminino e 32% com o
masculino.
Outro estudo apresentado no
seminário, intitulado Cenários
para o futuro: como o aumento
da prevalência da obesidade en-
tre beneficiários pode impactar
a sustentabilidade da saúde su-
plementar, revelou que em um
cenário com ausência de inter-
venção sobre a taxa de obesida-
de, esse índice passaria de 26,8%

em 2019 para 46,04% em 2030.
Com isso, a despesa assistencial
por beneficiário chegaria a R$
3.131,37 (crescimento de 47,4%).

Se houvesse uma política de
combate à obesidade exitosa, re-
duzindo o problema pela meta-
de, a despesa assistencial por be-
neficiário seria de R$ 1.463,11,
o que corresponde a uma redu-
ção de 31,1% e a parcela associa-
da à obesidade seria de 5% em
2030. “Os resultados apontam a
importância de ações de promo-
ção e prevenção efetivas no se-
tor de saúde suplementar com

foco na obesidade para a sus-
tentabilidade a longo prazo do
setor”, conclui o estudo.

De acordo com as estimati-
vas, em um cenário de ausên-
cia de intervenção sobre a ta-
xa de obesidade, a projeção é
de aumento da prevalência da
obesidade, o que levaria a uma
despesa de R$ 3.131,37 por be-
neficiário, com percentual da
despesa associado de 55,47%,
em 2030. O Ministério da Saú-
de foi procurado para comen-
tar os dados, mas não respon-
deu. (Da Agência Brasil)

a forma grave da doença, per-
mitindo que intervenham pa-
ra evitar a evolução da doença.

Ainda segundo o IQSC, para
validar a técnica, os pesquisa-
dores planejam ampliar o nú-
mero de amostras de plasma

sanguíneo avaliadas e incluir
novos grupos, como os vacina-
dos que contraíram a Covid-19.
Além disso, eles pretendem in-
cluir informações sobre gêne-
ro e idade nas estatísticas. (Da
Agência Brasil)

Comorbidades

associadas à

obesidade, como a

diabetes tipo 2, estão

no auge dos custos
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Renegociar saldo devedor agora tem amparo legal

Pedagogia, administração,matemática,medicina e engenharia são os que têmmaior oferta

Mais de 65mil vagas no Sisu 2022
Segunda edição de 2022 abre as inscrições, de amanhã até 1º de julho. Sãomais de doismil cursos de graduação, em 73 instituições

O
Ministério da Educa-
ção informou que a se-
gunda edição de 2022

do Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu) oferecerá 65.932 vagas
para ingresso em 73 institui-
ções públicas de ensino supe-
rior. São mais de 2 mil cursos
de graduação. As inscrições se-
rão abertas amanhã e podem
ser realizadas até as 23h59 do
dia 1º de julho.

Os 10 cursos com as maiores
ofertas de vagas são, nesta or-
dem: pedagogia, administra-
ção, matemática, ciências bio-
lógicas, química, direito, físi-
ca, medicina, engenharia civil
e engenharia elétrica. O total
de cursos de graduação com
oferta de vagas é de 2.043. Só
para medicina são ofertadas
1.583 vagas.

No portal Acesso Único já é
possível consultar as vagas ofer-
tadas por modalidade de con-
corrência, cursos e turnos, ins-

tituições e localização dos cur-
sos. Os estados que mais ofere-
cem vagas são o Rio de Janeiro,
com 13.249; Minas Gerais, com
8.655; Paraná, com 6.692; e Bah-
ia, com 5.968.

Entre as instituições com mais
vagas ofertadas estão Universida-
de Tecnológica Federal do Para-
ná, a Universidade Federal Flu-
minense, a Universidade Federal
do Rio de Janeiro, a Universida-
de Federal do Maranhão e a Uni-
versidade Estadual da Paraíba.

O Sisu é o processo seletivo
pelo qual estudantes concor-
rem a vagas de instituições pú-
blicas de ensino superior a par-
tir da nota no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem). Para
participar desta edição do Si-
su, o estudante precisa ter fei-
to o Enem de 2021, obtido nota
superior a zero na prova de re-
dação, e não ter participado do
Enem na condição de treineiro.
(Da Agência Brasil)

FIES

Renegociação de dívidas é sancionada pelo governo
O presidente Jair Bolsonaro

sancionou, com veto, a lei que
permite a renegociação de dí-
vidas do Programa de Finan-
ciamento Estudantil (Fies). Pu-
blicada no Diário Oficial da
União, a Lei 14.375/22 benefi-
cia os alunos que aderiram ao
Fies até o segundo semestre de

2017. Criado em 1999, o fundo
foi instituído com o objetivo de
financiar as mensalidades co-
bradas por instituições de ensi-
no superior privadas para cur-
sos de graduação de seus estu-
dantes. Os valores dessas men-
salidades são pagos, posterior-
mente e em parcelas, pelos es-

tudantes beneficiados.
Com a sanção da lei, descon-

tos de até 77% do valor da dí-
vida poderão ser concedidos a
estudantes com débitos venci-
dos e não pagos há mais de 360
dias (na data de 30 de dezem-
bro de 2021).

Já aos alunos inscritos no Ca-
dÚnico, ou que tenham sido be-
neficiários do auxílio emergen-
cial em 2021, com débitos ven-
cidos e não pagos há mais de
360 dias, poderá ser concedido
desconto de “até 99% do valor
consolidado da dívida, inclusi-
ve principal, por meio da liqui-
dação integral do saldo deve-
dor”, detalha a Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República.

A adesão à renegociação de
dívidas do Fies deve ser feita
por meio de canais de atendi-

mento a serem disponibiliza-
dos por agentes financeiros, co-
mo Caixa e Banco do Brasil. O
Fies é também uma ferramen-
ta que possibilita, ao poder pú-
blico, fazer avaliações de insti-
tuições de ensino e de seus cur-
sos de graduação.

VETO

O texto da lei encaminhada para
a sanção presidencial instituía
o Programa Especial de Regula-
rização Tributária para Santas
Casas, hospitais e entidades be-
neficentes que atuam na área
da saúde, de forma a permitir
também o refinanciamento de
débitos de natureza tributária
e não tributária vencidos até 30
de abril de 2022.

No entanto, após “manifesta-
ção das pastas ministeriais com-

petentes”, o governo vetou o dis-
positivo que estabelecia que os
descontos em dívidas concedi-
dos com base no Programa Es-
pecial de Regularização Tribu-
tária (Pert) “não seriam compu-
tados” na apuração da base de
cálculo do imposto sobre a ren-
da; da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL); da con-
tribuição para os Programas de
Integração Social e de Forma-
ção do Patrimônio do Servidor
Público (PIS/Pasep) e da Contri-
buição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins).

Na avaliação da secretaria, “a
medida incorreria em vício de
inconstitucionalidade e contra-
riaria o interesse público, uma
vez que a instituição do benefí-
cio fiscal implicaria em renúncia
de receita”. (Da Agência Brasil)
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No funeral, viúva
deDomPhillips
exige justiça
Alessandra Sampaio leumensagem da família

no velório do jornalista britânico assassinado na

Amazônia ao lado do indigenista Bruno Pereira
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Alessandra agradeceu às pessoas que se solidarizaram com as famílias de Dom e Bruno

ONGs acusamBrasil de
obstruir progressos em
reunião daCOP15
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A
dor e a revolta se mis-
turaram no velório de
Dom Phillips, realizado

ontem, no Rio de Janeiro. O jor-
nalista foi assassinado na Ama-
zônia ao lado do indigenista Bru-
no Pereira em circunstâncias
que ainda estão sendo investi-
gadas. O corpo dele foi crema-
do em cerimônia restrita à fa-
mília e amigos mais próximos.

No velório, a viúva de Dom,
Alessandra Sampaio, leu uma
mensagem escrita pela famí-
lia aos presentes e à imprensa.
Ela garantiu que não vai deixar
de lutar por justiça e nem pelas
causas em que o marido acredi-
tava. “Seguiremos atentos a to-
dos os desdobramentos das in-
vestigações, exigindo justiça no
significado mais abrangente do

termo. Renovamos a nossa lu-
ta para que nossa dor e a da fa-
mília de Bruno Pereira não se
repitam. Como também as das
famílias de outros jornalistas
e defensores do meio ambien-
te que seguem em risco”, disse.

“Esse movimento mundial de
solidariedade e justiça e de cons-
ciência pela conservação da na-

tureza e dos povos que a prote-
gem traz uma imensa esperan-
ça a todos nós”, completou.

A viúva ainda lembrou o quan-
to o marido era especial, “não
apenas por defender aquilo que
acreditava como profissional,
mas também por ter um cora-
ção enorme e um grande amor
pela humanidade.”

Alessandra ainda agradeceu
“de coração a todas as pessoas
que se solidarizaram com Dom,
com Bruno, com nossas famí-
lias e amigos aqui no Brasil e
em outros países.” Sobre não ter

levado o corpo do marido para
a Inglaterra, Alessandra não te-
ve dúvida: “Dom será cremado
no país que amava, seu lar es-
colhido, o Brasil.”

Dom Phillips e Bruno Pereira
faziam uma expedição na re-
gião do Vale do Javari, no Ama-
zonas, e foram vistos pela últi-
ma vez em 5 de junho.

Três homens já foram pre-
sos por terem participação nos
dois assassinatos. A Polícia Fe-
deral investiga a participação
de mais envolvidos no crime.
(Correio Braziliense)

A reunião preparatória para
a COP15 sobre biodiversidade
terminada ontem, em Nairóbi
(Quênia), com pouco progresso
e obstrucionismo de vários paí-
ses, incluindo Argentina, Bra-
sil e África do Sul, segundo de-
legados das ONGs. O encontro
de seis dias buscou resolver as
divergências em relação à Con-
venção sobre Diversidade Bioló-
gica (CDB) que 196 nações ne-
gociam há mais de dois anos.

“A maior parte do tempo en-
trava em discussões técnicas,
deixando decisões importantes
não resolvidas e adiadas”, dis-
se Brian O'Donnell, diretor da
Campanha pela Natureza, que
pediu aos governos que “salvem
esse processo”.

Os países tentam adiar nego-

ciações baseadas em consenso,
diz Marco Lambertini, diretor-
-geral do WWF Internacional.
“Começando pelo Brasil. Mas ou-
tros países estão acompanhan-
do de perto”-, destaca Lamber-
tini. Nos corredores fala-se da
Argentina e da África do Sul.

Um dos principais obstáculos
é a agricultura. As metas quan-
tificadas de redução de agrotó-
xicos e uso excessivo de fertili-
zantes, presentes em uma ver-
são anterior do texto, não estão
mais incluídas. “A agricultura
é responsável por 70% da perda
de biodiversidade”, diz Guido
Broekhoven, do WWF Interna-
cional, considerando “crucial”
mudar um sistema alimentar
em que 30% dos alimentos são
desperdiçados. (AFP)
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S
ó a vitória interessa ao
Santa Cruz, no seu obje-
tivo de retornar ao G4 do

Grupo A4 na Série D. O Trico-
lor enfrenta o Atlético-BA ho-
je às 20h30 na Arena Cajuei-
ro, em Feira de Santana no in-
terior baiano. O jogo é o que
fecha a 11ª rodada da chave e
pode deixar o time coral nova-
mente entre os quatro melho-
res que garantem classificação
para o mata-mata.

Mas para isso, o Santa Cruz
precisará superar as suas pró-
prias limitações. A começar na
tabela, uma vez que os corais
ainda não venceram jogando
como visitantes. Aliás, condu-
zir vantagem nos jogos tem si-
do um problema, uma vez que
o Tricolor só liderou o placar
em apenas 112 dos 982 minu-

Retrô venceAmérica-RN e garante classificação comantecedência

ARENA PE

Santa Cruz vai

enfrentar o atual

bicampeão baiano

com a escrita de ainda

não ter vencido na

condição de visitante
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Rafael Furtado cumpriu suspensão e volta a ser opção para o técnico Martelotte

Fênix lidera chave com 24 pontos e não sai mais do G-4
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Santavisita

Atlético-BA

tos que jogou até aqui na Sé-
rie D, o que representa apenas
12% do tempo de bola rolando.

Para a partida, ao menos o
técnico Marcelo Martelotte con-
tará com a volta de uma dupla
de atacantes importante para
a escalação da equipe. Matheu-
zinho e Rafael Furtado cum-
priram a suspensão por car-

tão amarelo na última roda-
da, na derrota em casa para
o Jacuipense, e devem recupe-
rar a condição de titularidade.

Por outro lado, no entanto,
o treinador coral teve o leque
de opções reduzido para mon-
tar o setor defensivo. Sem Ro-
drigo Yuri e Elyeser, que teve
o recurso negado no STJD e te-

rá que cumprir os três jogos de
suspensão, Gilberto deve ser
mantido no time mesmo os-
cilando nas últimas partidas.

Lanterna da chave com nove
pontos, o Atlético-BA, atual bi-
campeão baiano, vai em busca
da vitória para respirar e não
ver a classificação se tornar pra-
ticamente impossível.
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Ainda restam três jogos a se-
rem cumpridos na Série D, mas
o Retrô é o primeiro clube per-
nambucano a se garantir mate-
maticamente na fase de mata-
-mata da competição. A classi-
ficação antecipada foi conquis-
tada ontem, com a vitória por
1 a 0 na Arena de Pernambu-
co sobre o América-RN, clube

mais tradicional do Grupo A2.
O gol solitário da partida foi

marcado pelo atacante Masco-
te aos 30 minutos do primeiro
tempo. Principal referência da
equipe na competição, o jogador
anotou o seu nono gol na Série
D e volta a figurar como arti-
lheiro da Divisão, ao lado de Ra-
fael Tavares do Amazonas, e de
Aleilson do Trem-AP, que tam-
bém têm nove gols marcados.

Com o resultado, o Retrô al-
cançou os 24 pontos na classifi-
cação e por conta dos confron-
tos diretos, não pode mais ser
ultrapassado por quatro equi-
pes que estão atrás na tabela.
Além disso, a liderança tam-
bém está bastante próxima de
ser definida. Basta somar mais
seis pontos nos nove que ain-
da tem em disputa para se ga-
rantir na ponta do Grupo A3.

Fábio Lima; Edson, Bruno, Bremer e Rafael;
Lucas, Ronan eMiler; Emerson, Sobral e
Cesinha.Técnico: Zé Carijé.

Jefferson; Edson Ratinho,Alemão, Luan
Bueno e DuduMandai; Gilberto (Tarcísio),
Daniel Pereira eWescley (Anderson Ceará);
Hugo Cabral,Matheuzinho e Rafael Furtado.
Técnico:Marcelo Martelotte.

Local: Arena Cajueiro, em Feira de Santana-BA
Hora: 20h30
Arbitragem:Matheus Delgado
Candançan (SP)
Assistentes: Paulo de Tarso Gussen eWesley
Silva Santos (Ambos BA)

FICHA
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Atlético-BA Santa Cruz
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Felipe Garcia; David (Diego Ferreira),
Marcondes, Jordan (Ítalo Henrique) e Manoel;
Rodrigo, Joseph, Zé Ricardo e Everton
Galdino (Lucas Santos); Renatinho (Kleiton),
Keké (Gabriel Henrique) e Ciel. Técnico:
Bruno Pivetti.

Lucas Perri; Thássio,Wellington, Bruno Bispo,
João Paulo e Pedro Victor; Ralph, Richard
Franco e Victor Ferraz; Jean Carlos e Amarildo
(Renan). Técnico: Roberto Fernandes.

Local: Estádio Soares deAzevedo,Muriaé (MG)
Árbitro: LeonardoWillers Lorenzatto (MT)
Assistentes: Fábio Rodrigo Rubinho e
Fernanda Kruger (ambos doMT)
Cartões amarelos: João Paulo,Thássio,
Jean Carlos,Wellington (Náutico)
Cartão vermelho: Lucas Perri e Victor
Ferraz (Náutico)
Gols: Amarildo (Náutico), aos 38’do 1ºT;
Ciel (Tombense), aos 52’do 2ºT.

FICHA
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Tombense Náutico

As ofensas contra o árbitro

foram relatadas em

súmula e podem trazer

prejuízos ao Náutico mais

adiante na competição

Roberto elogia entrega
doNáutico e ataca árbitro
A jogada que gerou a penalidade para o Tombense no fim do jogo revoltou
alvirrubros, rendendo também a expulsão do lateral-direito Victor Ferraz
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Com a demissão de Gilmar
Dal Pozzo confirmada na ma-
nhã de ontem, a expectativa
da diretoria do Sport é anun-
ciar o quanto antes o nome do
novo técnico. Até lá, o interino
César Lucena, que comandou
a equipe em três jogos neste
ano, obtendo duas vitórias e
um empate, assume o posto
de imediato.

“A partir desse momento, o
Sport busca uma comissão téc-
nica, um novo comando para
o futebol dentro das quatro li-
nhas. Iniciamos algumas con-
sultas e esperamos ter brevida-
deparaanunciaronovocoman-
dante”, disse o vice-presidente
de futebol, Augusto Carreras.

Dal Pozzo nunca foi bem ava-
liado pela torcida, que apresen-
tou uma rejeição muito grande

em cima de seu trabalho antes
mesmo de ser anunciado como
treinador do Sport. No início
de sua trajetória, até apresen-
tou um futebol superior ao do
antecessor, Gustavo Florentín.

Aequipe rubro-negra, inclusi-
ve, chegou na final da Copa do
Nordeste e vendeu caro a der-
rota para o Fortaleza. Porém,
desde o início da Série B, o ní-
vel de futebol caiu bastante.

Em 14 partidas que disputou,
conquistou cinco vitórias, seis
empates e três derrotas, figu-
rando em sua maior parte do
tempo no G4. Porém, o empate
contra o Brusque acabou sen-
do a gota d’água em sua conti-
nuidade no Sport, que chegou a
quarta partida sem vencer. No
total, Dal Pozzo disputou 21 jo-
gos, venceu oito, empatou no-
ve e perdeu quatro. Um apro-
veitamento de 55.55%.

FERNANDO CASTRO

esportes@diariodepernambuco.com.br

M
esmo com o empate
em 1 a 1 contra o Tom-
bense ontem, o Náuti-

co saiu de campo com um gos-
to de derrota. Isso porque o árbi-
tro Leonardo Willers Lorenzat-
to, do Mato Grosso, marcou um
pênalti duvidoso aos 52 minutos
do segundo tempo. O técnico Ro-
berto Fernandes elogiou a entre-
ga dos jogadores em campo, que
atuaram durante grande parte
da segunda etapa em desvanta-
gem numérica, mas fez duras
críticas à arbitragem da partida.

“Essa era uma entrevista pós-
-jogo para a gente estar falando
do quanto os jogadores do Náu-
tico foram guerreiros, lutaram.
Eles jogaram praticamente todo
o segundo tempo com um joga-
dor a menos, no primeiro tempo

a equipe jogou dentro de campo
do adversário e fez um jogo para,
merecidamente, sair daqui, com
os trêspontos.Masnós temosque
falar do covarde e da covardia
que fez o senhor Leonardo (ár-
bitro”, disse Roberto Fernandes.

No pênalti marcado pelo árbi-

tro no final do jogo, o atacante
Pedro Victor esbarra de leve no
jogador do Tombense. A bola es-
tava indo para fora após um cru-
zamento na área e o pênalti aca-
bou sendo marcado. Os jogadores
do Náutico se revoltaram contra
a arbitragem e, mesmo do ban-

co de reservas, Victor Ferraz aca-
bou sendo expulso. Roberto Fer-
nandes citou um lance parecido
envolvendo o atacante Robinho
em um lance de ataque do Tim-
bu. Os xingamentos foram rela-
tados pelo juiz na súmula e po-
de render dores de cabeça futu-
ras ao time.

“Pega um ou dois minutos
antes do pênalti canalha que
ele deu e olha o lance que ele
não deu de Robinho dentro da
área. Foi o mesmo lance. Então,
o que esse cara fez foi covardia.
Se por incompetência ou por
má intenção, isso quem pode
responder é ele. Agora, infeliz-
mente, o Náutico sai da partida
de hoje (ontem)com um empa-
te de uma forma que não foi pe-
la produção dos atletas, porque
se entregaram para sair com a
vitória”, completou.

Sport tempressa para
contratar novo técnico

ILHA

Técnico alvirrubro

chamou o árbitro

Leonardo Lorenzatto

de covarde

CLASSIFICAÇÃO
P V SG

Cruzeiro 31 10 11
Vasco 30 8 11
Bahia 25 8 7
Grêmio 22 5 7
Sport 21 5 3
Tombense 20 4 2
Criciúma 19 5 2
Londrina 18 5 -1
CRB 18 5 -6
Brusque 17 5 -3
Novorizontino 17 4 -4
Operário 16 4 -1
SampaioCorrêa 16 4 -2
Chapecoense 15 3 0
CSA 15 2 -2
Ituano 14 3 -1
Náutico 14 3 -5
Ponte Preta 13 3 -5
Guarani 13 2 -7
Vila Nova 11 1 -6
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