
Vida Urbana 19

OLINDA

PRAIA REABRE COMAGLOMERAÇÃO

E POUCASMÁSCARAS

DIARIOdePERNAMBUCO
diariodepernambuco.com.br

O JORNAL MAIS ANTIGO EM CIRCULAÇÃO NA AMÉRICA LATINA . 196 ANOS DE CREDIBILIDADE

RUMO AOS 200 ANOS

CHICO DE ANDRADE /SETUR

DIVULGAÇÃO

CDC/REPRODUÇÃO

SEXTA-FEIRA Recife , 5 de agosto de 2022 nº 217

(81) 3320 2020 (capital)

0800 2818822 (interior)

(81) 9217 0191 (whatsapp)

Fotografe o QR code e acesse a página

para fazer a sua assinatura do Diario

nas redessac assinaturas
YouTube
diariodepernambucotv

Facebook
Diario de Pernambuco

Twitter
@DiarioPE

por uma prática

sustentável,

recicle o seu

classilider@diariodepernambuco.com.br

editais@diariodepernambuco.com.br

depto.comercial@diariodepernambuco.com.br

classilíder3419 9000Anuncie no

DP
Instagram
@diariodepernambuco

Telegram
DiariodePernambucoOficial

sac@diariodepernambuco.com.br

O Governo de Pernambuco anunciou o investimento de R$ 25 milhões em equipamentos para as forças de segurança.

O montante é destinado à compra de 8 mil coletes balísticos de uso individual, além de mais de 5 mil pistolas das

fabricantes Beretta e Glock e munições. O anúncio foi durante reunião do Pacto Pela Vida, que analisou os dados da

criminalidade no estado e apontou preliminarmente para uma queda nos indicadores criminais em julho. VidaUrbana 12

Estado investeR$ 25milhões
para equipar as polícias

Segurança Pública

Obras vão até outubro de 2023
Comprevisão de entrega até outubro de 2023, as obras demodernização e

ampliação devemgerar 1,5mil postos de trabalho. Economia 6
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Teatro Apolo:Teatro Apolo: Inaugurado em
1842, é o mais antigo teatro do Re-
cife. Tem fachada em mármore de
Lisboa e integra o Centro de For-
mação e Pesquisas das Artes Cê-
nicas Apolo-Hermilo. Nos meados
do século 19, várias sociedades de
teatros foram formadas e uma de-
las construiu o Teatro Apolo entre
os anos de 1835 e 1840, só sendo
inaugurado em 19 de dezembro de
1842. De estilo neoclássico. Após a
abertura do Teatro de Santa Isabel,
o Teatro Apolo caiu em decadên-
cia e foi fechado em 1863. O pré-
dio foi mutilado até ser reforma-
do e reinaugurado em 1982, mas
nunca voltou a ter o mesmo bri-
lho de antigamente. Fica no Rua
do Apolo, 121, no Recife Antigo.

Teatro de Arena: Ficava num pe-
queno e confortável espaço no ca-
sarão 1242 da Avenida Conde da
Boa Vista. Foi criado inspirado no

Teatro de Arena de São Paulo. Nele,
Hermilo Borba Filho dirigiu Mari-

do Magro, Mulher Chata, de Augus-
to Boal, Eles Não Usam Black-tie, de
Gianfrancesco Guarnieri e A Man-

drágora, de Maquiavel. Funcionou
de 1960 a 1966, quando passou a
ser o Teatro Popular do Nordeste,
criado por Hermilo Borba Filho e
Ariano Suassuna.

Teatro Popular do Nordeste:Teatro Popular do Nordeste: Te-
ve uma marcante participação na
vida cultural do Recife e também
como reduto político. A estreia foi
com a peça O Inspetor Geral, de Ni-
kolai Gogol. A posição política de
centro do TPN rapidamente ten-
deu para a esquerda, o que provo-
cou forte repressão no governo mi-
litar. Evandro Campelo, Moema Ca-
valcanti e Joacir Castro passam a
integrar, de modo muito ativo, os
elencos do TPN, participando de
montagens de espetáculos inspi-

rados na luta contra o autoritaris-
mo, contra a tortura, contra a fal-
ta de liberdade e de democracia.
Outros artistas do MCP, como a
cantora e compositora Teca Cala-
zans, estiveram próximos ao TPN,
apresentando espetáculos na se-
de do grupo. Com a pronta ajuda

de Ariano Suassuna, Luiz Mendon-
ça evita a prisão e consegue fugir
para o Rio de Janeiro, com a espo-
sa, Ilva Niño, ambos na clandesti-
nidade. O teatro recebeu também
artistas como Gilberto Gil e Cae-
tano Veloso. Um dos maiores su-
cessos foi o show A criação do mun-

do segundo Ary Toledo, que ficou em

Os teatros doRecife: de ontemedehoje cartaz dois meses, sempre com ca-
sa cheia. O teatro fechou em 1970,
deixando uma história marcante

Teatro Joaquim Cardoso:Teatro Joaquim Cardoso: Esse es-
paço está localizado dentro do Cen-
tro Cultural Benfica, um casarão
na Madalena do século 19, tomba-
do em 1981, cercado de construções
históricas, áreas verdes e vizinho
ao Rio Capibaribe. Tem apenas 50
lugares e fica na Rua Benfica, 157.
O Centro Cultural Benfica, criado
em 2001, é um espaço extensionis-
ta da UFPE, utilizado para o lança-
mento de livros, projeção de filmes,
apresentação de peças teatrais, con-
certos musicais e exposições artís-
ticas e a realização de cursos, semi-
nários e palestras. Considerado um
dos mais importantes espaços cul-
turais do Recife, o Centro Cultural
Benfica abriga diversas instituições.
Além do Teatro Joaquim Cardozo, a
Livraria Benfica, o Instituto de Ar-
te Contemporânea (IAC) e o Acer-
vo Museológico Universitário, que
reúne uma coleção de obras de ce-

râmica da UFPE, inclusive com pe-
ças do Mestre Vitalino, de Caruaru.

Teatro do Derby:Teatro do Derby: Junto ao Quar-
tel-general da Polícia Militar de
Pernambuco, funcionou durante
muitos anos, como cinema e tea-
tro. Foi inaugurado em setembro
de 1936, pelo então governador de
Pernambuco Carlos de Lyra Caval-
canti e pelo coronel Jurandir Bizar-
ria Mamede, comandante-geral do
Exército em Pernambuco. Em 1949,
passou a ser a principal casa de es-
petáculos do Recife, com o fecha-
mento do Santa Isabel, para obras
para a comemoração do seu cen-
tenário. Em 1950, foi sede do Fes-
tival de Cinema do Recife. Duran-
te muitos anos recebeu musicais,
shows de mágicos e artistas famo-
sos. Está fechado há muitos anos,
ainda sem previsão de reabrir. Al-
guns comandantes da PM chega-
ram a anunciar uma reforma, mas
não conseguiram realizar as obras.

* Jornalista

Inaugurado em 19 de

dezembro de 1842, o

Teatro Apolo é o mais

antigo do Recife

Fundado em 1825 por

Antonino José de Miranda Falcão
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Falar em aquecimento global no
Recife lembra o ranking da ONU
(16ª cidade mais vulnerável à ele-
vação do mar). Porém, o recente
boletim do Observatório do Clima
mostra outros efeitos da mudan-
ça climática que chegaram antes.

As conclusões vêm do WWA -
World Weather Attribution, que
analisou a relação entre a crise cli-
mática e a força das chuvas (aumen-
to de 20% na intensidade), deixan-
do 120 mortos e milhares de desa-
brigados, sendo a maior tragédia
climática em 50 anos na região.

Dois aspectos foram apontados
como urgentes para o futuro do

Recife. Ambos envolvem as cha-
madas ‘adaptações climáticas’
(efeitos demográficos e econômi-
cos da mudança no clima).

Um deles se refere aos impac-
tos climáticos sobre a população
mais pobre, que já vive em condi-
ções de vulnerabilidade em tan-
tos aspectos.

O outro abrange os efeitos de
desequilíbrios do clima que ocor-
rem em outras localidades, mas
repercutem em polos regionais co-
mo o Recife (secas, migrações, es-
cassez de alimentos, fornecimen-
to de energia, água etc.).

A metodologia do WWA inova

ao identificar a relação entre os
desastres ambientais e seus efeitos
de caráter socioeconômico, além
dos aspectos puramente climáti-
cos. No Recife, junte-se a elevada
exposição litorânea com a vulne-
rabilidade social da sua população.

Nas palavras da climatologista
Edvânia Pereira (APAC/WWA) “...
as construções do Recife são, de
certa forma, arriscadas. A vulne-
rabilidade da região é muito al-
ta”. Some-se a isso a duvidosa efi-
ciência da infraestrutura e servi-
ços públicos diante da escala do
desafio climático.

Para Alexandre Köberle (Impe-

ORecife na rota do caos climático

Felipe Sampaio *
opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

rial College Lodon/WWA), a situa-
ção no Recife piora em função do
descrédito dos alertas da Defesa
Civil junto à população. “Falta
saber o que fazer, para onde ir. É
preciso aprimorar os treinamen-
tos com a população”.

A sobrecarga sobre as cidades
tende a se agravar, com o aumento
da frequência e da intensidade dos
eventos climáticos. Normalmente
os maiores atingidos são os pobres.

Isso traz para a discussão o con-
ceito de ‘justiça climática’, que in-
clui a prioridade que o Estado de-
ve dedicar às desigualdades sociais,
evitando seu aprofundamento de-
vido à mudança do clima.

Outra Ong, o Climainfo, alerta
para a má gestão dos rios nordesti-

nos, como o São Francisco, cuja va-
são privilegia a produção hidrelé-
trica e a grande irrigação, degra-
dando a pequena agricultura e a
renda dos mais pobres. Os efeitos
alcançarão cidades como o Recife.

O Climainfo alerta ainda para
o desperdício com obras caras de
efeito temporário, como as engor-
das de praias urbanas. Importante
é implementar um plano de reor-
denamento territorial profundo
na cidade, com atenção na emer-
gência climática.

* Cofundador do Centro Sobe-

rania e Clima; ex-assessor espe-

cial doministro da Defesa (2016-

2018); foi secretário-executivo

de Segurança Urbana do Recife



Marília quer um
NovoChapéu
de Palha
Proposta apresentada emBarreiros, naMata Sul,

prevêmaior assistência ao trabalhador do campo

e da cidade e incentivo ao empreendedorismo

A
candidata ao governo
do estado Marília Ar-
raes (SD) prometeu on-

tem ampliar o programa Cha-
péu de Palha, criado por Miguel
Arraes, pelo ex-governador per-
nambucano e avô da deputada
federal. Ela assumiu o compro-
misso em Barreiros, cidade da
Mata Sul, com forte influência
da cultura canavieira.

“Vir a Barreiros me lembra das
vezes que vim aqui com Miguel
Arraes para falar sobre o Cha-
péu de Palha para o homem do
campo. Era uma época em que
os pernambucanos eram prio-
ridade. Essa foi a grande obra
de Arraes”, disse a candidata.

Em um eventual governo, Ma-
rília afirmou que vai, a partir
de um Novo Chapéu de Palha,
ampliar o apoio e assistência
aos trabalhadores, incentivar
o empreendedorismo, estimu-
lar a formação e capacitação
e facilitar o acesso ao crédito.

Criado em 1988, o Chapéu
de Palha se tornou lei estadual
em 2007, quando o governador

Tucana
pretende
criar vagas
de creche
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por Rhaldney Santos

Diario político

Novos apoios
O ex-presidente Lula (PT) recebeu, ao longo desta semana,

apoios de diversos partidos. Com o fim das convenções par-
tidárias se aproximando, as legendas começaram a negociar
as alianças comopetista. Primeiro, o presidente doUniãoBra-
sil, Luciano Bivar, que estava como pré-candidato ao executi-
vo nacional pela legenda, renunciou à disputa - segundo fon-
tes - após conversar com dirigentes do Partido dos Trabalha-
dores. Bivar concorrerá a deputado federal em Pernambuco,
agora com o plano de ser um dos chamados “puxadores de
votos” do UB. Apesar da costura, o União Brasil ainda lançará
a senadora do Mato-Grosso do Sul, Soraya Thronicke, à pre-
sidência. Mais tarde, André Janones (Avante) também anun-
ciou a retirada de sua candidatura à Presidência da Repúbli-
ca para apoiar Lula. Janones teve o mandato cassado pelo
TRE-MG, assim como todos os federais eleitos peloAvante em
2018, já que o partido está sob a suspeita de fraude nas cotas
femininas. O deputado recorrerá da decisão, mas pode ficar
inelegível para disputar qualquer cargo neste ano.

Vai e volta
Além das duas retiradas de

candidatura, Lulapodecon-

tar como apoio do PROS. O

atual eoex-presidenteda le-

gendabrigamnaJustiçapa-

ra decidir quem irá manter-

-seàfrentedopartido.Oatual

presidente,MarcusHolanda,

apoiaacandidaturadePablo

Marçal, e assumiu o posto

no partido após o fundador

da sigla, Eurípedes Jr, ser

acusado pelo próprio grupo

político por lavagem de di-

nheiro. No último domingo,

o Supremo Tribunal Federal

(STF) entendeu que a presi-

dência deveria ser concedi-

da novamente a Eurípedes,

que tem interesseemapoiar

achapaLula-Alckmin.Noen-

tanto, oSTFvoltouatrás em

sua própria decisão, na últi-

maquarta-feira, devolvendo

opostoaHolanda,oqueman-

tém Pablo Marçal na condi-

ção de candidato. De toda

forma, a candidatura de Ja-

nones segue ameaçada.

*É hoje*
A Frente Popular realiza ho-

jeaconvençãoquevaioficia-

lizar as candidaturas de Da-

niloCabral (PSB)agoverna-

dor de Pernambuco, Teresa

Leitão (PT) para oSenado e

LucianaSantos (PCdoB)pa-

ra vice. A confirmação do ti-

me do presidente Lula (PT)

em Pernambuco acontece-

rá no Clube Português, na

ZonaNortedoRecife, às 15h.

Definido
Na convenção do MDB de

Pernambuco, o presidente

regional da sigla, o deputa-

do federal e candidato à ree-

leição Raul Henry apresen-

touos novospostulantes do

partido. Foram homologa-

das 22 candidaturas a de-

putado federal, além do

apoio às campanhas deDa-

nilo Cabral (PSB), a gover-

nador do estado, e da sena-

doraSimoneTebet (MDB) à

Presidência da República.

Entrevista
O deputado federal Carlos

Veras (PT) será entrevista-

do hoje, a partir das 9h, na

RádioClubeAM720.Atrans-

missão será simultânea pe-

los canais Diario de Per-

nambuco no YouTube e no

Facebook.

_00303_0www.diariodepernambuco.com.br/politica

Editor: Filipe Assis Editor assistente: Jailson da PazTelefone: 2122.7508 e-mail:politica@diariodepernambuco.com.brRecife, sexta-feira, 05/08/2022

Candidata

lembrou das

viagens que fez com

Miguel Arraes para o

avô falar das ações

do programa

era Eduardo Campos, neto de
Miguel Arraes e primo de Ma-
rília. A princípio, o programa
atendia famílias da área cana-
vieira na entressafra, mas, ao
se tornar lei, passou a atender
os trabalhadores de baixa ren-
da da fruticultura irrigada e da
pesca artesanal.

Marília foi a Barreiros, acom-
panhada do candidato ao Sena-
do por sua chapa, André de Pau-
la (PSL), para participar de um
evento organizado pelo candi-
dato a deputado estadual Pedro

Ivo Wanderley, que disputou e
perdeu a prefeitura do muni-
cípio em 2020 pelo PDT. Apoia-
dor da candidata desde 2018,
Pedro Ivo afirmou que a neta
de Arraes caminha para ser a
primeira mulher eleita gover-
nadora de Pernambuco.

Também participaram do ato
em Barreiros, os ex-prefeitos Jo-
sé Barbosa, de São José da Coroa
Grande, e Eduardo Coutinho, de
Água Preta, e a candidata a de-
putada federal pelo Solidarie-
dade, Maria Arraes.

Em uma roda de conversa com
mulheres no Alto Santa Isabel,
na Zona Norte do Recife, a can-
didata ao governo Raquel Lyra
(PSDB) afirmou que pretende

criar 60 mil vagas de creches,
além de construir cinco mater-
nidades no estado.

“Pernambuco não está bom
para ninguém. As políticas não
chegam nas crianças, nas mães,
e, para mudar essa realidade, é
preciso sair do discurso e ter de-
cisão política. Eu sei como fazer”,
ressaltou a tucana, ao lado da
candidata a vice, Priscila Krause.

Raquel disse que, em suas ges-
tões à frente da Prefeitura de Ca-
ruaru, criou a Secretaria Muni-

cipal da Mulher, ampliou o nú-
mero de vagas de creche, que
saltou de 1,5 mil para 7,5 mil,
e construiu uma maternidade
nova com capacidade para 450
partos por mês.

O encontro ocorreu na Asso-
ciação Quatro de Outubro e tam-
bém reuniu moradoras do Alto
Santa Isabel, Alto do Mandu, No-
va Descoberta, Vasco da Gama,
Alto Nossa Senhora de Fátima,
Mangabeira, Alto José do Pinho
e Alto José Bonifácio.
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Ato da Frente Popular
fecha ciclo de convenções
O deputado socialista Danilo Cabral terá o nome homologado para a disputa

ao Governo de Pernambuco em evento nesta sexta-feira, no Clube Português

Em campanha à reelei-
ção, o presidente Jair Bol-
sonaro (PL) volta ao Recife
neste sábado. A programa-
ção inclui motociata pelas
ruas da Imbiribeira, jantar
com pastores de denomina-
ções evangélicas e participa-
ção na Marcha para Jesus,
programada para ocorrer
na Avenida Boa Viagem. A
agenda será cumprida ao la-
do dos candidatos a gover-
nador pelo seu partido, An-
derson Ferreira, e ao Sena-
do, Gilson Machado.

Bolsona-
ro chegará
à capital
p e r n a m -
bucana pe-
la manhã.
Da Base Aé-
rea, no Ibu-
ra, o presi-
dente seguirá de moto, ao
lado de apoiadores, até a fa-
culdade Universo, onde o tra-
jeto deve ser encerrado por
voltas das 13h. Após a moto-
ciata, Bolsonaro almoçará
com pastores e seguirá pa-
ra a Marcha, onde discursa-
rá num trio elétrico.

Organizado pelo Fórum
Evangélico Nacional de Ação
Social e Política (Fenasp) e
pelo Conselho de Pastores
de Pernambuco (Copaspe),
o evento religioso está mar-
cado para começar às 14h,

nas imediações da Padaria
Boa Viagem. Os organiza-
dores da Marcha decidiram
que o evento não vai permi-
tir manifestações político-
-partidárias.

Apesar do veto oficial a
discursos eleitorais nos trios
elétricos, o pré-candidato a
deputado estadual Júnior
Tércio (PP) e Clarissa Tércio
(PP), pré-candidata a depu-
tada federal, poderão subir
também por representarem
denominações religiosas.

Já os candidatos ao governo
e ao Sena-
do, respec-
tivamente,
Anderson
Ferreira e
Gilson Ma-
chado, con-
firmaram
presença

na Marcha, mas ainda não
se sabe se poderão discursar.
Bolsonaro, por sua vez, tem
espaço garantido no primei-
ro dos dez trios que desfila-
rão pela avenida da Zona Sul.

A motociata bolsonarista
que cruzará a Zona Sul da ca-
pital do estado será a segun-
da realizada em Pernambuco
neste ano. Em junho, o pre-
sidente esteve em Caruaru
para participar do São João
da cidade e aproveitou para
fazer um rápido passeio em
torno da cidade.

A
pós maratona de conven-
ções partidárias, nesta
sexta-feira será a vez da

Frente Popular oficializar Dani-
lo Cabral (PSB) como candidato
a governador de Pernambuco.
A convenção está prevista para
acontecer no Clube Português,
às 15h, e será a última entre os
concorrentes de maior peso ao
Palácio do Campo das Princesas.
Hoje é a data-limite para a rea-
lização de convenções partidá-
rias em todo o país.

Sem a candidatura do socialis-
ta decolar nas pesquisas de in-
tenção de voto, a Frente Popu-
lar planejou um grande even-
to, com a vinda de caravana de
todas as regiões do estado, pa-
ra dar visibilidade à campanha
e empolgar a militância.

São esperadas presenças de
apoiadores de todas as legendas
que compõem o arco de alianças
da Frente Popular – PSB, PT, PP,
PV, PCdoB, Republicanos, PDT,
MDB. Além de homologar a can-
didatura de Danilo, a convenção
deve confirmar os nomes de Lu-

ciana Santos (PCdoB) para vice e
de Teresa Leitão (PT) ao Senado.

Apostando nas cores amarela
e vermelha, a convenção refor-
çará o elo entre petistas e socia-
listas, apresentando Danilo co-
mo o “único” candidato de Lula

em Pernambuco na disputa pe-
lo Palácio das Princesas. Há ex-
pectativas de que o líder petis-
ta faça algum pronunciamento
virtual durante o evento.

“Está chegando o grande dia

(...) vamos oficializar o time de
Lula em Pernambuco”, avisa Da-
nilo em vídeo divulgado nas re-
des sociais, onde aparece convi-
dando seus/as apoiadores/as a es-
tarem presente no lançamento
das candidaturas.

Apesar do protagonismo eleito-
ral exigido pela Frente, na cam-
panha estadual deste ano, Lula
também conta com o apoio de
mais dois palanques - Marília Ar-
raes (SD) e João Arnaldo (PSol).
Marília, antes filiada ao PT, li-
dera as pesquisas de intenção
de votos ao governo do estado.

O PSB tem investido para que
o lançamento das candidaturas
seja um “grande evento”, mar-
cando o último dia de conven-
ções partidárias. Este é, inclusi-
ve, um discurso reforçado pelas
figuras políticas da Frente Popu-
lar, a exemplo de Teresa Leitão.
“Vamos espalhar amor e defen-
der a democracia. É hora de Per-
nambuco e o Brasil avançarem
juntos, abraçados de novo”, diz
a petista em vídeo compartilha-
do no Instagram.

Presidente vai participar demotociata na ImbiribeiraChapa majoritária encabeçada por Danilo tem o apoio oficial do ex-presidente Lula

Bolsonaro faz campanha
noRecife neste sábado

MOTOCIATA
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O ponto de partida da

motociata é a Base Aérea,

no Ibura, com chegada nas

imediações do campus da

Universo, na Imbiribeira

Vamos espalhar
amor e defender
a democracia. É
hora de Pernambuco
e o Brasil
avançarem juntos”

Teresa Leitão,
candidata ao Senado
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Janones desiste de
candidatura e apoia Lula
Candidato petista se comprometeu em incorporar propostas do deputado

do Avante em seu plano de governo, como o Auxílio Brasil de R$ 600

O
deputado federal André
Janones (Avante) desis-
tiu da candidatura à

Presidência da República nas
eleições de outubro de 2022. O
comunicado foi feito ontem de-
pois de reunião com o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT), em São Paulo (SP). Janones
vai se encontrar com a equipe
das redes sociais de Lula e deve
ficar responsável por essa parte
da campanha petista.

O anúncio da aliança foi fei-
to via redes sociais de Janones.
“O Lula está ao meu lado, e vai
encampar nossa luta junto co-
nosco. Nesse momento a gen-
te retira nossa candidatura. A
candidatura presidencial do de-
putado André Janones, a partir
deste momento ela está unifi-
cada e passa a ser representa-
da pela candidatura do presi-
dente Lula”, disse Janones, em
transmissão no Facebook ao la-
do do ex-presidente.

Lula e o deputado começa-
ram a dar sinais de aproxima-
ção no dia 28 de julho. O can-
didato do Avante, partido que
já aceitou se aliar a Lula e ao
PT, escreveu nas redes sociais
propostas para combater a fo-
me no Brasil. Entre as propos-
tas, uma seria transformar o
Auxílio Brasil de R$ 600 em
permanente, além da criação
de um valor dobrado do bene-
fício social a mulheres que che-
fiam lares, da efetivação da Lei
de Inclusão do Deficiente Físi-
co e de uma maior atenção do
poder público à saúde mental.

Curiosamente, quando
eleito deputado federal em
2018, Janones disse que ja-
mais apoiaria o petista nu-
ma disputa eleitoral: “Não
contem comigo para defen-
der Lula. Não contem comi-
go para defender Bolsonaro.
Contem comigo para defen-
der o povo brasileiro”, escre-
veu. O deputado foi filiado ao
PT de 2003 a 2012.

Janones teve o mandato de
deputado federal cassado pe-
lo Tribunal Regional Eleitoral
(TRE-MG) por fraude na cota
de candidatas femininas fei-
ta pelo Avante nas eleições
de 2018. A decisão atende
a uma solicitação do Minis-
tério Público Eleitoral, que
pede a anulação de todos os
votos obtidos pelo partido e
a desconstituição dos man-
datos dos deputados eleitos.

Além de Janones, Luis Ti-
bé e Greyce Elias perderam o
mandato, assim como os de-
putados estaduais Fábio Ave-
lar de Oliveira e João Bosco,
atualmente no Cidadania. O
Avante promete recorrer ao
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). (Estado de Minas)

Deputado
já foi
crítico
do petista
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Candidatos deram

os primeiros sinaisos primeiros sinais

de aproximação nasde aproximação nas

redes sociais

PTB

Padre ortodoxo

será vice de

Jefferson

OPTB anunciou ontem o

nome do padre ortodoxo

Kelmon Luís da Silva Souza

como candidato a

vice-presidente da República.

A escolha ficou a cargo do

presidente de honra do

partido, Roberto Jefferson,

candidato da legenda ao

Palácio do Planalto.

De acordo com a nota da

sigla, Kelmon Souza, que é

“conservador de direita,

sempre se dedicou à Igreja e

ao combate político do

avanço da esquerda

cristofóbica no país”. (CB)

Lula respondeu à publicação
na rede: “Estamos juntos nes-
sa causa”. No dia seguinte, Ja-
nones publicou: “Bolsonaro me
bloqueou, Ciro não aceitou en-
contrar comigo, Tebet ignorou
por completo minha existência,
enquanto aquele que lidera as
pesquisas pediu publicamen-
te pra conversar comigo. Hu-
mildade e democracia andam
lado a lado. Convite aceito. Va-
mos conversar, Lula”.

Janones fez críticas ao atual
governo, que, segundo ele, “usa
a fome em momentos de elei-
ção”, diferentemente de Lula,
que “dedicou a vida” para com-
bater à pobreza. “Eu jamais me
aliaria àqueles que usam a fo-
me dos mais pobres e necessi-
tados como moeda eleitoral em
tempo de eleição, como foi fei-
to recentemente pelo atual go-
verno, mas, sim, a quem dedi-
cou uma vida inteira no com-

bate à pobreza para ajudar os
mais necessitados. Por isso, eu
e Lula estamos juntos agora.”

Também participaram da re-
união o ex-governador Geraldo
Alckmin (PSB), vice na chapa
do petista; a presidenta do PT,
deputada Gleisi Hoffmann (PT-
-PR); e o senador Jacques Wag-
ner (PT-BA), um dos coordena-
dores da campanha do ex-presi-
dente. (AnaMendonça eRogerDias,

do Estado de Minas)

RICARDO STUCKERT/ DIVULGAÇÃO
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

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

DÓLAR
Junho/2022 0,67
Maio/2022 0,47
Abril/2022 1,06
Março/2022 1,62

BOLSAS (em %)> <
IBOVESPA

+ 2,04%
DOW JONES

- 0,26%

03/ agosto 5,2780
02/ agosto 5,2792
01/ agosto 5,1786 5,34905,2204

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,49

SELIC
Em% ao ano

13,75

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,7432 0,7432
(-1,0913%)

IPCA do IBGE (em%)

Obra noAeroporto vai até
outubro do próximo ano
Atualmente, terminal pernambucano se destaca como umdos seismaiores do

Brasil em número de passageiros embarcados e quarto em volume de cargas

C
om previsão de entrega
até outubro de 2023, as
obras de modernização

e ampliação do Aeroporto In-
ternacional do Recife/Guarara-
pes - Gilberto Freyre já foram
iniciadas. A reforma, que faz
parte de um pacote de investi-
mento global de R$ 1,4 bilhão
da Aena Brasil em seus termi-
nais, deverá gerar 1,5 mil pos-
tos de trabalho.

Atualmente, o terminal per-
nambucano se destaca como um

dos seis maiores em número de
passageiros embarcados e quar-
to em volume de cargas. No últi-
mo mês, o aeroporto registrou
um aumento de 10% no núme-
ro de assentos nos voos em re-
lação ao mesmo mês de 2019.

A área de embarque atual ga-
nhará 7 mil m2. O equipamen-
to receberá ainda novas lojas de
alimentação, um mini merca-
do, novas salas vip e auditório,
novo sistema de bagagem au-
tomatizado e retrofit das estei-

ras existentes e implantação de
uma nova de alta capacidade.

Também serão implantadas
novas pontes de embarque e re-
forma das atuais, pátio e sala de
embarque remoto ampliados,
um novo píer internacional. Os
fluxos serão melhor sinalizados
e mais intuitivos e está prevista
a automação do controle de pas-
saportes com e-gates e dos aces-
sos ao canal de inspeção, ago-
ra com leitura digital dos car-
tões de embarque, mas adaptá-

vel para biometria.
Srão mais de 24 mil m2 em

novas áreas, incluindo o píer in-
ternacional reversível. De acor-
do com a Aena, a previsão é que
até dezembro de uma nova área

para aviação geral seja inaugu-
rada. No último ano, a Aena in-
vestiu R$ 24 milhões com me-
lhorias na iluminação, sinali-
zação, climatização, acessibili-
dade e nos sanitários.

A reforma
faz parte de
um pacote de

investimento global
de R$ 1,4 bilhão da

Aena Brasil

CHICO DE ANDRADE /SETUR

Outros combustíveis não sofrerão alteração de valores
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Diesel saimais barato das refinarias

A Petrobras reduziu o preço do
diesel nas refinarias em R$ 0,20
por litro, levando o valor pratica-
do a cair de R$ 5,61 para R$ 5,41,
o que corresponde a uma redução

de 3,56%. O anúncio foi feito pe-
la estatal ontem à tarde e passa
a valer a partir de hoje. Outros
combustíveis não sofrerão alte-
ração de valores.

Desde julho de 2021, o va-
lor do combustível vinha em
trajetória de alta e estava em
R$ 5,61 no mês passado, de-
vido às fortes tensões inter-
nacionais, como a guerra en-
tre Rússia e Ucrânia.

Por meio de nota, a Petro-
bras informou a composi-
ção do novo valor. “Consi-
derando a mistura obrigató-
ria de 90% de diesel A e 10%
de biodiesel para a composi-
ção do diesel comercializa-
do nos postos, a parcela da
Petrobras no preço ao con-
sumidor passará de R$ 5,05,
em média, para R$ 4,87 a ca-
da litro vendido na bomba”.

O texto diz ainda que o
reajuste acompanha a evo-
lução dos valores definidos
a partir da política de pari-
dade preços internacionais —
o chamado PPI, “[A decisão]
É coerente com a prática de
preços da Petrobras, que bus-
ca o equilíbrio dos seus pre-
ços com o mercado global”.
(Correio Braziliense)
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Fraudes deram
prejuízo deR$
336,8 bilhões
Desse valor, R$ 95 bilhões referem-se a tributos

não recolhidos. Atividades fraudulentas

deixaram de gerar 535,7mil empregos formais

EUA:Chinaoptoupor
reagir exageradamente

Os Estados Unidos disseram,
ontem, que o lançamento de 11
mísseis balísticos pela China em
torno de Taiwan foi uma reação
exagerada à visita da presidente
da Câmara dos Representantes,
Nancy Pelosi, à ilha. Washing-
ton decidiu adiar um teste de
míssil balístico intercontinen-
tal (ICBM) planejado para os pró-
ximos dias para evitar uma no-
va escalada de tensões, disse o
porta-voz do Departamento de
Defesa americano, John Kirby,
em entrevista coletiva.

“Em um momento em que a
China realiza exercícios milita-
res desestabilizadores em tor-
no de Taiwan, os Estados Uni-
dos estão se comportando co-
mo uma potência nuclear res-
ponsável, reduzindo o risco de
erros de cálculo”, acrescentou.

Kirby lembrou que o presiden-
te Joe Biden conversou com seu
colega chinês, Xi Jinping, na se-
mana passada. “As linhas de co-
municação ainda estão abertas
com Pequim e acho que isso será

visto nos próximos dias”, disse.
A China disparou 11 mísseis

balísticos contra Taiwan e eles
caíram no nordeste, leste e su-
deste da ilha, informou Kirby.

Para ele, Pequim usou a visi-
ta da presidente da Câmara dos
Representantes como “pretex-
to para aumentar sua ativida-
de militar provocativa dentro e
ao redor do Estreito de Taiwan”.

“Não procuraremos provocar
uma crise e não queremos uma.
Ao mesmo tempo, ninguém nos
impedirá de operar nos mares
e céus do Pacífico Ocidental, de
acordo com a lei internacional”,
enfatizou o porta-voz.

É por isso que o secretário
de Defesa, Lloyd Austin, deci-
diu manter o porta-aviões USS
Ronald Reagan e seu grupo de
apoio, que atualmente navega
no Mar das Filipinas, na região
para “monitorar a situação”.

O teste do míssil balístico in-
tercontinental (ICBM) Minute-
man será mantido e ocorrerá
em data a ser determinada. (AFP)

C
ontrabando, pirataria,
roubo, concorrência des-
leal por fraude fiscal, so-

negação de impostos e furto de
serviços públicos são algumas
das ações ilegais que provoca-
ram prejuízo econômico de R$
336,8 bilhões ao país em 2021.
Deste total, R$ 95 bilhões refe-
rem-se a tributos não recolhi-
dos pelos governos.

Os dados constam da nota téc-
nica Brasil Ilegal em Números,
levantamento feito pela Asso-
ciação Comercial do Rio de Ja-
neiro (ACRJ), Federação do Co-
mércio de Bens e Serviços do
Estado do Rio de Janeiro (Feco-
mércio RJ) e Federação das In-
dústrias do Rio de Janeiro (Fir-
jan), divulgado ontem.

No início do ano, as entida-
des criaram o Grupo de Traba-
lho (GT) Rio Legal, para avaliar o
impacto negativo e as vertentes
do ‘Brasil ilegal’. O grupo con-
solidou dados de 16 segmentos
econômicos e serviços de in-
fraestrutura de energia e água.

Segundo o estudo, os R$ 336,8
bilhões gerados pela ilegalidade
equivalem ao Produto Interno
Bruto (PIB) dos estados da Bah-
ia e Sergipe somados. Além dis-
so, no período, o país deixou de
gerar 535,7 mil empregos for-
mais. Só no segmento de ves-
tuário, 94 mil vagas deixaram
de ser abertas.

De acordo com o presidente da
Firjan, Eduardo Eugenio Gou-
vêa Vieira, o mercado ilegal no
Brasil é alarmante. “São recur-
sos subtraídos, tributos não ar-
recadados e empregos que dei-
xam de ser criados. É impor-
tante mostrar os prejuízos so-
cioeconômicos dessa prática no
país, e pleitear ações coordena-

das de todas as esferas de gover-
no no combate a essa ilegalida-
de”, disse.

Para o presidente da Fecomér-
cio RJ, Antonio Florencio de
Queiroz Junior, os dados mos-
tram o impacto na economia
nacional. “Estas cifras interfe-
rem na vida das pessoas. O con-
sumidor é o grande protago-
nista. Só vamos combater esse
mal se a sociedade se engajar”,
acrescentou.

Na esfera dos serviços de in-
fraestrutura, o grupo de tra-
balho contabilizou que os cus-
tos de furto de energia elétrica,
conhecidos por “gatos”, atingi-
ram a marca de R$ 6,5 bi. A no-
ta técnica destaca que, segundo
a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), o índice de per-
das não-técnicas (furto de ener-
gia) no Brasil é de 15%. Na re-
gião Norte do país, o valor su-
pera os 50%.

Dados da Associação Brasilei-
ra de Distribuidores de Energia
Elétrica projetam que a quan-
tidade de energia furtada po-
deria atender o estado do Rio
de Janeiro por um ano. (Agên-
cia Brasil)

Perdas resultantes do contrabando de cigarros alcançaram omontante de R$ 13,3 bi
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Prejuízos por atividades

Vestuário - R$ 60 bilhões

Combustíveis -
R$ 26 bilhões

Cosméticos -
R$ 21 bilhões

Bebidas alcoólicas -
R$ 17,6 bilhões

Defensivos agrícolas -
R$ 15,1 bilhões

TV por assinatura -
R$ 15 bilhões

Cigarros - R$ 13,3 bilhões

Fármacos e material
esportivo - R$ 9 bilhões

Óculos - R$ 8,5 bilhões

Software - R$ 7,5 bilhões

Celulares - R$ 4,3 bilhões

Filmes - R$ 4 bilhões

Perfumes importandos -
R$ 2 bilhões

Computadores -
R$ 1,6 bilhão

Brinquedos -
R$ 810 milhões

* Fontes: Fórum Nacional
contra a Pirataria e Ilegalidade
(FNCP) e da Organização
Mundial da Saúde (OMS)

[ Saiba mais



buco, por sinal, foi pioneiro nas
Américas na pintura de paisa-
gens, a partir das influências
holandesas, defende Albertim.
Outros eixos são a tomada de
consciência de classe, sobretu-
do com a figura de Abelardo da
Hora, e a “nunca fomos moder-
nos”, com os artistas do século
21 que tomam partido de carac-
terísticas modernistas pernam-
bucanas, mas com questões iden-
titárias pernambucanas e ressal-
tando o projeto de exclusão do

modernismo. Nele, estão situa-
dos artistas como Clara Morei-
ra, Fefa Lins, Diogum, Juliana
Lapa e Max Mota.

“Encontramos esse artistas to-
mandoquestõesdomodernismo,
como o figurativismo, o retrato,
as cores,mas trazendogrupos so-
ciais que foram invisibilizados
por artistas anteriores. Ali indo
até os anos 1960, o modernismo
pernambucano é a ilustração da
erudiçãodesuaselites,queapesar
de apresentar algumas questões

de empatia, alteridade e preocu-
pação com o popular, é compos-
ta majoritariamente por homens
brancos, heterossexuais, oriun-
dos de uma elite açucareira”, ex-
plica Bruno. “Esses novos artis-
tas buscam trazer novas identi-
dades que vão além daquela re-
gionalista, com afirmativas so-
bre novos discursos de sexuali-
dade, gênero e raça.”

Os paradigmas da historiogra-
fia da arte brasileira não passa-
ram por nenhuma mudança ra-
dical nos últimos anos, pelo me-
nos no tocante ao modernismo.
Mas para Bruno, há sensibilida-
des abertas nas últimas décadas
que podem se tornar um cami-
nho para pautar outras moder-
nidades artísticas fora do eixo
Sudeste, em um movimento que
vem dando seus primeiros e sig-
nificativos passos.

“Temos nomes como Claris-
sa Diniz, que faz um trabalho
genial de curadoria sobre essas
questões de hegemonia, e o pró-
prio Paulo Herkenhoff, que já diz
quePernambuconãoprecisouda
cartilha da Semana de 22 para
ser moderno, já tendo seus índi-
ces e exercícios de modernidade.
Mas ainda não há um exercício
de reescritura dessa história. En-
tão, essa é minha tentativa hu-
milde e petulante, de fazer es-
ses projetos para que sejam um
marco nesse reescrever a histó-
ria da arte brasileira e pernam-
bucana”, conclui Bruno.

O lançamento do livro e aber-
tura da exposição estão marca-
dos para as 19h. A exposição fica-
rá em exibição até 25 de setem-
bro, dentro dos horários de visi-
tação do museu, de terça a sex-
ta, das 9h às 17h, sábado e do-
mingo, das 14h às 17h.

Essa é minha

tentativa humilde e

petulante, de fazer

esses projetos para

que sejam ummarco

nesse reescrever a

história da arte

brasileira e

pernambucana”

Bruno Albertim,
pesquisador

Emnovo livro, o pesquisador Bruno Albertim

resgata a história da artemodernista sob o

viés pernambucano, quemuitas vezes acabou

invisibilizado pela hegemonia de São Paulo

A força do
modernismo
pernambucano
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A
historiografia da arte
brasileira confere a São
Paulo, sobretudoaosno-

mes envolvidos na Semana de
1922, a grande força hegemôni-
ca do modernismo, sempre pas-
sando pelos nomes de Mário e
Oswald de Andrade, Anita Mal-
fatti, Villa-Lobos e Di Cavalcan-
ti. Apesar de alguns nordestinos,
como o pernambucano Vicente
do Rego Monteiro, terem seus
destaques dentro desse quadro,
há toda uma outra história mo-
dernista que acaba sendo invisi-
bilizada, como a arte modernis-
ta pernambucana.

É no resgate dela que o crítico
de arte e pesquisador Bruno Al-
bertim lança o livro Pernambu-
co Modernista e assina a cura-
doria da exposição Semprenun-
ca fomos modernos, ao lado de
Rinaldo Carvalho, Maria do Car-
mo Nino e Maria Eduarda Mar-
ques, hoje, no Museu do Estado
de Pernambuco (Mepe). Ambos
os projetos escrevem o capítulo
pernambucano do modernismo
a partir de Vicente, Lula Cardo-
so Ayres e Cícero Dias, passando
por Francisco Brennand, Tereza
Costa Rêgo, João Câmara e diver-
sos outros nomes que atravessam
o último século, chegando tam-
bém em artistas contemporâ-
neos com posturas modernistas.

“O livro trazumasériedeques-
tões que se confundem com a ex-
posição, vindo justamente infor-
mar ao Brasil que o modernis-
mo paulistano não é único, ape-
sar da centralidade hegemônica
que tem na história da arte brasi-
leira. Existem vários, e Pernam-
buco é um deles, muito contun-
dente, sendo talvez modernista
antes de São Paulo”, elabora Bru-
noAlbertim,ementrevistaaoVi-
ver. “Mas esse modernismo nos-
so tem uma estética e uma ética
muito própria, com muitos artis-
tas que foram modernistas por
longas durações, continuando
a fazer uma arte figurativista,
com uma paleta de cores muito
própria das nossas luzes e mui-
to preocupado com as identida-
des da terra”, completa.

A exposição conta com 109
obras, dispostas em 12 núcleos
pensados a partir de eixo argu-
mentativo, como as paisagens
enquanto identidade - Pernam-
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Trabalhos

de nomes como

Vicente do Rêgo

Monteiro, Cícero

Dias e José Cláudio

compõem a

mostra
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Cláudia e o desembargador Mauro Alencar,

casal queridíssimo na nossa sociedade

Bom dia: “Ganhar não é

tudo, mas querer ganhar,

sim é.” (Vince Lombardi)

O mestre Fernando Bas-

to faz palestra hoje sobre

cirurgia capilar, na Jorna-

da Carioca de Medicina.

A deputada estadual Fa-

biola Cabral será candida-

ta a deputada federal em

outubro.

O artista plástico Derlon

assina duas intervenções

artísticas nos elevadores

panorâmicos do Shopping

Recife

Alice Caymmi faz show

esta noite, no Teatro do

Parque, dentro do projeto

Seis e Meia.

David Beckhamé dono do

Inter Miami, time de fute-

bol dos Estados Unidos.

Muito grande a procura,

por colecionadores, das

duas moedas especiais

que a Casa da Moeda lan-

çou para assinalar o bicen-

tenário da independência

do Brasil.

Ariany Rollim, uma das

apresentadoras do Fofo-

calizando, foi demitida pe-

lo SBT.

Trocando comentários

nas redes sociais, Diogo

Nogueira revelou apelido

especial para Paolla Olivei-

ra: “Minha flor de caña”.

AbandaAcademia daBer-

linda lançou o videoclipe

Derrotas e Vitórias.

movimento

Ana Lúcia Altino Garcia, Ana

Lucila Maranhão, Andréa

Carvalho, Antônio Senra,

Bruno Rodrigues, Francisco

Ventura Araújo Filho, Geraldo

Araújo Júnior, Lindinaldo

Guerra, Massimo Pelliteri,

Patrícia Calazans, Silvana

Maranhão, Sílvio Nicéas e

Virgínia Pimentel.

aniversariantes

Convenção
A Frente Popular pretende fazer umgrande evento na sua

convenção que lança oficialmente sua chapa para a disputa da

eleição de 2 de outubro: Danilo Cabral (governador), Luciana

Santos (vice-governadora) e Teresa Leitão (senadora). Será a

partir das 14h, na sede doClube Português.

PresidentedoDiarionaTVTribuna
Carlos Frederico Vital, presidente do Diario de

Pernambuco e da Rádio Clube, é o entrevistado de hoje,
no João Alberto Informal, às 18h50, na TV Tribuna. Fala da
sua carreira como advogado e do grande desafio de
assumir o jornal, que estava prestes a fechar. Revela seu
otimismo e fala da liderança da Rádio Clube FM. E também
lembra sua paixão, o Sport, onde já foi diretor.

Disputa pelo Senado
Muitos nomes conhecidos nacionalmente serão candidatos
a senador: Marcos Pontes, Márcio França, Nise Yamagushi,
e Aldo Rebelo (São Paulo), Romário, Daniel Silveira,
Marcelo Crivela, Alessandro Molon, Cabo Daciolo e
Clarissa Garotinho (Rio de Janeiro), Marcelo Álvaro Antônio
(Minas Gerais), Hamilton Mourão, Ana Amélia e José Ivo
Sartori (Rio Grande do Sul), Sérgio Moro, Álvaro Dias e Dr.
Rosinha (Paraná), Camilo Santana (Ceará).

CANDIDATO
Luis Felipe D’Avila, candidato
a presidente do Novo, é
casado com Ana Maria Diniz,
filha de Abílio Diniz.

PLUS SIZE
Abre amanhã, no Shopping
Boa Vista, a 1ª Exposição
Fotográfica Recife Click Plus
Size, desenvolvida pela
curadora Karla Rezende e o
fotógrafo Ewerton Ribeiro

DRONE
Aarmausadapelos Estados
Unidosparamatar o líder daAl
QaedaAymanal-Zawahiti foi
umdrone com lâminas, sem

explosivos. E ninguémganhou
osUS$25milhõesque eram
oferecidospor sua captura.

ABORTOS
A atriz Isabel Teixeira, que faz
omaior sucesso como a
Maria Bruaca na novela
Pantanal, revelou, em
entrevista à revistaMarie

Claire, que fez dois abortos.

FINAL
A última página da Veja, que
já foi assinada por Roberto
Pompeu de Toledo, J. R.
Guzzo emais recentemente
por Dora Kramer, tem novo
titular: José Casado.

PROGRAMA
OGlobo Repórter de hoje terá
como tema o reflorestamento
e prestará homenagema
Bruno Pereira e DomPhillips,
assassinados na Amazônia.
Terá umclipe com imagens
do indigenista e do jornalista,
incluindo vídeo emqueBruno
Pereira entoa uma canção
indígena na floresta.

ABENÇOADO
O cantor gospel Marcos
Antônio, conhecido como “O
Negrão Abençoado”,
participará do programa de
Raul Gil, amanhã no SBT.
Fala da sua carreira, do
período em que foi deputado
federal por Pernambuco e
do grande sucesso na
música gospel.

DEBUT
O grande acontecimento
social desta noite será a
festa de 15 anos deMaria
Júlia, filha de Karla e Álvaro
Dantas, que acontece a
partir das 22h, no Armazém
Blu’Nelle.

AULA
Política educacional e a

formação dos profissionais

da educação: questões em

debate é o tema da aula
inaugural doMestrado
Profissional em Educação
Básica da UFPE, que a
professoraMárcia Ângela
Aguiar ministra hoje, on-line,
às 19h.

SUAPE
CarlosCavalcanti, diretorde
MeioAmbientee
SustentabilidadedeSuape,
fezpalestrasobreo
hidrogênioverde,noFiec
Summit,eventopromovido
pelaFederaçãodas Indústrias
doEstadodoCeará

ENERGIA
ANeoenergia Pernambuco
investiu R$ 364milhões na
rede de distribuição de
energia no estado, no
primeiro semestre. E
rompeu a barreira dos 3,9
milhões de clientes, sendo
mais de ummilhão deles
inscritos na Tarifa Social.

NAOAB
O presidente Fernando
Ribeiro Lins recebeu, na
OAB, a visita de Marília
Arraes, Sebastião
Oliveira, André de Paula e
Maria Arraes. A candidata
a governadora e sua irmã
Maria são advogadas.

BOA IDEIA
Finalmente, a Câmara
dos Deputados aprovou
um bom projeto. Por 311
votos a favor e 98
contra, acaba com as
absurdas “saidinhas” de
presos. Quando muitos
não retornam mais à
prisão.

GUARARAPES
A Prefeitura do Recife
promove domingo, nova
edição do Viva

Guararapes, na Avenida
Guararapes, tendo como
tema Capital da Música. A
Secretaria de Turismo
distribuiu pelos 40 hotéis
da cidade material de
propaganda do evento,
para atrair os turistas.

FORTE
Vai durar três meses a
reforma do Forte de
Nossa Senhora dos
Remédios, em Fernando
de Noronha, que foi
aprovada pelo Iphan.

www.joaoalberto.comom
_00909_0
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Resolução:1.Bolhas,2.Orelha,3.Pontilhado,4.Mangadacamisa,5.Detalhenalateralesquerda,6.Detalhepertodapedra,7.Algaà

direita,8.Baú.

ANDRÉ GUERRA

andre.guerra@diariodepernambuco.com.br

E
m clima intimista e cheio
de emoções à flor da pe-
le, Alice Caymmi chega ao

Seis e Meia no Parque, no Teatro
do Parque (Rua do Hospício, 81,
Boa Vista), trazendo sua versão
renovada. O show Imaculada é
um trabalho de reconfiguração
do repertório do quinto álbum
da cantora e traz também gran-
des sucessos da carreira (Tudo
que for leve, Iansã, Louca e Ra-
inha dos raios). O projeto sur-
giu durante a pandemia num
momento em que a vontade de
compor falou mais alto do que
a forte sensação de isolamento.

Começando com canções sim-
ples, mas profundamente pes-
soais - refletindo questões tanto
do seu processo criativo quanto
de decepções amorosas -, a neta
do eterno Dorival produziu o dis-
co em parceria com Vivian Ku-
cynski, expandiu o projeto em 10
faixas autorais e formou a ban-
da, contando também com par-
ticipações como Urias, Number
Terddie, DJ Mulu, entre outros.

Já com muitas passagens mar-
cantes pelo Recife, Alice destaca
como todas as vezes que ela re-
torna à cidade é recebida com
novidades e entusiasmo. “Acho
incrível como as pessoas daqui
adoram mostrar a própria cida-

Alice Caymmi em
show intimista
Cantora apresenta no Teatro do Parque o show

Imaculada, um trabalho de reconfiguração do

repertório do quinto álbum, com sucessos da carreira

HICK DUARTE/DIVULGAÇÃO

Oprojeto surgiu durante a pandemia e tem canções profundamente pessoais

de e fazer você se sentir à vonta-
de. É uma energia muito espe-
cial, e vai ser mais bonito ainda
porque vou conhecer a revitali-
zação do Teatro do Parque, lugar
que já trouxe tantos grandes no-
mes”, comenta, ao Viver.

A artista mencionou também
a dificuldade que teve nos pri-
meiros shows de retorno e falou
sobre a euforia que o palco é ca-
paz de lhe provocar. “Senti que
todo esse período tão turbulen-

to me deixou muito assustada e
não estava com a mesma mobi-
lidade de sempre, eu costumava
me movimentar muito no pal-
co. É uma dificuldade que esse
retorno aos poucos está fazen-
do ir embora e eu acho que esse
show especificamente represen-
ta um momento de maturidade
musical e estética muito grande
na minha carreira.”, reflete. “A
falta que o palco fazia e a eufo-
ria dos aplausos era muito gran-

de e não existe nada melhor pa-
ra o artista do que esse calor e
essa receptividade.”

A abertura da noite, às 18h30,
fica por conta do grupo Terrá-
queos, formado por Lula Terra,
seus dois filhos Davi Oliveira e
Danilo Lima e por Marcelo Cam-
pello e Iezu Kaeru, que trazem
uma mistura de rock, baião e
samba, com o show Faz escuro
mas eu sonho!. Os ingressos cus-
tam a partir de R$ 50.
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[ Palavras cruzadas [ Astros
ÁRIES (21/03 a 20/04) – Você

hoje talvez se sinta um tanto ca-

rente e sensível aos comentários

alheios e isso deve afetar seu hu-

mor por todo o dia.

TOURO (21/04 a 20/05) – Vo-

cê deve se sentir aliviado ao re-

tornar às suas obrigações hoje,

pois a rotina lhe ajudará a esque-

cer problemas que não temcomo

resolver no momento.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)– Vo-

cêhojedeveserbem-sucedidoem

praticamente tudo que se propor

a fazer, desde que não diga res-

peito a assuntos financeiros. Pa-

ra se prevenir, analise bem o que

estáadquirindoantesdecomprar.

CÂNCER (21/06 a 22/07)–Pro-

cure gastar seu tempo de forma

construtiva, não se preocupe de-

mais comoquenão lhe diz respei-

to e nem se envolva em fofocas

de escritório. Procure ser mais

criterioso em sua alimentação.

LEÃO (23/07 a 22/08) – Você

tem todas as chances de conquis-

tar o quequer que deseje. Não se-

jamodesto em relação àsmetas,

poismesmoosobjetivosmais difí-

ceis, se tornarão realidade.

VIRGEM (23/08 a 22/09) – In-

fluências negativas sugerem de-

senvolvimentos inesperados em

sua vida amorosa que não serão

do seu agrado.

LIBRA (23/09 a 22/10) – Em-

bora esteja pronto para fazer pe-

los outros o que for preciso, essas

pessoas podem não estar mui-

to dispostas a retribuir o favor.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) –
Hoje pode ser um daqueles dias

de altos e baixos, daqueles que

quando está quase perdendo as

esperanças algo de bom aconte-

ce e seu estado de ânimomelho-

ra novamente. Você não é tão du-

rão quanto acredita ser.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)–Ao

contrário da maioria dos signos

vocêdeve ter umdia tranquilo ho-

je. Momento especialmente bom

na área profissional e intelectual.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
– A menos esteja buscando ra-

zões para desistir ou mudar de

opinião, não confidencie seus pla-

nos a umapessoaque sempre en-

contra defeitos em suas ideias.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)–Seu

dia não serámuito tranquilo, pois

terá que lidar com algumas pes-

soas bastante difíceis. No entan-

to, comhabilidade e simpatia con-

seguirá promover cooperação.

PEIXES (20/02 a 20/03) –Não

espere que as pessoas acreditem

nas suas ideias se nem você tem

muita certeza a respeito delas.

Acredite no que tem a dizer, ou

nem se dê ao trabalho de expor.

[ 8 erros



A
Penitenciária Doutor Ênio
Pessoa Guerra, em Limoei-
ro, no Agreste de Pernam-

buco, registrou ontem três casos
suspeitos de contaminação pelo
vírus Monkeypox, responsável
por transmitir a Varíola dos Ma-
cacos. Os pacientes são homens,
entre 19 e 28 anos, sem históri-
co de viagens recentes.

A Prefeitura de Limoeiro tam-
béminformouque,atravésdasua
Secretaria de Saúde, iniciou me-
didas para monitoramento dos
casos e que investigações epide-
miológicas estão sendo feitas em
conjunto ao Centro de Informa-

ções Estratégicas de Vigilância
em Saúde. Os presos com suspei-
ta da doença foram testados, in-
clusive para doenças sexualmen-
te transmissíveis.

Com as suspeitas de Limoeiro,
subiram para 38 as notificações
de Monkeypox no estado, com
sete confirmações, todas “im-
portadas” (sem transmissão lo-
cal, ainda). Os sete são homens.

O pavilhão onde estão presos
emLimoeiro ficará isolado, como
medida preventiva. O exame da
Monkeypox é feito nos laborató-
rios da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), no Rio de Janeiro, que

SESAU RECIFE/DIVULGAÇÃO

CDC/DIVULGAÇÃO

Criança de até dez anos quenão tiver se vacinado, deve tomar dose demeningocócica C

Ampliadavacinação
contra ameningocócica

MENINGITE

Desde ontem, a Prefeitura do
Recife oferece a vacina menin-
gocócica C nas mais de 150 sa-
las de vacina da Rede Municipal
para crianças até 10 anos não
vacinadas e trabalhadores de
saúde. Para ter acesso ao imu-
nizante, esses públicos devem
procurar uma das salas de va-
cina do município (a lista com-
pleta dos locais pode ser confe-
rida aqui), que funcionam de
segunda a sexta-feira, das 8h às
16h. Para agilizar a vacinação,
a Secretaria de Saúde do Reci-
fe recomenda que os usuários
levem um documento de iden-
tificação, a carteira de vacina-
ção e o cartão SUS (se tiverem
esses dois últimos).

A ampliação dos públicos ap-
tos a receber a vacina meningo-
cócica C foi recomendada pelo
Ministério da Saúde (MS). O obje-

tivo é proteger a população con-
tra a doença meningocócica do
sorogrupo C, ampliar as cober-
turas vacinais e evitar a circu-
lação da doença no país. A me-
ningite meningocócica é uma
infecção pela bactéria Neisseria
meningitidis, que pode atingir
pessoas de qualquer faixa etá-
ria e levar à morte.

O imunizante já faz parte
do Calendário Nacional de Va-
cinação e possui um esquema
de duas doses, aos 3 e 5 meses
de idade, com um reforço pre-
ferencialmente aos 12 meses de
vida. Com a nova orientação do
MS, se a criança de até 10 anos
não tiver se vacinado, deve to-
mar uma dose da meningocó-
cica C. Já os trabalhadores de
saúde, mesmo com o esquema
vacinal completo, podem se
vacinar com mais uma dose.

A meningite é uma inflama-
ção das meninges, que são as
membranas que envolvem o
cérebro. A doença é causada,
principalmente, por bactérias
ou vírus e nem todas são con-
tagiosas ou transmissíveis. Em-
bora pessoas de qualquer ida-
de possam contrair meningite,
as crianças menores de 5 anos
são mais atingidas. A menin-
gite meningocócica é causada
por uma bactéria, o meningo-

coco, e é contagiosa.
A transmissão da meningi-

te ocorre através da fala, tosse,
espirros e beijos, passando da
garganta de uma pessoa para
outra. Os principais sintomas
são febre alta, dor de cabeça for-
te, vômitos, rigidez no pesco-
ço, manchas na pele e moleza.

ITAPISSUMA

A Prefeitura de Itapissuma anun-
ciou para amanhã o dia D da

vacinação contra o Covid-19,
no município, a partir das 8h,
em todas as Unidades Básicas
de Saúde. A ação tem como ob-
jetivo aplicar as doses de refor-
ço em adultos com mais de 40
anos e vacinar crianças com 4
anos ou mais. Para se vacinar é
necessário levar o CPF, Cartão
do SUS e o Cartão de Vacinação.
Até o momento foram aplicadas
65.490 doses de vacinas contra
a Covid-19 no município.

é referência no assunto no país.
Endêmica na África, onde é

registrada há mais de cinco dé-
cadas, a Varíola do Macaco (que
não se assemelha à varíola tradi-
cional, já extinta), tornou-se um
surto, este ano, através da Euro-
pa. A doença, cujos principais
sintomas são erupções doloridas
na pele (bolhas, ou “pox”) e fe-
bre, ainda está sob investigação.

A cada dez casos, nove são

entre homens que fazem sexo
com outros homens (HSH), de
acordo com dados da Organi-
zação Mundial de Saúde, que
apesar de orientar vacinação es-
pecífica para grupos de risco e
profissionais de saúde, lembra
que a transmissão também se
faz por contato próximo (com
as lesões ou com fluídos corpo-
rais, inclusive através de com-
partilhamentos de objetos), e

que a monkeypox pode con-
taminar qualquer pessoa, in-
diferente à orientação sexual
(já há no país, inclusive, con-
firmação em bebês).

No Brasil, mais de 1,7 mil casos
já foram confirmados, a maioria
em São Paulo. No mundo, já são
mais de 24 mil confirmações.
A OMS decretou a monekypox
uma emerência global de saú-
de, na semana passada.

PE já tem
38notificações
deMonkeypox
Com três novos registros de pacientes suspeitos,

presidiários em Limoeiro, no Agreste, Pernambuco já

tem sete confirmações e investiga outros 30 casos

_11111_1
Editor: Eduardo Sol
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Endêmico na
África, surto atual
surgiu este ano

na Europa. No Brasil,
já sãomais de

1,7mil
casos
confirmados
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Convênio será assinadonoConvento de São Francisco

Reunião ontem avaliou os índices de segurança pública neste ano, em Pernambuco

De acordo com governo,
parte será destinada aos
locais onde as metas de
redução de violência não
foram alcançadas

SDS: R$ 25milhões para equipar polícias
Recursos são destinados a aprimorar a proteção e as condições de trabalho dos agentes. Anúncio foi feito na reunião do Pacto PelaVida

O
Governo de Pernambuco,
por meio da Secretaria de
Defesa Social (SDS), anun-

ciou, ontem, o investimento de
R$ 25 milhões em equipamen-
tos para as forças de seguran-
ça. O montante é destinado à
compra de 8 mil coletes balísti-
cos de uso individual, além de
mais de 5 mil pistolas das fa-
bricantes Beretta e Glock e mu-
nições. O anún-
cio foi duran-
te reunião do
Pacto Pela Vida,
na Secretaria
de Planejamen-
to e Gestão (Se-
plag), que ana-
lisou os dados da criminalida-
de do Estado e apontou preli-
minarmente para uma queda
nos indicadores criminais do
mês de julho.

De acordo com o governador
Paulo Câmara, a redução nos
índices demonstra o empenho
dos profissionais que integram
as forças de segurança. “Tive-
mos uma avaliação positiva dos
números de julho em relação
à segurança pública do nosso
Estado. As diretorias da Região

Metropolitana, do Agreste e da
Zona da Mata atingiram metas
importantes na proteção dos ci-
dadãos. Também vamos focar
nas áreas onde essas metas não
foram atingidas, para reduzir
os homicídios e os crimes con-
tra o patrimônio, garantindo a
segurança efetiva do povo per-
nambucano”, ressaltou.

As estatísticas prelimina-
res indicam
uma redução
de 7% dos ho-
micídios no
Estado em ju-
lho de 2022,
no compara-
tivo com o

mesmo mês do ano passado.
Esse foi o julho com menos
mortes desde 2013. Consideran-
do todos os meses da linha do
tempo, também é o mais baixo
índice de Crimes Violentos Le-
tais Intencionais (CVLIs) dos úl-
timos dez anos, ficando acima
apenas de agosto de 2013. Os ín-
dices de roubo também estão
em queda, apontando prelimi-
narmente para uma diminui-
ção de 7% em julho deste ano,
em comparação ao mês corre-

lato de 2021.
Os detalhamentos e recortes

dos dados criminais do mês pas-
sado serão divulgados no pró-
ximo dia 15.

SEGUNDO SEMESTRE

O secretário de Defesa Social,
Humberto Freire, afirmou que
os equipamentos anunciados se-
rão entregues àao efetivo ain-
da no segundo semestre deste

ano. “São armamentos reco-
nhecidos internacionalmente
como de ponta. Além disso, ha-
verá acréscimo de 50% em rela-
ção ao quantitativo atual de co-
letes balísticos, visando a dotar
cada profissional com seu equi-
pamento individual, o que pro-
longa a vida útil do material.
Isso é importante para a ativi-
dade desses policiais que, com
o seu trabalho, têm contribuí-

do para reduzir a criminalida-
de”, disse.

O secretário informou, tam-
bém, que, em breve, será lança-
do o edital para aquisição de câ-
meras de videomonitoramento,
que serão instaladas em vias pú-
blicas de todo o estado. O obje-
tivo é sair de 400 para mais de
dois mil equipamentos, que au-
xiliarão o policiamento e as in-
vestigações criminais.

NOVO PARQUE

Olinda ganhará umespaço para
estudos e integração religiosa

Um espaço de convergência e
diálogo entre as mais variadas
crenças, religiões e expressões
daquilo que é considerado sa-
grado, em um ambiente ao ar
livre, aberto a todos os públi-
cos. Esta é a proposta do Parque
das Religiões, um centro cultu-
ral que vai fazer parte das op-
ções de turismo e lazer da Ci-
dade Alta de Olinda. A iniciati-
va é fruto de parceria entre os
Franciscanos, Universidade Ca-
tólica de Pernambuco e Parque
das Religiões, entidade da socie-
dade civil que reúne cientistas,
intelectuais, professores, pesqui-
sadores e pessoas de diferentes

credos e profissões dedicadas à
extensão e a atividades práticas
dos estudos da religião.

Representantes das institui-
ções parceiras do projeto irão
firmar um acordo preliminar
que vai desenvolver o estudo de
viabilidade econômica. O even-
to de assinatura acontecerá no
dia 10, às 10h, no Convento de
São Francisco, com participação
de grupos culturais e entrevis-
ta coletiva à imprensa. Em vez
de pedra fundamental, os or-
ganizadores irão plantar um
baobá, árvore sagrada para vá-
rios credos.

Com apoio do poder público

e investimento de empresas
privadas, o novo equipamen-
to visa requalificar o Convento
de São Francisco, o mais anti-
go do Brasil e que abriga a pri-
meira biblioteca pública do es-
tado, integrando as edificações
do século 16 à área verde que
faz parte do terreno de quase
três hectares.

O projeto urbanístico, arqui-
tetônico e paisagístico vai pre-
servar aspectos naturais, inclu-
sive com recuperação de passi-
vos ambientais. O estudo de via-
bilidade econômica deve ficar
pronto em até dois anos.

A proposta prevê a constru-

ção de tendas temáticas, além
de espaços destinados a estu-
dos, lojas, alimentação, auditó-
rios, anfiteatro e biblioteca es-
pecializada com apoio de tec-
nologias digitais. Os ambientes
serão montados de maneira a

conduzir os visitantes por uma
rede de trilhas que irá compor
a experiência única de quem
for ao local. O conjunto de ten-
das será planejado em harmo-
nia com o ambiente natural e
histórico da cidade.
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Viva a Guararapes com temáticamusical
Aquarta ediçãodoevento reunirá, nestedomingo, umamisturade ritmos recifenses.Háaindapolos esportivo, infantil, entre outras atrações

T
erra de ritmos importan-
tes para a cultura brasi-
leira, como o frevo e o

manguebeat, a música será o
tema da quarta edição do “Vi-
va a Guararapes”, que ocorre
neste domingo (7), na Aveni-
da Guararapes, no bairro de
Santo Antônio. A festa vai ofe-
recer uma mistura de ritmos,
com elementos e sons do brega
ao forró, do pagode ao coco de
roda, em todos os polos temá-
ticos. A programação é gratui-
ta e vai das 9h às 17h.

A cenografia foi criada es-
pecialmente para o dia. Neste
domingo, haverá uma “arena
da música”, com discos em vi-
nil. No local, haverá uma ra-
diola de ficha com karaokê.
Também no espaço haverá lo-
cal para dançar.

Estão programadas ativida-
des culturais, esportivas, gas-
tronômicas, feira literária, de
economia criativa, para pet e
espaço geek.

No Polo Sesc, haverá apresen-
tação de passistas e oficina de
Frevo. No Palco Esportivo, os in-
teressados vão apreciar a ma-

lemolência do Passinho e dan-
çar o verdadeiro coco de roda.
Todas as atrações musicais es-
caladas para o Polo Cultural
e Artístico - como o Maracatu
Baque Mulher, Forró do Escale-
tador, Samba Star, Faringes da
Paixão e outras - exaltarão rit-
mos típicos da cidade. O Polo
Sebo, na Praça do Sebo, ofere-
cerá contação de histórias in-
fantis com Mari Bigio e Cordel
Animado e oficina de musica-
lização com a Fada Magrinha.

100 ATRAÇÕES
A iniciativa do Viva a Guara-

rapes, da Prefeitura do Recife,
foi criada para que a popula-
ção ocupe os espaços da cida-
de, possa vivenciar e conviver
no centro, admirar as paisa-
gens, monumentos e a arqui-
tetura das edificações da área.
No total, mais de 100 atrações
para todos os públicos, produtos
e serviços estarão disponíveis
para quem for neste domingo.

A edição deste fim de sema-
na tem uma importância espe-
cial para a organização, após a
Unesco ter reconhecido, em no-

Projeto de revitalização cultural da área central da capital começou no ano passado

Cursos de empreendedorismo

PETROLINA

São 350vagasSão 350vagas
gratuitas, destinadas agratuitas, destinadas a
inscritos noCadÚnicoinscritos noCadÚnico

vembro passado, o Recife “Cida-
de Criativa” na categoria Músi-
ca. Com isso, a capital pernam-
bucana passou a integrar a Re-
de de Cidades Criativas da uni-
dadeligada às Nações Unidas,
formada por 295 locais, em 90
países. E que tem por objetivo
favorecer a cooperação e o for-
talecimento da criatividade co-
mo fator estratégico de desen-
volvimento sustentável, nos as-
pectos econômico, social, cul-
tural ou ambiental.

Em paralelo ao evento e atra-

ções da programação que ocor-
rerão nos polos, a população po-
de contar com atividades como
a Ciclofaixa de Turismo e Lazer
- que, neste domingo, terá per-
curso alterado para a Rua No-
va e trecho da Avenida Dantas
Barreto. Os agentes da Autar-
quia de Trânsito e Transpor-
te do Recife (CTTU) fecharão a
Avenida Guararapes para o trá-
fego de ônibus e táxis a partir
das 18h de amanhã (6), quan-
do começará a instalação da in-
fraestrutura do evento.

Assim como nas outras edi-
ções, serão oferecidas opções pa-
ra estacionamentos gratuitos de
veículos em endereços vizinhos
à Avenida Guararapes, como as
ruas do Sol, Cleto Campelo, do
Imperador, Ulhôa Sintra, Ubal-
do Gomes de Matos, da Palma e
Avenida Dantas Barretos, além
do terreno do prédio-sede da
Prefeitura, que terá serviço de
translado gratuito de ida e vol-
ta de van gratuito para o ende-
reço. Também há uma Maria Fu-
maça, com preço popular.

A Prefeitura de Petrolina, atra-
vés de uma parceria com o Co-
légio Agrícola Dom Agostinho
Ikas, da Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE),
oferece 350 vagas gratuitas pa-
ra cursos de Empreendedoris-
mo, por meio do projeto do go-

verno federal “Qualifica Mais
Progredir”.

As inscrições seguem até dia
12, das 7h às 13h, na Secretaria-
-Executiva de Juventude, Direi-
tos Humanos, Mulher e Acessi-
bilidade. São necessários os se-
guintes documentos com cópias:

RG, CPF, Comprovante de Ende-
reço, Comprovante de Escolari-
dade, Comprovante de cadastro
no CadÚnico e Reservista (pa-
ra alunos do sexo masculino).
É preciso ter mais de 18 anos.

Os cursos de Empreendedoris-
mo possuem carga horária de

P
C
R
/D

IV
U
LG

A
Ç
Ã
O

160h e os participantes recebe-
rão bolsa no valor de R$ 10 por
dia de frequência. As aulas estão

previstas para iniciar dia 22 e se-
rão à noite. Informações pelo te-
lefone (87) 3862-1508.
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V
ivendo uma crise den-
tro de campo e afunda-
do na vice-lanterna da

Série B do Campeonato Brasi-
leiro, o Náutico visita o Operá-
rio no estádio Germano Kruger
hoje, às 19h, buscando uma vi-
tória para voltar a sonhar com
a permanência. O confronto é
válido pela 22ª rodada, e coloca
de frente ao Timbu o primeiro
time fora do Z4, com 21 pontos.
Um resultado positivo é funda-
mental para uma recuperação.

Com cinco derrotas seguidas,
o técnico Elano deve promover
alguns testes na equipe titular.
Sem agradar, o lateral-direito
Thiago Ennes pode perder a va-
ga para Victor Ferraz, que vinha
atuando no meio do campo. A
defesa ainda pode ter mais duas
alterações. O zagueiro Welling-
ton cumpriu suspensão na der-
rota contra o Bahia, na última

As mudanças dentro do elen-
co do Náutico continuam. Desta
vez, o clube alvirrubro negocia
a ida do jovem zagueiro Carlão
ao Almería, da Espanha. O atle-
ta deve assinar por cinco tem-
poradas com o time espanhol,
que vai jogar a La Liga. Inclusi-
ve, sua estreia pode ser contra o
Real Madrid.

O clube estrangeiro deve pa-
gar um valor ao Timbu, já que
o defensor de 21 anos tem con-

trato até o fim de 2023. Cria das
categorias de base do Alvirru-
bro pernambucano, Carlão dis-
putou 52 partidas, além de ter
sido bicampeão pernambucano
em 2021 e 2022, e campeão esta-
dual e da Copa do Nordeste pelo
sub-20. Neste ano, o atleta já en-
trou em campo 22 vezes.

O Timbu também não conta
mais com o atacante Niltinho pa-
ra o restante da temporada. O jo-
gador teve sua rescisão publicada

no BID de ontem e não faz mais
parte do grupo. Ele disputou 10
partidas e fez apenas um gol.

A última vez em que esteve
em campo foi contra o Novo-
rizontino, na vitória por 3 a 1.
Niltinho entrou no início do se-
gundo tempo, no lugar de Geu-
vânio, que saiu machucado. O
atleta chegou a ser relacionado
na derrota diante do Londrina,
na estreia de Elano, mas não foi
acionado.

Carlão a caminhodoAlmería-ESP

Vindo de cinco derrotas

seguidas e na vice-

lanterna, Timbu visita

hoje o Operário-PR,

primeiro time fora da

zona de rebaixamento da

Série B do Brasileirão
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TIAGO CALDAS/CNC

Jovemdefensor alvirrubro vai atuar na elite do Espanhol
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Vanderlei; LucasMendes,Thales, Renie e
Fabiano; Fernando Neto, Ricardinho e Thomas
Bastos; Paulo Victor, Felipe Saraiva e Paulo
Sérgio.Técnico:Matheus Costa

Lucas Perri; Victor Ferraz,Wellington, João
Paulo e João Lucas; Jobson, Souza e Jean
Carlos; PedroVitor, Julio Vitor (Geuvânio) e
Kieza.Técnico: Elano

Local: Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)
Hora: 19h
Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)
Assistentes:Miguel Cataneo Ribeiro da Costa
(SP) e BrunoMuller (SC)

FICHA

X
Operário Náutico

OUTROS JOGOS
HOJE 22ª RODADA

19h Operário X Náutico

19h Vila Nova X Ituano

21h30 Guarani X Grêmio

16h30 Bahia X CSA

19h Novorizontino X Londrina

19h Cruzeiro X Tombense

SÁBADO

Náutico tem

jogo-chavenaBjogo-chavenaB

sexta-feira, e retorna ao time ti-
tular. Seu companheiro de zaga
deverá ser João Paulo. Apesar de
Bruno Bispo ser absoluto na po-
sição, o comandante alvirrubro
escalou o concorrente durante
os treinamentos desta semana.

Nos dois embates sob o coman-
do do treinador, o Náutico atuou
em um sistema com quatro jo-
gadores no meio-campo e dois
no ataque, dando mais qualida-
de técnica na hora de ter a bo-
la, porém perdendo em inten-
sidade e velocidade. Para o jogo
diante do Fantasma paranaense,
a estrutura com três atacantes
deve voltar. Elano escalou Job-
son, Souza e Jean Carlos na fai-

xa central, e acionou Pedro Vi-
tor, Julio Vitor e Kieza no siste-
ma ofensivo.

O atacante Geuvânio foi pou-
pado de uma atividade por do-
res musculares, mas viajou e po-
de ser titular normalmente. Ca-
so consiga atuar, Julio deve ser
sacado. Além do ponta recém-
-contratado, o zagueiro Arthur
e o meia Thomaz devem ir para
o banco de reservas e serão op-
ções para o decorrer da partida.
O trio já foi relacionado na ro-
dada passada.

O zagueiro Maurício e o late-
ral-direito Anilson, anunciados
na terça-feira, não foram regu-
larizados. Já os volantes Richard

Franco e Djavan também conti-
nuam de fora. Os dois estão no
DM por lesão muscular na par-
te posterior da coxa e dores no
púbis, respectivamente, e ainda
não estão à disposição.

“Tivemos uma semana muito
boa de treinamentos. É se prepa-
rare fazerumgrande jogocontra
o Operário. Mesmo respeitando
o adversário, vamos lá para ven-
cer o jogo, buscar nossa melhor
performance no campeonato e
sair com os três pontos. É uma
vitória que a gente precisa para
dar continuidade ao nosso tra-
balho. Vamos fazer de tudo pa-
ra fazer um grande jogo”, proje-
tou o volante Souza.



R$ 28,3milhões em vendas este ano
Esse é omontante somado dos acordos feitos porMikael, Gustavo e, mais recentemente, comMailson. Dinheiro é um alívio aos cofres
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E
m meio a dívidas e ações
judiciais acumuladas ao
longo de sua história, o

Sport atravessa uma situação de-
licada financeiramente, chegan-
do a sofrer até mesmo sanções
esportivas nos últimos anos. No
entanto, na temporada de 2022,
o clube conseguiu um ‘alívio’
nas contas, ao concretizar a ne-
gociação de três atletas criados
nas categorias de base. Juntas,
as vendas de Mikael, Gustavo e
Mailson somam um montante
em torno de R$ 28,3 milhões.
Um fôlego fundamental para o
Leão lidar com os custos de ope-
ração da temporada.

Como compromisso pela “fi-
losofia de transparência” ado-
tada pelo clube, o Sport divul-
gou ontem os detalhes financei-
ros referentes à negociação do
goleiro Mailson. O atleta teve a
rescisão do contrato com o clu-
be divulgada na última segun-
da. O valor de U$ 500 mil (dó-
lares), na atual cotação mone-
tária, representa a quantia de
mais de R$ 2,6 milhões na moe-
da brasileira.

Mailson tinha contrato com
o Sport até o final desta tempo-

Ida do goleiro ao Al
Taawoun é de cerca
de R$ 2,6 milhões na
cotação atual
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Após o dia de descanso cedido
pela comissão técnica, o elenco
do Sport se reapresenta hoje, no
CT José de Andrade Médicis. O
foco do time leonino agora se
volta para o Ituano, duelo que
acontece na próxima terça-fei-
ra, no Novelli Júnior, em Itu, e
que será importante para ten-
tar recuperar os pontos perdi-
dos na Ilha diante do Criciúma.

Para a partida, o técnico Clau-
dineiOliveiracontarácomavolta
do lateral-esquerdo Sander, que
cumpriu suspensão pelo tercei-
ro cartão amarelo. No entanto,
o treinador terá que lidar com
a ausência do zagueiro Rafael
Thyere, ainda recuperando de
lesão, além de esperar a avalia-
ção do departamento médico so-
bre os casos do volante Ronaldo e

do lateral-direito Ezequiel, tam-
bém lesionados.

“Perdemos o Ezequiel no aque-
cimento do jogo contra o Gua-
rani, e no coletivo que fizemos
na Ilha na antevéspera do jogo
com o Criciúma, o Ronaldo sen-
tiu. A gente preservou e tentou
tudo o que pôde fazer em termo
de recuperação, e mesmo assim
ele sentiu”, explicou Claudinei,
evitando lamentar o fato de per-
der mais peças.

Na reapresentação, os dois jo-
gadores serão submetidos a no-
vos testes pelo DM. “Às vezes o
atleta surpreende a gente e re-
cupera mais rápido. Mas às vezes
o atleta demora um pouco mais
para recuperar. Esperamos que
estejam à disposição o mais rá-
pido possível”, finalizou.

Noaguardo doDMpor
time contra o Ituano

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 12 352.149,65
14 1.235 407,89
13 30.753 25,00
12 283.142 10,00
11 1.286.124 5,00

01 03 04 05 07 09 10 13

15 16 18 20 21 24 25

LOTOFÁCIL 2590QUINA 5915

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA ACUMULOU 8.637.727,12
QUADRA 137 3.907,14
TERNO 9.554 53,35

07 17 20 21 58

15 25 27 30 44 53 74

TIME DO CORAÇÃO VITORIA/BA

TIMEMANIA 1817

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

7 ACUMULOU 1.947.948,01
6 2 43.513,31
5 96 1.295,03
4 1.867 9,00
3 19.009 3,00

DUPLA-SENA 2400

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 1.839.298,23
QUINA 12 4.122,54
QUADRA 468 120,80

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA 0 0,00
QUINA 7 6.360,48
QUADRA 536 105,48

02 08 21 26 31 451º SORTEIO

02 06 17 20 24 402º SORTEIO

LOTERIAS[

MEGA-SENA 2507

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA 1 5.543.989,92
QUINA 47 38.165,32
QUADRA 3.385 757,02

04 06 12 34 35 53

rada, e vinha sendo titular da
equipe ao longo do ano. Agora
defende o Al Taawoun, da Ará-
bia Saudita, onde ainda não rea-
lizou a sua estreia na equipe.

No caso do meia Gustavo, o
Sport detinha 90% dos direi-
tos do jogador e os outros 10%
pertenciam ao próprio atleta.
A negociação com Al Shabab,

dos Emirados Árabes, foi con-
cluída em um acordo para o pa-
gamento líquido à vista de 2,2
milhões de dólares, cerca de R$
11,7 milhões na cotação da épo-
ca, em janeiro. O Leão ainda se-
guiu dono de 15% dos direitos
econômicos do atleta para uma
possível venda futura.

Vendido na mesma época, o

centroavante Mikael teve a sua
negociação fechada a princípio
por empréstimo para o Salerni-
tana, da Itália, até o dia 30 de
junho, pelo valor de 800 mil eu-
ros, R$ 3,332 milhões na cota-
ção da época. Esse valor era re-
ferentes aos 70% que até então
estavam nas mãos do clube per-
nambucano.

Com a permanência da Saler-
nitana na Série A, a compra obri-
gatória rendeu outros 2,75 mi-
lhões de euros, sendo 6,6% des-
se valor referente aos 5% que o
atleta detinha no ato da com-
pra final. O que gerou para o
Leão um valor de 2,56 milhões
de euros, ou na cotação à épo-
ca, mais R$ 10,6 milhões.

ANDERSON STEVENS/SPORT

[ Saiba mais

As vendas do Sport

Mikael:

R$ 13,932milhões

Gustavo:

R$ 11,7milhões

Mailson:

R$ 2,6milhões
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A
celeuma envolvendo a
abertura do anel do su-
perior do Arruda con-

tinua. Após conseguir ampliar
a capacidade do estádio de 20
mil para 32 mil no anel inferior,
o Santa Cruz recebeu uma no-
va visita do Corpo de Bombei-
ros para efetivar a reabertura
do anel superior já para o jogo
contra o Tocantinópolis, domin-
go que vem, pelas oitavas de fi-
nal da Série D do Campeonato
Brasileiro.

Após decreto do Governo, fle-
xibilizando as as regras de com-

bate a incêndio e pânico nos es-
tádios, a expectativa aumentou.
Consideravelmente. A última vis-
toria do Corpo de Bombeiros, no
entanto, só liberou o anel infe-
rior. Hoje, será feita revisão pa-
ra bater o martelo em relação
ao superior, o que significaria
algo em torno de 14 mil torce-
dores a mais.

Uma parte do que foi publica-
do no Diário Oficial da União de
ontem diz que “para os estádios,
poderão ser aplicados os parâme-
tros mínimos de segurança esta-
belecidos no Guia de Recomen-
dações e Parâmetros e Dimensio-
namento para Segurança e Con-
forto em estádios de futebol”.

Festa abrilhantada. Os está-
dios pernambucanos voltam
a contar a partir de hoje com
a liberação da entrada de ban-
deiras, sem mastros, na tenta-
tiva de resgatar a tradição de
festas. Em nota enviada à im-
prensa, a Secretaria de Defesa
Social revelou que esteve reu-
nida com Evandro Carvalho,
presidente da Federação Per-
nambucana de Futebol, para
selar a autorização. A medida
já entra em vigor a partir do
duelo decisivo entre Santa Cruz
e Tocantinópolis, no Arruda.

No encontro, os órgãos fecha-
ram uma nova avaliação de se-
gurança sobre a volta do uso
de charangas nas arquibanca-
das, como solicitado pela FPF.
Ainda de acordo com a nota,
quaisquer tipos de instrumen-
tos musicais seguem vetados
como uma das medidas adota-
das no combate à violência. A
Secretaria alega que os instru-

mentos podem ser arremessa-
dos ou utilizados como “arma”
em momentos de confusão.

As charangas se tornaram
uma marca indelével do fute-
bol pernambucano, sempre
presente para embalar o tor-
cedor nas arquibancadas, com
boa música e bom humor. O
resgate desta tradição é uma
das prioridades da FPF junto a
SDS, que prometeu fazer nova
avaliação, mas ainda não esti-
pulou data.

Combandeiras,mas sem

instrumentosmusicais

Mais tricolores
noArruda
no domingo
Vistoria dos Bombeiros no estádio do Santa Cruz

liberamais 12mil torcedores no anel inferior;

Expectativa hoje é para a liberação do anel superior
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Se anel superior for liberado, Arruda poderá receber até 50mil torcedores

A decisão governamental con-
tinua acrescentando que é re-
gular uma ampliação de públi-
co “proporcionada” aos estádios
que se ergueram antes do novo
regulamento. A condição é que
respeite os parâmetros de eva-
cuação, que é justamente o que
pedem os Bombeiros: novas saí-
das de emergência e placas de si-
nalização. Se concretizado, o jo-
go pode ter mais de 50 mil tor-
cedores presentes.

“A gente sempre esperou esse

momento (de jogar com o Arru-
da lotado). Fizemos uma oração
desde o primeiro momento. Na
ocasião, o torcedor não podia
ir aos estádios. Desta vez, essa
possibilidade vem ficando bem
próxima, bem real. Se aconte-
cer, vai ser muito bom pra gen-
te, pra torcida do Santa Cruz,
matar essa saudade do Arruda,
do anel superior, caso se concre-
tize. A gente está torcendo mui-
to para que isso aconteça. Para
que no domingo a gente tenha

mais apoio ainda”, destacou o
goleiro Jefferson.

Em meio à incerteza que já se
arrasta por mais de quatro me-
ses, os funcionários do clube se-
guem fazendo reparos e correm
contra o tempo para que domin-
go a festa do Arruda seja ainda
mais bonita. A primeira partida
tem mando do Santa, enquanto
o jogo de volta contra o Verdão
do Norte acontece no fim de se-
mana seguinte, em Tocantinó-
polis, ambos às 16h.

15h Portuguesa-RJ X NovaVenécia

OITAVAS DE FINAL

SÁBADO SÉRIE D

15h Lagarto X Amazonas

15h Real Noroeste X Caxias

16h Santa Cruz X Tocantinópolis

16h Paraná X PousoAlegre

16h Bahia de Feira X SãoBernardo

16h América-RN X MotoClub

19h RioBranco-AC X ASA

DOMINGO


