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Número de casos da 
varíola aumenta no Estado
Em apenas uma semana, número de notifi cações dobrou em Pernambuco. São Paulo adota rede hospitalar 
específi ca para a doença. E os Estados Unidos declaram emergência.  Páginas 6 e 13

Bloqueio de túnel alagado é reforçado
Passagem no Jordão, Zona Sul do Recife, onde idosa morreu afogada, continua com água acumulada.  Página 7

China faz 
treino de 
guerra 
e sobe 
tensão com 
Taiwan

Petrobras reduz preço 
do diesel nas refi narias

Estado vai pagar bônus do 
Fundeb para 30 mil professores
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O Manifesto pela 
Democracia virou uma 
trincheira bolsonarista

Questão do túnel é 
de incompetência e 
desprezo de DER e CTTU

Expectativa é Noronha 
receber cerca de 340 
voos neste mês
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PolíticaCena Política

IGOR MACIEL

imaciel@sjcc.com.br
Twitter: @jc_pe
Telefone: (81) 3413.6288

Pinga-Fogo

O que pode fazer com que Bolsonaro (PL) não seja reeleito são os 
compromissos que ele assumiu com o próprio eleitor. É irônico.

Os bolsonaristas foram condicionados a acreditar que qualquer 
concessão é covardia. Isso gera isolamento.

O problema, portanto, não é só o eleitor que Bolsonaro precisa 
conquistar, mas aquele que ele já tem e que não é compreensivo.

Quando você quer fazer crescer seu patrimônio político, trabalha 
pelo que você ainda não conquistou, mas o atual presidente vive 
uma batalha para não ver seu próprio saldo escorrer pelo ralo.

É o que faz com que gestos simples, possíveis e significativos, 
sejam desperdiçados.

O Manifesto pela Democracia, elaborado pela USP, que já 
se aproxima de um milhão de assinaturas, virou uma trincheira 
bolsonarista. O presidente já chamou de “cartinha” e atacou os que 
assinaram.

A equipe de campanha chegou a demonstrar nervosismo com 
as adesões de uma elite representada por empresários que eles 
imaginavam ter como apoiadores bolsonaristas e não tem.

A solução simples, que resolveria tudo, seria o próprio 
Bolsonaro assinar o manifesto. Não tem nada demais lá. É um 
texto defendendo o regime em vigor no país do qual ele é chefe do 
Executivo.

Mas, se ele colocasse o nome junto de figuras como Lula (PT), 
além de intelectuais de esquerda, perderia votos bolsonaristas.

Então ele briga.

Outro manifesto

Entidades empresariais fizeram outro manifesto, também pela 
Democracia, representantes de indústrias, do mercado e até a 
Fundação Fernando Henrique Cardoso são signatários.

Bolsonaro também poderia assinar e passar o resto da vida 
dizendo que sempre defendeu a democracia e até “assinou o 
manifesto”.

Se fizer isso, perde votos bolsonaristas e se complica. Eles não são 
suficientes, hoje, para a reeleição.

Mas ficar sem eles piora tudo.
É um problema matemático difícil de resolver. E isso decorre dos 

compromissos que ele assumiu

Expectativas impossíveis

A relação de um político com o seu público depende das 
expectativas que você cria. Se você oferece algo que não pode 
entregar, será cobrado mesmo assim.

As promessas do presidente para o seu eleitor eram de um país 
em que ele faria tudo o que quisesse, sem ter que obedecer nada, 
nem ninguém e sem precisar fazer alianças com políticos do centrão, 
por exemplo.

Prometeu o que não podia cumprir, recuou em quase tudo e teme 
que, se recuar ainda mais, pode perder o que lhe sobrou de sua base 
mais resistente.

Eis o que mais atrapalha Bolsonaro.

No mesmo horário

No PSB, ontem, começou uma preocupação com o PP. O partido 
de Eduardo da Fonte marcou a data da convenção para hoje, às 14h. 
Qual o problema? É quase no mesmo horário da convenção do PSB.

Depois da força-tarefa socialista para segurar o PP, inclusive 
criando problemas com outras siglas, o temor agora é que eles 
decidam seguir o rumo do palanque de Marília Arraes (SD).

Se a convenção será no mesmo dia e no mesmo horário, significa, 
à princípio, que eles podem não estar presentes no evento do PSB.

Se isso significa outras coisas, é difícil dizer ainda. Mas a 
preocupação está tirando o sono de quem tenta organizar o 
palanque de Danilo.

Além das divisões internas, alguns aliados está fazendo socialistas 
ficarem pessimistas.

Convenção do MDB

Sem surpresas, a convenção do MDB-PE aconteceu ontem e 
confirmou apoio a Danilo Cabral (PSB) para o governo.

A sigla pretende eleger entre dois e três deputados federais e 
22 nomes foram lançados. Para cumprir o objetivo será necessário 
alcançar, com toda a chapa, algo em torno de 300 mil votos.

Com 250 mil é possível eleger até dois. É a aposta de Raul Henry e 
Iza Arruda, os dois favoritos no grupo.

Se for ganhar, pode perder Danilo pode ter dois 
candidatos ao Senado

CENÁRIO Convenção do PSB está marcada para hoje, às 15h, no Clube Português

O 
Conselho Político da 
Frente Popular de Per-
nambuco, se reuniu, 

ontem, para apresentar o pro-
grama de governo da chapa 
liderada pelo pré-candidato 
a governador Danilo Cabral 
(PSB). Entre os conselheiros 
que participaram do encontro, 
chamou atenção a presença 
do presidente estadual do PP, 
o deputado federal Eduardo 
da Fonte.

A leitura é de que o entendi-
mento para que o partido Pro-
gressista seja mantido den-
tro do arco de alianças esteja 
bem encaminhado. No entan-
to, tem crescido os rumores de 
que o PP possa lançar um can-
didato próprio para o Senado.

O ponto de partida para essa 
possibilidade foi a decisão do 
presidente nacional da sigla, 
Cláudio Cajado, que informou 
por nota, na última terça-feira 
(2), que o PP não fará coliga-
ção com o PT em nenhum es-
tado do país. Ele também rea-
firmou o apoio do partido à 
candidatura do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

Em Pernambuco, a chapa 
majoritária conta com a de-
putada estadual Teresa Lei-
tão (PT) como pré-candidata 
ao Senado, e Luciana Santos 
(PCdoB) como pré-candidata 
a vice . Além disso, Eduardo 
da Fonte sempre deixou claro 
seu posicionamento a favor da 
candidatura de Lula ao Palá-
cio do Planalto.

Mas, uma liderança do PP, 
confidenciou sob reserva, que 
a legenda estaria preparando 
um quadro com perfil técni-
co e que também consiga fa-
zer articulação política para 
“puxar o partido para cima”. 
“Seria como se Danilo pudes-
se ter dois candidatos ao Se-
nado”, declarou.
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REUNIÃO Com a presença de Eduardo da Fonte, Conselho Político acertou os detalhes finais da convenção 

O que estaria totalmente 
descartado são as chances de 
o PP vir apoiar outro palanque 
oficialmente, que neste caso, 
seria o da candidata a gover-
nadora de Pernambuco, a de-
putada federal Marília Arraes 
(Solidariedade), conforme já 
tinha sido ensaiado anterior-
mente. Também já teria sido 
desfeito o apoio prévio que 
Eduardo deu à candidatura 
do deputado federal André de 
Paula (PSB) para a Casa Alta.

“Extraoficialmente, a gen-
te sabe que dentro do PP, ca-
da candidato a deputado está 
livre para apoiar o candidato 
que quiser. Temos vários can-
didatos bolsonaristas que vão 
estar com o ex-prefeito Ander-
son Ferreira (PL),  mas oficial-
mente o partido vai estar coli-
gado com a Frente Popular”, 
afirmou outra fonte ligada ao 
partido, também em reserva.

Procurado pela reportagem, 
Eduardo da Fonte não retor-
nou as tentativas de contato. 
Já o vice-presidente do PP em 
Pernambuco, o pré-candida-
to a deputado federal Lula da 

Fonte, filho do parlamentar, 
disse apenas que o partido 
“não fará nada para afrontar 
a nacional”.

“Estamos 100% com Dani-
lo Cabral. Vamos realizar nos-
sa convenção e fazer tudo de 
maneira organizada. Qual-
quer decisão será tomada com 
a Executiva. Nós vamos coli-
gar com Danilo”, disse Lula 
da Fonte.

O evento do PP foi marca-
do, inclusive,  para ocorrer 
uma hora antes da conven-
ção do PSB,  prevista para ser 
iniciada às 15h, no Clube Por-
tuguês - tudo teria sido feito 
de forma coordenada com a 
Frente Popular, o que indica 
que a ideia de terem um can-
didato próprio para o Senado 
não prospere. 

TENSÃO
O presidente do PT de Per-

nambuco, Doriel Barros, que 
também participou da reunião 
do Conselho Político, comen-
tou sobre a decisão do Diretó-
rio Nacional do PP em não fa-
zer coligações estaduais com 

o PT.
Na visão do dirigente, a 

aliança que está sendo fir-
mada em Pernambuco é da 
Frente Popular. “Essa ques-
tão da coligação seria algo es-
pecífico com o PT, mas nesse 
caso aqui de Pernambuco, é 
uma aliança com os partidos 
que compõem a Frente Popu-
lar com a majoritária. E a ma-
joritária é do PSB para o go-
verno. Creio que isso não vai 
trazer nenhuma dificuldade”, 
disse Doriel.

Também participaram da 
reunião, o governador Paulo 
Câmara, o prefeito do Reci-
fe, João Campos, os presiden-
tes de partido Sileno Gue-
des (PSB), Marcelino Granja 
(PCdoB), Doriel Barros (PT), 
Raul Henry (MDB), Eduar-
do da Fonte e Lula da Fonte 
(PP), Silvio Costa Filho (Re-
publicanos), Wolney Queiroz 
(PDT), Clodoaldo Magalhães 
(PV) e Bruno Rodrigues (Pros); 
bem como o primeiro suplen-
te do Senado, Silvio Costa, e 
os coordenadores Nilton Mo-
ta e Zé Neto.  

MIRELLA ARAÚJO
msaraujo@jc.com.br

Miguel aposta em público feminino
ELEITORAS

D
epois de buscar apoio 
da população evangé-
lica, o candidato ao 

governo de Pernambuco pe-
lo União Brasil, Miguel Coe-
lho, está apostando no voto 
feminino. Na noite da última 
quarta-feira (3), ele esteve 
em agenda dedicada às mu-
lheres no município de Ca-
maragibe.

Miguel, que tem como 
candidata a vice a deputa-
da estadual Alessandra Viei-
ra, promete pelo menos 50% 
de lideranças femininas no 
secretariado e em cargos de 
comando de empresas esta-
duais no seu governo.

“Sabemos a força da mu-
lher pernambucana e dare-
mos as oportunidades que 
elas merecem”, disse o can-
didato, na presença de lide-
ranças femininas e repre-
sentantes do grupo “Amigas 
de Camaragibe”.

No encontro, Miguel Coe-
lho também apresentou pro-
postas para a população fe-
minina.

“Vamos construir oito ma-
ternidades e acabar com es-

RODRIGO FERNANDES
fernandesrodrigo@outlook.com
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CAMARAGIBE Candidato prometeu construir oito maternidades e aumentar vagas em creches

sa história de mulheres que 
percorrem até 200 quilôme-
tros para dar à luz seus fi-
lhos. Aumentaremos as va-
gas em creches para 44 mil 
para que as mães deixem 
seus filhos em segurança, 
trabalhem e ajudem no sus-
tento de casa”, disse Miguel 
Coelho.

Alessandra Vieira também 
aproveitou a oportunidade pa-

ra conversar com as mulheres.
“Através da política nós 

conseguimos fazer mais pe-
las pessoas e só precisamos 
ter o olhar sensível às suas 
necessidades. Estar reunida 
com as mulheres de Camara-
gibe renova nossas energias 
e nos encoraja a seguirmos 
nossa caminhada em busca 
de um Pernambuco melhor 
e mais igualitário”, afirmou.

Ex-prefeito de 
Petrolina garante 
que terá paridade 
de gênero em 
possível governo 
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Política

Chapéu de 
Palha ampliado

PROPOSTA Marília promete resgatar o programa da gestão de Arraes

Em agenda política no 
município de Barreiros, 
Litoral Sul do Estado, a 

candidata a governadora de 
Pernambuco, Marília Arraes 
(Solidariedade), falou sobre 
a proposta de ampliação e 
modernização do programa 
social Chapéu de Palha, im-
plementado na gestão do seu 
avô, o ex-governador Miguel 
Arraes. 

“Vir a Barreiros me lembra 

das vezes que vim aqui com 
Miguel Arraes para falar so-
bre o Chapéu de Palha para 
o homem do campo. Era uma 
época em que os pernambu-
canos eram prioridade. Essa 
foi a grande obra de Arraes”, 
afirma Marília.

De acordo com a proposta 
de Marília, o Novo Chapéu de 
Palha, pretende expandir o 
apoio e assistência aos traba-
lhadores do campo e da cida-
de, além de  incentivar o em-
preendedorismo, estimular a 
formação e capacitação e faci-

litar o acesso a crédito.
O evento em Barreiros foi 

realizado pelo candidato a 
deputado estadual Pedro Ivo 
(SD), e segundo o candidato 
a senador André Paula (PSD), 
ele poderá ser um quadro im-
portante para representar a 
região.  “Marília vai precisar 
de deputados em que ela con-
fia e que estarão ao seu lado. 
Pedro Ivo será um deles”, de-
clarou. 

Já para o candidato a depu-
tado estadual, que caminha 
ao lado de Marília desde 2018, 

MIRELLA ARAÚJO
msaraujo@jc.com.br

RENATA MONTEIRO
rmonteiro@jc.com.br

João Arnaldo é 
oficializado pelo PSOL

CONVENÇÃO

O advogado João Arnal-
do (PSOL) oficializou 
sua candidatura ao Go-

verno de Pernambuco, nes-
sa quinta-feira (3), durante a 
convenção realizada no Cen-
tro Social da Soledade, no 
centro do Recife. Também fo-
ram homologadas as candida-
turas de Alice Gabino (Rede), 
como vice-governadora, e Eu-
gênia Lima (PSOL), para o Se-
nado Federal. 

No evento, foi destacado 
que a junção PSOL-PE/Rede 
tem como objetivo fortalecer 
a luta da esquerda no Estado, 
contra os 16 anos de gestão do 
PSB, além de mostrar o com-
promisso para a eleição do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT).

“Temos unidade nas pautas 
defendidas no congresso. Fa-
zemos história ao lançar can-
didaturas. Aqui não tem mili-
tância paga, herança política 
familiar. Aqui têm sonhadores 
que querem um país diferente. 
Estamos lançando a semente 
para a grande mudança em 
Pernambuco”, frisou Roberto 
Leandro, da executiva nacio-
nal da Rede Sustentabilidade.

De acordo com Tiago Paraí-
ba, derrotar o governo do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL),  
é a missão do partido nes-
tas eleições. “Nós colocamos 
a militância e nos colocamos 
em favor desta tarefa. Vamos 
apresentar uma alternativa 
real de esquerda. Muitos de-

MIRELLA ARAÚJO
msaraujo@jc.com.br

Ti
ag

o 
C

al
az

an
s

BARREIROS De acordo com a candidata, o novo Chapéu de Palha pretende expandir o apoio e assistência 
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EVENTO PSOL e Rede homologam chapa para o Governo de Pernambuco 

les que hoje estão candidatos 
faziam parte deste grupo que 
hoje comanda Pernambuco 
há 16 anos”, disse o presiden-
te do PSOL-PE.

Com homenagem ao poe-
ta Miró da Muribeca, que fa-
leceu no último domingo, a 
candidata ao Senado, fez um 
verso frisando “apesar dos 
efeitos colaterais, o amor ain-
da é o melhor remédio”.

“Tenho orgulho de cons-
truir o PSOL do jeito que ele 
é. Com batuque, maraca-
tu, frevo. O nosso amanhã é 
agora! O futuro somos nós! 
Nós sabemos fazer política 
para todos e todas. Negros, 
povo de terreiro, evangéli-
cos progressistas, sindica-
listas, feministas, fazedo-
res de cultura, defensores 
da saúde, dos direitos hu-
manos e do meio ambiente 
etc. A gente tem tudo que 

eles não têm”, declarou Eu-
gênia Lima. 

Alice, que representa a Re-
de Sustentabilidade na chapa 
majoritária, colocou-se como 
maioria e não minoria do povo 
negro. “O PSOL com a Rede é a 
união que mais tem a cara do 
povo pernambucano”, lembrou 
sendo aplaudida pela plateia.

Por fim, João Arnaldo frisou 
que pretende governar para to-
dos, direcionando o orçamento 
para cuidar do povo pernambu-
cano. “Esse será o diferencial 
da nossa chapa. Quem vota do 
lado de lá pode estar votando 
em Bolsonaro porque eles ne-
gociam e fazem arranjos para 
governar”, enfatizou o candi-
dato ao governo.

No palco da convenção teve 
fala das codeputadas Juntas, os 
vereadores Dani Portela e Ivan 
Morais, e representantes de di-
versos movimentos sociais.

a neta de Miguel Arraes deve-
rá ser a primeira mulher eleita 
governadora de Pernambuco. 
“Marília representa a espe-
rança do povo pernambuca-

no. Ela vai melhorar a vida do 
nosso povo.”

Também estiveram no even-
to: José Barbosa (ex-prefeito 
de São José da Coroa Gran-

de); Eduardo Coutinho (ex-
-prefeito de Água Preta); Fe-
lipe Rodrigues (liderança de 
Palmares); e Jorge Marques 
(liderança de Rio Formoso).

Raquel aposta em 
Caruaru como espelho

GESTÃO

Candidata a governadora de 
Pernambuco pelo PSDB, 
Raquel Lyra esteve, na noi-

te da última quarta-feira (3), na 
Faculdade de Direito do Recife, 
para participar de uma roda de 
conversa com estudantes da ins-
tituição.

No local, Raquel foi recebida 
pelo diretor da faculdade, Fran-
cisco de Queiroz Bezerra Caval-
canti. “Como é gratificante vol-
tar aqui, na casa onde fiz a minha 
graduação”, disse a ex-prefeita 
de Caruaru.

Ao conversar com os futuros 
advogados Raquel falou sobre a 
própria história, contou as ações 
que implementou em Caruaru, 
respondeu às dúvidas dos estu-
dantes e escutou propostas que 
vão compor o seu plano de go-
verno.

SEGURANÇA
Uma das questões que entra-

ram em pauta na ocasião foi a 
segurança pública, momento em 
que a ex-gestora contou sobre o 
programa Juntos pela Seguran-
ça da época em que era prefeita.

“Unimos todos os órgãos e 
instituições ligados à seguran-
ça para que, juntos, pudéssemos 
trabalhar para combater a crimi-
nalidade em Caruaru. Requali-
ficamos áreas de risco, como o 
Monte Bom Jesus, onde a violên-
cia imperava. Lá, fizemos um tra-
balho, juntamente com a comu-
nidade, e conseguimos devolver 
o cartão-postal para a cidade, on-
de moradores e turistas podem 
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UFPE Raquel Lyra visitou a Faculdade de Direito do Recife

subir, a qualquer hora do dia, 
sem perigo”, detalhou Raquel.

Quando questionada sobre o 
número de policiais que come-
tem suicídio atualmente, a candi-
data disse que as instituições de 
segurança pública do Estado es-
tão sucateadas. “Falta estrutura 
nas delegacias, os policiais não 
têm equipamentos suficientes, 
sem falar na falta de reconheci-
mento financeiro. Mesmo assim, 
são cobrados”, afirmou.

“Daí surgem os problemas 
mentais, pois não dá para co-
brar do policial aquilo que ele 
não tem condições de dar”, com-
pletou Raquel.

TRANSPORTE
Outro tema levantado pelos es-

tudantes refere-se ao transporte 
público do Estado. Alguns deles 
se queixaram da precariedade 
dos sistemas de ônibus e metrô 
utilizados pela população dia-
riamente.

Para Raquel, esse problema 
deve ser encarado sob o ponto 
de vista do usuário, com força de 
vontade para realizar as melho-
rias necessárias.

“Tem que abrir as contas, 
abrir as linhas, garantir os BRTs 
e obras que possam melhorar o 
trânsito. Pensando nisso, nós já 
temos grupos de estudos, com 
arquitetos e urbanistas, para ana-
lisar as áreas que precisam de 
investimento e, consequente-
mente, poder desafogar o fluxo 
de veículos”, cravou.

EDUCAÇÃO
Os avanços na educação em 

Caruaru, com a criação de vagas 
de creches e construção e requa-
lificação de escolas, e na saúde, 
com a entrega da Maternidade 
Santa Dulce dos Pobres, também 
foram apresentados. “O que fiz 
em Caruaru, vou fazer em Per-
nambuco. Isso vocês podem ter 
certeza”, finalizou Raquel Lyra.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE.

AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo Licitatório Nº 051/2022. Tomada de Preços Nº 007/2022. 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS, 

DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE. Valor Máximo Aceitável: R$ 

628.671.96. Data de Abertura: 23/08/2022; Hora: 08:00h. Local da 

Sessão: Sala da CPL – sito Av. Raul Bandeira, 21, Centro, 

Paudalho-PE. Informações Adicionais: Edital e outras informações 

podem ser obtidas no Site Oficial do Município www.paudalho.pe.gov.br, 

através do E-mail: pmppaudalho@gmail.com, no mesmo endereço da 

sessão de abertura ou através do fone (81) 3636-1156, ramal 205, no 

horário de 07:00 às 13:00, de segunda a sexta-feira. Paudalho, 

04/08/2022. Wiguivaldo Patriota Santos, Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Nº 0055/2022. Tomada de Preço Nº 08/2022

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
assessoramento pedagógico, técnico e educacional à Rede Municipal de 
Ensino de Agrestina/PE Valor R$ 422.100,00. Data e Local da Sessão de 
Abertura: 08/09/2022 às 08:30h. Centro Administrativo. Edital, anexos e 
outras informações podem ser obtidos no Portal da Transparência, ou 
no mesmo endereço da sessão de abertura ou através do Fone: 
8137441103, no horário das 08:00 às 13:00 dos dias úteis, ou, ainda, 
através de solicitação por email: cpl@agrestina.pe.gov.br.

Agrestina, 03 de Agosto de 2022
JOSÉ MAIONE SILVA LEMOS

Presidente da CPL
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Política

Moraes é contra 
anistia de condenado

IMPROBIDADE Resultado do julgamento terá impacto nas candidaturas de políticos nas eleições

O 
ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), vo-

tou ontem contra a anistia de 
políticos condenados com ba-
se na redação original da Lei 
de Improbidade Administrati-
va. Ele é relator do tema e consi-
derou que não é possível aplicar 
as mudanças sancionadas em 
outubro para casos passados.

O julgamento, que entrou em 
sua segunda sessão, será re-
tomado na próxima semana. 
Além de Moraes, o ministro An-
dré Mendonça também votou, 
com divergências.

A reforma na legislação ex-
cluiu os atos de improbidade 
cometidos por culpa (impru-
dência, negligência ou impe-
rícia) e prevê punição apenas 
àqueles em que ficar provado 
dolo, ou seja, intenção explí-
cita nas transgressões. Dessa 
forma, ações ou omissões que 
não impliquem enriquecimen-
to ilícito dos agentes públicos 
ou prejuízo ao erário deixaram 
de configurar improbidade ad-
ministrativa.

Moraes apresentou um voto 
intermediário: ele defendeu a 
manutenção das condenações 
quando não há mais possibili-
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Sessão plenária do STF. 

dade de recurso, mas poupou 
políticos investigados ou que 
brigam na Justiça para reverter 
sentenças desfavoráveis. “Uma 
vez revogada a lei, não é pos-
sível manter a sua aplicação”, 
afirmou.

RETROATIVIDADE
Moraes disse que a retroativi-

dade é um princípio típico do di-
reito penal, usado em benefício 
dos réus em ações criminais, e 
não pode ser aplicado no direi-
to civil. “A retroatividade é uma 

previsão constitucional expressa 
e excepcional para lei penal be-
néfica”, disse o ministro-relator.

A posição do ministro vai na 
contramão do principal argu-
mento usado pela classe políti-
ca: o de que as punições previs-
tas na Lei de Improbidade, como 
a perda da função pública, a in-
disponibilidade de bens e o res-
sarcimento ao erário, são tão se-
veras quanto as sanções penais e, 
por isso, o relaxamento do texto 
deveria valeria para casos pas-
sados.

DIVERGÊNCIA
O ministro André Mendonça 

abriu a divergência ao voto do 
relator Ele defendeu que, mesmo 
nos processos já encerrados, se-
ja possível reverter condenações 
decretadas com base na extinta 
modalidade culposa.

O caminho seria a chamada 
“ação rescisória”, que pode ser 
movida para desfazer as senten-
ças. Mendonça, contudo, acom-
panhou Moraes em relação aos 
políticos e agentes públicos que 
ainda respondem na Justiça.

Agência Estado

Lula fecha com oito partidos
CONVENÇÕES

N
a véspera do fim do perío-
do das convenções parti-
dárias, o ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
conseguiu formar o maior bloco 
partidário na disputa presiden-
cial. Além do PT, Lula tem agora 
apoio de sete siglas. O presiden-
te Jair Bolsonaro é candidato à 
reeleição em uma coligação com 
seu partido, o PL, e mais duas le-
gendas. A representatividade de 
partidos em uma aliança é im-
portante porque se traduz em 
maior tempo de propaganda no 
rádio e na TV e mais fundo elei-
toral à disposição do candida-
to. Também costuma assegurar 
capilaridade da busca por votos 
nos Estados.

A candidatura petista terá o 
apoio de PSB, Solidariedade, 
PSOL, Rede, Avante, PCdoB e 
PV. Juntas, as legendas elegeram 
130 deputados, 12 senadores e oi-
to governadores em 2018. A ban-
cada na Câmara é o principal cri-
tério para a divisão do tempo de 
propaganda eleitoral na rádio e 
na TV, o que significa que Lula te-
rá mais exposição midiática que 
seus concorrentes.

Ontem, o deputado André Ja-
nones (Avante-MG) abriu mão de 
sua candidatura para apoiar Lu-
la. O anúncio ocorreu após reu-
nião entre Janones e o petista em 
São Paulo. Para receber o apoio, 
Lula prometeu um novo Bolsa 
Família no valor de R$ 600, caso 
seja eleito em outubro - uma pau-
ta defendida por Janones.

Além de acrescentar tempo de 
TV, Janones é um cabo eleitoral 
eficiente nas redes sociais. Não 
à toa, antes mesmo de chamar 
jornalistas para anunciar sua de-
sistência, o deputado mineiro fez 
uma live no Facebook, platafor-
ma na qual tem oito milhões de 
seguidores, para anunciar a ade-
são ao petista. Lula também pode 
ter o apoio de um nono partido, o 

Agência Estado

PROS, mas um acordo depende 
do desfecho de uma disputa judi-
cial que envolve duas alas da le-
genda que travam uma queda de 
braço pelo comando partidário.

Ainda que a eleição de 2018 te-
nha mostrado que tempo de TV 
e recursos financeiros não garan-
tem que um candidato vença - 
Geraldo Alckmin ficou em quar-
to e teve 22 vezes mais tempo que 
Bolsonaro -, analistas políticos 
avaliam que o fenômeno não de-
ve se repetir em 2022. “As eleições 
de 2018 foram marcadas por vá-
rios processos, como os protestos 
de 2013, impeachment de Dilma, 
Lava Jato, que geraram forte sen-
timento antipolítica entre o elei-
torado”, disse o cientista político 
Bruno Carazza, professor da Fun-
dação Dom Cabral.

O também cientista político e 
professor do Insper Leandro Con-
sentino avaliou que o principal 
motivo para os acordos partidá-
rios não é ideológico, mas for-
talecer o financiamento e a pro-
paganda das candidaturas. “O 
que norteia esses acordos não é 
a ideologia, mas um interesse so-
bretudo de dispor de um tempo 
de TV maior e o acesso a recursos. 
Isso é fundamental para os parti-
dos que queiram se apresentar.”

Carazza e Consentino conside-
ram que os instrumentos de pro-
paganda e fundo eleitoral vão 

ter importância. “Dá para dizer 
que essa lógica sofre um abalo 
em 2018, com a vitória de Bol-
sonaro, mas ela não está posta 
em xeque totalmente”, afirmou 
Consentino.

A campanha de Lula tenta evi-
tar o clima de “já ganhou”, mas 
não esconde o desejo de atrair 
voto útil de outras candidatu-
ras para vencer no primeiro tur-
no. De acordo com o deputado 
e presidente do Solidariedade, 
Paulo Pereira da Silva, o Pauli-
nho da Força, a recente nego-
ciação de Lula com o PROS e o 
Avante aumenta a possibilida-
de de a eleição “terminar no pri-
meiro turno”.

No entanto, a cúpula petista 
não subestima a capacidade elei-
toral de Bolsonaro de diminuir a 
vantagem e levar a disputa pa-
ra o segundo turno. O partido, 
inclusive, já chegou a contratar 
pesquisas para saber o impacto 
eleitoral do aumento do Auxílio 
Brasil para R$ 600 e outros bene-
fícios sociais articulados pelo go-
verno e que começam a ser pagos 
em agosto.

CURVA
Bolsonaro conseguiu atrair pa-

ra sua chapa a adesão do Pro-
gressistas e do Republicanos. Em 
2018, o PL e as outras duas le-
gendas elegeram 101 deputados, 

Cláudio  
Humberto
CLÁUDIO HUMBERTO
claudiohumberto@odianet.com.br 
Twitter: @colunaCH

O relator Alexandre de Moraes mandou bem, optando 
por proteger os cofres públicos de gestores condenados 
por improbidade administrativa. Ele votou contra a tese 
de retroagir a nova (e esperta) lei para beneficiar a 
corja que se encontra inelegível. O julgamento só será 
retomado na próxima semana, quando estará encerrado 
o prazo (esta sexta, 5) para as convenções partidárias 
que definem candidaturas, mas há brechas. A lei prevê 
a “substituição” de candidatos após as convenções, o 
que mantém acesa a luz de esperança dos condenados. 
O voto de Alexandre de Moraes retoma a expectativa de 
que o Supremo Tribunal Federal poderá endossar esse 
entendimento. Oremos. O relator bem fez lembrar que 
“a lei de improbidade administrativa nasceu exatamente 
para combater o gestor corrupto”. Os políticos querem 
que a nova lei retroaja para considerar seus crimes 
“culposos”, coitadinhos, sem o dolo caracterizado nas 
sentenças 

Gasolina tem defasagem de 7% 

A queda nos últimos dias nas cotações do barril de petróleo 
e do dólar fez preço da gasolina vendida nas refinarias 
apresentar sobrepreço de 7% em relação ao praticado pela 
Petrobras em julho de 2020, início da pandemia. Partindo de 
dados da estatal e do mercado internacional de petróleo, o 
litro é vendido nas refinarias a R$3,71 depois da redução da 
semana passada, mas pela proporcionalidade deveria custar 
R$3,47.

Campanha

A 59 dias da eleição, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal Luís Roberto Barroso prorrogou por mais 60 dias o 
inquérito criado pela CPI da Covid contra o presidente Jair 
Bolsonaro e aliados.

Estelionato punido

A Câmara aprovou projeto que pune o “crime de estelionato 
sentimental”, quando uma relação afetiva é fundada na troca 
de valores ou bens da vítima. Poderia aproveitar o embalo 
e criminalizar o estelionato eleitoral de político que rouba 
dinheiro público ou não cumpre promessas.

Sempre foram

A já aguardada desistência do deputado André Janones 
(Avante) para apoiar Lula vai adicionar menos que a margem 
de erro à conta do candidato do PT, que era, até 2012, o 
partido do sempre petista Janones.

Sob vara, se necessário

A Câmara aprovou nova convocação de Marcos Valério, o 
operador do mensalão que ousou expor a ligação do PT-PCC. 
O deputado Carlos Sampaio (PSDB-SP) disse esperar que 
“dessa vez, ele compareça”.

Veredito não-soberano

Indignou as famílias das 242 vítimas a anulação, por 
“questões formais”, do julgamento por júri popular que 
condenou quatro pessoas pelo incêndio na boate Kiss. Lembra 
muito uma certa “descondenação”.

STF sinaliza que 
improbidade é mesmo 
dolosa
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PRESIDÊNCIA André Janones anunciou que abriu mão da candidatura 

sete senadores e um governa-
dor. “A curva é favorável já há al-
gum tempo. Assim que começar 
a campanha as coisas vão entrar 
em seu devido lugar”, afirmou o 
líder do PL na Câmara, deputado 
Altineu Côrtes (RJ).

O prazo para as convenções 
partidárias termina hoje. On-
tem, o Podemos decidiu que vai 
apoiar a candidata do MDB à 
Presidência, Simone Tebet (mais 
informações nesta página). A 
aliança já conta com PSDB e Ci-
dadania, que indicaram a sena-
dora tucana Mara Gabrilli (SP) 
para ser candidata a vice. O MDB, 
o Podemos, o PSDB e o Cidada-
nia elegeram 82 deputados, seis 
governadores e 11 senadores há 
quatro anos. Inicialmente, o Po-
demos pretendia lançar o ex-juiz 
e ex-ministro Sérgio Moro como 
candidato a presidente, mas ele 
trocou o partido pelo União Bra-
sil e hoje é candidato ao Senado 
pelo Paraná.

SOLOS
Já Ciro Gomes, que está em ter-

ceiro lugar nas pesquisas, só tem 
o PDT. O partido elegeu 28 depu-
tados, dois senadores e um go-
vernador em 2018, colocando o 
cearense em quinto lugar no ran-
king das alianças partidárias. O 
ex-governador do Ceará ainda 
não tem candidatura a vice de-
finida, mas já disse que prefe-
re uma mulher para o posto. De 
acordo com o presidente do PDT, 
Carlos Lupi, Suely Vilela, ex-reito-
ra da Universidade de São Paulo 
(USP), “está no páreo”, mas ain-
da não há uma decisão. “Não te-
mos favorita ainda”, disse Lupi.

Soraya Thronicke também 
conta apenas com o União Brasil. 
Mas, mesmo sem fechar aliança 
com nenhum outro partido, sua 
sigla, resultado da fusão entre 
PSL e DEM, elegeu 81 deputados, 
oito senadores e cinco governa-
dores em 2018.
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Brasil

Suspeito é 
achado morto

MINAS GERAIS

O 
governo de Minas Ge-
rais informou, ontem, 
que o principal suspei-

to de matar Bárbara Vitó-
ria, de 10 anos, foi encontra-
do morto na tarde da última 
quarta-feira. Há indícios de 
que o homem, que estava na 
casa de um parente em Belo 
Horizonte, tenha cometido 
suicídio por enforcamento.

O corpo da menina foi en-
contrado na terça-feira, em 
Ribeirão das Neves, na Gran-
de BH. Ela estava desapareci-
da desde domingo, dia 31 de 
julho, quando saiu para com-
prar pão. Os investigadores 
trabalham com a hipótese 
preliminar de crime sexual 
seguido de estrangulamento.

O suspeito de matar a me-
nina de 10 anos foi detido em 
duas ocasiões. Primeiro, foi 
encaminhado à delegacia na 
noite de domingo, onde pres-
tou esclarecimentos e foi sol-
to por falta de provas concre-
tas. Na última terça-feira, ele 
disponibilizou material ge-
nético para exame de DNA 
no Instituto de Criminalísti-

ca de Belo Horizonte, sendo 
novamente liberado. O resul-
tado deve sair em até 15 dias.

SUMIÇO
No dia do desaparecimen-

to, Bárbara saiu de casa por 
volta das 17h30, vestindo 
short rosa e camisa listra-
da do Atlético-MG. Ela foi a 
uma padaria, no bairro Lan-
di, e saiu do estabelecimento 
com uma sacola de pão. Fa-
miliares disseram que o tra-
jeto costuma ser percorrido 
em menos de cinco minutos 
- e que, diante da demora da 
menina, começaram a pro-
curá-la. Com sinais de asfi-
xia, Bárbara foi encontrada 
caída no matagal ao lado de 
um campinho dos arredores, 
sem a calça.

Imagens do circuito inter-
no de TV de uma revenda de 
gás do bairro mostraram a 
menina caminhando na rua e 
conversando com um homem 
vestindo preto. A Polícia Ci-
vil de Minas informa que a 
investigação segue nos trâ-
mites legais, sob sigilo, até 
o final das diligências ne-
cessárias.

Agência Estado
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CRIME Bárbara Vitória, 10, foi assassinada após sair para comprar pão

STF decide manter 
condenação de PMs

MASSACRE DO CARANDIRU Policiais que mataram 111 presos pegaram penas de até 600 anos 

O 
ministro Luís Rober-
to Barroso, do Supre-
mo Tribunal Federal 

(STF), negou recurso em 
que policiais militares en-
volvidos no massacre do Ca-
randiru - quando 111 presos 
foram mortos após a uma 
rebelião no dia 2 de outubro 
de 1992 - buscavam derru-
bar suas condenações.

O ministro manteve a de-
cisão do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) que, em ju-
nho de 2021, restabeleceu 
as sentenças impostas aos 
PMs que participaram da-
quele que é considerado o 
mais grave massacre pe-
nitenciário da história do 
País.

Os agentes pegaram pe-
nas de até 600 anos de pri-
são. O Carandiru estava lo-
calizado na zona norte de 
São Paulo e não existe mais.

A decisão foi assinada por 
Barroso na última segun-
da-feira. No dia seguinte, a 
Comissão de Segurança Pú-
blica da Câmara dos Depu-
tados aprovou projeto que 
anistia os PMs processados 
ou punidos pela atuação no 
massacre do Carandiru.

A proposta do deputado 
Capitão Augusto (PL-SP) 
concede anistia aos crimes 
previstos no Código Penal, 
nas leis penais especiais, 
no Código Penal Militar e 
nas infrações disciplinares 
conexas.

O texto agora será votado 
na Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) da Casa 
antes de seguir ao plenário.

No recurso ao Supremo, 
a defesa dos PMs pedia a 
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JUSTIÇA Luís Roberto Barroso manteve decisão do STJ que, em junho de 2021, restabeleceu sentenças

reforma da decisão do STJ 
que acolheu pedido do Mi-
nistério Público de São Pau-
lo e restabeleceu as conde-
nações impostas em razão 
do massacre do Carandiru.

Os advogados sustentam 
que a corte “reexaminou o 
acervo fático-probatório da 
causa” para restabelecer as 
sentenças.

Quando acolheu recurso 
da Promotoria paulista, em 
junho de 2021, a Quinta Tur-
ma do Superior Tribunal de 
Justiça derrubou decisão do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo que anulou os julga-
mentos dos policiais em jú-
ri popular.

A corte estadual susten-
tou que a denúncia contra 
os agentes não individuali-
zou as condutas e, por isso, 

os jurados não poderiam ter 
votado pelas condenações.

Já o entendimento do STJ 
foi o de que tanto defesa 
quanto acusação reuniram 
provas para corroborar suas 
teses e que, portanto, os ju-
rados não votaram em con-
tradição com o conjunto 
probatório dos autos.

Ao todo, 74 policiais mili-
tares foram condenados em 
cinco diferentes júris, entre 
2013 e 2014. Apesar das con-
denações, os agentes nunca 
chegaram a ser presos.

ANÁLISE
Ao analisar o recurso im-

petrado pelos PMs, Barro-
so disse que não era possí-
vel dar prosseguimento ao 
pedido por questões pro-
cessuais.

O ministro apontou “fal-
ta de mínima fundamenta-
ção sobre a repercussão ge-
ral da questão” - quando o 
Supremo entende que sua 
decisão sobre o caso deve 
valer para processos seme-
lhantes em todo País.

Além disso, o ministro 
apontou que “não foram 
ofendidas as garantias da 
inafastabilidade do contro-
le jurisdicional, do devido 
processo legal, do contra-
ditório e da ampla defesa”, 
destacando que a defesa 
dos policiais teve acesso a 
todos os meios de impugna-
ção previstos na legislação 
processual e frisando que 
o acórdão do STJ examinou 
todos os argumentos e fun-
damentou suas conclusões 
“de forma satisfatória”.

Agência Estado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 068/2022- TOMADA DE PREÇO N° 

012/2022 – Menor Preço Global - Empreitada por preço unitário. 

Serviço de Engenharia. Objeto: contratação de empresa de engenharia 

para executar os serviços de construção de abrigos para os profissionais 

moto taxistas do município de Gravatá.. Valor máximo Estimado: 

R$196.134,57 (cento e noventa e seis mil, cento e trinta e quatro 

reais e cinquenta e sete centavos). Data de abertura e realização: 

23/08/2022 às 09:30hs. Demais informações encontram-se a disposição 

dos interessados através do email: cpl@prefeituradegravata.pe.gov.br. 

Gravatá, 04 de agosto de 2022. 

Victor Hugo de Menezes 

Presidente/CPL-PMG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório nº 033/2022 – Concorrência nº 002/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras 

para construção da 1ª Etapa do Polo de Confecções do Município de São 

Caetano-PE, pavimentação, estacionamento, paisagismo e drenagem, 

com recursos próprios, recursos do Governo do Estado e recursos 

oriundos de emendas de transferência especial. Valor máximo aceitável: 

R$ 5.069.403,42 (cinco milhões, sessenta e nove mil, quatrocentos e 
três reais e quarenta e dois centavos). Local e data da sessão de 

abertura: Sala da CPL - Praça Josué Gomes, s/n, Centro, São 

Caetano/PE em 06/09/2022 às 09:30 horas. Informações adicionais: 

Edital, anexos e outras informações podem ser obtidas no mesmo 

endereço da sessão de abertura, no horário das 08:00 às 13:00 horas, de 

segunda a sexta-feira, ou através do site: www.saocaetano.pe.gov.br.

São Caetano,04 de agosto de 2022.

IGOR RUDSON NASCIMENTO DA SILVA 
Presidente da CPL

PREFEITURA DA LAGOA DOS GATOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Nº: 011/2022. CPL. Tomada de Preços Nº 004/2022. Obras e/ou Serviços 
de Engenharia. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO 
MUNICÍPIO DE LAGOA DOS GATOS-PE, CONFORME CONVÊNIO Nº023/2022 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO(SEDUH) E 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. Valor: R$ 586.618,27 
(quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e sete 
centavos). Data e Local da Sessão de Abertura: 22/08/2022 às 10:00h. Endereço: 
Prefeitura da Lagoa dos Gatos, sala de Licitações, Avenida 7 de Setembro, 44, 
Centro, Lagoa dos Gatos-PE, 55450-000. Edital e anexos podem ser obtidos através 
do site Portal da Transparência do Município da Lagoa dos Gatos, no menu de 
Despesas/Licitações. Mais informações e esclarecimentos através do e-mail 
liclagoa2021@outlook.ocom  ou do telefone (81)3692-1156. 

Lagoa dos Gatos, 04 de agosto de 2022. 
Stenio Fernandes de Albuquerque

Prefeito
Iêda Maria da Silva Assunção

Presidente
CPL/PMLG

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ – PE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N°067/2022 - CONCORRÊNCIA N°002/2022 – 
MAIOR OFERTA PELA OUTORGA. OBJETO: CONTRATAÇÃO SOB O 
REGIME DE CONCESSÃO ONEROSA DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXPLORAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO PAGO "ZONA AZUL" NAS VIAS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, COM A UTILIZAÇÃO DE 
MEIOS ELETRÔNICOS (FÍSICOS E VIRTUAIS) PARA A 
COMERCIALIZAÇÃO DE BILHETES, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO 
SISTEMA. Percentual Mínimo de Repasse: 12% (doze por cento) da 

outorga. Data de abertura e realização: 21/09/2022 às 09:30hs. Demais 

informações encontram-se a disposição dos interessados através do email: 

cpl@prefeituradegravata.pe.gov.br.

Gravatá, 04 de agosto de 2022.

Victor Hugo de Menezes
Presidente-CPL/PMG.
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Cidades

A Secretaria de Saúde de 
Pernambuco (SES) di-
vulgou, ontem, a atua-

lização semanal dos casos 
notificados de varíola dos ma-
cacos. Segundo o Centro de In-
formações Estratégicas de Vi-
gilância à Saúde (Cievs-PE), 
subiu para 38 o total de noti-
ficações da doença: 30 deles 
ainda estão em investigação, 
sete já foram confirmados e 
um caso foi descartado.

Com isso, o número de no-
tificações dobrou em uma se-
mana no Estado. No último 
dia 28 de julho, foram divul-
gadas 19 notificações, com 11 
casos ainda em investigação 
e 7 confirmados, além de um 
caso descartado.

Entre os casos de varíola 
dos macacos notificados, nes-
ta quinta-feira, em Pernambu-
co, quatro são reeducandos 
da Penitenciária Dr. Ênio Pes-
soa Guerra, localizada na ci-
dade de Limoeiro, no Agreste 
do Estado. 

Das 38 notificações, sete 
pacientes tiveram confirma-
ção laboratorial para o vírus 
e envolvem pessoas residen-
tes nos municípios de Recife 
(3), Jaboatão dos Guararapes 
(2), além de dois casos de ou-
tros Estados, Rio de Janeiro (1) 
e São Paulo (1). As faixas etá-
rias são: 20 a 29 (3), 30 a 39 (1) 
e 40 a 49 (3). Todos são do se-
xo masculino. Dos confirma-
dos, todos estão em isolamen-
to domiciliar.

Até o momento, não há evi-
dências de que Pernambuco 
registre a transmissão local 
da varíola dos macacos, se-
gundo a SES. 

Já os 30 casos que estão em 
investigação são de pessoas re-
sidentes nos municípios de Re-
cife (14), Limoeiro (5), Paulista 
(2), Abreu e Lima (1), Araçoia-
ba (1), Camaragibe (1), Game-
leira (1), Ipojuca (1), Jaboatão 
dos Guararapes (1), Petrolina 

Sobe para 38 nº de 
casos suspeitos

VARÍOLA DOS MACACOS Notificações em Pernambuco dobraram em apenas uma semana
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ALERTA MUNDIAL Há um rápido aumento do casos de varíola dos macacos no Brasil e em outros países

CINTHYA LEITE
cleite@jc.com.br

Recife amplia a 
imunização

MENINGITE

A partir de hoje, a Prefei-
tura do Recife passa a 
ofertar a vacina menin-

gocócica C, que combate a me-
ningite, nas mais de 150 salas 
de vacina da rede municipal 
para crianças até 10 anos não 
vacinadas e trabalhadores de 
saúde. 

Para ter acesso ao imuni-
zante, esses públicos devem 
procurar uma das salas de va-
cina do município, que fun-
cionam de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 16h. Para 
agilizar a vacinação, a Secre-
taria de Saúde do Recife reco-
menda que os usuários levem 
um documento de identifica-
ção, a carteira de vacinação e 
o cartão SUS (se tiverem esses 
dois últimos).

A ampliação dos públicos 
aptos a receber a vacina me-
ningocócica C foi recomenda-
da pelo Ministério da Saúde 
(MS). O objetivo é proteger a 
população contra a doença 
meningocócica do sorogrupo 
C, ampliar as coberturas va-
cinais e evitar a circulação da 
doença no país. A meningi-
te meningocócica é uma in-
fecção 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 Vaci-
nação 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 orienta-
ção do MS, se a criança de até 
10 anos não tiver se vacinado, 

deve tomar uma dose da me-
ningocócica C. Já os trabalha-
dores de saúde, mesmo com 
o esquema vacinal completo, 
podem se vacinar com mais 
uma dose.

DOENÇA

A meningite é uma inflama-
ção das meninges, que são as 
membranas que envolvem o 
cérebro. A doença é causa-
da, principalmente, por bacté-
rias ou vírus e nem todas são 
contagiosas ou transmissíveis. 
Embora pessoas de qualquer 
idade possam contrair menin-
gite, as crianças menores de 
5 anos são mais atingidas. A 
meningite meningocócica é 
causada por uma bactéria, o 
meningococo, e é contagiosa. 

A transmissão da meningi-
te ocorre através da fala, tos-
se, espirros e beijos, passan-
do da garganta de uma pessoa 
para outra. Os principais sin-
tomas são febre alta, dor de 
cabeça forte, vômitos, rigidez 
no pescoço, manchas na pele 
e moleza.
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MAIS PROTEÇÃO Profissionais de saúde também vão receber dose

(1), Timbaúba (1) e São Paulo 
(1). As faixas etárias são: 10 a 
19 (4), 20 a 29 (12), 30 a 39 (9), 
40 a 49 (3) e 50 a 59 (2), sendo 
25 do sexo masculino e 5 do se-
xo feminino. Os casos notifica-
dos estão sendo acompanha-
dos pelas equipes de vigilância 
epidemiológica municipais.

As amostras coletadas estão 
sendo encaminhadas para o 
Laboratório de Enterovírus da 
Fiocruz/RJ, referência para o 
diagnóstico da monkeypox, e 
para o Laboratório Central de 
Saúde Pública de Pernambu-
co (Lacen-PE).

CAPACITAÇÃO

Na tarde de ontem, profis-
sionais da área da saúde par-
ticiparam de webpalestra so-
bre a situação epidemiológica 
e manejo clínico sobre a varío-

la dos macacos. 
A palestra foi ministrada pe-

lo médico Demetrius Montene-
gro, chefe do setor de Infecto-
logia do Hospital Universitário 
Oswaldo Cruz (Huoc). Também 
foi apresentado o cenário epi-
demiológico em Pernambuco 
pelo epidemiologista George 
Dimech, da SES. 

Durante a exposição, após 
apresentação do contexto 
histórico-epidemiológico da 
doença e da revisão de lite-
ratura, Demétrius Montene-
gro falou sobre a importância 
do isolamento em casos sus-
peitos e também a responsa-
bilidade sanitária de cada in-
divíduo.

“De forma diferente de co-
mo ocorre com o coronavírus, 
não se trata aqui de um isola-
mento propriamente respira-
tório, já que é necessário um 
contato muito próximo e di-

reto com a pessoa contami-
nada. Nesse surto, o modo de 
transmissão é de pessoa para 
pessoa. Então, o problema é o 
contato com as lesões conta-
minantes e com a exposição 
direta às gotículas respirató-
rias contendo o vírus”, disse.

Outro ponto ressaltado foi 
o cuidado com a estigmatiza-
ção da doença. “De forma ge-
ral, estamos ressaltando aqui 
o contato físico próximo co-
mo fator determinante para 
a transmissão do vírus, e is-
so inclui também o contato 
ou a relação sexual, mas não 
apenas ela. É necessário que 
trabalhemos contra qualquer 
forma de preconceito ou es-
tigma que essa infecção possa 
causar. Não se deve apontar o 
contato sexual como um fator 
determinante ou único de dis-
seminação do vírus, mas sim 
qualquer contato.”

Empresa autuada pelo Crea-PE
PARNAMIRIM

A empresa responsá-
vel pela manuten-
ção do elevador on-

de a empregada doméstica 
Sandra Maria da Silva, 53 
anos, morreu ao cair no po-
ço, foi autuada pelo Conse-
lho Regional de Engenharia 
e Agronomia de Pernambu-
co (Crea-PE). O caso aconte-
ceu em 26 de julho no bairro 
do Parnamirim, Zona Norte 
do Recife.

O Crea-PE, órgão responsá-
vel pela fiscalização e autua-
ção, constatou que o prédio 
estava com a manutenção 
do elevador em dia, mas a 
empresa não registrou uma 
Anotação de Responsabilida-

de Técnica (ART) para com-
prová-la.

O Crea-PE explicou que o 
documento é de suma impor-
tância para o registro de ma-
nutenção do elevador, já que, 
ao emitir o ART, o profissional 
ou empresa responsável as-
sume a responsabilidade pe-
la perfeita execução da obra 
ou serviço, incluindo “even-
tuais responsabilizações que 
decorram de falhas técnicas 
ou acidentes, desde que com-
provada sua culpa”.

“Em primeiro momento, 
não tínhamos localizado a 
ART, que é emitida por enge-
nheiro. Mandamos ofícios, e 
o condomínio enviou um do-
cumento relativo ao contrato 
do condomínio com a empre-
sa de elevadores e o laudo de 
manutenção. O trabalho es-

tava sendo feito, mas não a 
formalidade”, explicou a ge-
rente de fiscalização do ór-
gão, Flávia Assunção.

Além de não possuir o ART, 
o condomínio não apontou o 
responsável técnico, segundo 
o Crea-PE. No registro da em-
presa contratada também não 
havia anotação sobre a res-
ponsabilidade técnica.

No entanto, segundo Flá-
via, a falta de registro não sig-
nifica uma responsabilização 
pelo acidente, mas sim uma 
irregularidade administrati-
va. “O Crea autuou a empresa 
por não ter registrado o ser-
viço. Após a emissão, nossa 
atuação acaba. A empresa pa-
ga a multa e vai ter que regis-
trar a manutenção. Qualquer 
desdobramento deve vir no 
âmbito da justiça”, afirmou.

MORTE
Sandra Maria trabalhava 

em um dos apartamentos do 
condomínio de classe mé-
dia há 15 anos. A vítima teria 
morrido ao tentar subir para o 
apartamento dos patrões, ao 
entrar no elevador e não per-
ceber que a cabine não esta-
va no pavimento.

De acordo com peritos, o 
equipamento do edifício é do 
modelo mais antigo, no qual 
os passageiros acessam o in-
terior do elevador de forma 
manual.

Ainda segundo peritos, 
Sandra teria puxado a porta 
do elevador social no andar 
térreo. Sem perceber que a ca-
bine não estava ali, a mulher 
teria caído para o subsolo, em 
uma altura de 4 metros.

KATARINA MORAES E 
JULIANNA VALENÇA
cidades@jc.com.br
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TRAGÉDIA Doméstica de 53 anos morreu após cair no poço de elevador

Tábua de Marés
HOJE AMANHÃ
02h37 .......................0,7m
08h57 ....................... 1,9m

15h25 ........................0,7m
21h35 ........................ 1,8m

03h52 ...................... 0,8m
10h12 ........................ 1,8m

16h49 ...................... 0,8m
22h51 ........................ 1,8m

Transmissão da 

meningite ocorre 

através da fala, 

tosse, espirros e 

beijos
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Cidades

Túnel vai ganhar 
reforço de bloqueio

TRÂNSITO Proteção no Túnel do Jordão começou a ser colocada um dia após morte de idosa

Um dia depois de uma 
idosa de 81 anos mor-
rer afogada ao tentar 

atravessar o Túnel Felipe Sal-
gado, mais conhecido co-
mo Túnel do Jordão, na Zo-
na Sul do Recife, o governo 
de Pernambuco anunciou 
que vai reforçar o bloqueio 
do equipamento, alagado com 
as chuvas que atingem a Re-
gião Metropolitana do Recife.

O Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER-PE), ór-
gão da Secretaria de Infraes-
trutura de Pernambuco que é 
responsável pela operação e 
manutenção do Túnel do Jor-
dão, vai instalar barreiras de 
concreto nos dois lados das 
pistas para impedir o acesso 
à parte inferior do túnel.

A instalação estava progra-
mada para começar ontem e 
ser finalizada hoje. Os blocos 
de concreto vão substituir o 
bloqueio frágil que o poder 
público vinha fazendo do tú-
nel, apenas com cavaletes e 
fitas zebradas - obstáculos fá-
ceis de serem transportados 
pela população.

No episódio mais recente de 
problemas, segundo o gover-
no do Estado, o Túnel do Jor-
dão está alagado desde o fim 
de julho em decorrência de 
atos de vandalismo.

“Atos recorrentes de furto e 
vandalismo, ocorridos em ju-
nho e julho, atingiram todo o 
sistema elétrico e as bombas 
hidráulicas responsáveis por 
drenar as águas pluviais das 
pistas do equipamento”, ex-
plica o DER-PE.

“Foi preciso elaborar um no-
vo projeto de restauração do 

ROBERTA SOARES
betasoares8@gmail.com
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TRAGÉDIA Mulher de 81 anos tentou passar de carro pelo túnel, que estava alagado na manhã da quarta

Bônus para 30 mil docentes
FUNDEB 2022

O governador de Per-
nambuco, Paulo Câ-
mara, realizou evento 

com educadores do Estado, 
no Centro de Convenções (Ce-
con), na última quarta-feira, 
e anunciou o pagamento do 
Valoriza Educação - bônus 
disponibilizado aos professo-
res com recursos oriundos do 
Fundeb.

De acordo com o governo es-
tadual, serão pagos R$ 350 mi-
lhões a 30 mil docentes já no 
próximo dia 10 de setembro. 
No ano passado eles também 
ganharam o bônus, chamado 
em 2021 de Valoriza Fundeb 
(Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação).

O governo também anun-
ciou que professores contra-
tados em caráter temporário 
receberam os primeiros note-
books. Para os efetivos, ana-
listas e assistentes em gestão 
educacional, já foram disponi-
bilizados mais de 18 mil com-
putadores, chegando a um 
investimento de aproximada-
mente R$ 100 milhões.

O evento intitulado “Educa-
ção em Ação” também teve co-
mo destaque o programa “Ga-
nhe o Mundo”. Durante seis 
semanas, 130 professores via-

CÁSSIO OLIVEIRA
coliveira@jc.com.br
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BENEFÍCIO Pagamento aos professores será feito em 10 de setembro

jarão para um dos seis países 
parceiros do projeto - Estados 
Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Argentina, Chile e Espanha -, 
assim como 96 estudantes, se-
lecionados para o intercâmbio 
em 2020, mas que não pude-
ram participar por conta da 
pandemia da Covid-19.

Paulo Câmara ainda confir-
mou para 2022 o pagamento 
do precatório do Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimen-
to do Ensino Fundamental e 
de Valorização do Magistério 
(Fundef) aos profissionais do 
magistério da educação bási-
ca (estatutários, temporários e 
celetistas) que atuaram na Re-

de Estadual de Educação entre 
1997 e 2006.

O valor recebido por Per-
nambuco é de R$ 4,3 bilhões, 
e 40% deste total (R$ 1,7 bi-
lhão) será pago este ano, mas 
não há data definida para o 
pagamento.

A partir de 8 de agosto será 
disponibilizado um sistema 
por meio do qual os beneficiá-
rios do precatório do Fundef 
poderão checar os valores a 
receber. Ao todo, 62.500 víncu-
los serão contemplados com o 
rateio. Deste total, 52 mil são 
servidores, sendo 35 mil com 
vínculo ativo com o Estado e 
17 mil sem vínculo ativo.

sistema de drenagem e está 
sendo providenciada a aqui-
sição dos equipamentos ne-
cessários para restabelecer o 
funcionamento das bombas 
do túnel. O investimento ne-
cessário será de R$ 320 mil”, 
finaliza. 

Mais detalhes sobre o novo 
projeto, como data de implan-
tação e de licitação pública, 
por exemplo, não foram in-
formados.

O Túnel do Jordão tem dez 
anos de construído e já teve 
outros problemas estruturais, 
como a falha de execução da 
laje superior que provocou a 
interdição por meses. O equi-
pamento fez parte das obras 
de triplicação da Estrada da 
Batalha, executada em 2012 

pelo governo de Pernambuco.
Para quem não sabe, o Tú-

nel do Jordão é fundamental 
para a conexão da periferia 
da Zona Sul do Recife com a 
PE-08, a Estrada da Batalha, 
ligando o Recife a Jaboatão 
dos Guararapes. A Estrada 
da Batalha é um importan-
te corredor que dá acesso à 
BR-101, na saída sul do Gran-
de Recife. 

Toda a operação e manuten-
ção do Túnel do Jordão, assim 
como da Estrada da Batalha, 
são feitas pelo DER-PE. 

A CTTU/Recife cuida da cir-
culação no equipamento e é o 
órgão que garantiu ter isolado 
a área a partir das 6h59 desta 
quarta-feira, quase duas horas 
antes do afogamento.

Túnel do Jordão 

está alagado 

desde o fim 

de julho em 

decorrência 

de atos de 

vandalismo

Acordo evita 
greve de ônibus

RODOVIÁRIOS

Motoristas de ônibus e 
empresários fecharam 
um acordo salarial e, 

o que mais importa: não have-
rá greve este ano na Região Me-
tropolitana do Recife. Pelo me-
nos não sob o argumento da 
campanha salarial, que todos 
os anos assusta os passageiros.

Os rodoviários terminaram 
por concordar com a reposição 
linear de 11,92%, percentual da 
inflação acumulada este ano. 
A proposta foi aprovada em as-
sembleia da categoria, realizada 
há uma semana, por 126 votos a 
favor e 69 contra.

O acordo tem gerado polêmi-
ca entre os rodoviários porque 
muitos entendem que a catego-
ria deveria ter insistido em ou-
tros benefícios que vinham sen-
do negociados e foram deixados 
de lado. É o caso do aumento do 
vale refeição para R$ 400 - ficou 
em R$ 350, aproximadamente - e 
do subsídio da maior parte dos 
planos de saúde.

Esse pelo menos é o entendi-
mento do Sindicato dos Rodo-
viários. A entidade acusa um 
grupo de oposição de ter for-
çado a votação em assembleia 
para que as exigências que se-
riam melhores para os rodoviá-
rios não fossem aprovadas.

O sindicato diz que havia con-
seguido negociar a inclusão de 
um plano de saúde para toda a 
categoria a um valor de R$ 167. 
“E, como parte da negociação 
para reduzir o valor do plano, 
propusemos flexibilizar 1,92 % 
do índice, transformando-o em 
um auxílio saúde no valor de R$ 
50, o que reduziria o plano para 
R$ 117. O restante do valor seria 
convertido no vale refeição. Pela 
proposta do sindicato o valor do 
vale refeição iria para R$ 400. A 
Urbana-PE recusou e propôs R$ 
360”, afirma a entidade.

“No entanto, com o apoio dos 
empresários, a Oposição patro-
nal apresentou a proposta de 
reposição linear de 11,92% en-
terrando o plano de saúde e o 
aumento real do vale refeição”, 
acusa.

A dupla função dos motoris-
tas também ficou de lado. O pro-
cesso de retirada dos cobradores 
dos ônibus foi iniciado ainda em 
2015 e ampliado em 2020, com 
a pandemia de covid-19. Atual-
mente, menos de 5% das linhas 
têm o profissional.

A Urbana-PE, o Sindicato das 
Empresas de Transporte de Pas-
sageiros, se posicionou por no-
ta. “O setor persistiu no diálogo 
e na busca por um acordo. Fi-
cou definido o reajuste linear de 
11,92% nos valores dos salários 
e benefícios.” 

ROBERTA SOARES
betasoares8@gmail.com
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ALÍVIO Passageiro não sofrerá com paralisações no Grande Recife

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTÃO
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 083/2022 – TOMADA DE PREÇOS N° 
018/2022 Nat: Serviços de Engenharia Objeto: Contratação de 
empresa de engenharia especializada em execução de serviços de 
manutenção da praça dos esportes e da cultura - PEC-3000 No Bairro 
Conceição II, Vitória de Santo Antão. Valor Estimado: R$ 158.940,14 
(cento e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e quatorze 
centavos). A licitação realizar-se-á às 10:00 horas do dia 30 de agosto 
de 2022, na sala de reuniões da CPL. O Edital poderá ser adquirido, de 
2ª a 6ª, das 7 às 13 horas, no prédio da Prefeitura Municipal, localizada 
na Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento – Vitória de Santo Antão 
– PE, juntamente com carimbo CNPJ, onde também serão fornecidas 
informações aos interessados ou através do link: 
https://vitoriadesantoantao.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/vit
oria-de-santo-antao/1/avisos-de-licitacao. 

Vitoria de Santo Antão, 04 de agosto de 2022.
MANOEL JORGE TAVARES SOBRINHO

Secretário de Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 084/2022 – TOMADA DE PREÇOS N° 
019/2022 Nat: Serviços de Engenharia Objeto: Contratação de empresa 
especializada na área de engenharia para execução dos serviços de 
reforma do prédio para implantação do Centro de Oportunidades de 
Pernambuco – COPE, para o município da Vitória de Santo Antão. Valor 
Estimado: R$ 227.085,50 (duzentos e vinte e sete mil e oitenta e cinco 
reais e cinquenta centavos). A licitação realizar-se-á às 11:30h do dia 30 
de agosto de 2022, na sala de reuniões da CPL. O Edital poderá ser 
adquirido, de 2ª a 6ª, das 7 às 13 horas, no prédio da Prefeitura Municipal, 
localizada na Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento – Vitória de 
Santo Antão – PE, juntamente com carimbo CNPJ, onde também serão 
fornecidas informações aos interessados ou através do link: 
https://vitoriadesantoantao.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/vitor
ia-de-santo-antao/1/avisos-de-licitacao. 

Vitoria de Santo Antão, 04 de agosto de 2022.
LAILA DUARTE

Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano
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Opiniões
Editorial

Artigos

Morte no túnel

O afogamento de uma idosa em um 
túnel alagado, no Recife, deveria 
ser considerado crime de respon-

sabilidade pública. A tragédia indica o 
nível gritante de descaso a que chega-
ram as autoridades estaduais e muni-
cipais. Para piorar o descompromisso 
aviltante com a população, a resposta 
burocrática por meio de notas ofi ciais 
é a face da omissão de governos indi-
ferentes, que não se importam com as 
consequências e inconsequências do 
que se faz sob suas ordens – e com o 
que se deixa de fazer quando o dever 
mais básico do poder atribuído é pos-

to em segundo plano. É o mesmo tipo 
de postura que os pernambucanos têm 
visto em relação aos prejuízos – muitos, 
irreversíveis, como as vidas perdidas – 
trazidos pelos temporais. 

Para começar, a lista de respon-
sáveis poderia incluir todos os envol-
vidos no projeto, execução, acompa-
nhamento e fi scalização da obra. Por 
que os túneis mais recentes construí-
dos no Recife alagam com facilida-
de, mesmo sem chuva? A engenharia 
que constrói um túnel sob o oceano 
para a passagem de trens e automó-
veis entre Paris e Londres, na Euro-

pa, é a mesma que enche um túnel 
de água na capital pernambucana. 
Tem alguma coisa errada por aqui – 
e não é questão de solo. Quem pagou 
por obras mal projetadas e mal feitas 
também poderia ser imputado, por fi -
nanciar o risco para a coletividade. 
Até quando a Justiça vai fazer vista 
grossa para casos evidentes de péssi-
mo uso do dinheiro público? Além de 
custos exorbitantes, ainda deixam o 
legado do descaso consumado. 

A morte no túnel não se deu, cla-
ro, apenas por vício na origem cons-
trutiva. Há elementos óbvios de má 

gestão, que se acoplam ao comporta-
mento do descompromisso. Pois não 
é de hoje que os túneis recifenses ala-
gam. Como se fosse normal, os gesto-
res tratam do problema com desdém, 
e ainda acusam a insegurança urba-
na como culpada pelos alagamentos. 
Se a obra é tão vulnerável às chuvas 
e aos lençóis freáticos, no mínimo ca-
beria ao poder público a garantia de 
que a sucção da água fosse realizada. 
Mas as notas ofi ciais preferem alegar 
o que “já” fi zeram, encobrindo com 
empáfi a a omissão resultante. 

Além disso, a desimportância 
conferida ao Túnel do Jordão, inau-
gurado há dez anos e com histórico 
de problemas estruturais, acrescenta 
ao descompromisso das autoridades 
uma nota de descaso com a popula-

ção da periferia. O túnel é essencial 
para a mobilidade de quem reside ou 
precisa transitar na região, na traves-
sia da capital ao município de Jaboa-
tão dos Guararapes. É a repetição do 
padrão da falta de priorização para a 
população mais pobre, assim como 
se constata em relação ao défi cit ha-
bitacional que provoca a ocupação 
de áreas de risco nos morros e nas 
beiras de rios. 

A idosa Sônia Maria Dantas, de 
81 anos, foi vítima da irresponsabi-
lidade pública. A culpa não foi de-
la. Nem de vândalos que teriam agi-
do e interrompido o funcionamento 
das bombas de sucção. A culpa é dos 
que permitem alagamentos em obras 
mal construídas, e tragédias que po-
deriam ser evitadas. 

Marco Maciel

Cultura do medo Sucupira morreu? E Odorico?

O mexicano Octavio Paz 
disse, de Fernando Pes-
soa, que “Os poetas não 

têm biografia. A sua obra é a 
sua biografia” (O desconhecido 
de si mesmo). A frase, com pe-
quena variação, pode se apli-
car a Marco Maciel. Passaria a 
ser, então, A obra do homem 
público é sua biografia. Se as-
sim for, e creio que todos aque-
les que o conheceram estarão 
de acordo, é uma obra gran-
diosa.

Maciel, em discurso na Câ-
mara dos Deputados, como que 
se referindo a essa frase de Paz, 
disse “O poeta não se faz, nas-
ce, eu podia transpor isso para 
o político”, em alusão à “expres-
são latina Poeta non fi t, sed nas-
citur”. Tinha razão, viu-se de-
pois. A vida pública, por isso, é 
sua obra e seu Destino. Fernan-
do Henrique Cardoso, em bela 
defi nição, como que resume di-

zendo ter sido “um construtor de 
pontes”.

Depois de carreira política 
exitosa, veio a eleição de 1994. 
O êxito do Plano Real, iniciado 
com a MP 434, converteu Fer-
nando Henrique Cardoso (en-
tão ministro da Fazenda) em 
candidato natural à sucessão 
de Itamar Franco. O PFL apoia-
ria. FHC foi eleito em 1994, 
e reeleito em 1998. Maciel o 
acompanhou, como vice, nas 
duas eleições. Assumiu o go-
verno, invariavelmente com 
enorme discrição, 85 vezes. 
Pelas contas de FHC todo esse 
tempo, somado, daria “em tor-
no de 10 meses”. Foi mais, exa-
tamente 339 dias. Período em 
que assinou 117 leis, 408 medi-
das provisórias, 1.573 decretos 
e 944 mensagens ao Congres-
so. FHC completou “Foi o vice 
dos sonhos”.

Em 27/07/1992, foi em-
possado na Academia Per-
nambucana de Letras. E, em 
03/05/2002, na Academia Bra-

sileira de Letras. Em 2010, 
ainda tentou renovar seu 
mandato de senador. Mas não 
conseguiu. Foi sua primeira 
e única derrota, já no outono 
da vida. Em discurso pronun-
ciado no Senado, logo depois, 
declarou: “Pernambuco e per-
nambucanos são a razão de 
minha vida”. Sua mulher, An-
na Maria, lamentou “Ele vivia 
repetindo: Eu não posso per-
der tempo. A atividade políti-
ca era seu oxigênio. Eu sem-
pre me perguntei: o que será 
quando ela faltar? Pois foi o 
que aconteceu”. Morreu em 
Brasília (12/06/2021). Anna 
Maria e filhos – Gisela, Ma-
ria Cristina e João Maurício – 
despediram-se dele no cemi-
tério Campo da Esperança.

P.S. Trecho do Discurso de 
Posse lido, em 10/06/2022, na 
Academia Brasileira de Le-
tras.

  José Paulo Cavalcanti 
Filho, advogado

O medo é uma reação que 
ocorre a partir do contato 
com algum estímulo que ge-

ra um alerta na mente.  Causa an-
siedade, libera hormônios do es-
tresse, preparando o indivíduo 
para lutar ou fugir. É um senti-
mento que desde criança, os pais 
e cuidadores, muitas vezes bem 
intecionados, incutem algum ti-
po de medo, como do escuro, das 
pessoas desconhecidas, do bicho-
-papão, das bruxas,  dos fantas-
mas e assim por diante. Quando 
crescem, continuam sob a cultura 
do medo: do castigo, de se perder, 
do pecado, de mudança do cená-
rio econômico, de perder o empre-
go, de golpe, da morte.  Enfi m, são 
muitos medos. 

A indústria da segurança ex-
plora o medo com fi ns econômi-
cos para vender armas, seguran-
ça privada, sistemas eletrônicos, 
etc. O medo também infl uencia a 
arquitetura das cidades, com a im-
plantação de condomínios fecha-
dos, grades nas janelas e nos mu-
ros, transformando as casas em 
verdadeiras prisões, por medo de 
assaltos. Muitas escolas ainda uti-

lizam o medo, ameaçando os es-
tudantes de várias formas, inclu-
sive castigos. O potencial de uma 
criança ou jovem pode ser inibido 
pelo medo.

A cultura do medo é uma for-
ma de manipular as pessoas. Ma-
quiavel aconselhava o Príncipe a 
instigar o medo nos seus súditos. 
Governar pelo medo! Esta era a 
sua orientação, que ainda hoje é 
seguida por ditadores. Governos 
autoritários abusam da cultura 
do medo. Restringem a liberdade 
de expressão, provocam notícias 
alarmantes, decidem arbitraria-
mente, humilham cidadãos pu-
blicamente, entre muitas outras 
atrocidades. Na verdade, tudo is-
so tem a intenção de manter o po-
vo em estado constante de medo. 
Quanto mais medo, mais fácil de 
manipular. 

No mundo empresarial e es-
tatal, a cultura do medo é ainda 
o modus operandi de muitas or-
ganizações.  São várias práticas: 
pressão por resultados, ameaça de 
demissão, demissões arbitrárias, 
desrespeito, mudança de função e 
até transferência de cidade do co-
laborador.

Um clima organizacional tóxi-

co cria e contagia antivalores por 
toda a equipe: desconfi ança, men-
tiras, individualismo, competitivi-
dade predatória, desrespeito, des-
motivação, visão de curto prazo, 
perda do sentimento de pertenci-
mento à organização, corrupção.   
Gestores e colaboradores que obe-
deçam e façam cumprir as ordens 
do poder ditatorial podem ser va-
lorizados.  Assim, a organização 
pode continuar exitosa, por impo-
sição da cultura do medo. 

Estudo da Society for Human 
Resources dos Estados Unidos 
atesta que uma organização pode 
ter um clima saudável e produtivo, 
com boa reputação, se a lideran-
ça valorizar e respeitar as pessoas. 
Entretanto, uma mudança de po-
der pode criar um clima tóxico, 
causando perda de talentos sem 
atrair novos, e aumentando a ro-
tatividade. As pessoas vão buscar 
em outras organizações um clima 
organizacional agradável e moti-
vador. Com o tempo, os clientes 
também podem ser impactados e 
deixarem a organização.

  Eduardo Carvalho, Harvard 
University Fellow

Raro o perfil de candida-
tura que não soa igual a 
disco arranhado. Que fo-

ge do script de repetir as mes-
mas frases de impacto e res-
postas genéricas às questões 
centrais. O modelo orientado 
pelo marketing parece afei-
çoado a uma desmedida ambi-
ção épica, ao som de uma tri-
lha sonora pronta para fazer 
chorar. O candidato autovan-
gloria-se e ataca seus oposi-
tores. E o debate político vira 
uma reprise interminável do 
mesmo filme.

Quais as propostas das 
candidaturas presidenciais 
para destravar a economia, 
trazer dignidade à saúde e res-
gatar do marasmo a educação? 
Inevitável, na tela mental daí 
resultante, a conexão com o 
conceito de demagogia. Foi o 
cartão de visitas do folclóri-
co Odorico Paraguaçu, Prefei-
to de

Sucupira, na novela “O 
Bem Amado”, de Dias Gomes, 
de 1973, que falava, falava, 

abusava dos adjetivos e advér-
bios, sorria e gesticulava des-
medidamente, mas, no fim, 
nada dizia, e, pior, nada rea-
lizava para melhorar concre-
tamente a vida dos munícipes.

Frasista de mão cheia, po-
rém, antes protótipo do em-
bromador, disse Odorico cer-
ta vez, ao ressurgir dos mortos 
(tinha sido assassinado a ti-
ros por Zeca Diabo na novela 
e retornou em série também 
na tv): “Volto disposto a es-
quecer o pratrasmente. Eu vol-
to só pensando no amanhã e 

no depois do amanhã. A hora 
é de bola pra frente e ordiná-
rio, marche. Botando de lado 
os entretantos e partindo pros 
finalmentes, de braços esten-
didos e coração escancarado”.

Que mudanças reais Odo-
rico propunha? Aliás, sabia 
ele propor qualquer coisa, fo-
ra transferir a sede da ONU 
de Nova Iorque? Que amanhã 
vislumbrava? Quais os “final-
mentes” divisava?

Se não estamos felizes com 
as opções dadas, o que temos 
feito para ampliálas, exceto ig-
norar e execrar a opção diver-
gente do outro? De que manei-
ra temos influído no processo 
político: tratando o voto como 
um fardo? E o papel de fiscais 
dos eleitos, como o estamos 
desempenhando: soltando co-
bras e lagartos na falsa cora-
gem das redes sociais?

Sucupira morreu? E Odori-
co, que fim levou? Fez escola? 
Que um dia a vida não mais 
imite a arte. É a esperança que 
teima em resistir.

  Gustavo Henrique de 
Brito Alves Freire, advogado
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Opiniões

Voz do Leitor
PELA INTERNET
Mande seu e-mail e suas fotos 
para vozdoleitor@jc.com.br

POR CARTA
Envie suas cartas para a Rua da 
Fundição, 257, Santo Amaro

Registre-se

As linhas 1968 - Ilha de 
Itamaracá/ TI Igarassu; e 
1969 - Itapissuma/TI Igarassu, 
passam a operar no sistema 
de integração temporal a partir 
de sábado (6), no TI Igarassu. 
Atualmente são seis linhas 
com integração temporal, 
que permite circular pagando 
apenas uma tarifa no intervalo 
de até 2h por sentido da 
viagem (ida ou volta), além de 
alternar entre ônibus e metrô.

 zAssessoria de Imprensa

Integração

A Compesa informou, 
à Voz do Leitor, há duas 
semanas, que o reparo 
em um vazamento no 
cruzamento da Rua Maria 
Carolina com a Rua Ministro 
Nelson Hungria, em Boa 
Viagem, foi concluído. A 
Companhia está equivocada. 
Passo diariamente pelo local 
e vejo que o desperdício de 
água limpa continua.

 zWellington Monteiro, por 
e-mail

Vazamento

A prefeitura do Recife 
anunciou a construção de 
mais uma ponte na cidade. 
Geralmente, uma obra desse 
porte, envolve a desapropriação 
de imóveis. Porém, um dos 
problemas que esse tipo de 
ação causa, é o fato dos valores 
pagos aos proprietários serem 
insuficientes para a compra de 
um outro imóvel. Por que antes 
de pensar em fazer uma ponte, 
não levar em consideração a 
construção de um conjunto 
residencial para acolher essas 

pessoas? Não seria o caso de 
primeiro abrigar para depois 
desapropriar? Pois, do jeito 
que o procedimento será feito, 
há uma grande possibilidade 
dos donos dos imóveis não 
conseguirem comprar um novo. 
Outro fator que merece ser 
destacado é o risco do projeto 
não ter continuidade como 
tantos outros, que passam anos 
sem ao menos sair do papel.

 z Paulo Vasconcelos, por 
e-mail

Primeiro abriga e depois desapropria

O único aumento que 
segue a “inflação oficial” é 
o salário mínimo. Os outros 
produtos e serviços, como: 
educação, alimentos, gás, 
gasolina, moradia e remédios 
sobem em patamares 
absurdos. O consumidor paga 
altos impostos e tem zero 
proteção dos seus direitos.

 z Janice Albuquerque, por e-mail

Inflação

Atenção DER, na BR-101, 
no encontro da Rua Boanerges 
Pereira, em frente a Escola 
Técnica do Jordão, próximo ao 
Posto Padre Cícero, há uma 
enorme cratera, com risco 
de acidentes. Sem contar 
que logo após à lombada 
eletrônica, os caminhões ficam 
estacionados no acostamento.

 zFernando Cordeiro, por e-mail

Perigo na BR-101

A primeira-dama Michele 
Bolsonaro, atendendo o 
marketing político, está 
usando o Palácio do Planalto 
como templo evangélico 
para fazer campanha para o 
seu marido Jair Bolsonaro; 
mesmo o Brasil sendo um 
país laico.

 z Sylvio Belém, por e-mail

País laico

A coluna Voz do Leitor 
alcançará um maior número 
de leitores e missivistas 
com a abertura do JC para 
todos os tipos de públicos, 
tornando-a mais combativa 
aos desmandos dos órgãos 
públicos e entidades 
privadas. Parabéns pela 
iniciativa!

 z Cláudio de Melo, por e-mail

Acesso a todos

Precisamos eleger 
governantes com coragem 
para fazer uma reforma 
política profunda, acabando 
com a reeleição e promovendo 
eleições gerais de presidente 
a vereador de quatro em 
quatro anos. Isso economizaria 
bastante o custo da justiça 
eleitoral e fundos partidários.

 z João Guilherme, por e-mail

Reforma política

O serviço odontológico 
do Posto de Saúde Francisco 
Pignatári, em Casa Amarela, 
está há mais de dois anos e 
meio sem atender à população 
do bairro. A alegação é que, 
por causa da pandemia, 
os dentistas podem se 
“contaminar”. Ou seja, o 
referido posto foi “premiado” 
com a contaminação, pois os 

outros já voltaram a funcionar 
normalmente. O interessante é 
que a maioria dos dentistas do 
Francisco Pignatári continua 
atendendo normalmente nas 
suas clínicas particulares e nos 
planos de saúde. E a Prefeitura 
do Recife nada faz. Absurdo.

 zPatrícia Santos, por e-mail

Sem atendimento odontológico

Mais uma tampa de ferro 
roubada por ladrões invisíveis, 
desta vez, nas esquinas das 
ruas Senador Alberto Paiva 
e Paulino Gomes de Matos. 
Cadê os fiscais e a polícia? 
Todos os dias são roubados 
fios, hidrantes, tampas de 
ferro e nenhuma punição 
para os meliantes? Por onde 

andam as autoridades que 
nada fazem para acabar esse 
vandalismo? Tantas câmeras 
instaladas por toda a cidade 
e não servem para monitorar 
nada? Peço providências de 
conserto a Emlurb, Compesa 
ou Celpe.

 z Izabel Wanderley, por e-mail

Mais uma galeria sem tampa no Recife

Trânsito

A CTTU teve a brilhante ideia de liberar o início da Rua Carneiro Vilela para os 
motoristas que querem fugir do trânsito da Av. Conselheiro Portela. Porém, essa rota de 
fuga já não está fluindo; pois, no cruzamento com a Rua 48, os motoristas não passam com 
facilidade. Seria interessante ter um sinal de trânsito, nem que fosse de pedestre ou um 
orientador de trânsito, para facilitar o escoamento dos carros que vêm da Carneiro Vilela. 
Fica a dica.

 z Oscar Gusmão, via redes sociais

Rota de fuga no Espinheiro já não funciona com êxito

Faço o mais veemente 
apelo ao Presidente da 
Câmara de Vereadores do 
Recife para convocar uma 
audiência pública para que 
a PCR se explique porque 
tem recursos para comprar 
as melhores câmeras de 
monitorar e multar e não tem 
dinheiro para comprar asfalto 
de qualidade. Queremos saber 

também quanto se arrecada 
por ano com as multas 
aplicadas e quanto se gasta 
e/ou investe desse recurso 
na sinalização e conservação 
viária. Não aguentamos mais 
ver condutores mutilados e 
perdendo a vida nos túneis 
dessa capital.

 zFábio Júnior, por e-mail

Conservação viária e sinalização
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FERNANDO CASTILHO

castilho@jc.com.br
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29/07 5,1738 5,174 5,310 5,410 5,310 5,390
01/08 5,1781 5,179 5,310 5,410 5,280 5,381
02/08 5,2782 5,279 5,360 5,460 5,370 5,454
03/08 5,2775 5,278 5,400 5,500 5,380 5,469
04/08 5,2199 5,220 5,340 5,440 5,310 5,391

MÊS/ANO INPC IPCA IGP/DI IGP/M INCC/DI
 IBGE IBGE FGV FGV FGV
JANEIRO /2022 0,67% 0,54% 2,01% 1,82% 0,71%
FEVEREIRO /2022 1,00% 1,01% 1,50% 1,83% 0,38%
MARÇO /2022 1,71% 1,62% 2,37% 1,74% 0,86% 
ABRIL /2022 1,04% 1,06% 0,41% 1,41% 0,90%
MAIO /2022 0,45% 0,47% 0,69% 0,52% 2,28%
JUNHO /2022 0,62% 0,67% 0,62% 0,59% 2,14%
JULHO /2022    0,21% 1,16%
Acumulado no ano  5,61% 5,49% 7,84% 8,39% 8,44
Acumulado 12 meses 11,92% 11,89% 11,12% 10,08% 11,66%

Índices Julho Agosto
Sal. mínimo (R$) 1.212,00 1.212,00
TJLP (no ano) 0,58% 0,58%

IGP-M-FGV JUNHO 1,1072 JULHO 1,107
IGP-DI-FGV JUNHO 1,1056 JULHO 1,1111
INPC-IBGE JUNHO 1,119 JULHO 
IPC-FIPE JUNHO 1,1228 JULHO 
IPCA-IBGE JUNHO 1,1173 JULHO 

Data Comercial Paralelo Turismo

● Mercado (04/08/22)

 

Limite do Salário de Contribuição - Mínimo: R$ 1.212,00 / Máximo: R$ 7.088,50  

Cotações de outras moedas (valores de compra do Banco Central em R$)

  

        

Dólar

Compra Venda Compra Venda Compra Venda

Índices de inflação

 
 

   

 
Mês de reajuste (multiplicar por):
Aluguel

Nota: Fatores válidos para contratos cujo último reajuste ou acordo ocorreu há um ano

 

Índice Ouro Ibovespa Nyse  
 (BM&F)
27/07 292,00 101.437,96 32.197,59
28/07 290,01 102.596,66 32.529,63
29/07 290,00 103.164,69 32.845,13
01/08 293,00 102.225,08 32.798,40
02/08 300,50 103.361,70 32.396,17
03/08 301,00 103.774,68 32.812,50
04/08 296,20 105.892,22 32.726,82
No dia -1,59% 2,04% -0,26%No dia -1,59% 2,04% -0,26%

 

 

  

Outros indicadores Custo do dinheiro          

MercadosTaxa Selic (ao mês)

Crédito no dia 10 de cada mês
(TR + juros de 3% ao ano)

Tipo de operação 
CDB de 30 dias (ao ano) 13,66%
CDI (ao ano) 13,65%
Over (ao mês) 13,65%
Capital de giro (ao ano)  6,76%

Poupança (Aplicação a partir de 4/5/12)
Dia/Mês Índice Dia/Mês Índice

01/08 0,7432
02/08 0,7432
03/08 0,7432
04/08 0,7432
05/08 0,7432

06/08 0,7432
07/08 0,7432
08/08 0,7432
09/08 0,7432
10/08 0,7432

(em 04/08/22)

JunhoMaio

Taxa (anual/%)

Contribuições para o INSS
Contribuintes Individuais e facultativos Sal. de Contribuição Alíquota
Contribuintes Individuais com remuneração 
auferida pelercício de sua percebida atividade 
por conta própria

Contribuintes Individuais com remuneração 
auferida de uma ou mais empresas

Facultativos pelo contribuinte 

Remuneração
efetivamente
percebida

Remuneração
efetivamentepercebida

Valor  declarado

20%

11%  (retida pelas 
empresas 
contratantes)  

20%

Salário-família (filho de  até 14 anos incompletos)

Empregado, empregado doméstico e  trabalhador avulso
Até R$ 1.655,98  R$ 56,47

até 1.212,00      7,5%
de 1.212,01 até 2.427,79 9,0%

Imposto de renda Deduções: 1) R$ 189,59 por dependente; 2) R$ 
1.903,98 por aposentados, pensionistas e 
transferidos para a reserva remunerada a partir 
do mês que completar 65 anos; 3) Valor das 
contribuições para a Previdência Social da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios; 4) Pensão alimentícia efetivamente 
paga; 5) Contribuição para entidades de previ-
dência complementar e para o Fapi.

Até R$ 1.903,98 Isento -
De R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 7,5% R$ 142,80
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 15,0% R$ 354,80
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 22,5% R$ 636,13
Acima de R$ 4.664,68 27,5% R$ 869,36

Alíquota(%)Salário-de-contribuição (R$)

Base de 
cálculo

Alíquota
(%)

Parcela a 
deduzir (R$)

de 2.427,80 até 3.641,69  12,0%
de 3.641,70 até 7.088,50  14,0%

Alíquota(%)Salário-de-contribuição (R$)

Julho
1,04%1,03% 1,02%

Coroa sueca 
0,5160 
Euro 
5,3480

Franco suíço 
5,4620 
Iene 
0,0390

Libra 
6,3480
Peso argentino 
0,0390

Rublo 
0,084
Peso mexicano 
0,2560

Por qualquer ângulo que se aborde a questão da inundação 
do Túnel Felipe Camarão, fechado há 19 dias devido à inundação 
por águas da chuva e vandalismo no seu sistema hidráulico, não 
há como fugir da percepção que estamos diante de um caso de 
incompetência e desprezo do DER-PE e da CTTU.

Como explicar, após semanas, que o equipamento esteja 
inoperante e o DER-PE não tenha tomado uma providencia básica de 
deslocar bombas de sucção para retirar a água acumulada e liberar 
o tráfego? A nota da autarquia é um atestado de inépcia quando diz 
que está providenciado a substituição do projeto hidráulico. Certo. 
Mas enquanto isso o túnel fi cará inundado? 

O que mais assusta o cidadão-contribuinte é o desprezo tanto do 
Estado como do município mesmo com a morte de uma pessoa. 
Depois da colocação de uma fi ta de proteção, os dois órgãos deram 
o problema como equacionado. No caso da CTTU, nem mesmo um 
sistema de alerta nos acessos ao túnel foi ativado. Está claro que, 
por ser numa zona urbana da periferia, o problema não é prioridade. 
Difícil imaginar que isso no túnel da Avenida Antonio de Góis ou da 
Rua Benfi ca já não tivesse sido resolvido. 

Mas certamente vamos esperar uma licitação para a realização de 
obras. E como vai demorar, bem que o IPA poderia aproveitar a água 
acumulada e desenvolver um projeto de piscicultura. Pode servir 
para criação de tilápias até que o problema se resolva.

Mulher, negra e empoderada 

A Avon está desenvolvendo o Projeto DIVA, focado em atrair, 
reter e desenvolver talentos negros, e acelerar o cumprimento das 
metas do compromisso antirracista da marca, chegando a 30% de 
mulheres negras em posição de liderança até 2030. Este ano, 51% 
dos novos contratados são negros.

Paul Krugman no Brasil

O economista americano Paul Krugman, um dos mais infl uentes 
do mundo, está no Brasil nesta quarta-feria  para falar na Febraban 
Tech 2022, evento focado em  tecnologia e inovação do setor 
fi nanceiro ao lado do conselheiro do Bradesco, Maurício Minas.

Modelo de autoconhecimento

Nesta segunda e terça feiras, o Real Hospital Português recebe 
o psicoterapeuta Carlos Catuípe para ministrar o treinamento 
Mente Vencedora. Um modelo de autoconhecimento, relações 
profi ssionais e foco.

Lojas do Assaí atacadista

Nos últimos seis meses, o Assaí Atacadista inaugurou três 
novas lojas em Pernambuco (Petrolina, Cabo de Santo Agostinho 
e Recife), tem mais duas lojas até o fi m do ano, onde funcionavam 
hipermercados, na Benfi ca e Boa Viagem.

Nova escola de Wizard

O empresário Carlos Wizard, criador da escola de inglês Wizard, 
e detentor das marcas Rainha, Topper, KFC, Pizza Hut e Taco Bell, e 
que se notabilizou pelo apoio a Bolsonaro na CPI da Saúde, anunciou 
o início das aulas da sua nova rede de franquias Mister Wiz, focada 
em educação empreendedora de alunos entre 7 e 17 anos.

Das toalhas aos talheres

A Tolive se prepara para entregar o edifício ONE, primeiro 
empreendimento da incorporadora e pronto para locação e moradia 
três meses antes do prazo. As unidades serão entregues totalmente 
mobiliadas e com enxoval completo, das toalhas aos talheres e 
eletrodomésticos, em todos os 120 apartamentos. 

Café foi calmante na pandemia

Durante o lockdown na pandemia de covid-19, em 2020, o Brasil 
registrou um pico de 30 milhões de ocasiões de consumo de café 
torrado, movimento que se manteve em 2021, mesmo com o 
aumento de preço - com o quilo do café torrado registrando um salto 
de, em média, R$ 17 em 2021 para R$ 28 este ano, segundo relatório 
Consumer Insights da Kantar, que apontou um forte queda em 2022 
por força dos preços.

Incompetência e desprezo
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Com preço criticado, diesel cai
PETROBRAS Sem reajuste há quase 50 dias, o combustível estava sendo negociado em média acima do preço internacional. Redução vale hoje (5)

A Petrobras anunciou que 
reduzirá o preço do die-
sel em 3,5%, a partir 

desta sexta-feira (5), nas suas 
refinarias. O litro do combus-
tível teve uma queda de R$ 
0,20, passando a custar R$ 
5,41, informou a estatal. Sem 
reajuste há quase 50 dias, o 
diesel estava sendo negociado 
acima do preço internacional.

“Essa redução acompanha 
a evolução dos preços de re-
ferência, que se estabiliza-
ram em patamar inferior pa-
ra o diesel, e é coerente com 
a prática de preços da Petro-
bras, que busca o equilíbrio 
dos seus preços com o merca-
do global, mas sem o repas-
se para os preços internos da 
volatilidade conjuntural das 
cotações internacionais e da 
taxa de câmbio”, disse a em-
presa me nota.

Em videoconferência com 
analistas na semana passa-
da, o diretor de Comerciali-
zação e Logística da estatal, 
Claudio Mastella, havia indi-
cado que ainda observava o 
movimento de queda do pre-
ço do diesel “com cautela”, 
apesar das pressões do go-
verno para que a estatal re-
duzisse o preço.

Segundo a Petrobras, consi-
derando a mistura obrigatória 
de 90% de diesel A e 10% de 
biodiesel para a composição 
do diesel comercializado nos 
postos, a parcela da Petrobras 
no preço ao consumidor pas-
sará de R$ 5,05, em média, pa-
ra R$ 4,87 a cada litro vendido 
na bomba.

O economista da Fundação 

Da Redação, com agências
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PRESSÃO Apesar de apelo, diferente da gasolina, reajustes no diesel têm pouco impacto direto no índice de preços ao consumidor amplo (IPCA)

Getulio Vargas (FGV), André 
Braz, diz que a redução de 
3,5% no preço do diesel terá 
impacto ‘modesto’ na infla-
ção. A companhia informou 
que o preço do insumo em 
suas refinarias vai cair R$ 0,20 
centavos, para R$ 5,41.

Diferente da gasolina, rea-
justes no diesel têm pouco 
impacto direto no índice de 
preços ao consumidor amplo 
(IPCA), a inflação oficial do 
País. O maior efeito, diz Braz, 
é indireto, na formação dos 
preços do frete, transporte pú-
blico e energia.

“O impacto é modesto. A 
parcela indireta, no frete, 

transportes e energia, é maior. 
Quedas no preço do diesel po-
dem evitar novos aumentos 
nesses serviços. Mas isso é di-
fícil de medir”, diz Braz

Diretamente, o reajuste 
anunciado nesta quinta vai 
contribuir com uma redução 
de apenas 0,01 ponto porcen-
tual (p.p.) no IPCA em 30 dias, 
diz Braz. Esse efeito será con-
centrado, portanto, no índice 
de agosto.

Para efeito de comparação, 
o impacto dos dois últimos 
reajustes para baixo no preço 
do litro da gasolina da Petro-
bras, que caiu mais de 8% no 
total, deve ser uma redução 

entre 0,15 p.p. e 0,20 p.p. no 
IPCA de agosto. Ou seja, um 
impacto direto na inflação até 
20 vezes maior que o da redu-
ção do diesel.

De acordo com Braz, a redu-
ção nos preços dos combustí-
veis abre espaço para um novo 
mês de “inflação muito bai-
xa”, com potencial para re-
duzir as projeções do índice 
de 0,30% para algo próximo 
de 0,10%.

Ainda assim, diz ele, as re-
duções no preço dos combus-
tíveis não devem modificar de 
forma significativa a percep-
ção da inflação da população, 
sobretudo de baixa renda, que 

não têm gasolina e diesel em 
sua cesta de consumo. “O que 
pesa na inflação dos mais po-
bres são os alimentos, com al-
ta na casa dos 14% em 12 me-
ses”, afirma.

PETROBRAS
A redução no preço do die-

sel vem uma semana após a 
Petrobras ter anunciado pela 
primeira vez este ano redução 
no preço da gasolina. 

Apesar de técnicos e distri-
buidoras apontarem como tec-
nicamente precisa a decisão 
do corte no preço da gasolina. 
No caso do diesel, especula-se 
a ingerência do governo fede-
ral sobre os preços. 

A Petrobras está sob o co-
mando de seu quarto presi-
dente no governo Bolsonaro, 
que parabenizou a baixa. 

“A Petrobras, com novo pre-
sidente, anunciou a primeira 
redução do diesel”, declarou 
em transmissão ao vivo nas 
redes sociais. “É pouca coisa? 
Sim, 0,20 centavos é pouca 
coisa (...), mas pesa no bolso. 
A Petrobras já havia reduzi-
do, há duas semanas, o pre-
ço da gasolina nas refinarias 
em R$ 0,35. Espero que outras 
reduções aconteçam”, acres-
centou.

Cálculos da associação de 
importadores de combustível 
(Abicom) apontam que o die-
sel no Brasil estava 10% acima 
do preço praticado no merca-
do internacional.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Adolfo Sachsida, celebrou no 
Twitter.”Redução de 20 centavos 
no preço do litro do diesel. Passo 
a passo e com a graça de Deus os 
resultados vão aparecendo”.

A parcela da 
Petrobras 
no preço ao 
consumidor 
passará de R$ 
5,05, em média, 
para R$ 4,87 

São Paulo com mais 5G
CONECTIVIDADE

São Paulo entrou na era 
5G, de forma adiantada, 
mas com muito mais área 

com cobertura do que outras 
cidades que já tiveram a ativa-
ção do sinal liberada. No ca-
so da capital paulista, se so-
mados Vivo e Claro, são mais 
de 100 bairros atendidos. A 
Tim no divulgou os locais exa-
tos cobertos, mas disse iniciar 
atendendo 90% da cidade.

A operadora italiana diz que 
realizou uma atualização pa-
ra o 5G de 1.000 das suas 1.050 
antenas que já estavam insta-
ladas e rodando no 4G.

Com isso, os equipamen-
tos permitirão a ativação do 
5G na faixa de 3,5 Ghz, com 

velocidade de tráfego de da-
dos cerca de 10 vezes maior 
que a do 4G.

“Isso significa que 90% da 
população de São Paulo terá 
acesso imediato ao 5G de ver-
dade”, afirmou o presidente 
da TIM, Alberto Griselli, em 
entrevista coletiva à impren-
sa.

O objetivo de antecipar a co-
nectividade, segundo Griselli, 
foi oferecer uma experiência 
melhor para os consumido-
res da capital paulista, que 
é a maior cidade do país e o 
principal mercado de teleco-
municações. Com a cobertu-
ra em toda a cidade, faz mais 
sentido (para os consumido-
res) migrar para um aparelho 
5G”, disse.

A Claro, por sua vez, iniciou 
o 5G com 52 bairros. Isso não 
quer dizer, entretanto, que to-
da a área dos bairros tenha co-
bertura - vai depender da ins-
talação de uma quantidade 
crescente de antenas.

A expectativa inicial da Cla-
ro é do alcance de velocidades 
entre 600 Mbps e 800 Mbps, 
chegando até 1 Gbps (depen-
dendo do tamanho da célula 
e da quantidade de terminais 
com uso simultâneo naquele 
momento).

Na Vivo, são 54 bairros com 5G 
disponível para todos os clientes 
da empresa. Para acessar, é pre-
ciso possuir um aparelho com-
patível e estar dentro da área de 
cobertura, sem tarifação extra 
pelo acesso.

Da Redação, com Agência Estado

Auxílio Brasil agora 
vira empréstimo

CONSIGNADO

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
editou medida provi-

sória que aumenta para 40% 
a margem do crédito con-
signado em folha de paga-
mento de servidores públi-
cos federais, dos quais 5% 
deverão ser reservados ex-
clusivamente para amorti-
zação de despesas de cartão 
de crédito ou saque pelo car-
tão de crédito. A medida es-
tá no Diário Oficial da União 
(DOU) dessa quinta-feira (4) 
e retoma trechos vetados por 
Bolsonaro em lei assinada 
na quarta-feira e também 
publicada ontem.

O texto sancionado liberou 
novos limites para trabalha-
dores com carteira assinada, 
segurados do INSS e benefi-
ciários do Auxílio Brasil, Be-
nefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) e Renda Mensal 
Vitalícia (RMC), como o Broa-
dcast Político (sistema de no-
tícia em tempo real do Gru-
po Estado) noticiou ainda na 
quarta-feira, mas deixou de 
fora servidores civis e empre-
gados federeis e militares. 

A nova MP foi editada, se-
gundo o governo, “para cor-
rigir as imprecisões do texto 
aprovado no Congresso Na-
cional e, assim, manter o tra-
tamento isonômico entre os 
servidores federais e os de-

mais trabalhadores no tocante 
à margem consignável”.

O ato estabelece que, quan-
do não houver definição de 
porcentual maior em normas 
específicas, o porcentual de 
40% será aplicado como limi-
te a ser descontado automa-
ticamente de remuneração, 
soldo ou benefício previden-
ciário, para fins de pagamento 
de operações de crédito.

Pela MP, a contratação de 
nova operação de crédito com 
desconto automático em folha 
de pagamento deve ser prece-
dida do esclarecimento ao to-
mador do custo efetivo total, 
prazo e outras informações 
previstas em lei e regulamen-
tações.

Agência Estado
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DINHEIRO Governo amplia a margem do consignado para servidores e beneficiários do auxílio federal

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO - PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA

A empresa SMALT BRASIL PRODUTOS PARA CERÂMICA LTDA localizada 
na Rua Laranjal, s/n, Lote 15A, Quadra 5 - Bela Vista, CEP 53.605-000, 
Igarassu-PE, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 12.369.668/0001-90 e Inscrição 
Estadual nº 0413992-50 atendendo a exigência contida no Artigo 13, da Lei nº 
11.675, de 11 de outubro de 1999, e no Artigo 17, do Decreto nº 21.959 de 27 
de dezembro de 1999, faz saber aos interessados que comercializa ou se 
propõe a comercializar os produtos a seguir indicados, pleiteando para tanto a 
concessão dos benefícios fiscais e financeiros estabelecidos pelo PRODEPE 
na modalidade de Comércio Importador Atacadista, e convoca a quem 
produza bem similar a apresentar comprovação da fabricação à Diretoria de 
Incentivos Fiscais da Agência de Desenvolvimento Econômico de 
Pernambuco - ADEPE no prazo máximo de 15 (quinze) dias partir da data de 
publicação deste edital que está disponível no seguinte link: 
www.addiper.pe.gov.br/index.php/65-2022-smalt-brasil-produtos-para-
ceramica-ltda/. Endereço para correspondência: Agência de 
Desenvolvimento de Pernambuco - ADEPE, Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 
347 - Espinheiro - Recife - PE. CEP: 52020-220.
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As operações de crédito 
imobiliário com recur-
sos da poupança e do 

FGTS atingiram o montante 
de R$ 112,8 bilhões no primei-
ro semestre de 2022, caindo 
6% em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. A que-
da foi impulsionada sobretu-
do pela redução da injeção 
dos recursos via poupança, 
que reduziram 12% no mes-
mo período. Em meio ao cus-
to de vida e endividamento, 
os saques da poupança bate-
ram recorde histórico no mês 
de julho, conforme divulgou o 
Banco Central. 

Considerando apenas os 
financiamentos do Sistema 
Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo, foram alcançados 
R$ 85,7 bilhões no semestre, 
justamente a redução de 12% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2021.

De acordo com a Associa-
ção Brasileira das Entidades 
de Crédito Imobiliário e Pou-
pança (Abecip), No mês de 
junho, os financiamentos so-
maram R$ 16 bilhões, queda 
de 18,6% no intervalo de um 
ano, o montante representou 

-6% em relação a maio deste 
ano. Ainda assim, foi o segun-
do melhor mês de junho da sé-
rie histórica do SBPE, de acor-
do com a entidade.

“Não conseguiremos chegar 
ao volume de 2021, mas o ano 
de 2022 será robusto”, disse 
o presidente da Abecip, Ro-
cha Neto.

Já os financiamentos pelo 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) atingiram R$ 
27,1 bilhões, alta de 17% na mes-
ma base de comparação.

O volume das concessões no 
primeiro semestre, embora abai-
xo do registrado em igual perío-

Poupança sucumbe ao saque 
BAIXA Rendendo pouco e num cenário de alto endividamento, dinheiro não fica na conta. Nos imóveis, poupança ainda caiu 12%
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FUNDO Fonte de financiamento para imóveis, poupança perde performance ao longo deste ano de 2022

do do ano passado, manteve-se 
em patamar elevado, levando 
em conta FGTS e poupança - 
sendo o segundo melhor semes-
tre em termos históricos.

O volume de crédito nesses 
seis primeiros meses é maior do 
que o concedido no ano inteiro 
de 2019, e pouco abaixo do so-
matório dos anos de 2016 e 2017.

Para 2022, o volume total dos 
empréstimos, se confirmadas as 

projeções, englobando SBPE e 
FGTS, é estimado em cerca de 
R$ 244 bilhões, sendo R$ 180 
bilhões projetados pela Abecip 
para o SBPE e R$ 64 bilhões no 
FGTS, conforme orçamento do 
fundo.

Confirmadas as projeções, o 
volume de financiamento imo-
biliário terá redução da ordem 
de 4% em relação a 2021 - melhor 
ano do setor na série histórica.

RECORDE DE SAQUES
Em meio ao cenário de in-

flação e endividamento altos, 
além do baixo rendimento do 
investimento, a Poupança re-
gistrou em julho o seu maior 
nível de retirada da história, 
de acordo com dados divulga-
dos pelo Banco Central. Os sa-
ques da caderneta de poupan-
ça somaram R$ 12,662 bilhões 
no mês, batendo o recorde na 

série, desde 1995.
A retirada no mês passado 

é mais de cinco vezes maior 
do que o recorde negativo an-
terior para o período, de 2015 
(-R$ 2,453 bi).

Em junho de 2022, os saques 
foram de R$ 3,755 bilhões, já, 
em julho de 2021, o saldo foi 
positivo em R$ 6,377 bi.

No ano, até julho, a poupança 
também tem retirada de recur-
sos de R$ 63,151 bilhões, volume 
que supera o ano de 2015, o mais 
negativo da série (-R$ 53,567 bi).

Em 2022, somente o mês de 
maio registrou depósitos líqui-
dos, de R$ 3,514 bilhões.

Em julho, foram colocados 
R$ 290,421 bilhões e retirados 
R$ 303,084 bilhões na pou-
pança. Considerando o ren-
dimento de R$ 6,263 bilhões, 
o saldo total da caderneta so-
mou R$ 1,007 trilhão no fim do 
sétimo mês.

Até recentemente, a pou-
pança rendia 70% da Taxa 
Selic. Desde dezembro do ano 
passado, a aplicação passou 
a render o equivalente à taxa 
referencial (TR) mais 6,17% 
ao ano, já que está acima de 
8,5% ao ano. Mesmo com o 
aumento dos juros (13,75%), 
ainda perde para a inflação, 
rendendo 6,2% em 12 meses.

Último mês foi o 
julho com maior 
número de saques 
da poupança 
em toda a série 
histórica, iniciada 
em 1995

Enfermeiros 
alcançam o piso

SALÁRIO

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou nes-
sa quinta-feira (4), em 

cerimônia no Palácio do Pla-
nalto, o projeto de lei (PL) 
2564/20, que institui o piso 
salarial nacional para enfer-
meiros, técnicos de enferma-
gem, auxiliares de enferma-
gem e parteiras. No caso dos 
primeiros, o piso passará a ser 
de R$ 4.750. Para técnicos, o 
valor deve ser correspondente 
a 70% dessa marca, enquanto 
auxiliares e parteiras terão di-
reito a 50%.

O texto foi aprovado pelo 
Congresso Nacional no mês 
passado. A instituição do pa-
tamar salarial era uma luta 
histórica da categoria, que re-
presenta cerca de 2,6 milhões 
de trabalhadores.

“Hoje é um dia muito im-
portante, não só para a en-
fermagem brasileira, mas pa-
ra a saúde pública do Brasil. 
Não há saúde pública sem a 
nossa enfermagem”, afirmou 
o ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga. Segundo ele, por 
razões de constitucionalida-

de, o presidente vetou um dos 
artigos do PL, que determina-
va um reajuste anual do novo 
piso com base no Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor (INPC), um dos indicado-
res de inflação.

De acordo com a presidente 
do Conselho Federal de Enfer-
magem (Cofen), Betânia Maria 
Pereira dos Santos, mais de 
80% da categoria recebe va-
lores inferiores ao novo piso, 
que agora é lei. 

“Existe uma precariedade 
infinita com relação a salá-
rios da enfermagem. Agora, 
pela lei, vamos ter um piso, 
é o mínimo”, afirmou, após a 
cerimônia.   

Para viabilizar a apro-
vação do piso nacional da 
enfermagem, o Congresso 
Nacional promulgou uma 
emenda constitucional pa-
ra dar segurança jurídica ao 
projeto, inserindo o tema 
na Constituição Federal. De-
pois disso, o projeto de lei 
que efetivamente estabelece 
os novos valores foi aprova-
do com chancela da ampla 
maioria de lideranças e ban-
cadas partidárias. 

Agência Brasil
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SANÇÃO Presidente liberou piso, mas não reajuste anual automático

PE tem R$ 200 mil para startups
INCENTIVO

As empresas de base tec-
nológica de Pernambu-
co passaram a contar, a 

partir dessa quinta-feira (4), 
com uma nova linha de crédi-
to para financiar sua expan-
são ou consolidação.

O CredAGE Inovar Startup 
conta com recursos reembol-
sáveis do Fundo Inovar e ofe-
rece crédito de até R$ 200 mil, 
com pagamento em até 60 me-
ses e carência de até 12 meses. 
A taxa de juros é pós-fixada: a 
partir de TJLP (Taxa de Juros 
de Longo Prazo, que hoje está 
em torno de 7% ao ano) e mais 
5% ao ano.

O CredAGE Inovar Startup 
é uma iniciativa do Governo 
de Pernambuco, por meio de 
uma parceria entre a Agên-
cia de Empreendedorismo de 
Pernambuco (AGE) e a Secre-
taria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Secti-PE), e tem co-
mo objetivo fomentar startups 
já em operação com recursos 
para capital de giro ou inves-
timento.

As potenciais beneficiárias 
são empresas de base tecno-
lógica que se encontram na 
fase de tração, isto é, quando 
já apresentam lucros iniciais 
e receitas crescentes, porém 
ainda não ganharam escala 
em sua área de atuação.

“Estudos indicam que a fal-
ta de apoio estruturado e a au-
sência de investimentos são 
lacunas que podem levar as 
empresas nascentes de base 
tecnológica ao chamado Vale 
da Morte das Startups. Com 
essa nova linha, garantimos 
apoio financeiro para que elas 
possam se consolidar no nos-
so Estado, completando, as-
sim, o seu ciclo de vida”, afir-
ma o diretor-presidente da 
AGE, Márcio Stefanni.

Atualmente, de acordo com 
dados de 2020 da Associação 
Brasileira de Startups (Abstar-
tups) e do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), existem cerca de 260 

EDILSON VIEIRA
edvieira@jc.com.br
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RECURSOS Expectativa é de que sejam aplicados até R$ 1 milhão no total das operações do CredAGE

startups no Estado. Apesar de 
haver todo um ambiente favo-
rável, cerca de um terço delas 
nunca passou por processos 
de pré-incubação, incubação 
ou aceleração, e mais de dois 
terços nunca receberam inves-
timento.

Na parte de custeio, a linha 
CredAGE Inovar Startup finan-
ciará itens como material de 
consumo, componentes e/ou 
peças de reposição de equipa-
mentos, licenças de software, 
instalação, recuperação e ma-
nutenção de equipamentos; 
serviços de terceiros; despe-
sas acessórias, especialmente 
as de importação; e passagens 
e diárias para os participantes 
do projeto. Já na parte de ca-
pital podem ser financiados 
equipamentos e material per-
manente.

“Com esta linha de crédi-
to, fechamos nossa política 
pública de apoio às startups 

pernambucanas, também co-
nhecida como PróStartups”, 
ressalta o secretário estadual 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Fernando Jucá.

O Fundo Inovar foi cria-
do pela Lei nº 15.063, de 
4/09/2013, e é formado por 
recursos repassados por em-
presas com operações no Es-
tado beneficiadas com algum 
tipo de incentivo fiscal do Go-
verno de Pernambuco.

A expectativa é a de que se-
jam aplicados até R$ 1 milhão 
no total das operações do Cre-
dAGE Inovar Startup.

O julgamento técnico-cien-
tífico da startup e do seu pla-
no de negócios será feito pela 
Fundação de Apoio à Ciência 
e Tecnologia do Estado (Face-
pe). Dúvidas podem ser tira-
das pelo telefone/WhatsApp 
81-3183.7450 ou e-mail creda-
geinovar.startup@age.pe.gov.
br.

Potenciais 
beneficiárias são 
empresas de base 
tecnológica que 
se encontram na 
fase de tração

LUCAS MORAES
lmoraes@jc.com.br
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Internacional

China responde 
forte aos EUA

BÉLICO Exercícios militares foram iniciados nas proximidades de Taiwan

A China lançou 11 mís-
seis perto de Taiwan, 
nessa quinta-feira (4), 

durante exercícios militares 
após uma visita à ilha da pre-
sidente da Câmara do Repre-
sentantes dos Estados Uni-
dos, Nancy Pelosi, atitude 
que Washington classificou 
como uma reação “exagera-
da”, pedindo a diminuição 
das tensões.

Apesar das advertências de 
Pequim, que considera Tai-
wan parte de seu território, 
Pelosi, segunda na linha de 
sucessão presidencial, fez u 
ma visita relâmpago a Taipé, 

durante a qual afirmou que os 
Estados Unidos “não abando-
narão” a ilha. Nesta quinta-
-feira, chegou ao Japão, última 
etapa de sua viagem asiática.

A China considerou a inicia-
tiva da congressista democra-
ta uma “provocação”. Em res-
posta, realizou uma série de 
manobras militares nas águas 
próximas de Taiwan, que in-
cluem algumas das rotas ma-
rítimas mais movimentadas 
do mundo.

Washington acusou Pe-
quim de ter reagido “exagera-
damente” à visita de Pelosi e 
alertou que seu porta-aviões 
“USS Reagan” continuará a 
“monitorar” os arredores de 

Taiwan. Os Estados Unidos 
também anunciaram que 
adiaram um teste de mísseis 
intercontinentais “para evi-
tar uma maior escalada de 
tensões”, segundo o porta-voz 
do Departamento de Defesa, 
John Kirby.

O secretário de Estado ame-
ricano, Antony Blinken, disse 
esperar que a China não “pro-
cure um pretexto para aumen-
tar suas operações militares 
agressivas”.

As manobras de Pequim in-
cluíram “disparos de mísseis 
convencionais” nas águas da 
costa leste de Taiwan, segun-
do Shi Yi, porta-voz das forças 
armadas chinesas.
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CONTROLE China considerou a iniciativa da congressista democrata  Nancy Pelosi uma “provocação”

O ministério taiwanês da 
Defesa confirmou que exér-
cito chinês disparou “11 mís-
seis” balísticos do tipo Dong-
feng “nas águas do norte, sul 
e leste de Taiwan”.

Além disso, denunciou que 
22 aviões militares cruzaram 
a “linha média” do Estreito de 
Taiwan, uma coordenada não 
oficial, mas que raramente é 
ultrapassada, no meio do ca-

minho entre a costa da China 
e as da ilha autônoma.

O Japão pediu o “fim ime-
diato” das manobras chine-
sas, após indicar que cinco 
mísseis caíram supostamente 
em sua zona econômica exclu-
siva (ZEE) e que quatro deles 
podem ter “sobrevoado a ilha 
de Taiwan”.

“As ações chinesas desta vez 
têm grande impacto na paz e 

segurança da região”, decla-
rou o chanceler japonês Yoshi-
masa Hayashi, à margem de 
uma reunião ministerial de 
países do sudeste asiático no 
Camboja.

As manobras militares chi-
nesas, as maiores das últimas 
décadas, devem durar até do-
mingo. Pequim defendeu os 
exercícios, assim como outras 
manobras.

Varíola é emergência
EUA

Os Estados Unidos de-
clararam nessa quin-
ta-feira (4) a epidemia 

de varíola dos macacos uma 
emergência de saúde públi-
ca, o que permitirá ao gover-
no destinar recursos, cole-
tar dados e mobilizar mais 
funcionários na luta contra 
a doença.

“Estamos preparados para 
elevar a resposta a este ví-
rus para outro patamar e ins-
tamos todos os americanos a 
levarem a sério a varíola dos 
macacos e a assumirem a res-
ponsabilidade de nos ajudar 
a enfrentar este vírus”, disse 

o secretário de Saúde e Servi-
ços Humanos, Xavier Becerra.

Com validade de 90 dias e 
possibilidade de renovação, 
a emergência foi declarada 
no dia em que 6.600 casos fo-
ram superados no país, cerca 
de um quarto deles no estado 
de Nova York. Especialistas 
acreditam em uma subnotifi-
cação porque, muitas vezes, 
os sintomas são brandos, co-
mo lesões simples.

Os Estados Unidos entre-
garam até agora cerca de 600 
mil doses da vacina comer-
cializada como Jynneos na 
América do Norte (Imvanex 
na Europa), desenvolvida 
inicialmente contra a varío-

la humana. O número é bai-
xo, considerando que cer-
ca de 1,6 milhão de pessoas 
estão no grupo de alto risco 
no país.

A próxima entrega, de 150 
mil doses, não acontecerá 
antes de setembro, devido a 
problemas de logística, in-
dicou um funcionário do al-
to escalão do Departamento 
de Saúde. 

Cerca de 99% dos casos re-
gistrados nos Estados Unidos 
são de homens que têm rela-
ções sexuais com outros ho-
mens, informou o Departa-
mento de Saúde na semana 
passada. 

Essa é a população priori-
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VACINA Estados Unidos entregaram até agora cerca de 600 mil doses da vacina contra a varíola dos macacos

tária para a vacinação e para 
as ações preventivas organi-
zadas por autoridades. Suge-
re-se que esse grupo reduza o 
número de parceiros sexuais 
até que esteja vacinado.

Diferentemente de surtos 
anteriores na África, o vírus 
agora é transmitido princi-
palmente por meio da ativi-
dade sexual, mas o Centros 
de Controle e Prevenção de 

Doenças (CDC, na sigla em 
inglês) advertiu que tam-
bém poderia ser transmiti-
do compartilhando cama, 
roupas ou por contato pró-
ximo prolongado.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO - PGE-PE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA AO TERCEIRO - PARTT
(PORTARIA PGE/SEFAZ Nº 21/2022, publicada no

Diário Oficial de 16/02/2022)
PRAZO DO EDITAL: 30 DIAS

Conforme Art. 6º da Portaria PGE/SEFAZ nº 21/2022, fica a Sra. NECY 
PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF 847.233.394-49) notificada da instauração de 
Procedimento Administrativo de Atribuição de Responsabilidade Tributária ao 
Terceiro (PARTT) para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar, caso 
queira, impugnação com o intuito de demonstrar a inocorrência de 
dissolução irregular da pessoa jurídica VENEZA SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS EIRELI (CNPJ 10.361.662/0001-40) e/ou a ausência de 
responsabilidade pelos débitos.

Roberta Lins e Silva de Azevedo
Coordenadora do Núcleo de Dívida Ativa - PFE/PGE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 033/2022- TOMADA DE PREÇO Nº 
009/2022.

OBJETO: Reforma da Academia das Cidades, Localizada no Alto São José, 

nesta Cidade de Passira-PE, Transferência Especial - 202237600003.

Valor estimado de R$ 223.040,93 (duzentos e vinte e três mil e quarenta 
reais e noventa e três centavos). 
Abertura: 22/08/2022 às 09:00 horas. 
Edital e maiores esclarecimentos encontrar-se-ão no prédio da Prefeitura 

Municipal de Passira, em dias úteis no horário das 8:00h às 12:00h pelo 

telefone (81) 3651-1124 ou por e-mail: licitacao@portalpassira.com.br  

Passira,04 de Agosto de 2022.  

EDUARDO MANOEL DA CRUZ. 

Presidente da CPL de Prefeitura Municipal de Passira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA/PE
AVISO DE LICITAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO – EDITAL RETIFICADO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º013/2022; PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 
008/2022. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, DIVERSOS E LUMINÁRIAS DE 
150W COM TECNOLOGIA LED, destinados à manutenção da Secretaria 
Municipal de Administração e para substituição do Sistema de Iluminação 
Pública Convencional externo do Município de Cachoeirinha-PE para o período 
de 12 (doze) meses e fornecimento parcelado de MATERIAIS EM MADEIRA 
destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo por um 
período de 12 meses. Valor total Estimado R$786.532.16.  Início do acolhimento 
das Propostas: a partir das 16h00min do dia 05/08/2022; Limite para 
acolhimento das propostas: 07h00min do dia 19/08/2022; Abertura das 
Propostas: 07h05min do dia 19/08/2022; Início da Sessão de disputa: 09h00min 
do dia 19/08/2022; Referência de tempo: horário de Brasília (DF); Informações: 
pelo e-mail: comissaolicitacao@cachoeirinha.pe.gov.br (esclarecimentos e 
impugnações). Material disponível em www.bnc.org.br e/ou site: 
www.cachoeirinha.pe.gov.br, clicando no link do “portal da Transparência”, e no 
Portal do Tome Conta do TCE/PE, local em que os interessados poderão ler e 
obter o texto integral do Edital. Cachoeirinha/PE, 04 de agosto de 2022. Marcos 
Antônio Alves de Morais. Pregoeiro. 

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
 
Processo Nº: 00077/2022. CPL. Tomada de Preços Nº 00005/2022. Serviço 
de Engenharia. Contratação de Empresa de Engenharia para construção 
da Escola Municipal Eneida Álvares Gayão, localizada no Sítio Jaqueira e 
a construção da Escola Municipal José Nilo, Localizada no Sítio 
Desengano, ambos na Zona Rural do Município de Machados/PE. Valor: 
R$977.351,84. Data e Local da Sessão de Abertura: 24/08/2022 às 10:00h. 
Av. Major João Marques de Oliveira, S/N, Centro, Machados - PE. Edital, 
anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço da 
sessão de abertura; pelo site: licitacaomachados@gmail.com; 
https://machados.pe.gov.br/ ou através do Fone: (81) 3649–1156, no 
horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, ou, ainda, através de 
solicitação por e-mail: licitacaomachados@gmail.com. 

Machados, 04/08/2022.
Késsia Thays Pereira do Nascimento. 

Presidente da CPL
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Esportes

04/08/2022● Loterias
Quina

Quina 0 0
Quadra 137 3.907,14
Terno 9.554 53,35
Duque 195.200 2,61

07 17 20 21 58

Concurso 5915

01 03 04 05 07 

09 10 13 15 16 

18 20 21 24 25

15 acertos 12 352.149,65
14 acertos 1235 407,89
13 acertos 30753  25,00
12 acertos 283142 10,00
11 acertos 1286124  5,00

Concurso 2590Lotofácil

Primeiro sorteio

Concurso 2400Dupla Sena

02 08 21 26 31 45

02 06 17 20 24 40

Sena 0 0
Quina 12 4.122,54
Quadra 468 120,80
Terno 9.596 2,94

Segundo sorteio

Sena 0 0
Quina 7 6.360,48
Quadra 536 105,48
Terno 9.994 2,82

Timemania

7 acertos 0 0
6 acertos 2 43.513,31
5 acertos 96 1.295,03
4 acertos 1.867 9,00
3 acertos 19.009 3,00

Time do coração:

VITORIA /BA

Ganhadores Prêmio (R$)

8.024 7,50

Concurso 1817

15 25 27 30 44 53 74

02 03 14 15 19 21 26
Mês da sorte: Dezembro

Ganhadores  Prêmio (R$)
51.766  2,00

Concurso 638Dia de Sorte

7 acertos  1 364.499,36
6 acertos 36  2.197,14
5 acertos 1.216 20,00
4 acertos 15.652 4,00

No Z4, só a vitória 
interessa ao Timbu

SÉRIE B Sem vencer há cinco jogos, Náutico visita, hoje, às 19h, o Operário-PR 

S ó a vitória interessa ao 
Náutico diante do Ope-
rário, hoje, às 19h, no 

estádio Germano Krüger. O 
jogo é válido pela 22ª ro-
dada da Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Com 18 
pontos, o Timbu ocupa a 
vice-lanterna, enquanto o 
time da cidade de Ponta 
Grossa tem três a mais e es-
tá na 16ª posição.

O Escrete de Ouro, da Rá-
dio Jornal, transmite Ope-
rário x Náutico pela Série 
B. Alexandre Costa narra a 
partida, com comentários 
de Ednaldo Santos, repor-
tagens de Igor Moura e Mar-
celo Araújo no plantão es-
portivo.

Em campo, o técnico Ela-
no deve promover algumas 
mudanças na escalação 
do Náutico para encarar o 
Operário. O volante Richard 
Franco não viajou e ficou no 
Recife. Ele continua em re-
cuperação da lesão muscu-
lar grau na coxa.

Após cumprir suspensão, 
o zagueiro Wellington de-
ve retornar ao time titular 
do Náutico e formar a zaga 
com João Paulo. Além dis-
so, a tendência é que o ata-
cante Júlio Vitor realizar a 
estreia com a camisa alvir-
rubra. Sendo assim, Victor 
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CRISE Contra o primeiro time fora da zona do rebaixamento, alvirrubros precisam vencer para não se afundar mais  

Ferraz deve ser deslocado 
para a lateral direita.

A provável escalação do 
Náutico é com Lucas Per-
ri, Victor Ferraz, Welling-
ton, João Paulo, João Lu-
cas, Jobson, Souza, Jean 
Carlos, Geuvânio, Júlio Vi-
tor e Kieza. Durante a sema-

na, Elano realizou até trei-
nos secretos com os atletas 
do Timbu. Além da neces-
sidade de ganhar para sair 
da zona de rebaixamento, o 
time alvirrubro precisa ven-
cer o Operário para quebrar 
o jejum de cinco jogos.

“A expectativa é muito 

boa. Fizemos uma semana 
boa de treinamentos. Va-
mos buscar a vitória. Pre-
cisamos sair com os três 
pontos. É um resultado que 
necessitamos para seguir o 
nosso trabalho e sair dessa 
situação”, afirmou o volan-
te do Náutico, Souza.

DAVI SABOYA
Twitter: @davisaboya

Valor da venda de 
Mailson revelado

ILHA DO RETIRO

O Sport divulgou, on-
tem, que concluiu nes-
ta semana o processo de 

venda do goleiro Mailson. In-
clusive, o jogador teve a resci-
são do vínculo publicada no 
Boletim Informativo Diário 
(BID) da Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF). 

O Leão informou que nego-
ciou a porcentagem total dos 
direitos econômicos que de-
tinha de Mailson. Em contra-
partida, faltando seis meses 
para o fim do contrato, rece-
beu uma contrapartida finan-
ceira.

Mailson foi vendido pelo 
Sport ao Al Taawoun, da Ará-
bia Saudita. O clube árabe 
efetuou o pagamento de 500 
mil dólares, cerca de R$ 3 mi-
lhões. Sendo assim, o goleiro 
se tornou o terceiro jogador 
negociado na temporada. 
Anteriormente, o meia Gus-
tavo e o atacante Mikael fo-
ram negociados para o mun-
do árabe também e o futebol 
italiano.

No time profissional do 

Sport, o goleiro Mailson dis-
putou 158 partidas. Dessas, 
obteve 60 vitórias, 59 empates 
e 39 derrotas. Além disso, ob-
teve uma média inferior a um 
gol sofrido por duelo e ainda 
defendeu oito pênaltis.

SÉRIE B
Após se reapresentar na 

quarta-feira, depois do empa-
te com o Criciúma pela Série 
B, o elenco do Sport ganhou 
nessa quinta. Os jogadores ru-
bro-negros voltam a trabalhar 
na tarde desta sexta no cen-
tro de treinamento. O próximo 
compromisso acontece na ter-
ça, diante do Ituano, no está-
dio Novelli Júnior.

CONTRATAÇÕES
O Sport oficializou o acer-

to com mais um reforço nesta 
quinta-feira. Trata-se do ata-
cante Wanderson, de 34 anos. 
Ele já está no Recife e foi re-
gularizado pelo Leão. Outro 
nome que deve ser confirma-
do em breve pelo Sport é o la-
teral-direito Eduardo, de 35 
anos, que defendeu o Améri-
ca-MG. Ele se apresentará ain-
da nesta semana.

DAVI SABOYA
Twitter: @davisaboya
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NEGOCIAÇÃO Goleiro foi vendido pelo Sport ao Al Taawoun

Arruda com 
mais torcedores

LIBERAÇÃO

De olho nas oitavas de fi-
nal da Série D, o Santa 
Cruz conseguiu ampliar 

a capacidade do estádio do Ar-
ruda. O que não quer dizer que 
o anel superior do José do Rego 
Maciel foi liberado. 

Agora, o Santa Cruz pode re-
ceber 32 mil torcedores em ca-
sa. A capacidade antes era de 
20 mil torcedores.

Essa nova carga de torcedo-
res será colocada pelo Santa 
Cruz no setor destinado à tor-
cida visitante no anel inferior. 
O tradicional lado da Rua das 
Moças. 

Na manhã de hoje, o Santa 
Cruz aguarda uma nova vistoria 
do Corpo de Bombeiros que po-
de liberar o anel superior.

Ontem, aconteceu uma nova 
vistoria que detectou a necessi-
dade de realizar reparos. O setor 
passou por vários reforços nos 
últimos meses.

Parte do aval dado pelos 
Bombeiros ao Santa Cruz para 
a ampliação também se deve ao 
fato do decreto publicado pelo 
governador Paulo Câmara no 
Diário Oficial. No texto, ele fle-
xibilizou as regras de combate 
a incêndio e pânico nos está-
dio de futebol em Pernambuco.

No próximo domingo, o San-
ta Cruz recebe no Arruda o To-
cantinópolis. O jogo é válido pe-
la partida de ida das oitavas de 
final da Série D. Para a fase de 
mata-mata, a direção coral es-
pera receber a carga máxima de 
torcedores. O time tricolor pre-
cisa chegar nas semifinais pa-
ra garantir o acesso à Série C.

DAVI SABOYA
Twitter: @davisaboya
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CAPACIDADE Estádio do Santa pode receber, agora, 32 mil torcedores



Jornal do Commercio   15Recife, 5 de agosto de 2022 sexta-feira

PÁGINA CERTIFICADA
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
Garante a autenticidade deste documento quando 
visualizado diretamente no site www.jc.com.br

Em Pernambuco, um 
sempre modernismo 

ARTES VISUAIS Mostra 
SempreNunca Fomos 
Modernos reúne obras de 
mais de cem artistas no 
Museu do Estado

S
empreNunca Fomos Moder-
nos é um título exato para 
o que propõe a exposição — 

que abre hoje, para convidados, e 
amanhã, para o público — no Mu-
seu do Estado. Advérbios antagô-
nicos no tom da tensão que estu-
diosos têm causado neste ano do 
centenário da Semana de Arte Mo-
derna de São Paulo: afinal, a ca-
pital paulista e seus artistas da 
Semana de 22 foram os únicos dis-
seminadores no Brasil das ideias 
modernistas?

A resposta de cem anos é não e 
está fundamentada no livro Per-
nambuco Modernista (Cepe), do 
jornalista, antropólogo e escritor 
Bruno Albertim, lançado em julho 
na Bienal Internacional do Livro 
de São Paulo. Foi da obra que se 
derivou a exposição. “Existe um 
modernismo de assento pernam-
bucano que antecedeu e/ou é pa-
ralelo ao modernismo paulistano, 
mas acabou sendo apagado”, de-
fende o autor.

“A dinâmica social tratou de 
conferir ao modernismo paulista 
a hegemonia. A gente está num 
momento de reescrever a história 
oficial, e o modernismo pernam-
bucano precisa ser reinserido na 
história da arte brasileira.”

Uma seleção de 109 trabalhos, 
de mais de cem artistas, pinça-
dos desde a década de 20 do sé-
culo passado até os anos de agora 
(no que a mostra compreende cem 
anos de produção artística em Per-
nambuco) compõe esse atestado 
visual de um Pernambuco moder-
nista em SempreNunca Fomos Mo-
dernos. Bruno Albertim assina a 
curadoria junto com o diretor do 
Museu do Estado, Rinaldo Car-
valho, a especialista em artes vi-
suais Maria do Carmo Nino e a his-
toriadora Maria Eduarda Marques.

O recorte abrange “desde os pio-
neiros, Cícero Dias, Vicente do Re-
go Monteiro e Lula Cardoso Ayres, 
passando por artistas que confir-
mam como o modernismo em Per-
nambuco é de longa duração e 
grandioso, como Francisco Bren-
nand e Teresa Costa Rêgo, que 
atravessaram o século 20 fazendo 
arte moderna, até chegar ao sécu-
lo 21, com artistas que eu chamo 
de modernistas contemporâneos”, 
explica Albertim.

A disposição dos trabalhos não 
obedece à cronologia. Eles estão 
organizados sob eixos temáticos. 
Há valiosas obras de cânones con-

tidades) é, no campo discursivo, 
o principal ponto de intersecção 
possível entre a diversidade de 
artistas nesse amplo recorte de 
tempo. Enquanto no Sudeste a ar-
te contemporânea empalideceu a 
arte moderna, os pernambucanos 
mantiveram-se firmes na pintura 
de paisagens e no figurativismo, 
retratando o homem e seu lugar.

“Até por ter sido periférico, Per-
nambuco permaneceu muito fiel 
às características clássicas des-
sa modernidade, como a paisa-
gem como traço da identidade, 
que foi fundamental no começo 
do modernismo, e aqui [no Nor-
deste] foi agenciada pelo discurso 
de Gilberto Freyre para definição 
de uma identidade regional”, con-
textualiza Bruno Albertim.

“A questão da identidade per-
meia todo esse fazer artístico mo-
derno e contemporâneo, do come-
ço até os dias hoje.”

Agora, enquanto as primeiras 
gerações estavam interessadas na 
formação de uma identidade su-
prarregional, a de agora discute, 
em seus trabalhos, outras iden-
tidades. Sai de cena o artista ho-
mem branco heterossexual, filho 
dos engenhos e formado na Eu-
ropa, e surgem os artistas plu-
rais — pretos, periféricos, mulhe-
res, indígenas, transexuais. Eles 
mesmos — antes analisados por 
artistas brancos — pintam suas 
narrativas.

A própria pintura e o figurati-
vismo são também intersecções. 
Do ponto de vista da técnica, as 
obras se correspondem pela pa-
leta cromática com cores mais sa-
turadas, identificadas com a ideia 
de Nordeste. “Vermelho intenso, 
azul cristalino, verde atlântico”, 
cita como um poema visual.

NA VANGUARDA
Há, ainda, um acontecimento 

que aproximou, mesmo que nu-
ma incompreensão, o Recife das 
ideias modernistas: foi na capi-
tal pernambucana, conta Bruno 
Albertim, que ocorreu a primeira 
exposição de arte moderna euro-
peia na América Latina. Vicente 
do Rego Monteiro, pela proximi-
dade com artistas e galeristas, 
trouxe obras de Picasso, Léger, 
Miró e Braque, que ficaram ex-
postas numa mostra no Teatro de 
Santa Isabel. 

“Os jornais estabeleceram um 
debate público para entender se 
era arte. Nós vimos, pela primei-
ra vez, as vanguardas europeias.”

ROMERO RAFAEL
rrafael@jc.com.br

Cultura
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PIONEIRO Obra A Mulher e a Corça (Diana), de Vicente do Rego Monteiro, artista primordial do modernismo em Pernambuco
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CONTEMPORÂNEO Pintura de Jeff Alan, jovem artista do Barro, Zona Oeste do Recife
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EXPOENTE Feira de Cabrobó, de José Cláudio, artista que integrou o Ateliê Coletivo, resultado da Sociedade de Arte Moderna do Recife

vivendo com obras de artistas con-
siderados populares, como o ce-
ramista Manoel Eudócio, muito 
vinculado ao artesanato, ou Tia-
go Amorim, que nos últimos anos 
tem ocupado a Alameda dos Mes-
tres da Fenearte. E convivendo 
também com emergentes, como 
Diogum, artista preto, filho de um 
ferreiro do bairro de São José, que, 

tendo aprendido com o pai a fazer 
grades, entortou a sina e os códi-
gos de subsistência e opressão pa-
ra, com o ferro, construir metáfo-
ras de liberdade.

O QUE OS UNE
Uma fidelidade à construção 

da identidade (e depois de iden-

“O modernismo 
pernambucano precisa 
ser reinserido na história 
da arte brasileira”
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Precisa mesmo

O melhor sushiman desse Brasil

No friozinho de Serra Negra

Turbilhão

Partiu Gravatá

Assados

Quem vai

As reformas no Aeroporto do Recife 
devem ficar prontas até outubro de 2023. 
Entre os ganhos, a área de embarque vai 
crescer aproximadamente sete milm2. E 
haverá novas lojas de alimentação, um 
minimercado e auditório.

A chef paulistana Telma Shiraishi — 
que comanda o restaurante Aizomê, 
na Japan House, em São Paulo — 
contou que considera André Saburó 
— do Quina do Futuro, Sumô, Sushi 
Yoshi e Tokyo’s Café — o melhor 
sushiman do País. Destacou que ele 

não apenas é ótimo na técnica como 
conhece toda a cadeia do alimento. 
Os dois assinaram jantar, quarta, no 
Cais Rooftop, como uma experiência 
da Japan House, que faz itinerância 
no Cais do Sertão com a mostra 
fotográfica Japonésia.

O Laus, em Serra Negra, vai acomodar 
50 pessoas, amanhã, numa experiência 
gastronômica idealizada pelo 
restaurante Nez Bistrô, com criações 
do chef Claudemir Barros e vinhos da 

distribuidora Zahil. Irá das 16h às 22h 
— ou seja, da ‘superinstagramada’ vista 
do fim da tarde até a noite. Claudemir 
servirá, entre outros pratos, tartar de 
carne de sol com tapioca suflada.

Moacyr Franco volta ao Teatro 
RioMar, com seus mais de 60 anos de 
carreira, dia 18 de setembro. Prepara 
um repertório com mais de 30 
canções. Também fará o público rir.

Aniversariante de hoje, a pianista 
Ana Lúcia Altino, nome por trás 
do festival Virtuosi, adianta que a 
12ª edição do Virtuosi Gravatá está 
confirmada para este mês. Será na 
Igreja Matriz de Sant’Ana, com cinco 
concertos, entre os dias 18 e 21.

Dezoito chefs churrasqueiros vão botar 
pra assar no 3º ChurrasCarva, dia 20, no 
Parque das Esculturas do Shopping Recife. 
O centro, aliás, presenteia clientes, neste 
Dia dos Pais, com um Kit Churrasco.

Recifenses, claro, são os que mais 
têm comprado ingresso para o show 
de Guns N’ Roses, dia 4 de setembro, 
na Arena Pernambuco. Depois vem 
o pessoal de João Pessoa, Jaboatão, 
Caruaru, Fortaleza, Maceió, Paulista, 
Olinda, Campina Grande e Natal.

Bem na fita

Aniversariantes

Bernardo Peixoto, que preside o 
Sistema Fecomércio, celebra a nota 
5 — conceito máximo no MEC — 
conquistada pelo curso de Análise 
e Desenvolvimento de Sistemas da 
Faculdade Senac. Numa parceria com 
o Porto Digital, a instituição ofereceu 
gratuitamente a formação superior 
para estudantes de baixa renda e 
segue no programa Embarque Digital, 
da Prefeitura do Recife.

Carlos Trevi, Ana Lúcia Maranhão, 
Bruno Rodrigues, Maria Arivan de Lucena, 
Patrícia Calazans, João Antônio Bartolo, 
Maria Júlia Nogueira, Ricardo Cunha, 
Graça Campos Góes, Antônio Serra, 
Maria Raquel Borba, Ana Lúcia Altino, 
Andréa Carvalho, Francisco Ventura 
Araújo Filho, Juliana Aragão, Kátia 
Botelho, Ana Cristina Machado, Maria 
das Graças Lacerda, Lindinaldo Guerra, 
Mássimo Pelliteri, Maria das Neves 
Soares de Araújo, Roberta Callou, Silvana 
Maranhão, João Arraes, Cristina Maria, 
Silvinho Niceas e Roberto Arraes.

Pisaram na ilha
Dados do primeiro trimestre do 

Fluxograma Geral de Turistas na 
Ilha, a partir do controle migratório, 
registraram 11.717 turistas em janeiro, 
10.918 em fevereiro e 13.242 em 
março.

Noronha tem 
agosto melhor do 
que pré-covid

Segundo levantamento realizado 
pela Unidade de Pesquisa da Empetur 
e Secretaria de Turismo com dados da 
Aena, administradora do Aeroporto 
do Recife, a expectativa é de que o 
Aeroporto de Fernando de Noronha 
receba aproximadamente 340 voos 
neste mês. O número representa um 

acréscimo de 14% em relação ao 
mesmo período antes da pandemia. 
Por dia, são 11 voos para o arquipélago 
— o montante é 10% superior ao de 
2019. O total é só um pouco menor do 
que o registrado em julho — 364 voos. 
Noronha também tem ligações com os 
aeroportos de Congonhas e Campinas.

Rápidas
Xand Avião leva a festa Decolou 

para a Arena Pernambuco, dia 10 de 
setembro. Ele mais convidados, sob 
organização da Carvalheira.

Neste domingo tem Péricles 
na Green House, que fica em 
Boa Viagem. Ele volta à capital 
pernambucana após gravar por aqui 
o DVD Pagode do Pericão II.

Hoje, na Câmara do Recife, 
será realizada sessão solene em 
homenagem ao Dia Municipal 
do Quadrilheiro Junino, que será 
comemorado todo ano em 27 
de junho. Iniciativa do ver. Almir 
Fernando (PCdoB).

Padre Joselito Freire lança, terça-
feira, seu segundo livro, O Sonho Sou 
Eu. Na Livraria Leitura do Shopping 
Recife, das 18h às 22h.

Domingo acontece a 1ª Feira 
Colaborativa Vegana La Fuent, em 
Boa Viagem, com 15 expositores.

Luciana Dias e Mariana Carvalho, 
da LM Arquitetura, vão montar o 
apartamento Cosentino na CasaCor 
PE. Num espaço de 107m2.

Bruno Canto, Carlos Romeiro e Felipe 
Marques abrem a terceira unidade da 
Clínica Regenere, desta vez em Petrolina. 
Oferece tratamento com oxigenoterapia 
hiperbárica (OH), que combate infecções 
e cicatriza, inclusive, o pé diabético.
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Parabéns Mauro e Cláudia Alencar com Amanda Campos no aniversário do desembargador 
Fausto Campos

Alyne Aleixo e João Varella brindaram, ontem, aos 11 anos 
do João Varella Advogados Associados

A arquiteta Ana Paula Cascão tem 
trabalhado bastante em Gravatá

Fabi De Sactis, em Noronha, vestindo Poca 
Brazilian Beachwear

Banca

Casas de campo

Moda daqui

ROMERO RAFAEL - Interino
rrafael@jc.com.br 
www.social1.com.br
Twitter e Instagram: @blogsocial1
Telefone: (81) 3413-6183
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Horóscopo JC

Vênus em quincúncio com Saturno é bom augúrio para perceber condutas equivocadas e corrigir 
atitudes nas relações humanas. A seriedade é exigida nas relações. A disciplina é o meio para che-
garmos a alguma satisfação. Restrições são colocadas aos desejos e satisfações. Ao gostarmos de 
uma atividade, será benéfico dar a ela contornos concretos, mesmo que isso a diminua ou restrinja 
de modo a caber nas situações vigentes.

ÁRIES 21/3 a 20/4
ELEMENTO: Fogo
REGENTE: Marte
Bom impulso nos empreendimentos 
pessoais. Mudanças podem acontecer 
em seu lar e nas relações familiares, e 
hoje é preciso se esforçar para colaborar 
com elas.

TOURO 21/4 a 20/5
ELEMENTO: Terra
REGENTE: Vênus
As responsabilidades se impõem sobre 
a diversão, e você talvez tenha que dar 
prioridade aos deveres. Dificuldade de 
comunicação e um certo desagrado com 
as pessoas.

GÊMEOS 21/5 a 20/6
ELEMENTO: Ar
REGENTE: Mercúrio
A displicência na lida com dinheiro 
pode ficar evidente em um dia como 
hoje. Momento para colocar seu 
esforço nas atividades produtivas e 
empreendimentos.

CÂNCER 21/6 a 22/7
ELEMENTO: Água
REGENTE: Lua
Momento favorável para tomar decisões 
importantes sobre o que quer e o que 
pretende no próximo ano. Mas para isso 
é preciso aceitar as limitações que lhe 
são colocadas.

LEÃO 23/7 a 22/8
ELEMENTO: Fogo
REGENTE: Sol
Não se iniba tanto assim diante da 
presença das pessoas. Aspectos sutis de 
sua sensibilidade precisam ser colocados 
em cena e respeitados nas relações 
afetivas.

VIRGEM 23/8 a 22/9
ELEMENTO: Terra
REGENTE: Mercúrio
Em sua rotina, incorpore mais do 
convívio com amigos e de atividades 
que lhe sejam divertidas, embora sejam 
produtivas também. Procure engrandecer 
a rotina.

Quadrinhos JC
Níquel Náusea - Fernando Gonzales

Samanta - Alpino

Chiclete com Banana - Angeli

Xaxado - Cedraz

Entretenimento

O Palestrante 
ironiza a 
função dos 
coaches

CINEMA Fábio Porchat protagoniza comédia em cartaz
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CONFUSÃO Em O Palestrante, personagem de Fábio Porchat assume, sem saber, a identidade de um cara que faz palestras motivacionais

Que história é essa, Porchat? 
Não, não é o programa de 
TV, mas o longa O Pales-

trante, que estreou ontem em 
mais de 500 salas. Fábio Porchat 
coescreve, produz e interpreta. 
Acompanhou a montagem e deu 
pitacos na direção de Marcelo An-
tunez, mas garante que respeitou 
seu espaço. “Ele é o diretor.”

A ideia era fazer um filme en-
graçado, o que O Palestrante é, e 
muito. O filme mais divertido de 
Porchat. E, de alguma forma, ele 
engloba o Que História É Essa. Em 
diversos momentos, distancia-se 
da história principal — o sujeito 
que assume a identidade de ou-
tro e descobre que está nesse hotel 
para uma série de palestras moti-
vacionais — para que cada perso-
nagem conte a própria história.

Maria Clara Gueiros, que faz 
uma das personagens — a mãe 
progressista do filho careta —, ad-
mite que não havia pensado por 
esse lado. “Mas sabe que você tem 
razão?” E Porchat — “O filme foi 
feito antes da pandemia e a gente 
ficou segurando todo esse tempo. 

LUIZ CARLOS MERTEN
Agência Estado

O ‘Que História...?’ já tinha uma 
vida anterior à Globo, mas é claro 
que a emissora ampliou o alcan-
ce. É engraçado quando as pes-
soas vêm me falar do meu novo 
programa.” No filme, o falso pa-
lestrante termina por motivar as 
pessoas. Quando chega o pales-
trante de verdade, é uma fraude. 
“Bastam duas ou três frases dele 
para deixar claro que é um farsan-
te”, Porchat concorda.

ALMODOVARIANO
Como o repórter, ele se sur-

preende com a quantidade de li-
vros de autoajuda nas livrarias de 
aeroportos. “É um tal de ‘Ligue o 
F...-se’ e ‘Seja Feliz’ que expõe o 
estado da sociedade.” A ausência 
de cidadania. “Queria, sim, fazer 
um filme divertido, com um monte 
de humoristas bacanas, mas per-
tenço a uma geração que expõe 
a cara e emite opiniões.” O filme 
termina por tratar de questões im-
portantes. Há algo de almodova-
riano na figura de Maria Clara. “É, 
sim, ‘Tudo Sobre Minha Mãe’, as 
novas famílias. A mãe acha per-
feitamente natural que o marido 
tenha saído do armário e esteja 

LIBRA 23/9 a 22/10
ELEMENTO: Ar
REGENTE: Vênus
A correta proporção entre cumprimento 
do dever e criatividade é o ponto melhor 
para que seu trabalho se desenvolva. E 
assim também é com o relacionamento 
amoroso.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11
ELEMENTO: Água
REGENTE: Plutão
Na vida cultura e intelectual, suas 
apreciações precisam ser mais bem 
elaboradas para ganhar real consistência. 
Se seus pensamentos não tiverem boa 
base, isso será evidente.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12
ELEMENTO: Fogo
REGENTE: Júpiter
Momento para empurrar para fora o 
que não quer e não aceita mais Os 
relacionamentos estão difíceis, pois 
nenhum dos dois quer ceder nem abrir 
espaço para o outro.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01
ELEMENTO: Terra
REGENTE: Saturno
O conforto material e o ambiente pessoal 
tendem a estar sob restrições. Seu modo 
de pensar está bastante idealista e 
visionário - mas coloque isso numa forma 
concreta.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2
ELEMENTO: Ar
REGENTE: Urano
Momento de muito trabalho e esforço. 
Lembre-se de acrescentar algo de sua 
criação, algo pessoal naquilo que está 
fazendo. É assim que seus trabalhos lhe 
trarão satisfação.

PEIXES 20/2 a 20/3
ELEMENTO: Água
REGENTE: Netuno
Bom momento para a criação artística e 
as atividades de comunicação. Estímulo 
forte para o romantismo, embora os 
sentimentos possam estar contidos e um 
bastante tímidos.

vivendo com o ‘tio’ do filho. Ele é 
que surta.” Mamãe chega a mani-
festar um sonho: “Vamos terminar 
morando todos juntos!”

CONTRACORRENTE
É um discurso libertário, de afe-

to, na contracorrente do moralis-
mo e do ódio instalados no País 
— no mundo. “As coisas precisam 
mudar para que todos possamos 
ser felizes”, Porchat reflete. “A 
gente fez um trabalho de leitura 
do roteiro antes de filmar. Foi de-
cisivo, porque a improvisação per-
mitiu incorporar a embocadura de 
cada ator. Maria Clara, Antônio 
Tabet, Miá Mello, Otávio Müller, 
que eu considero um dos melho-
res atores brasileiros. Olha ele no 
‘Benzinho’! E a Dani (Calabresa). 

Nunca havia trabalhado com ela. 
O que a Dani trouxe para o filme 
foi sensacional.”

O que as pessoas levam para o 
Que História É Essa? “Tenho uma 
equipe que ajuda na seleção dos 
personagens e das histórias. É pre-
ciso que as histórias sejam boas, 
que as pessoas sejam atraentes e 
que saibam contar as histórias.” 
Essa combinação de elementos 
tem feito o sucesso do progra-
ma, mas tem o próprio Porchat, 
com suas intervenções certeiras. 
Em outro registro, claro — é hu-
morístico, é popular —, tem algo 
de Eduardo Coutinho, que trans-
formou conversas em arte. “Meu 
Deus! Amo o Coutinho, acho que 
‘Jogo de Cena’ é o filme que mais 
vezes vi na vida. Só de pensar nu-
ma aproximação... Arrepiei!”

Além de Porchat, 
elenco do filme 
conta com Maria 
Clara Gueiros, Dani 
Calabresa, Miá Mello, 
Antônio Tabet e 
Otávio Müller
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 k TV Jornal/SBT

(20h30) Poliana Moça 
Luigi conta ao Mario que beijou a Song. Roger, 
Otto e Marcelo abandonam o cativeiro; os ir-
mãos mais velhos levam Marcelo, muito feri-
do, ao hospital. Marcelo sofre um trauma na 
cabeça e fica internado em estado grave. Ben-
to recebe flores em nome de Ruth; o sobrinho 
reconhece a mensagem de Renato e questiona 
a tia sobre suposto envolvimento amoroso 
com o professor de música. Luísa se emociona 
ao ver o marido na UTI. Poliana pergunta ao 
pai se os sequestradores o machucaram; ele 
não quer comentar sobre o assunto. Gleyce 
resiste em fazer festa de aniversário de casa-
mento. Vinícius e Raquel decidem conversar 
sobre o relacionamento deles. O Dr. Davi en-
contra a família de Marcelo para dar resultado 
clínico final do paciente.
(21h30) Carinha de Anjo
Emissora não enviou o resumo do capítulo até 
o fechamento desta edição.

 k TV Guararapes/Record

(21h) Reis
Emissora não enviou o resumo do capítulo até 
o fechamento desta edição.

 k TV Globo

(18h25) Além da Ilusão
Joaquim se irrita ao descobrir que Iolanda 
sabe a verdadeira identidade de Davi. Silvana 
surpreende Bento. Emília flagra Cipriano bei-
jando Giovanna, e Jojô conforta a mãe. Úrsula 

e Joaquim queimam as provas contra ele, que 
planeja entregar Davi para a polícia durante a 
festa de aniversário de Isadora. Heloísa recon-
trata Emília. Inácio e Arminda comemoram 
sua união. Iara ouve a conversa de Iolanda 
com Joaquim e alerta Davi. Santa e Geraldo se 
beijam. Davi confronta Iolanda.
(19h40) Cara e Coragem
Dagmar conta pra Anita sobre o noivado de 
Regina e Leo e confessa que mentiu no depoi-
mento a pedido da filha. Anita afirma a Dag-
mar que não é amiga de Regina. Ítalo confirma 
que Baby é informante de Danilo. Armandinho 
não consegue seduzir Dalva, e vai atrás de 
Cleide. Rico não gosta de saber que Lou vai 
dormir na casa de Renan. Os capangas de 
Danilo colocam um explosivo no carro de Pat. 
Ítalo apresenta um amigo hacker para Pat e 
Moa e conta que Baby é informante de Danilo. 

Leonardo garante a Regina que não se casará 
com ela. Marcela questiona Jonathan sobre a 
pesquisa da fórmula a base magnésio. Os ex-
plosivos no carro de Pat detonam no momento 
em que ela aciona o controle do veículo.
(21h30) Pantanal
José Leôncio (foto) manda Jove buscar José 
Lucas. Zefa fica perplexa ao ver Maria Bruaca 
na chalana. José Leôncio descobre que Érica 
está grávida de José Lucas. Ibraim pede a José 
Leôncio para convencer Érica a interromper a 
gravidez. Juma sente a forma distante como 
Jove a trata. Ibraim pensa em tirar proveito po-
lítico do casamento de Érica com José Lucas. 
Jove demonstra a Irma arrependimento por ter 
tratado Juma com frieza. José Lucas garante a 
Jove que Juma gosta do irmão. José Leôncio 
comenta com Filó sobre sua preocupação com 
José Lucas.

Televisão Imagem & Diversão

 k TV JORNAL/SBT

(23h15) TELA DE SUCESSOS / GÊNIOS DO 
CRIME. De Jared Hess. Com Zach Galifiana-
kis, Owen Wilson, Kristen Wiig, Ken Marino. 
David, um tímido e honesto motorista de car-
ro-fortes, vive uma paixão platônica por Kelly, 
uma colega de empresa, que não lhe dá bola! 
Quando um comparsa da bela jovem elabora 
um plano de roubo de milhões, ela usa seu 
charme para seduzir o ingênuo David e incluí-
-lo na ação criminosa!

 k TV TRIBUNA/BAND

(4h) ESTAÇÃO CINEMA / 13º DISTRITO. De 
Pierre Morel. Com Cyril Raffaelli, David Belle, 
Tony D’Amario. Paris, 2010. O governo con-
tinua mantendo criminosos de várias etnias 
e crenças num bairro cercado por muros, o 
B13. Lino, um especialista em le parkour, tenta 
erradicar as drogas do local. Um dos poucos 
que tentam realmente seguir as leis é Damien 
Collier, um detetive que recebe como missão 
entrar lá para resgatar uma bomba que pode 
matar milhões. Ele precisa contar com a aju-
da de Lino, que deseja retornar ao local para 
resgatar Lola, sua namorada, que foi raptada 
pelos capangas de Tremaine.

 k TVU/TV BRASIL

(14h) SESSÃO FAMÍLIA / AS AVENTURAS 
DE UMA SUPER-PROFESSORA. De Martijn 
Maria Smits. Com Diewertje Dir, Hassan Slaby, 
Harry Piekema, Carly Wijs, Jeevan Dhanpat, 
Josephine Nollen, Maarten Wansink. A Srta. 
Josje (Dir) parece ser uma professora comum. 
Ela acaba de chegar à nova escola em que vai 
lecionar e logo precisa lidar com uma sala de 
aula repleta de alunos sem um pingo de moti-
vação para aprender. A moça de 20 anos tem 
uma vida pacata como educadora em uma 

escola primária. Meio tímida e muito atrapa-
lhada, ela descobre um misterioso artefato na 
parede de casa.
(22h30) CINE NACIONAL / CAPITÃES DE 
AREIA. De Cecília Amado. Com Jean Luís 
Amorim, Ana Graciela, Robério Lima, Israel 
Gouvêa, Paulo Abade, Jordan Mateus, Feli-
pe Duarte. Pedro Bala (Amorim), Professor 
(Lima), Gato (Abade), Sem Pernas (Gouvêa) 
e Boa Vida (Mateus) são adolescentes aban-
donados por suas famílias. Eles são obrigados 
a lutar para sobreviver nas ruas de Salvador 
e crescem na comunidade do Trapiche junto 
com outros rapazes da mesma faixa etária.

 k TV GLOBO

(15h55) SESSÃO DA TARDE / UMA DOBRA 
NO TEMPO. De Ava Duvernay. Com Oprah 
Winfrey, Reese Witherspoon (foto), Mindy 
Kaling. Meg Murry e seu irmãozinho, Char-
les Wallace, ficaram sem o seu pai cientista, 
o senhor Murry, há cinco anos, desde que ele 
descobriu um novo planeta e usou o conceito 
conhecido como tesseract para viajar para lá. 

Aliadas do colega de classe de Meg, Calvin 
O’Keefe, e guiadas pelos três misteriosos via-
jantes astrais conhecidos como Sra. Whatsit, 
Sra. Who e Mrs. Which, as crianças iniciam 
uma perigosa jornada para um planeta que 
possui todo o mal no universo.
(3h15) CORUJÃO I / EM BUSCA DA VER-
DADE. De Brian Miller. Com Craig Fairbrass, 
James Caan, Shannon Elizabeth, Jason Patric, 
Johnny Messner, Melissa Ordway. O britânico 
Lex Walker trabalha para as Forças Armadas 
de seu país, até receber a notícia da morte de 
sua filha nos Estados Unidos. Quando chega 
em Los Angeles, descobre que o corpo não é 
dela e passa a conduzir sua própria investiga-
ção.
(4h40) CORUJÃO II / POR TRÁS DO CÉU. 
De Caio Sóh. Com Nathalia Dill, Emílio Orciollo 
Neto, Renato Góes, Paula Burlamaqui. Em um 
lugar tomado pela extrema pobreza, Apareci-
da, mulher forte do sertão, vive cheia de so-
nhos e esperança. Enquanto o marido Edivaldo 
leva uma vida amargurada por uma tragédia 
do passado, a jovem decide tomar uma atitude 
que pode mudar sua trajetória para sempre: 
partir para a cidade grande.

Hoje na TV

Resumo das Novelas

Destaques da 
programação

TV Jornal/SBT 2
(81) 3413.6300
06:00 – Primeiro Impacto
07:00 – Primeiro Impacto PE
08:00 – Primeiro Impacto
11:00 – Papeiro da Cinderela
11:20 – TV Jornal Meio-dia
11:55 – Por Aqui
14:30 – Turma do Barra
15:00 – Casos de Família
16:00 – Fofocalizando
17:00 – Cuidado Com o Anjo
18:15 – Amanhã é Para Sempre
19:20 – O Povo na TV
19:45 – SBT Brasil
20:30 – Poliana Moça
21:30 – Carinha de Anjo
22:15 – Programa do Ratinho
23:15 – Tela de Sucessos
01:00 – The Noite
02:00 – Conexão Repórter
03:15 – SBT Brasil
04:00 – Big Bang, A Teoria

TV Tribuna/Band 4
(81) 3412.7300
08:20 – Bora Brasil 
09:25 – The Chef 
11:00 – Jogo Aberto
12:00 - Jogo Aberto Pernambuco
12:35 – Bora Pernambuco
14:00 – Recifebet
14:30 – Melhor da Tarde 
16:00 – Brasil Urgente
18:50 – Programa João Alberto Informal
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Faustão Na Band
21:50 – 1001 Perguntas
23:20 – Jornal da Noite

TV Guararapes/Record 9
(81) 3412.4401
06:30 – Balanço Geral PE
08:40 – Fala Brasil
10:00 – Hoje em Dia
11:40 – Balanço Geral PE
14:40 – Que Arretado
15:15 – Chamas da Vida
16:45 – Cidade Alerta
17:10 – Jornal da Record
17:15 – Cidade Alerta
17:40 – Jornal da Record
17:45 – Cidade Alerta
18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
19:15 – Jornal Guararapes
19:55 – Jornal da Record
21:00 – Reis
21:45 – Amor Sem Igual
22:45 – Ilha 2
23:00 – Super Tela

TVU/TV Brasil 11
(81) 3423.4000
08:00 – Brasil em Dia
08:15 – TV Brasil Animada
11:00 – D.P.A. - Detetives do Prédio Azul
11:30 – Tem Criança da Cozinha
12:00 – Repórter Local 
12:15 – Repórter Brasil Tarde 
13:00 – Bugados
13:30 – D.P.A. - Detetives do Prédio Azul
14:00 – Sessão Família 
16:00 – Brasil Visto de Cima
16:30 – Química do Sabor
17:00 – As Fascinantes Cidades do Mundo
18:00 – Os Imigrantes
19:00 – Repórter Brasil 
19:40 – Stadium 
20:00 – A Terra Prometida
21:00 – Brasil Visto de Cima
21:30 – Guardiões da Vida Selvagem
22:30 – Cine Nacional 

TV Globo 13
(81) 4002.2884
04:00 – Hora Um
06:00 – Bom Dia PE
08:30 – Bom Dia Brasil
09:30 – Encontro
10:35 – Mais Você
11:45 – NE1
12:55 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:40 – O Cravo e a Rosa
15:55 – Sessão da Tarde
17:25 – A Favorita
18:25 – Além da Ilusão
19:05 – NE2
19:40 – Cara e Coragem
20:30 – Jornal Nacional
21:30 – Pantanal
22:35 – Globo Repórter
23:25 – Sessão Globoplay
00:10 – Jornal da Globo
01:00 – Conversa Com Bial
01:40 – Cara e Coragem (R)
02:25 – Comédia na Madruga
03:05 – Corujão I
04:40 – Corujão II

A programação, conteúdo das atrações e seus respectivos horários são responsabilidade dos produtores e exibidores, sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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O relacionamento de 
Lou (Vitória Bohn) e 
Renan (Bruno Fagun-

des) não é nada saudável 
em Cara e Coragem. Na no-
vela das 19h da Globo, o 
coreógrafo já demonstrou 
inúmeras vezes que age de 
forma abusiva com a filha 
de Olívia (Paula Braun). Nos 
próximos capítulos do fo-
lhetim, ele exigirá que a na-
morada more com ele.

Por conta da insistência 
do rapaz, Lou comunicará 
à mãe que irá dividir uma 
casa com Renan. Depois, a 
bailarina atenderá um tele-
fonema de Ísis (Mika Maki-
no) na residência do namo-
rado e ficará intrigada com 
a situação. Em outro mo-
mento, o personagem será 
flagrado aos beijos com a 
amante, mas isso não che-
gará aos ouvidos da meia-
-irmã de Pat (Paolla Oli-
veira).

Uma relação feita de abuso
TRAMA Em Cara e Coragem, Renan (Bruno Fagundes) prende Lou (Vitória Bohn) dentro de casa
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PRÓXIMOS CAPÍTULOS Lou (Vitória Bohn) em breve vai “abrir os olhos”

Agência Estado

Ciumento, Renan prende-
rá Lou dentro de casa. Ela 
não desconfiará que foi ele 
o responsável pelo sumiço 
de suas chaves e tentará sair 
do apartamento pela janela. 
No entanto, a bailarina não 
perceberá que parte do con-

creto da marquise está solta 
e quase se acidentará.

Lou gritará por ajuda e 
conseguirá sair do aparta-
mento. Enquanto isso, Ri-
co (André Luiz Frambach) 
estranhará o atraso da mo-
ça para o compromisso da 

Coragem.com. Quando en-
contrar com o namorado, 
ele ainda a fará acreditar 
que é a culpada pelo desa-
parecimento de sua chave 
e celular.

A cada dia ficará mais ní-
tido que o relacionamen-
to de Lou e Renan não tem 
futuro. Pat impedirá que a 
jovem vá embora do almo-
ço na casa de Rico por cau-
sa do ciúme do coreógrafo. 
Acostumada com o compor-
tamento tóxico do rapaz, a 
menina aceita o jeito ru-
de como ele a trata no dia 
a dia. Só que, aos poucos, 
a filha de Olívia abrirá os 
olhos. Em breve, a jovem se 
envolverá com o filho de Te-
ca (Raquel Rocha) e Gustavo 
(Marcelo Valle).

“O relacionamento da Lou 
com o Renan é uma situação 
perigosa e silenciosa. Mui-
tas pessoas desconhecem 
as características de um na-
moro abusivo”, analisa Vitó-
ria Bohn.

Ivete é a mais nova vítima 
do imediatismo na TV
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Canal 1
FLÁVIO RICCO
Colaboração
JOSÉ CARLOS NERY

Como já destacado aqui em outras zilhões de 
oportunidades, os formatos de fora chegaram com muita 
força, trazidos por produtoras da maior competência, na 
altura de uma Endemol, por exemplo, e rapidamente se 
estabeleceram. Nada contra, por favor.

Uma boa maioria já faz parte da rotina da mídia e do 
telespectador, assim como muitos vieram a se tornar 
indispensáveis na vida da TV paga e streaming. Tudo bem 
também.

Sem dúvida, são conteúdos que fizeram por merecer e 
caíram na graça de todos. Palmas a eles. Aliás, uma lista 
que já vai longe, com destaque para BBB, A Fazenda, Power 
Couple, No Limite, The Masked Singer, entre outros.

E aí chegamos a Ivete Sangalo.
Até outro dia a mídia e o público em geral eram só elogios 

ao seu trabalho como apresentadora do “Masked”. Um 
sucesso, sem dúvida. E ela muito bem na função.

Só que agora, no recém-estreado Pipoca, já tem gente 
caindo de pau, achando que o programa é fraco, indefinido e 
que ela carrega demais na tinta. Mas como assim?! O Pipoca 
mal começou e já está com toda essa pressão em cima?

Calma, porque não é por aí. O programa nem teve tempo 
ainda de mostrar a que veio. E quanto a Ivete, vamos 
combinar, ela não tem mais nada a provar pra ninguém.

Vida curiosa
Para todas as outras TVs, Globo à parte, sempre foi um 

drama produzir mensagens de fim de ano, usando seus 
elencos, porque tinha o risco de passar vergonha.

Uns quatro ou cinco gatos pingados contra um batalhão 
de artistas, cantando “hoje é um novo dia...”.

E com o tempo
Mas na velocidade que a Globo tem enxugado o seu 

casting, é o caso de se começar a pensar em uma outra 
vinheta para os próximos tempos.

O risco da comparação vai deixar de existir.

Situação de momento
Sobre a unificação Warner e Discovery, até o final deste 

mês, acredita-se, tudo já estará definido quanto ao futuro.
As pautas que ainda estão paradas por conta disso terão 

definições mais claras. Por aí se entenda as realizações 
planejadas para o HBO Max, como a telessérie Segundas 
Intenções, que está pronta para iniciar seus trabalhos.

Baby
Baby do Brasil, em trabalho do repórter Michael Keller, 

será um dos destaques do próximo Domingo Espetacular, na 
Record.

A cantora, que completou 70 anos em julho, trabalha 
uma turnê com o ex-marido Pepeu Gomes, que também se 
tornou um setentão no ano passado, intitulada 140 Graus.
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