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O Dia do Advogado, celebrado hoje em todo o país, será uma jornada em defesa da democracia e de repúdio a qualquer

manobra de rompimento da normalidade institucional. Será lida a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do

Estado Democrático de Direito, encabeçada pela USP e que conta com o apoio de entidades como a Fiesp. Mas, além do

apoio ao documento, outras cartas com o mesmo teor serão divulgadas e celebradas por movimentos pelo país. Política 4

Uma jornada emdefesa da
democracia em todo o país
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Diante do CRB nos Aflitos, o Náutico teve o apoio da torcida para colocar um ponto final na sequência de

derrotas no Campeonato Brasileiro. Depois de seis resultados negativos, o Alvirrubro fez 2 a 1 sobre o time

alagoano – ganhando duas posições na classificação. Foi a primeira vitória do técnico Elano. Esportes 15



OPINIÃO
DIARIOdePERNAMBUCO | Recife, quinta-feira, 11/08/2022

Toda vez que temos atitudes ex-
tremadas, na minha opinião, perde-
mos. Seja por visão religiosa ou po-
lítica, o certo é que cada um esco-
lhe aquilo que pretende seguir por
conta de seu repertório de vivên-
cias, do meio social em que nasceu,
por suas opiniões formadas e isso é

muito difícil de mudar.
Como alguém que vivenciou o

mundo político até este ano, pos-
so afirmar que o caminho de res-
peitar o pensamento do próximo
é a melhor escolha para todos. Na
política, precisamos fazer alian-
ças, por vezes parcerias, para que

Após anos de inércia do Ministé-
rio da Economia, precisamente des-
de 12/12/2018 quando a lei 13.756 foi
sancionada pelo então presidente,
Sr. Michel Temer, a Casa Civil re-
centemente mostrou iniciativa na
condução da Loteria de Quota Fixa,
popular Aposta Esportiva, mostran-
do que o “ótimo é inimigo do bom”
principalmente quando o mercado
suplica por um regramento e o seg-
mento bate recordes de movimen-
tação monetária.

O crescimento dos números des-
sa atividade econômica, lícita e re-
gulada na maioria esmagadora dos
países, pode ser claramente deduzi-
do por qualquer leigo que repara as
marcas e as publicidades impactan-
tes que as empresas tipo “BET” con-
quistam cada vez mais nos meios de
comunicação, invariavelmente com
ídolos em atividade, ou ex atletas fa-
mosos, ofertando bônus de boas-vin-
das para conhecerem a marca que
os contratou a peso de ouro.

Com um mercado tão próspero e
convidativo, por que o Brasil, o país
do futebol, não aproveita parte des-
sa riqueza que jorra arbitrariamen-
te, inclusive para fora, e canaliza le-
galmente uma fatia justa para os co-
fres públicos, gerando arrecadação,
controle, renda interna, novas quali-
ficações, empregos, investimento no
esporte, garantias para os apostado-

res e benefícios sociais imediatos?
Primeiro porque o Ministério da

Economia não teve competência,
como não terá para conduzir a ges-
tão do setor. Segundo porque ago-
ra temos eleições e a palavra “Apos-
ta” remete a “Jogo” que remete a
um conceito equivocado de ordem
cultural, sem o menor embasamen-
to crítico e racional, que arrepia a
bancada evangélica e a faz ser con-
tra por ser contra qualquer deman-
da com essa temática.

Entre o apoio eleitoral dos ami-
gos evangélicos para manter a con-
dução política atual, que permitiu
tantos avanços em pautas adorme-
cidas e que agora motivam e inspi-
ram o mundo a investir no último
gigante a ser regulado, bem como
preservar a estabilidade da econo-
mia, tão importante para um cená-
rio de investimento pesado advindo
do exterior; E publicar de imediato
um decreto com falhas e ausências
importantes, adiar a promulgação
foi um ato sensato, que pese a conti-
nuidade do cenário macroeconômi-
co ser mais importante que a regu-
lamentação de qualquer setor, por
mais promissor que seja.

Diante do risco de trocar o certo
pelo duvidoso, o apoio dos conser-
vadores e protestantes é muito im-
portante, tão grande quanto a conta
que eles impõem aos cofres públicos

com esse pedido que fizeram ao Pre-
sidente e com a bancada no congres-
so atuando contra e atrasando as vo-
tações dessa pauta, uma bagatela de
aproximadamente R$ 10 bilhões por
ano só em tributos.

O Brasil possui mais de 2 mil sites
de apostas esportivas, quase todos
piratas ou semilegalizados, operan-
do livremente e propagando que es-
tão “dentro da lei” porque o poder
público assim o permitiu ao não de-
cretar o regramento.

A redação ainda frágil e incom-

pleta, em se mantendo intacta, da-
rá vazão a inúmeras ações da Polí-
cia e da Receita Federal, desmoti-
vando a entrada das melhores Cias
nesse cenário. Reparar ausências e
falhas por meio de MPs e Portarias,
como ventilado em Brasília, são me-
canismos técnico-executivos que não
aprumam um muro que nasce tor-
to, o decreto precisa ser revisto, me-
lhorado, e não remendado.

Se aplicadas sobre as Igrejas da
nossa amada Federação as mesmas

leis, regras e tecnologias de audito-
ria e controle para loteria de quota
fixa admitidas na maioria das pá-
trias corretamente regulamentadas,
teríamos infinitamente mais mar-
cas de aposta esportiva do que tem-
plos religiosos em atividade.

Vale comentar que no mundo in-
teiro é muito mais fácil alimentar
o crime organizado ou lavar dinhei-
ro com atividades coloquiais como
a de um restaurante, empresas de
turismo, eventos, locação, mkt, cur-
sos e palestras, do que atuando no
segmento de jogos, que possui ine-
gavelmente uma carga complexa de
fiscalização e auditoria muito maior
que qualquer negócio convencional.

Ao assistir filmes ou seriados de
máfia, mesmo os de ficção, atente-se
a década que ele se passa, porque ho-
je o crime organizado da vida real só
atua com jogo onde ele não é legal e
não está devidamente regulamentado.

As deficiências institucionais pa-
ra lidar com o ecossistema do jogo
deflagradas pelo enredo do decreto
das Apostas Esportivas, demonstra es-
cancaradamente que o melhor para
a nação não é subordinar mais uma
pasta na Economia, e muito menos
empoderar uma única caneta ligada
a cargos políticos para assinar auto-
rizações e regulações afins.

A solução mais inteligente, produ-
tiva e compatível com o cenário tupi-

A insensatez dos extremos

Apostas esportivas - decreto, eleição e religião

Sérgio Aroucha *

Conrado Caiado *

sergioaroucha@gmail.com

opiniao.pe@diariodepernambuco.com.br

projetos sejam concluídos e ideias
saiam do papel. Assim, trabalhar
em conjunto com pessoas que pen-
sam diferentemente de você po-
de lhe trazer enriquecimento e
a oportunidade de conhecer um
olhar por outro prisma.

Estamos no rumo das próximas
eleições e observo ânimos acirrados
a ponto de perdermos vidas. Esse
custo é muito alto. O Brasil precisa

de união neste momento pós-pan-
demia e de crise econômica. Gosta-
ria de alertar para a nossa democra-
cia, para que tenhamos um momen-
to eleitoral tranquilo, pacífico e de-
mocrático, em que a população pos-
sa escolher de acordo com as suas
convicções o próximo presidente.

Antes como secretário de Turis-
mo e agora como empresário, ve-
jo o quão é importante para o país

um clima pacificado para que pos-
samos seguir em frente, para que
nosso país possa avançar. Precisa-
mos de uma economia sólida, de
empregos, de um Brasil mais dig-
no e isso não conseguiremos com a
nação dividida, se digladiando para
ver quem tem mais força.

Eu torço pelo nosso Brasil!

* Empresário

niquim seria uma Agência Regulado-
ra independente, composta por técni-
cos e especialistas, nos moldes da Co-
missão de Nevada americana, poden-
do também constituir internamente
uma Comissão de Jogos formada por
representantes do Ministério da Jus-
tiça, Economia, Ciência e Tecnologia,
Cidadania e Esportes, para atuar de
forma conjunta e especializada nas
diversas frentes de gestão, estudo,
fiscalização e destinação que a pas-
ta, constantemente, será demandada.

O Brasil vive um momento ilus-
tre, tanto diante da sua própria his-
tória no jogo, como perante o pano-
rama mundial, sendo a bola da vez,
o jackpot que todos querem, o all in
dos mercados regulados, mas depois
de vexames retumbantes como o da
Lotex e de quase 4 anos sem regula-
mentar inexplicavelmente as apos-
tas de quota fixa, estamos demons-
trando publicamente incapacidade,
insegurança e uma lerdeza incom-
patível com o dinamismo e a veloci-
dade do comércio de apostas eletrô-
nicas. Analogamente, em ano de Co-
pa do Mundo, ou trocamos a Econo-
mia, que é um técnico retranqueiro
que não gera resultados, por uma Co-
missão Técnica independente e mui-
to mais capacitada e veloz, ou cor-
reremos o risco de tomar mais uma
goleada em casa.

* Mercadólogo com atuação no

mercado de Gambling e repre-

sentante do Consórcio GDA

O Brasil possui mais de

2 mil sites de apostas

esportivas, quase todos

piratas ou semilegalizados,

operando livremente
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Lula declara R$ 7,4milhões;
Bolsonaro, R$ 2,3milhões
Dados sobre o patrimônio dos candidatos à Presidência da República constam

no TSE desde o domingo passado e podem ser atualizados até a próxima segunda

D
e acordo com painel do
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), o ex-presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pos-
sui um patrimônio estimado em
cerca de R$ 7,4 milhões, sendo a
maior parte de sua previdência
privada. Jair Bolsonaro (PL), que
tenta a reeleição em outubro, de-
clarou cerca de R$ 2,3 milhões
em bens, que são, em sua maio-
ria, imóveis. Os dados estão dis-
poníveis desde o último domin-
go e ainda podem ser atualiza-
dos até a próxima segunda-feira.

Lula declarou à Justiça que a
maior parte de seu patrimônio,
cerca de R$ 5 milhões, é fruto de
previdência privada na modali-
dade Vida Gerador de Benefício
Livre (VGBL), que também fun-
ciona como um seguro de vida.
Em relação aos imóveis, o ex-pre-
sidente declarou ter três aparta-
mentos: dois avaliados em cer-
ca de R$ 19 mil e um com valor
superior, pouco mais de R$ 94
mil; além de uma construção no
valor de R$ 246 mil e três terre-
nos foram declarados. Os lotes
possuem valores que variam en-
tre R$ 2 mil e R$ 265 mil. Um
automóvel de R$ 85 mil e outro
de aproximados R$ 48 mil tam-

bém foram declarados.
Outras finanças, como créditos

decorrentes de empréstimo (R$
250 mil), aplicação de renda fi-
xa (R$ 185.744,81), quotas ou qui-
nhões de capital (R$ 49 mil), de-
pósitos bancários em conta cor-
rente (R$ 20.862,23) e caderneta
de poupança (R$ 4.719,22) tam-
bém foram declarados, junta-
mente com um valor de R$ 430
mil classificados como “outros
bens e direitos” e R$ 333,17 co-

mo “outras aplicações e investi-
mentos”. Lula apontou ainda ter
mais de R$ 1,2 mil em um fundo
de investimento a longo prazo.

BOLSONARO

O atual presidente da República,
Jair Bolsonaro (PL), declarou cer-
ca de R$ 2,3 milhões em bens.
Bolsonaro não possui grande va-
riedade de renda, sendo a par-
te mais valiosa de seu patrimô-

nio sua caderneta de poupança
estimada em pouco mais de R$
591 mil e depósitos bancários
em conta corrente avaliados
em cerca de R$ 316 mil.

Entre as mais numerosas pos-
ses de Bolsonaro estão seus imó-
veis. No total, são quatro casas,
que valem cerca de R$ 603 mil,
R$ 400 mil, R$ 98.500,00 e R$ 40
mil, além de um apartamento
avaliado em cerca de R$ 240 mil.
Ele ainda declarou um veículo
no valor de R$ 26.500,00. O presi-
dente também soma R$ 249 em
quotas ou quinhões de capital.

TEBET E CIRO

Simone Tebet (MDB) e Ciro Go-
mes (PDT) declararam patrimô-
nio aproximado de R$ 2,3 mi-
lhões e R$ 3 milhões, respecti-
vamente. A lista de Tebet é re-
sumida, na maior parte, em
imóveis. A emedebista tem sete
apartamentos, em que cinco de-
les são avaliados em R$ 200 mil
e os outros dois em R$ 310 mil
e cerca de R$ 81 mil. Já o polí-
tico cearense possui sua maior
riqueza, de R$ 1 milhão, na mo-
dalidade de crédito decorrente
de alienação. (Isadora Albernaz e

VictorCorreia,doCorreioBraziliense)
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Simone Tebet (MDB)

declarou bens no valor

de R$ 2,3 mi e Ciro

Gomes (PDT) informou

patrimônio de R$ 3mi
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blogdorhaldney@diariodepernambuco.com.br

por Rhaldney Santos

Diario político

Saúde infantil
A restrição de peças publicitárias, dirigidas a crianças, que

promovam o consumo de alimentos prejudiciais à saúde foi
aprovada pela Comissão de Cidadania da Alepe. O texto é
do deputado Pastor Cleiton Collins (PP), com substitutivo da
Comissão de Justiça. O relator da proposta, no colegiado de
Cidadania, foi João Paulo (PT). Ele lembrou que a Organiza-
ção Mundial da Saúde orienta que os governos regulem o
consumo de alimentos ricos em gordura e açúcares. A pro-
posta define os alimentos que não podem ser promovidos
a crianças como aqueles que são pouco nutritivos e contêm
grandes quantidades de açúcar, gorduras saturadas ou só-
dio. Fica proibida a publicidade em estabelecimentos de en-
sino. Também fica impedida a utilização de celebridades ou
personagens infantis na comercialização, bem como a inclu-
são de brindes promocionais, brinquedos ou itens colecio-
náveis associados à compra do produto.

Federados

AFederaçãoPSol/Rede em

Pernambuco foi homologa-

da na sede do PSol com a

presença de parlamentares

das duas legendas. Na oca-

sião foi apresentada a cha-

pa majoritária, formada pe-

lapré-candidata, vice-gover-

nadora,AliceGabino(REDE),

e o pré-candidato ao gover-

no,JoãoArnaldo(PSol),além

da pré-candidata ao Sena-

do, Eugênia Lima (PSol). O

presidente do PSol-PE, Tia-

goParaiba, seráo responsá-

vel pela condução da fede-

ração em Pernambuco.

Alcoólica não

A proposta que proíbe ven-

daeconsumodebebidasal-

coólicasnosestabelecimen-

tosdeensinodePernambu-

co foi acatada pela Comis-

sãodeAdministraçãodaAs-

sembleia Legislativa. A ma-

téria tambémproíbe a reali-

zação de festas no sistema

de open bar nas dependên-

ciasdeescolas, sejampúbli-

casouprivadas.Oprojetode

lei apresentado pelo depu-

tado Diogo Moraes (PSB),

tramitanaAlepedesde2019

erecebeusubstitutivonaCo-

missão de Justiça. O texto

foi modificado para preser-

var a autonomia das univer-

sidades, prevista na Consti-

tuição Federal.

Confiabilidade I

Umnovopátiodeveículosda

SADAestásendoerguidoao

ladoda fábricaFCAJeep,em

Goiana,naMataNorte.Oem-

preendimento,comcustoes-

timado em R$ 110 milhões,
contribuiráparaaumentar a
competitividade da compa-
nhia automobilística instala-
daemPernambuco,auxilian-
do na redução do custo do
freteedaprodução.Aexpec-
tativa é de que sejam gera-
doscercade300empregos.

Confiabilidade II

O governador Paulo Câma-
ra visitou as obras acompa-
nhado dos presidentes da
empresa, Vittorio Medioli, e
da Adepe, Roberto Abreu e
Lima. “Aexpansãodestene-
gócio demonstra,mais uma
vez, a confiabilidade de Per-
nambuco juntoàsempresas.
Alémdisso, aSADAtrazodi-
ferencial de priorizar a dimi-
nuiçãodos impactosnomeio
ambiente e o aumento do
consumode energia limpa”,
destacou Paulo Câmara.
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Somados,
patrimônios

dos dois chega
a quase R$ 10

milhões



País terá hoje atos em
defesa da democracia
Leitura da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros emDefesa do Estado

Democrático de Direito será acompanhada pormanifestações nos estados

O
Dia do Advogado, cele-
brado hoje em todo o
país, será uma jorna-

da em defesa da democracia e
de repúdio a qualquer mano-
bra de rompimento da norma-
lidade institucional. É quando
será lida a Carta às Brasileiras e
aos Brasileiros em Defesa do Esta-
do Democrático de Direito, enca-
beçada pela Faculdade de Di-
reito da Universidade de São
Paulo (USP), que conta com o
apoio de entidades como a Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp). Mas,
além do apoio ao documento,
outras cartas de igual teor se-
rão divulgadas por entidades
representativas da sociedade
em todo o país.

Na Faculdade do Largo São
Francisco, o lançamento do do-
cumento está previsto para as
11h e contará com personalida-
des do mundo jurídico, acadê-
mico e intelectual. O evento te-
rá telões instalados na rua em
frente à instituição e deve ser
retransmitido pela internet.

Mas, antes, da leitura da car-
ta em defesa da democracia, na
Faculdade de Direito da USP, se-
rá lançado o manifesto pela de-
mocraciaencabeçadopelaFiesp,
que conta com a adesão de enti-
dades como a Febraban, Fiesp,
Fecomercio-SP, OAB-SP, Uni-
camp, USP, WWF, UNE e CUT.

O dia também foi escolhido
pelas centrais sindicais, orga-
nizações não governamentais
e movimentos populares para
a realização de protestos con-
tra tentativas de enfraquecer
a democracia no país.

Em Porto Alegre, na Universi-
dade Federal do Rio Grande do

A ministra Rosa Weber foi
eleita ontem a nova presiden-
te do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Ela ocupará o posto
de Luiz Fux e ficará no cargo
até outubro do ano que vem,
quando completará 75 anos e
se aposentará.

ELIZABETH SOUZA

politica@diariodepernambuco.com.br

De caráter nacional, o ato, que
contará com a leitura de cartas
pela democracia, também será
realizado no mesmo horário em
diversas outras cidades brasilei-
ras, incluindo o Recife.

A mobilização que deu início
ao ato que será realizado ama-
nhã foi inspirada na atitude do
jurista Goffredo da Silva Telles
Jr - à época, professor da Facul-
dade de Direito da USP - que, em
1977, em plena Ditadura Militar,
fez a leitura da Carta aos Brasi-
leiros denunciando as arbitra-
riedades trazidas pelos anos de
chumbo e conclamando a ins-
tauração do estado de direito.

Assim como em São Paulo, a
capital pernambucana também
realizará atos referentes à mo-
bilização nacional em defesa da
democracia. Na manhã de hoje,
a Comissão de Justiça e Paz da
Arquidiocese de Olinda e Reci-
fe, junto a outros movimentos e
instituições, realizará a leitura
da Carta às Brasileiros e aos Bra-
sileiras, às 10h30, na escadaria
da Faculdade de Direito do Re-
cife, Centro da cidade.

Dando continuidade à agen-
da pela manutenção dos direi-
tos democráticos, ocorrerá um
ato “Em defesa da democracia e
eleições livres”, às 15h, na Rua
da Aurora.

ROBERTO PARIZOTTI

Weber é
eleita nova
presidente
do STF

Recife está
na rota das
manifestações
populares

REVEZAMENTO
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pela Faculdade de Direito dapela Faculdade de Direito da

Universidade de São Paulo

Sul (UFRGS), o evento contará
com a presença dos ex-minis-
tros do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) Neri da Silveira, de
90 anos, e Nelson Jobim, ambos
ex-alunos da instituição. Para a
diretora da faculdade, profes-
sora Claudia Lima Marques, a
mobilização estará em conexão
com o restante do país.

“O espírito é mostrar nosso
comprometimento com os valo-
res democráticos do estado de
direito. Estamos atentos a tu-
do que está passando, e a pre-
servação da democracia é um

valor superior da nossa Cons-
tituição”, disse.

Na UnB, a professora da Fa-
culdade de Direito e integran-
te da comissão de organização
do ato, Beatriz Vargas Ramos,
adiantou que serão lidos quatro
documentos, um deles a carta
da USP. A manifestação conta-
rá com a participação da reito-
ra, Márcia Abrahão Moura. “Es-
tamos defendendo a democra-
cia, que é o princípio maior da
constituinte de 1988”, salien-
tou, acrescentando a importân-
cia do posicionamento institu-

cional da UnB: “Nesse momen-
to, o que não se pode perdoar
é a omissão”, frisou.

A Carta às Brasileiras e aos
Brasileiros em Defesa do Esta-
do Democrático de Direito re-
produz o mesmo espírito da-
quela elaborada, em 1977, pe-
la Faculdade de Direito do Lar-
go de São Francisco e lida pe-
lo jurista Goffredo da Silva Tel-
les Jr. em protesto contra a di-
tadura militar. O documento
recebeu mais de 800 mil assi-
naturas. (Henrique Lessa, do Cor-

reio Braziliense)

Com nova diretriz, o YouTube
retirou do ar ontem uma trans-
missão do presidente Jair Bolso-
naro (PL), ocorrida no dia 18 de
julho no Palácio da Alvorada. Na
ocasião, na tentativa de desacre-
ditar a segurança do processo
eleitoral brasileiro, o chefe do

YouTube
tira do ar
live de
Bolsonaro

URNAS Executivo se reuniu com cerca
de 40 embaixadores de vários
países e se valeu de um Power
Point para reiterar suspeitas já
desmentidas desde 2020 às ur-
nas eletrônicas e criticar minis-
tros do Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) e do Supremo Tribu-
nal Federal (STF).

A plataforma também derru-
bou vídeos que questionavam
as circunstâncias da facada so-
frida por Bolsonaro na pré-cam-
panha em 2018 em Juiz de Fora
(MG). Por duas vezes em investi-
gações, a Polícia Federal concluiu
que Adélio Bispo, preso no mes-
mo dia, agiu sozinho no crime.
(Correio Braziliense)

Gaúcha de Porto Alegre, Ro-
sa tomou posse na Suprema
Corte em 2011, depois de ter
sido indicada pela então pre-
sidente Dilma Rousseff (PT).
Ela também atuou como pre-
sidente do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) de 2018 a 2020,
com participação nas eleição
presidencial que elegeu Jair
Bolsonaro (PL).

Antes de se consolidar na
carreira de magistrada, a mi-
nistra desempenhou as fun-
ções de auxiliar de protocolo
da Inspetoria Seccional do Mi-
nistério da Educação, na cida-
de de Porto Alegre, em 1968;
assistente superior da Secre-

taria da Administração do Es-
tado do Rio Grande do Sul, de
1974 a 1975; e auditora-fiscal
do trabalho da Delegacia Re-
gional do Trabalho do Esta-
do do Rio Grande do Sul, de
1975 a 1976.

A eleição para presidente do
STF é realizada sempre entre
os próprios ministros, num
sistema de revezamento. Cos-
tumeiramente, é eleito o inte-
grante mais antigo para o pos-
to, desde que já não tenha as-
sumido a função. Também na
sessão de ontem, o ministro
Luiz Roberto Barroso foi elei-
to o vice-presidente do STF.
(Correio Braziliense)
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A
s vendas no comércio
varejista no país recua-
ram -1,4% na passagem

de maio para junho. É a segun-
da variação negativa consecuti-
va do setor, que acumula retra-
ção de 0,8% em dois meses, na
comparação com o bimestre an-
terior. Os dados são da Pesquisa
Mensal do Comércio (PMC), di-
vulgada ontem pelo IBGE.

Pernambuco apresentou um
recuo menor do que média na-
cional, de - 0,1%, próximo da es-

tabilidade. O estado integra o
grupo das 24 unidades da fede-
ração com índice negativo em ju-
nho. Apenas os estados da Paraí-
ba (2,5%), Tocantins (1%) e do Ma-
ranhão (0,4%) registraram alta.

Junho anotou a maior varia-
ção negativa para o comércio na-
cional desde dezembro de 2021,
quando a queda foi de -2,9%. No
primeiro semestre do ano, houve
uma alta de 1,4% no país frente
ao mesmo período de 2021, en-
quanto Pernambuco apresentou

FREEPIK/DIVULGAÇÃO

Queda na venda de vestuário impactou resultados

CURTA[
PERNAMBUCO

Projeto
reduz ICMS
do etanol
A alíquota do ICMS sobre

o etanol deve cair de 18%

para 15,52% no estado,

segundo projeto

encaminhado ontem,em

caráter de urgência, pelo

governo de Pernambuco

para a Assembleia

Legislativa “Diante das

novas alíquotas da

gasolina, fizemos essa

redução para manter a

competitividade do

etanol e preservar o

setor, que gera milhares

de empregos em

Pernambuco”, afirmou o

governador Paulo

Câmara (PSB).

Vendasdovarejo
recuamnopaíse
emPernambuco
Estado registrou uma queda de -0,1% em junho em

relação amaio deste ano, sendo o índice próximo à

estabilidade emelhor do quemédia do Brasil, de -1,4%

<<
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

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

DÓLAR
Julho/2022: -0,68
Junho/2022: 0,67
Maio/2022: 0,47
Abril/2022: 1,06

BOLSAS (em %)

IBOVESPA

1,46
DOW JONES

535,1

09/ agosto 5,130
06/ agosto 5,113
05/ agosto 5,167 5,4295,085

CDB
Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

13,45

SELIC
Em% ao ano

13,75

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,7075 0,7075
(-0,87%)

IPCA do IBGE (em%)

recuo de -5,3%. Quanto ao acu-
mulado dos últimos 12 meses,
constatou-seumaquedanamé-
dia brasileira de -0,9%, contra
alta de 2,8% no estado.

A retração no comparativo a
maio foi disseminada por sete
das oito atividades investigadas
pela pesquisa. Duas delas tive-
ram maior influência sobre o
índice geral do varejo: tecidos,

vestuário e calçados, com que-
da de 5,4%, e hiper e supermer-
cados, produtos alimentícios,
bebidas e fumo, segmento que
recuou 0,5% no período.

Para o gerente da pesquisa,
Cristiano Santos, a atividade
de hiper e supermercados teve
uma influência importante da
inflação ao longo do primeiro
semestre deste ano.
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Fernando: programa foi criado para auxiliar os advogados no período de retomada

OAB-PE lança
banco para
auxiliar talentos
A iniciativa, pioneira no país, já possui vagas de

empregos disponíveis no estado e será ponte entre

advogados autônomos e escritórios de advocacia

E
m comemoração ao mês
da advocacia, a Ordem
de Advogados do Brasil

de Pernambuco (OAB-PE) ini-
ciou agosto com
o lançamento do
primeiro Banco
de Talentos pa-
ra advogados no
país. A platafor-
ma,desenvolvida
pela própria ins-
tituição, tem o
objetivo de cons-
truir uma ponte
entre os advoga-
dos e advogadas
autônomos, que
representam cer-
cade 50% daclas-
se em Pernambuco, e escritórios
de advocacia. As vagas de empre-
go já estão disponíveis e os pro-
fissionais do estado já podem se
cadastrar no site: https://banco-

detalentos.oabpe.org.br/.
De acordo com o presidente da

OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins,
o programa foi criado pensando

para auxiliar os
advogados nes-
se período de re-
tomada. “Os úl-
timos anos não
foram fáceis pa-
ra ninguém no
Brasil. Além da
recessão econô-
mica iniciadaem
2014,apandemia
da Covid-19, que
aportou no país
em março de
2020 e ainda não
desapareceu por

completo, trouxe um cenário de
muitas dificuldades para todas
as profissões. Não foi diferen-
te com a advocacia e, por isso,
criamos o Banco de Talentos da

OAB-PE”, explicou.
O cadastro para os advogados

que almejam uma posição no
mercado e uma relação de va-
gas ofertadas por escritórios que
buscam novos profissionais pa-
ra os seus quadros já estão dis-
poníveis na plataforma. O pro-
jeto é totalmente gratuito para
todos que queiram participar.

O programa conta com a par-
ticipação estratégica da Escola
Superior de Advocacia de Per-
nambuco (ESA-PE), que ofere-
ce uma série de conteúdos de
capacitação para os advogados

inscritos no Banco de Talentos,
e com uma área voltada ao re-
lacionamento com escritórios
e profissionais de todo o país,
através da ferramenta Advoca-
cia Correspondente. A funciona-
lidade irá possibilitar que um
escritório de outro estado, que
esteja com um processo em al-
guma comarca de Pernambu-
co, acesse um banco com os no-
mes de advogados vinculados
à Ordem que atuam no muni-
cípio correspondente.

“Com o Banco de Talentos, a
OAB Pernambuco reafirma o

seu compromisso com toda a
advocacia, com a empregabili-
dade de cada advogada e advo-
gado”, comemorou o presidente
Fernando Ribeiro Lins. “A nos-
sa instituição está presente no
dia a dia da advocacia, somos
todos parceiros e vamos cami-
nhar juntos”, finalizou. O pro-
jeto faz parte de uma série de
ações que a OAB-PE tem imple-
mentado para auxiliar e valo-
rizar a advocacia pernambuca-
na. Ao longo do mês de agosto,
outras iniciativas com o mes-
mo objetivo serão anunciadas.

Com o Banco de

Talentos, a OAB

Pernambuco

reafirma o seu

compromisso com

toda a advocacia”

Fernando Ribeiro Lins,
presidente
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ZAPORIZHZHIA

Bombas
atingem
usina
nuclear

A Ucrânia acusou, ontem,
a Rússia de realizar ataques
que mataram 14 civis em
áreas próximas à central
nuclear de Zaporizhzhia,
controlada por russos des-
de março. Dnipropetrovsk, a
área bombardeada durante
a madrugada, é uma região
no centro-este ucraniano até
agora relativamente segura,
para onde civis do Donbass
estão sendo evacuados.

Rússia e Ucrânia se acu-
sam mutuamente pelos ata-
ques aos arredores da cen-
tral nuclear que deixaram
11 feridos, cinco em estado
grave, informaram as auto-
ridades. "Passamos uma noi-
te horrível (...) É muito difí-
cil retirar os corpos dos es-
combros. Peço que todos si-
gam para locais seguros du-
rante o ataque aéreo (...) Não
deixem que os russos os ma-
tem", afirmou o governador
Valentin Reznichenko em
uma mensagem divulgada
no Telegram.

O balanço inclui também
um mulher que morreu no
bombardeio de Kushuhum,
uma cidade na região de Za-
porizhzhia. O chefe do con-
selho regional, Mikola Lu-
kashuk, disse que os ataques
afetaram diretamente uma
estação elétrica local, deixan-
do milhares de pessoas sem
eletricidade.

A operadora ucraniana
Energoatom afirmou que
as forças russas tentavam
restabelecer a conexão ter-
restre entre a central de Za-
porizhzhia e a Crimeia.

Moscou insiste que as ex-
plosões foram causadas por
munições e não por tiros
ucranianos. Kiev não des-
mentiu até agora esta ver-
são. (AFP)

Pesquisa: planos terão custos adicionais de R$ 11,4 bi

Entidades vão ao
STF contra piso
da enfermagem
Pesquisa da Confederação Nacional de Saúde

realizada em 85 hospitais privados aponta para

aumento de custos devido a novos valores

P
esquisa da Confederação
Nacional de Saúde (CNS)
realizada junto a 85 hos-

pitais privados em cinco regiões
do país aponta para um aumen-
to de custos na ordem de 88,4%
com a aplicação dos novos valo-
res correspondentes ao piso da
enfermagem. Por isso, entidades
do setor da saúde entraram com
uma Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (ADI) no Supremo
Tribunal Federal (STF) para sus-
pender a nova legislação.

A Lei nº 14.314/2022 foi san-

cionada na última semana pelo
presidente Jair Bolsonaro após
debates e aprovação no Congres-
so Nacional. Entre as principais
críticas está o impacto orçamen-
tário e a ausência de indicação
da fonte de recursos para cobrir
a despesa de recursos humanos,
motivo alegado pelas entidades
para mover a ação.

Movem a ação a Associação
Brasileira de Medicina Diag-
nóstica (Abramed), Associação
Brasileira das Clínicas de Vaci-
nas (ABCVAC), Associação Bra-

sileira dos Centros de Diálise e
Transplante (ABCDT), Associação
Nacional de Hospitais Privados
(Anahp), Confederação Nacional
de Municípios (CNM), Confede-
ração das Santas Casas e Hospi-
tais Filantrópicos (CMB), Confe-
deração Nacional de Saúde (CN-
Saúde), e a Federação Brasileira
de Hospitais (FBH).

Ao elevar os custos com re-
cursos humanos em 88,4%, o pi-
so da enfermagem implica em
custos adicionais de R$ 11,4 bi-
lhões aos planos de saúde, va-

lor que corresponde a 5,5% das
despesas anuais do setor.

Entre outras conclusões, a pes-
quisa diz que hospitais — filan-
trópicos como as Santas Casas,
por exemplo, ou não — poderão
fechar porque perderão a mar-
gem média de 9,7% e passarão
a fechar no vermelho, em -3,4%.

“Nem o setor púbblico nem o
privado (seja filantropico ou nao)
tem condiõoes de arcar com es-
se alto custo de forma perma-
nente”, dizem as entidades (Es-

tado de Minas).

ROVENA ROSA/ AGÊNCIA BRASIL



filhas e se perdoar pelo seu dis-
tanciamento.

O fato de a premissa ser um
amontoado de platitudes e de
os personagens serem escritos
em formulário não atrapalha-
ria A Fera se o desenrolar do con-
flito tivesse um pouco mais de
imaginação e intensidade. Mes-
mo contando com uma compu-
tação gráfica realista e bem-a-
cabada na criação dos animais,
o longa encontra soluções das
mais inofensivas para seus per-
sonagens mesmo nas situações
extremas e opta quase sempre
pela omissão da violência, che-
gando ao ponto de a sensação de

perigo - grande no começo - rapi-
damente ruir. Antenado no mo-
mento crítico das criaturas, o ro-
teiro enfatiza constantemente o
real vilão da história (os caçado-

res) e reitera o instinto primal
do leão de proteger seu bando -
numa conexão óbvia com o en-
redo humano principal.

A decupagem de Kormákur, já

muito experiente em obras de
ação e sobrevivência, é às vezes
mais elaborada de longos planos-
-sequência do que o próprio ro-
teiro pede - e do que ele precisa-
va. O trabalho ultra coreografa-
do com a câmera localiza muito
bem o público geograficamente
e dá grande credibilidade à ação
mais direta e realista que o filme
busca, mas tira qualquer respi-
ro verdadeiro do drama central
- problema que seria facilmente
resolvido se o elenco desse vida
ao texto com um pouco mais de
vigor. Idris Elba empresta o ca-
risma e a simpatia usuais ao fil-
me, mas jamais transmite o pa-

vor de alguém que pode ter as
filhas dilaceradas pelos dentes
de um leão a qualquer momen-
to, e sua interação com Halley e
Jeffries soa banal, automática.

O cineasta certamente tem
mais êxito orquestrando as se-
quências de confronto do que na
direção de atores e a clareza dos
seus planos faz o filme se movi-
mentar com considerável fluên-
cia ao longo de sua curta dura-
ção. Para um trabalho, porém,
que mira na bestialidade da sel-
va, mesmo em uma chave nar-
rativa familiar, A Fera ruge mui-
to mais alto na esfera tecnicista
do que na visceral.

Filmemantém a tradição

“survival horror” de

contextualizar a ameaça

bestial numa relação

familiar mal resolvida

ANDRÉ GUERRA

andre.guerra@diariodepernambuco.com.br

O
recente falecimento da
ex-esposa de Nate (Idris
Elba), emdecorrênciade

um câncer, provocou um rom-
pimento colossal na sua relação
com suas filhas, Mare (Iyana Hal-
ley) e Norah (Leah Jeffries). Além
de acusar o pai de se afastar de
sua mãe num período delicado
da doença, a mais velha indire-
tamente o responsabiliza por,
como médico, não a ter salvado
a tempo. Numa tentativa de rea-
proximação, ele e as duas ado-
lescentes viajam juntos à África
do Sul para um passeio de safári
em uma reserva onde pai e mãe
se conheceram, acompanhados
pelo tio Martin (Sharlto Copley).
Após uma descoberta chocante
num vilarejo, no entanto, a fa-
mília se vê encurralada dentro
do jipe por um leão de fúria des-
comunal que não parece querer
desistir tão cedo.

Dirigido pelo islandês Baltasar
Kormákur (Everest e Vidas à deri-

va), a partir de uma história ori-
ginal da produtora e roteirista Ja-
mie Primak Sullivan, A Fera, em
cartaz nos cinemas, se mantém
fiel à tradição dos filmes de “sur-
vival horror” de contextualizar
a ameaça bestial numa relação
familiar mal resolvida - vide os
recentes Águas rasas, Um lugar
silencioso e Predadores assassi-
nos. No caso deste aqui, o prota-
gonista deve tomar a frente da
situação e se sacrificar a todo
custo para provar o amor pelas

DIVUGAÇÃO)
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Ruge alto,Ruge alto,
masnãomorde

forte apelo técnico, mas peca no enredo e nas atuações

Com a narrativa de umpai que protege as filhas e um

leão que zela pelo bando, o filmeAFera, em cartaz, tem

Nate (Idris Elba)
se vê encurralado
dentro do jipe num
safári pela África
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E
m celebração aos 90 anos
do pintor, desenhista, gra-
vador, escultor, crítico de

arte e escritor pernambucano Jo-
sé Cláudio, a Galeria Marco Zero
(Av.DomingosFerreira, 3393,Boa
Viagem) realiza exposição até o
dia 1º de outubro, com abertu-
ra hoje, às 19h. Com curadoria
de Clarissa Diniz, ela tem como
ponto de partida o quadro Pri-
meiro a fome, depois a lua (1968),
que batiza a mostra e abraça o
caráter ético da trajetória de José
Cláudio. As visitações, com aces-
so gratuito, acontecem de segun-
da a sexta, das 10h às 19h, e aos
sábados, das 10h às 17h.

Oconceitocuratorial apresenta
não as reconhecidas dimensões

paisagísticas de sua pintura, as
quais são especialmente conhe-
cidas em Pernambuco, mas sim,
seumenosacessadoengajamento
social e político, com o foco da-
do por José Cláudio ao trabalha-

dor em muitas das suas obras.
“A exposição revela um artista
atento às urgências sociais que
não são diferentes da sua práti-
ca artística, onde José Cláudio
se dispunha a pintar oito horas

por dia, todos os dias. Dessa for-
maeleentendiaequeriamostrar
que o artista é também um tra-
balhador”, diz Clarissa.

A mostra reúne desde obras
de colecionadores privados, da-
tadas desde a década de 1950,
até registros da coleção parti-
cular do artista, como os cader-
nos que produziu durante expe-
dição pelo Rio Madeira em 1975
- compreendendo também a sé-
rie dos carimbos, colaborações
com desenvolvimento de pintu-
ras de murais em eleições, crôni-
cas e outros trabalhos em diver-
sas áreas. O quadro que dá nome
à exposição pertence ao acervo
do Museu de Arte do Rio (MAR).

Autodidata, José Cláudio já

O engajamento social
na arte de José Cláudio
Conhecido como umdosmais expressivos artistas do país, por sua arte erudita

e visceral, o pernambucano e seus 90 anos são celebrados em nova exposição

JOSÉ CLÁUDIO/DIVULGAÇÃO

Trabalhos como Catadoras estão na GaleriaMarco Zero

mostrava talento quando crian-
ça ao rabiscar os papéis de em-
brulho do armazém do pai. Em
1952, interrompeu os estudos
na Faculdade de Direito do Reci-
fe e se dedicou inteiramente ao
Atelier Coletivo da Sociedade de
Arte Moderna do Recife (SAMR),
na época dirigido pelo escultor
Abelardo da Hora.

De lá, levaria consigo a ideia de
que o artista tem evidente papel
social epolítico,devendoengajar-

-se com os problemas de seu ter-
ritório. Nos anos seguintes, dedi-
cou-se à pintura em grande esca-
la e aperfeiçoamento de suas téc-
nicas de desenho. Frequentou a
Escola de Artesanato do Museu
de Arte Moderna em São Paulo
e, a partir daí, sua trajetória co-
mo artista é gradualmente reco-
nhecida. Hoje, José Cláudio é co-
nhecido como um dos mais ex-
pressivos artistas do país por sua
arte erudita e visceral.
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Mostra reúne desde obras

de coleções privadas,

datadas desde a década de

1950, a quadros do acervo

particular do artista

[ Palavras cruzadas [ Astros

ÁRIES (21/03 a 20/04)
Ao demonstrar boa vontade pa-

ra cooperar, você obterá respos-

ta similar por parte das pessoas

com quem lidar no dia de hoje.

TOURO (21/04 a 20/05)
Cautela e insegurança em relação

à sua capacidade não são exa-

tamente a mesma coisa, embo-

ra você hoje acredite que sejam.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Alguém que vem lhe observan-

do de perto ultimamente poderá

ajudá-lo a conquistar seus obje-

tivos no dia de hoje. Essa pessoa

se tornará seu aliado e lhe mos-

trará o que precisa saber e fazer

para ser bem-sucedido.

CÂNCER (21/06 a 22/07)
Perseverança é a palavra de or-

dem no dia de hoje. Não desista,

mesmoquandoos obstáculos pa-

recerem intransponíveis. A sua

determinação deve ser recom-

pensada e seu valor reconhecido.

LEÃO (23/07 a 22/08)
Você não conseguirá atingir seus

objetivos se usar de táticas dissi-

muladas, pois suas intenções se-

rão facilmente percebidas.

VIRGEM (23/08 a 22/09)
Você hoje poderá se sair mui-

to bem em situações que envol-

vam qualquer tipo de competi-

ção, sejamelas no campo comer-

cial ou social.

LIBRA (23/09 a 22/10)
Caso tomepartido emumadispu-

taentredois colegasvocêdevees-

tar prontoparaumconfronto com

aparte preterida. Ao se ver nessa

situação,procureserummediador,

não escolha nenhum dos lados.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Cuidado para não exigir demais

de si mesmo em relação a um

projeto no qual trabalha nos últi-

mos tempos. Emvezde aumentar

seu ritmo de trabalho, talvez seja

mais produtivo fazer o contrário.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Um acontecimento inesperado

pode vir a atrapalhar seus pla-

nos hoje.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Comece a analisar commais se-

riedade as possibilidades comer-

ciais de uma ideia comaqual vem

brincando ultimamente. Se fizer

pesquisa profunda, encontrará

quem compre sua mercadoria.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Hoje é um dia que você torcerá

para passar logo, tudo porque, de

vez emquando, uma certa agita-

ção tomaconta e você não conse-

gue nemaomenos se concentrar.

PEIXES (20/02 a 20/03)
Você hoje estará mais propenso

a deixar sua cabeça nas nuvens.

Só não deixe que isso atrapalhe

demais sua concentração.

[ 8 erros



SHEILA WANDERLEY/DIVULGAÇÃO

Carlos Augusto Costa e Juliana Lins, prestígio em recente

evento social que reuniu muitos nomes conhecidos

Bom dia: “O coração tem

razõesquea razãodesco-

nhece.” (Pascal)

AprofessoraMariaJoséde
Sena, ex-reitora da UFRPE,
é candidata a deputada fe-
deral pelo PSB.

O professor João Evange-
listaTudedeMeloNeto lan-
çao livroNietzscheà luzdos
antigos: a Transvaloração

dos valores, hoje, às 19h30,
noEspaçoContemporâneo,
no Recife Antigo.

AsegundasemanadoFes-
tival deÓpera doRecife co-
meçahoje, noSanta Isabel,
com a montagem da icôni-
ca Cavalleria Rusticana, do
italiano Pietro Mascagni.

JôSoaresfezmuitoscomer-
ciais de sucesso, um deles
para a Varig.

O Coral da Fundaj participa
do Religare Cânticus - Festi-
val de Corais e Músicas Sa-
cras, na Igreja de Nossa Se-
nhoradoAmparo,emOlinda.

A LeiMaria da Penha com-
pletou 16 anos.

Carla Bensoussan abriu fi-
lial da sua empresa de co-
municação estratégica em
Miami.

Asminissaiasestãovoltan-
do com força total.

MiguelCoelho tem investi-
dofortenaconquistadoelei-
torado feminino.

movimento

Alípio Tenório Filho, Ana Lúcia
Andrade, Andréa Carla
Albuquerque, Artur Valente,
Danilo Portela, Débora
Nascimento, Fred Oliveira,
Frederico Jucá, Gabriel
Cavalcanti Filho, Girley
Brasileiro, Inaro Fontan
Pereira, Jack Ayres Neto,
Joana Rozowykwiat, Lizete
Maioli, Luciano Almeida e
Paulo Fernando Craveiro.

aniversariantes

OABvai homenagear advogados
AOABdePernambucoentregahoje aMedalhadoMérito
JoaquimAmazonas a advogadosque completaram50anos
de atuação semresponder a infrações ético-disciplinares.
Serão agraciadosEduardoAraújo, JoãoBoscoTenório, José
HenriqueWanderley Filho e JoséPauloCavalcanti.

Mostrados90anosdeZéCláudio
O grande evento desta quinta-feira no Recife será a
abertura da exposição Primeiro a Fome, Depois a Lua,
na Galeria Marco Zero, assinalando os 90 anos de José
Cláudio, um dos maiores pintores de Pernambuco e
uma figura humana maravilhosa.

TJPE comemora seus 200anos
O presidente Luiz Carlos Figueiredo comanda hoje o início
das comemorações dos 200 anos do TJPE. Será às 9h, no
Mosteiro de São Bento, assinalando os 195 anos dos Cursos
Jurídicos, com homenagem aos 100 anos do
desembargador João David de Souza Filho; entrega do Grão
Colar de Alta Distinção da Medalha do Mérito Judiciário
Desembargador Joaquim Nunes e Machado e palestra do
professor Marcelo Casseb.

FRANGUEIRO
Um ex-presidente do Sport,
muito influente, me disse na
semana passada que o
Rubro-negro precisava
contratar logo um goleiro,
pois Carlos Eduardo era
muito fraco, conhecido por
pegar bolas difíceis e
colecionar erros nas fáceis.
Em quatro jogos levou 10
gols, incluindo vários
“frangos” como se diz na
gíria esportiva, dois na
goleada para o Ituano.

PRESTÍGIO
Aabertura doCongresso
Nacional daAbrasel, emSão
Paulo, teve apresençado
governador IbaneisRocha,
dosministrosPauloGuedes,
daEconomia, CarlosBrito, do

Turismo,CristianeBritto, da
Mulher eDireitosHumanos, e
dopresidente doSebrae,
CarlosMelles.

LANÇAMENTO
Walcyr Carrasco, que
assinou várias novelas na
Globo, trocou a TV pela
literatura. Lança o livroMeu

lugar nomundo, obra voltada
para o público infanto-juvenil,
discutindo temas como
saúdemental e suicídio na
adolescência.

JAPÃO
O diplomataMasami Ohno
assumiu o posto de
cônsul-geral adjunto do
Consulado do Japão,
substituindo o cônsul Tadao
Furukawa.

PODERDELAS
Pernambuco tem nove
mulheres disputando
mandatosmajoritários: duas
são candidatas a
governadora, duas a
senadora e cinco a
vice-governadora.

DEMOCRACIA
Na sua despedida da
presidência do Tribunal
Superior Eleitoral, o ministro
Edson Fachin disse que “a
democracia se verga, mas
não se dobra nem se quebra
com as fake news”.
Terça-feira, ele transfere o
cargo para oministro
Alexandre deMoraes.

JANTAR
Leda Siqueira e Elias Roma
Filho comandam hoje jantar
dos 45 anos da Turma do
Sesquicentenário dos Cursos
Jurídicos, da Faculdade de
Direito do Recife, no
restaurante Nau.

CANDIDATURA
SómesmonoBrasil: preso,
condenadopor corrupção
passiva e lavagemdedinheiro,
Roberto Jeffersondisputa a
presidência doBrasil. Será o
primeiro candidato a fazer
campanhausando
tornozeleira eletrônica. Parece
piada,mas é realidade.

NATRIBUNA
CelsoMoraes, presidente do
MundodoCabeleireiro, é o

entrevistadodo JoãoAlberto
Informaldehoje, às 18h50, na
TVTribuna. Fala da empresa
que começouem1993, com
umapequena loja naRuado
Rangel até se tornar uma
potência no setor de
cosméticos, commais de50
lojas, noRecife eSãoPaulo.

COMBOLSONARO
Fernando deMendonça,
presidente da Associação
dos Empresários do Brasil,
comandou uma visita de
grupo de associados ao
presidente Jair Bolsonaro,
emBrasília.

FEIRA
A Insight Feiras e Negócios
lança, em parceria com as
empreendedoras e
confeiteiras Malu Galvão e
Marcela Soares, a Confeitar
Expo, amaior feira e
congresso de confeitaria do
Norte e Nordeste, que
acontecerá em 2023

COMENTARISTA
Zé Roberto, que jogou pela
seleção brasileira, Real
Madrid, Bayern deMunique,
Palmeiras, Santos, Flamengo
e Grêmio, é o novo
comentarista do SporTV.

ANTECIPAÇÃO
AFifa antecipou emumdia o
início daCopadoMundo.O
jogo entre as seleçõesdo
Catar e Equador vai ser em20
denovembro, umdomingo.

www.joaoalberto.comom
_11111_1
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Assassino de Dione
Gomes é condenado
Maurício Alves de Andrade, acusado dematar a namorada e jogar o corpo

dela em rio, recebeu ontem a sentença de 21 anos e oitomeses de prisão

Feminicídio aconteceu em janeiro do anopassado. Suspeito alegouque casa foi invadida
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Durante as investigações, o

acusadomudou algumas

vezes sua versão sobre

como teria sido amorte

da então companheira

cimento. O réu alegou que o ho-
micídio teria sido cometido em
uma circunstância de ameaça
por parte de três homens da lo-
calidade, liderados por um indi-
víduo que teria uma desavença
anterior com
Maurício.Dio-
ne teria sido
morta, segun-
do ele, por in-
terferirnuma
agressão físi-
ca do qual o
réu seria o alvo. Essa versão di-
fere radicalmente do relato fei-
to pelo próprio Maurício na fase
de instrução processual, quan-
do ele disse que teria se envolvi-
do em uma briga com a ex-com-

panheira e que ela havia sido fe-
rida por acidente.

Diante da nova dinâmica dos
fatos apresentada pelo réu, a
promotora de Justiça Eliane
Gaia questionou a ausência

de relatos de
vizinhos que
possam con-
f irmar es -
sa narrativa.
“O réu adotou
uma estraté-
gia de autode-

fesa, o que é válido, mas que
não alterou em nada a linha
de argumentação da acusação.
O réu, por todos os elementos
trazidos na investigação, tinha
uma relação possessiva sobre

Dione, manifestada inclusive
através de expressões depre-
ciativas emitidas contra ela e
suas duas filhas. Fica eviden-
te que se trata de uma violên-
cia de gênero”, fundamentou
a promotora de Justiça.

No período da tarde, acusa-
ção e defesa realizaram a eta-
pa de debates, aprofundando
seus argumentos aos jurados.
Ao fim, os integrantes do Con-
selho de Sentença se reuniram
em uma sala secreta para votar
sobre os quesitos apresentados
pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal
do Júri da Capital. Com a apu-
ração final dos votos, o veredi-
to foi apresentado ao magis-
trado, que proferiu a sentença.

F
oi condenado, ontem, a 21
anoseoitomesesdeprisão,
em regime fechado, Mau-

rício Alves de Andrade, acusado
de matar a namorada e manicu-
reDioneGomes,naépocacom40
anos, e jogar o corpo dela no Rio
Tejipió, no Recife. O caso ocorreu
emjaneirode2021.Ele foi conde-
nado por homicídio qualificado
(por motivo torpe, impossibilida-
de de defesa da vítima e femini-
cídio) e ocultação de cadáver da
ex-companheira. A sessão foi rea-
lizadanoFórumDesembargador
Rodolfo Aureliano, no bairro de
Joana Bezerra, no Recife.

De acordo com a promotora de
Justiça Eliane Gaia, o MPPE sus-
tentou em plenário a argumen-
tação de que Maurício Alves de
Andrade agiu de forma delibera-
da para atrair a ex-companhei-
ra até sua casa, no bairro da Im-
biribeira, para matá-la.

Em seguida, ele foi até a casa
do marido da sua sobrinha pe-
dindo ajuda para, supostamen-
te, socorrer a vítima de carro até
a Policlínica de Afogados. Quan-
do chegaram à Ponte Motoco-
lombó, que cruza o Rio Tejipió,
Maurício retirou o corpo da ex-
-companheira do veículo e a ar-
remessou na água.

A sessão do Tribunal do Júri te-
ve início por volta das 9h40 desta
quarta-feira, com a escolha dos
sete cidadãos que integraram o
Corpo de Jurados. Em seguida, o
réuentrounoplenário.Comonão
foramarroladas testemunhaspor
parte do Ministério Público e da
defesa técnica, exercida pela De-
fensoria Pública de Pernambuco,
a primeira etapa realizada foi o
interrogatório do réu.

Peranteos jurados,MaurícioAl-
ves de Andrade confessou a práti-
ca da ocultação de cadáver, mas
afirmou não ter sido o responsá-
vel pela morte de Dione do Nas-

A Polícia Civil de Pernam-
buco cumpriu dois manda-
dos de prisão, um emitido
pelo Tribunal de Justiça de
Pernambuco e outro pelo de
São Paulo contra o ginecolo-
gista José Ademar Pereira de
Moraes, 43 anos. O médico é
acusado de abuso sexual me-
diante fraude de mais de 14
mulheres. Ele foi preso em Ar-
coverde, no Sertão do estado.

Em outubro de 2020, o gi-
necologista foi impedido de
exercer a profissão pelo Con-
selho Regional de Medicina
de Pernambuco (Cremepe).
Em outubro de 2020 o médi-
co tinha sido preso em Suza-
no (SP), por suspeita de estu-
prar uma paciente. Na época,
ele já respondia por cinco es-
tupros em Pernambuco, de-
nunciados em 2018.

Em Pernambuco, José
Adagmar era concursado
da rede estadual de saúde e
foi lotado no Hospital Aga-
menon Magalhães, em agos-
to de 2015, onde atuava co-
mo obstetra. Em 2017 ele
passou por uma seleção in-
terna e foi transferido para
o Serviço de Apoio à Mulher
Vítima de Violência Wilma
Lessa. Após denunciado pe-
las cinco mulheres em 2018
ele deixou de frequentar o
trabalho em janeiro de 2019,
sem prestar explicações à di-
reção da unidade.

Médico
acusado
porestupro
épreso
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MARINA COSTA

A
pneia do sono, mordida
aberta, dificuldades res-
piratórias e digestórias,

sorriso gengival, queixo peque-
no ou grande, e desarmoniza-
ção facial são problemas cau-
sados por alterações no cresci-
mento dos maxilares. A cirur-
gia ortognática, responsável
pela correção do formato e po-
sicionamento dos maxilares, é
um procedimento estético-fun-
cional indicado para a melho-
ria na qualidade de vida dos pa-
cientes com anomalias dentofa-
ciais quando o tratamento clíni-
co isolado com o aparelho den-
tário não oferece um resultado
estável e satisfatório.

Segundo Lucas Morais, espe-

cialista e mestre em cirurgia e
traumatologia bucomaxilofa-
cial, durante a infância, a re-
comendação é a correção das
anomalias com o uso de apare-
lhos ortodônticos e ortopédi-
cos. O tratamento ortognático
é indicado apenas para pacien-
tes que já atingiram a maturi-
dade óssea, após os 18 anos, e
que não irão apresentar novos
surtos crescimentos ósseos ou
crescimentos tardios. “Quando
as discrepâncias são acentua-
das, causam transtornos fun-
cionais e psicológicos, é possí-
vel antecipar a cirurgia antes da
maioridade, porém, os pacien-
tes e seus familiares precisam
entender que poderá haver um
crescimento residual e uma mu-
dança na posição dos ossos e a
necessidade de um novo proce-
dimento no futuro”, explicou.

Para os pacientes com idade

SANDY JAMES/ESP. DP

CORTESIA

Representantes de entidades responsáveis pelo parque plantarammuda de baobá

De acordo comMorais,

cirurgia é toda interna,

não deixando cicatrizes

Parque das Religiões
é lançado emOlinda

ÁREA VERDE

Projeto é parceria entre os

franciscanos, a Prefeitura

de Olinda e a Unicap.

Primeira fase é a de

viabilidade econômica

Se o caso for

acentuado, causando

transtornos até

psicológicos, é

possível antecipar a

cirurgia antes da

maioridade”

LucasMorais,
Especialista do Jayme da Fonte

WEVERTONMELO

local@diariodepernambuco.com.br

Será uma parceria inédita entre
o Convento de São Francisco, no
Carmo, Universidade Católica
de Pernambuco (Unicap) e a Pre-
feitura de Olinda. O primeiro
passo foi dado
ontem, com a
assinatura do
acordo para
tornar real o
projeto de am-
biente ao ar li-
vre, que será
chamado de Parque das Reli-
giões. Como primeiro passo, o
estudo de viabilidade econômi-
ca do novo parque.

O projeto prevê um centro de
união para professores, pesqui-
sadores e pessoas de diferentes

credos e profissões, tendo co-
mo referência o Convento de
São Francisco, o mais antigo
do Brasil e que abriga a primei-
ra biblioteca pública do estado.

O evento promoveu a reu-
nião das entidades para cele-

brar a assina-
tura do acor-
do, que dará
início a este
futuro patri-
mônio cultu-
ral, promoven-
do participa-

ção de grupos culturais. O Par-
que das Religiões será construí-
do no terreno do Convento de
São Francisco, por meio de tri-
lha na área verde, que tem cer-
ca de três hectares.

O projeto urbanístico, arqui-

tetônico e paisagístico vai pre-
servar aspectos naturais, inclu-
sive com recuperação de passi-
vos ambientais.

O reitor da Unicap, padre Pe-
dro Rubens, ressaltou a impor-
tância na construção de reper-
tório social. “A universidade de-
seja levar humanismo cristão
em outras linguagens, sempre
dialogando com cultura e reli-

gião. O projeto tem como obje-
tivo congregar a busca por sen-
tido, a partir de uma convivên-
cia com a natureza. Além de
promover socialização e bus-
ca por valores em diversas re-
ligiões. Queremos construir to-
lerância religiosa, juntamente
com a prática do ensino”, disse.

O estudo de viabilidade eco-
nômica para preservar aspectos

naturais, com recuperação de
passivos ambientais, tem pre-
visão para ser concluído em até
dois anos. Haverá no parque,
também, uma rede de trilhas
em harmonia com o ambien-
te natural e histórico de Olin-
da, tendas temáticas, espaços
de estudos, lojas, alimentação,
auditórios e biblioteca.

mais avançadas, os riscos e bene-
fícios devem ser avaliados pelo
ortodontista e cirurgião, já que
pessoas nessa faixa etária pos-
suem mais chances de sofrerem
com doenças sistêmicas que os
mais jovens, o que poderia con-
traindicar a cirurgia.

O diagnóstico é realizado de
forma clínica por um ortodontis-
ta, com a análise da face do pa-
ciente e da sua mordida, e atra-
vés de exames de imagens e orto-
dônticos. Antes do procedimen-
to cirúrgico, o paciente precisa
passar pelo tratamento ortodôn-
tico, no qual a posição dos den-
tes é corrigida em função das ba-
ses ósseas, com os dentes supe-

riores em relação à maxila e in-
feriores a mandíbula, para que
mordida esteja mais estável no
pós-operatório e apresente resul-
tados mais previsíveis.

“A cirurgia é realizada inteira-
mente por dentro da boca, não
deixando cicatrizes na face. De-
pois que os ossos são colocados
nas posições corretas, são inse-
ridas mini placas e parafusos de
titânio para mantê-los estáveis”,
contou o especialista. Após a in-
tervenção cirúrgica, o paciente
pode apresentar dificuldades na
alimentação e higiene por causa
do inchaço na região. O ideal é a
orientação com um nutricionis-
ta para uma dieta balanceada.

Depois de 30 dias, o paciente
pode voltar as suas atividades
pessoais e profissionais. O pe-
ríodo de cicatrização pode du-
rar até o 8 semanas e acompa-
nhamento com o cirurgião é
necessário durante o período.
O resultado pleno é alcançado
após seis meses da execução do
procedimento e a finalização do
tratamento ortodôntico.

Para uma avaliação completa
e melhor forma de tratamento
de anomalias ósseas, o pacien-
te deve procurar centros de re-
ferência em atendimentos bu-
comaxilofaciais, como o Hospi-
tal Jayme da Fonte, que possui
especialistas nessa área.

Cirurgia ortognática

melhoraqualidade

devidadepacientes

O tratamento para problema corrige o formato e

posicionamento inadequado dosmaxilares, que

podem causar desarmonização facial
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Direçãodo Imip apresentou projeto aodiretor de jornalismodoDiario,MúcioAguiar

Para sair do papel, a usina
custará cerca de R$ 25
milhões. Ameta é
que esteja produzindo
energia até 2023

Imip inicia
campanha por
usina solar
InstitutodeMedicina Integral Professor Fernando

Figueira buscadoaçõespara tornarpossível construção

dacentral energética, emVertentes, noAgreste

N
a busca por uma solu-
ção para reduzir os cus-
tos mensais com energia

elétrica e ao mesmo tempo pre-
servar o meio ambiente, o Insti-
tuto de Medicina Integral Pro-
fessor Fernando Figueira (Imip)
construirá uma usina solar na
cidade de Vertentes, no Agres-
te de Pernambuco. E para tor-
nar esse projeto real, lançou
uma campanha para arreca-
dar doações e
conseguir ar-
car com as
despesas das
12 mil placas
fotovoltaicas
que serão ins-
taladas no es-
paço, cada uma ao custo de R$
800. Esses e outros gastos fazem
com que o investimento neces-
sário para que a usina “saia do
papel” seja de R$ 25 milhões,
sendo R$ 12 milhões de recur-
sos próprios e R$ 13 milhões
doados. O Grupo Neoenergia
também participará da inicia-
tiva e a expectativa é de que ela
seja concluída em 2023.

De acordo com a presiden-
te da instituição, Silvia Ris-
sin, mensalmente o Imip tem
um gasto médio de R$ 700 mil
apenas com energia elétrica.
A usina, por sua vez, aliviaria
esse montante em 60%, o que
dá em torno de R$ 420 mil. O
consumo anual do Instituto é
de 10 milhões de kwh (equiva-
lente ao consumo de três mil
casas de classe média).

Esse percen-
tual economi-
zado, para Ris-
sin, servirá de
suporte para
outras deman-
das do hospi-
tal, a exemplo

da compra de remédios para
tratamentos de câncer por um
período de quatro meses. “Ob-
teremos uma economia muito
grande, que será revertida em
suprimentos para o hospital e
em um maior número de aten-
dimentos. Nós fizemos um cál-
culo e vimos que, com o valor
que vamos economizar, conse-
guiremos suprir o custo de 10
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dias de leitos de UTI 24h, fa-
zer medicação de antibiótico
por dois meses e também arcar
com quatro meses de despesas
dos medicamentos oncológicos
na área da pediatria. Tudo isso
é muito caro e teremos possibi-
lidade de implementar só com
a economia do pagamento da
energia”, afirmou a presidente.

A presidente fez questão ain-
da de classificar a construção
da usina solar como uma obra
para a sociedade local. “O cus-
to é alto, e então partimos pa-
ra obter a colaboração das pes-
soas que queiram participar
dessa obra, que não é só nossa,
mas de todo o povo pernambu-
cano”, disse.

Com a concretização do proje-
to, o Imip se tornará o primeiro
hospital do Brasil com atendi-
mento 100% via Sistema Único
de Saúde (SUS) que será autos-
sustentado com energia vinda
exclusivamente do sol.

O novo modelo de energia
limpa e renovável será respon-
sável pelo funcionamento do
espaço que soma 69 mil me-
tros quadrados, divididos en-
tre 1.147 leitos, sendo 148 de-
dicados à Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).

Para a superintendente geral
do Imip, Tereza Campos, no en-
tanto, essa construção vai além
das paredes e do funcionamen-
to da entidade filantrópica, e

contempla a forma de atendi-
mento que as pessoas esperam
receber no complexo.

“A sociedade precisa entender
que quando alguém procura o
Imip, não está procurando por
remédios ou consultas somen-
te, mas também acolhimento. A
gente está formando as pessoas
com esse olhar. É a humanização
do atendimento”, disse Tereza.

As doações para a concretiza-
ção da usina solar do Imip po-
dem ser feitas a partir de R$ 10
mil e estão divididas em quatro
categorias: bronze, prata, ouro
e diamante. Em gesto simbóli-
co, cada doador receberá a ré-
plica de um troféu, a depender
do valor doado.
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N
oite de alegria nos Afli-
tos. O Náutico venceu
o CRB por 2 a 1, encer-

rou uma série de seis derrotas
seguidas e deixou a lanterna
da Série B do Campeonato Bra-
sileiro. Com o resultado, o Tim-
bu também voltou a superar
os alagoanos depois de quase
16 anos como mandante. O es-
treante Maurício e Jobson mar-
caram para os pernambucanos.
Gabriel Conceição diminuiu pa-
ra o Galo da Pajuçara.

Sem muito tempo para des-
cansar, o Timbu já tem o próxi-
mo compromisso no sábado, às
18h30, contra o Guarani. O em-
bate será realizado no estádio
Brinco de Ouro, em Campinas
(SP). Já o CRB vai enfrentar o Grê-
mio, às 20h30.
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Há pouco menos de um mês, o
SportempatousemgolscomoVi-
la Nova na Ilha do Retiro. No em-
bate, o Leão desperdiçou a chan-
ce de encostar no Grêmio, então
quarto colocado, e seguir forte
na luta pelo acesso à elite do fu-
tebol nacional. Além disso, o clu-
berubro-negro ‘perdeu’umgran-
de líder de seu elenco, o capitão
e xerife da defesa, Rafael Thyere.

Tendo sofrido uma lesão mus-
cular na coxa, o zagueiro de 29
anos, em recuperação clínica
com prazo de quatro a cinco
semanas, desfalcou o time co-
mandado por Claudinei Olivei-
ra em quatro jogos. No período,
o Leão conquistou somente 33%
dos pontos disputados. E, para
piorar a situação, os recifen-
ses, nos quatro compromissos,
sofreram mais gols do que nos
17 em que Rafael Thyere esteve
em campo pela Série B.

Com o xerife rubro-negro em
atividade pelo campeonato, fo-
ram somente oito tentos sofri-
dos em 17 partidas: média infe-
rior a 0,5 por partida. Além dis-
so, o Sport, que sofreu, recente-
mente, duas goleadas acacha-
pantes, contra Sampaio Corrêa
e Ituano, só levou mais de um
gol em um único jogo: contra
o líder Cruzeiro, em Belo Ho-
rizonte, foi superado por 2 a 1.

Emrelaçãoaos jogossemtomar
gols, foram10comThyerecoman-

Lesão deThyere desmonta defesa

SPORT

Náutico vence CRB por 2

a 1 no estádio dos Aflitos,

quebra sequência de

seis derrotas seguidas e

sai da lanterna da Série

B; Maurício e Jobson

marcaram os gols
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Sem o zagueiro, Leão só conquistou 33% dos pontos

_11515_1

Lucas Perri;Wellington,Maurício e Bruno
Bispo; Anilson, Richard Franco (Thomaz),
Jobson (Matheus Cocão), Souza e João Lucas;
PedroVitor (Júnior Tavares) e Kieza (Jonathas
Jesus).Técnico: Elano

Diogo Silva; Reginaldo,Wellington, Iago
Mendonça e Guilherme Lopes; Claudinei
(Bruninho),Yago (Jalysson) eMarthã (Gabriel
Conceição); Emerson (Maycon Douglas),
Moccelin (Fabinho) eAnselmo Ramon.
Técnico: Daniel Paulista

Local: estádio dosAflitos
Árbitro: Rafael Traci (SC)
Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA) (SC) e
Alex dos Santos (SC)
Gols:Maurício, aos 39’do 1ºT; Jobson, aos 41’
do 1ºT (Náutico) | Gabriel Conceição, aos 14’
do 2ºT (CRB)
Cartões amarelos: Kieza, Souza, PedroVitor
(Náutico) | Anselmo Ramon (CRB)
Cartão vermelho: Anselmo Ramon (CRB)

FICHA

X2 1
Náutico CRB

dando a zaga leonina. Sem o jo-
gador, o Leão só não teve a defe-
sa vazada contra o Guarani, em
Campinas - curiosamente, no jo-

godoprimeiro turno,quandoele
estava lesionado, Fábio Alemão o
substituiu e os pernambucanos
venceram por 2 a 1.
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Vitória alvirrubra fez, enfim, o time ter ummomento de paz após dias demuita tensão

O JOGO

Precisando da vitória, o Náutico
começou a partida buscando fi-
car mais com a bola para pres-
sionar o CRB. Por outro lado, o
time sofria com a pouca falta de
criatividade e não tinha êxito. O
adversário procurou frear uma
pressão inicial e, em um contra-
-ataque, assustou pela primeira
vez, após um chute de Emerson.
OTimbusó respondeuaos 23 mi-
nutos, quando Pedro Vitor bateu

de fora da área, e o goleiro Dio-
go Silva defendeu.

Embalado pela torcida, o Alvir-
rubro pernambucano tratou de
trazer emoção para o primeiro
tempo, e em dois minutos cons-
truiu uma vantagem. Aos 39,
Souza cobrou escanteio, a zaga
alagoana não conseguiu afastar,
e Maurício, estreante da noite,
abriuoplacar. Logoaos41, Jobson
fez uma bela jogada pelo meio,
tabelou com Richard Franco, e

fez um belo gol para o Náutico.
O início da segunda etapa foi

de pressão dos donos da casa.
Aproveitando os espaços deixa-
dos pelo CRB, que precisava sair
mais para o ataque para tentar
balançar a rede, Souza assustou
por duas vezes em chutes fortes
de fora da área. Por outro lado,
foi o adversário que conseguiu
marcar. Após falha da defesa al-
virrubra, Gabriel Conceição ga-
nhou a disputa com Wellington

e fez o primeiro dos alagoanos.
Apesar do gol, o CRB não teve

condições de subir ao ataque de
vez, jáqueAnselmoRamonlevou
cartão vermelho após cotovelada
emWellington.Mesmocaindofi-
sicamente, o Náutico conseguiu
manterapossedebolaeenvolver
o adversário. A equipe comanda-
daporElanoacertouamarcação,
principalmente no meio-campo,
e esperou o árbitro decretar o fi-
nal do confronto.

Fimde jejumFimde jejum
erespiroerespiro
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Caminho longo até Tocantinópolis
O torcedor do Santa Cruz que quiser acompanhar de perto o jogo da volta da Série D não terá uma logística fácil para chegar no Tocantins

FELIPE HOLANDA
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S
em barreiras. Ignorando lo-
gísticas, um grupo de tor-
cedores do Santa Cruz pas-

sará por uma verdadeira marato-
na no apoio ao time na decisão
pela Série D contra o Tocantinó-
polis, clube de cidade homôni-
ma, que fica a mais de 500 quilô-
metros da capital, Palmas, fazen-
do fronteira com o Maranhão.
Do Recife para o local da par-
tida, o trajeto
é aéreo, rodo-
viário e marí-
timo, até che-
gar ao Estádio
Ribeirão, on-
de, enfim, a
bola rola.

A reportagem do Esportes
DP destrinchou os principais
pontos da viagem à Tocantinó-
polis, com relatos da própria
torcida, levando em considera-
ção os custos, a série de deslo-
camentos, e até qual ponto o
torcedor pode chegar para ver
o clube de coração. Neste ca-
so, coração em preto, branco
e vermelho.

MARATONATRICOLOR

Tem torcedor que vai viajar um
dia pelas estradas para ver o
Santa Cruz em campo. É o ca-
so de Alberico Souza, da cara-
vana coral, cujo percurso gira
em torno de 24 horas de dura-
ção na ida e o mesmo recorte
de tempo na volta, totalizando
mais de dois dias. Tudo isso em
meio à ansiedade pela partida
decisiva. Mas este é apenas um
dos obstáculos que os corais te-
rão pela frente.

“Juntamos
um grupo de
tricolores, ca-
da um vai le-
vando o que
pode pa ra
ajudar com
alimentação.

Em questão de hospedagem, te-
nho alguns conhecidos lá, que
podem me ajudar. Estamos che-
gando em Salvador na manhã
de sábado para almoçar e seguir
viagem”, disse Alberico.

Por outro lado, o caminho
mais rápido para chegar ao mu-
nicípio é ir para Imperatriz-MA
de avião. Após desembarcar em
solo maranhense, será necessá-

RAFAEL VIEIRA/ESP. DP

A depender da escolha, tricolor terá que pegar avião, ônibus e até utilizar uma barca

rio uma viagem pela estrada,
com cerca de duas horas, ru-
mo à Porto Franco. De lá, o tra-
jeto passa por uma locomoção
de balsa, cruzando o Rio Tocan-
tins, até chegar ao local da par-
tida, domingo, às 16h.

Otrajetoaéreo,entretanto, tem
umcustomaiselevado.Deacordo
com as cotações atuais, somente

a passagem de avião (ida e volta)
custa R$ 3.046,79. Neste cenário,
a saída serianamadrugadadesá-
bado, com retorno previsto para
a manhã de segunda.

A logística Recife/Tocantinó-
polis é complicada até para os
atletas e comissão técnica do
Santa Cruz. O clube ainda não
divulgou oficialmente o plano

de viagem, mas a jornada já se
inicia hoje, com previsão de
chegada à cidade do jogo ama-
nhã à noite. Na véspera do con-
fronto, sábado, o Mais Querido
faz um breve reconhecimento
do gramado, que servirá para
o treinador Marcelo Martelot-
te fazer alguns pequenos ajus-
tes antes da decisão.

Se o torcedor optar por
ir de avião, os gastos
poderão chegar a quase
R$ 5 mil, juntando todos
os custos da viagem

[ Saiba mais

Rodoviário:
Recife/Imperatriz:Recife/Imperatriz:R$ 529 para e ida e o mesmo para a voltapara e ida e o mesmo para a volta

Recife/Palmas:Recife/Palmas: R$ 777,08 (ida e volta), parada em Teresina-PI(ida e volta), parada em Teresina-PI

Palmas/Aguiarnópolis:Palmas/Aguiarnópolis: R$ 177,98

Aguiarnópolis/Tocantinópolis:Aguiarnópolis/Tocantinópolis: R$ 7

Custosda “maratona”Custosda “maratona”

rumoaTocantinópolisrumoaTocantinópolis

Aéreo:
Recife/Imperatriz:Recife/Imperatriz:

R$ 3.046,79 (ida e volta)*(ida e volta)*

Recife/Palmas**:Recife/Palmas**:

R$ 2.913,38 (ida e volta)***(ida e volta)***

*cotação de ontem, via Azul*cotação de ontem, via Azul

**Ao chegar em Palmas, o**Ao chegar em Palmas, o

torcedor ainda vai precisar pegartorcedor ainda vai precisar pegar

dois ônibus, um com destinodois ônibus, um com destino

guiarnópolis e outro paraguiarnópolis e outro para

Tocantinópolis;Tocantinópolis;

***cotação de ontem, via Latam***cotação de ontem, via Latam

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

15 4 344.251,11

14 722 571,28

13 17.001 25,00

12 147.968 10,00

11 662.816 5,00

02 03 04 06 09 10 12 14

16 17 18 20 22 24 25

LOTOFÁCIL 2595

QUINA 5920

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA 1 1.470.140,99

QUADRA 42 8.140,75

TERNO 4.024 80,92

26 28 30 43 62

LOTERIAS[

MEGA-SENA 2509

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 20.074.834,59

QUINA 47 48.983,97

QUADRA 2.560 1.284,73

08 37 39 50 59 60

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

20 ACUMULOU 2.077.415,91

19 5 40.925,04

18 61 2.096,57

17 609 210,00

16 3.296 38,80

15 13.861 9,22

0 0 0,00

03 07 23 30 33 41 42

73 82 83 89 93 94 97

45 46 47 56 68 70

LOTOMANIA 2350

066036 RATEIO R$ 500.000,001º PRÊMIO

060976 RATEIO R$ 24.000,003º PRÊMIO

043299 RATEIO R$ 19.000,004º PRÊMIO

093219 RATEIO R$ 18.329,005º PRÊMIO

099507 RATEIO R$ 27.000,002º PRÊMIO

FEDERAL 5688


