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OSDESAFIOS
DEALBERTO
FERNÁNDEZ
Em meio a crise, Alberto
Fernández assume
amanhã a presidência da
Argentina. MUNDOA10

CONCURSOCOM
SALÁRIODE
ATÉR$ 13,5MIL
A Secretaria de Saúde do
Recife abre hoje as
inscrições para seleção
com 695 vagas. LOCAL B5

BRIGA,TIROSEMORTE
NAPRAIADEBOAVIAGEM
Uma discussão por causa de um copo de cerveja derramado acidentalmente e pela cobrança do valor

do prejuízo deixou ummorto e um ferido na tarde de ontem na Praia de Boa Viagem. Eduardo Sebastião,

48 anos, foi morto com tiros nas costas e seu filho Kevin Lucas da Silva, 19 anos, foi baleado no tronco

e teve que ser submetido a uma cirurgia no Hospital da Restauração. LOCAL B5

CAMPEÃO DA
COPA TRUCK
Opiloto pernambucano

Beto Monteiro

conquistou ontem o

título da Copa Truck

em Interlagos.

SUPERESPORTES B4

REFORÇOS
PARA O TIMBU
O Náutico deve

anunciar hoje mais

duas contratações: o

zagueiro Ronaldo Alves

e o atacante Kieza.

SUPERESPORTES B1

REBAIXAMENTO
E REVOLTA
Pela primeira vez, o

Cruzeiro foi rebaixado.

Revoltada, a torcida

promoveu quebra-

quebra no estádio.

SUPERESPORTES B3

NOVA ERA
ALVIRRUBRA
EdnoMelo foi reeleito

por aclamação com

1.150 votos e fez

maioria no novo

Conselho Deliberativo.

SUPERESPORTES B1

COP25 GGE

Geraldo Julio
reúne líderes
em Madri

Estado vence
Olimpíada
de Física

Oprefeito doRecife

comandou reunião com

lideranças denovepaíses

para alinhar estratégia de

interesses para os governos

locais latinoamericanosna

COP25. LOCALB6

Umgrupode cinco estudantes

pernambucanos conquistou

oprimeiro lugar naOlimpíada

OnlinedeFísica. Os alunos

doGGEdisputaramcom

timesdaAmérica Latina

eRússia. LOCALB6

DP

A força da fé
Devotos de diferentes idades, classes sociais e religiões peregrinaram,

durante todo o dia de ontem, pelas ladeiras e escadarias doMorro

da Conceição para fazer promessas, pedir bênçãos e agradecer. LOCAL B6

FESTIVAL

FREYRE E

DE CURTAS

A ESPANHA

Encerrando um grande

O antropólogo espanhol

ano do cinema, começa

Pablo González Velasco

hoje o FestCine, que irá

organiza seminário,

exibir 49 obras até sábado,

no São Luiz.

em Salamanca, sobre a

hispanidade na obra de

Gilberto Freyre.

VIVER C1

VIVER C4

Mulheres fazem
apelo contra
violência
Cerca de 15mil pessoas

saíram às ruas no Brasil

e exterior para pedir o fim

das agressões contra

asmulheres. BRASILA10

PROTESTO
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CARLOS EDUARDO SANTOS/DIVULGAÇÃO

SAVIO UCHOA/DIVULGAÇÃO
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UmpresenteparaJaboatão
Uma multidão assistiu ontem, na Praia de Candeias, ao espetáculo Sons

do Brasil, que reuniu Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e a Orquestra Sinfônica

de Heliópolis. O show celebrou os 90 anos da Unilever. LOCALB5
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EDITORIAL

O Banco Central se reúne
nesta terça e quarta-feira pa-
ra definir os rumos da taxa
básica de juros (Selic). Há cer-
ca de 40 dias, o Comitê de Po-
lítica Monetária (Copom) con-
tratou mais uma queda de 0,5
ponto percentual no indica-
dor que serve de base para a
formação do custo do dinhei-
ro. Mantido esse compromis-
so, a Selic baixará dos atuais
5% para 4,5% ao ano, regis-

trando novo piso histórico.
Um feito e tanto.

Nos últimos dias, porém,
parte dos economistas passou
a questionar se realmente era
seguro o BC dar mais esse pas-
so num momento em que a
inflação está em disparada. O
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) atingiu
0,51% em novembro e pode al-
cançar 1% em dezembro. São
números realmente elevados.

Mas é importante ressaltar: o
movimento de alta é passagei-
ro e está concentrado em três
grupos: carnes, loterias e ener-
gia elétrica. Em janeiro, tudo
deve voltar à normalidade.

É vital, portanto, que o Ban-
co Central não se deixe con-
taminar pelos pessimistas. Co-
mo diz o atual presidente do
Banco Central, Roberto Cam-
pos Neto, ele é o primeiro dos
comandantes da instituição

Neste momento de pouca ou ne-
nhuma atividade de crítica literária
na imprensa de Pernambuco, o livro
Realidade Inominada, deste magnífi-
co Lourival Holanda inquieta-me e
incendeia-me pelo que me provoca
e me atormenta, no melhor sentido
possível. É atormentador, todavia,
observar que este livro publicado pe-
laCepe, comprefáciodeEduardoCé-
sar Maia, permanece nas prateleiras
das livrarias por falta de uma críti-
ca saudável que convide os olhos dos
leitores, como, aliás, tem ocorrido
com muitos outros textos.

Costuma-sedizerqueosjornaisnão
publicammaiscríticaseartigossobre
literatura.Oquenãoéverdade;os jor-
nais publicam, sim, desde que sejam
escritoseencaminhadosaoseditores.

É claroqueprecisamserbemescritos
e defendam consideráveis pontos de
vista.EsteDiariodePernambuco,por
exemplo, nunca recusou um artigo
porsercríticaliterária.Nemagoranem
nunca.. Nunca ouvi de editores que
não publicam artigos literários.

Mas devemos destacar, sobretu-
do, a importância e a grandeza do
Suplemento Pernambuco e da Re-
vista Continente, publicações da Ce-
pe que abordam questões culturais
mais amplas do estado e do Brasil,
sob o comando de Schineider Cas-
peggiani e Adriana Dória, a partir
da literatura, análises e reflexões
que vão muito além daquilo que
Lourival Holanda chama de aula de
anatomia dos livros , para ir em bus-
ca de costumes, indissiocrasias, pre-

OPINIAO.PE@DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR

Moises Wolfenson *

Contribuições da cirurgia
plástica dePernambuco
para oBrasil e omundo

Conhecemos várias estórias in-
teressantes sobre nosso estado.
Uma delas, a de que os rios Capi-
baribe e Beberibe se unem para
formar o Oceano Atlântico. Tra-
ta-se apenas de uma lenda risível
e incapaz de destruir a beleza do
segundo maior oceano do mun-
do, depois do Pacífico.

O que não é lenda, e já se tor-
nou parte da história da medi-
cina, é que no próximo ano,
2020, estaremos comemorando
70 anos da fundação da Socieda-
de Brasileira de Cirurgia Plásti-
ca Regional de Pernambuco, em
1950, com a participação dos pio-
neiros na especialidade em nos-
so estado. Tivemos João Alfre-
do (primeiro cirurgião e pai da
cirurgia plástica pernambuca-
na) e de outro ícone, Prof. Rebel-
lo Netto, pai da cirurgia plásti-
ca brasileira.

Unir mestres da estética per-
nambucana é um desafio: Perseu
Lemos criou e formou uma esco-
la de Cirurgia Plástica no N/NE.
Publicou várias técnicas inédi-
tas. A Queilozetaplastias, apre-
sentado em Roma e reconhecido
no mundo, através do Dr Ralph
Millard de Miami, maior espe-
cialista do planeta em fissurados
de boca.

Foi o pioneiro no Brasil em rea-
lizar missões humanitárias. Em
1971, em plena guerra do Vietnã,
foi ensinar médicos vietnamitas
a tratar deformidades congênitas
e cuidar de crianças queimadas,
vítimas de Napalm, no Cambod-
ja. Na sequência, o seu ex-residen-
te Rui Pereira, passou a realizar
missões humanitárias, a partir
dos anos 2000, tratando defeitos
congênitos na população de paí-
ses como Vietnã, Cambodja, Co-
lômbia, Peru.

Um grande feito de outro per-
nambucano, fundação do pri-
meiro hospital especializado em
mão no Brasil - o SOS Mãos - pe-
lo cirurgião plástico Rui Ferrei-
ra. Ele realiza cirurgias repara-
doras em missões humanitárias
aqui no país, e no exterior, co-
mo no Egito, Colômbia, Iran, Jor-
dânia, totalizando até agora 39
missões.

Nossas contribuições cienti-
ficas não param. Recentemen-

te, Marcelo Borges, anuncia um
novo projeto na sua área, a uti-
lização da pele de tilápia no
tratamento de queimados. Tra-
ta-se de um recurso impactan-
te, especialmente na redução
do custo, no tempo de hospita-
lização, no conforto do pacien-
te. Para se ter uma ideia, a pe-
le de tilápia com uma área de
20x10 cm custa em média R$10.
Esta mesma área de pele arti-
f ic i a l v a i à ca sa dos R $
70.000,00. O curativo de um
queimado deve ser trocado a
cada 2 dias, sempre com dores,
necessitando a presença do
anestesista. Com uso da pele
de tilápia, os curativos passam
a ser de 15 em 15 dias.

Outro pernambucano que não
poderíamos esquecer é nosso
Fernando Basto, especialista em
tratamento da calvície, com téc-
nicas publicadas e reconheci-
das no exterior, com uma esta-
tística excelente: 5.370 proce-
dimentos no Hospital Memo-
rial, no Recife; 714 no exterior.
Ele que tem revalida em Portu-
gal e opera também na Suíça.
Ainda registramos o primeiro
serviço de cirurgia plástica em
hospital do exército no Brasil,
em 1974, no Hospital Geral do
Recife, HGR, sob nossa direção,
fomos chefe da cirurgia plásti-
ca de 1974-1979.

Lembro que em certo momen-
to tivemos um Insight: por que
não criarmos o Museu da Cirur-
gia Plástica brasileira? Assim,
com apoio dos colegas de vários
estados, implantamos o Museu
da Cirurgia Plástica do Brasil,
em 2000.

= Para finalizar, em 2009,
portanto há 10 anos, trouxemos
de Harvard o método Slimlipo,
a laser lipólise ou lipoaspiração
a laser.

Para contar estas e muitas
outras histórias já iniciamos
uma nova edição do livro: A Sa-

ga da Cirurgia Plastica em Per-

nambuco II.

Concluo com entusiasmo:“Um
país sem história não tem passado
e nada para contar no futuro” .

*MoisesWolfenson,PhDemCirur-

giaPlástica -EscritoreHistoriador
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TWITTER: @RANDSMAURICIOMaurício Rands *
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RAIMUNDOCARRERO@GMAIL.COMRaimundo Carrero *

(Os artigos publicados nesta página são de responsabilidade dos seus autores e não refletem necessariamente a opinião do jornal)
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Com a lucidez que tem marcado
suaobrapolíticae intelectual,Cristo-
vam Buarque brinda-nos um novo li-
vro – Por que falhamos: o Brasil de 1992

a 2018. Que acaba de ser publicado e
pode ser acessado gratuitamente no
sitehttp://www.temaeditorial.com.br/
tema/. Ele examina os erros cometi-
dospelasforçasdemocráticas-progres-
sistas que governaram o país por um
quartodeséculo.Governosdas forças
que tinham liderado a resistência à
ditadura de 1964 e feito a transição
democrática.GovernosdeItamar(PM-
DB), FHC (PSDB), Lula e Dilma (PT).
Mais do que perguntar por que Bol-
sonaro ganhou, ele investiga as cau-
sas da derrota do campo político em
que sempre militou.

Nessa obra-autocrítica, Cristovam
fala genericamente das forças demo-
cráticas-progressistas que nos gover-
naramnoperíodo.Comporta-se com
generosidade ao fazer a narrativa na
primeira pessoa do plural, quando
se sabe que ele sempre foi voz críti-
ca dos erros apontados no livro. Ao
generalizar as responsabilidades pe-
lo fracasso que levou a maioria do
povo brasileiro a preferir as forças
conservadoras de direita, ele não
menciona a maior parcela de culpa
de alguns. Dos que não viabilizaram
as mudanças estruturais e culturais
que poderiam ter retirado nosso po-
vo do ciclo de pobreza e subdesenvol-

vimento. Por terem governado por
mais tempo ou por terem se benefi-
ciado de um maior capital político.
Ou apenas por terem errado mais.
Queas responsabilidadespelo fracas-
so podem ser de muitos, mas não são
homogêneas. Sua generosidade ou
cautela, nesse ponto, pode ter uma
consequência positiva. Mesmo que
inintencional. Ao não despertar os
velhos rancores e disputas por hege-
monia, ela facilita a articulação pa-
ra a gestação de um novo rumo, um
novo projeto. Ainda que difícil, da-
da a superficialidade do debate em
curso nesse campo político. E dada
adespreocupaçãocomos fundamen-
tos teóricos e empíricos que antes
eram marca das forças progressistas
e suas propostas transformadoras.

Eleapontacomoamaior falhaade
‘não ter conseguido frear a monóto-
na repetição secular da história da
educaçãobrasileirae, emconsequên-
cia, ter mantido o círculo vicioso da
pobreza/falta de educação/pobreza,
sucedendo-se por décadas’. O texto
aponta24errosbásicoscometidospe-
losatorese intelectuaisprogressistas.
Entreeles,Cristovammostraquenos-
sos intelectuais se acomodaram e re-
nunciaram ao pensar crítico que de-
veserdasuaessência.Houveumapar-
tidarização do debate, com o partido
surgindo quase como um fim em si.
Oobjetivoprioritáriodesemanterno

poder e no controle dos aparelhos e
seus recursos. E, em muitos casos, vi-
sandoaoenriquecimentopessoal.Sua
crítica se estende à crença nas pró-
prias narrativas criadas, geralmente
com uso dos marqueteiros. Como no
caso do Bolsa Família, como se antes
não tivesse havido o Bolsa Escola. E
comoserealmente tivéssemos tirado
30 milhões da pobreza e os elevado à
classe média. Ocorre que essas pes-
soas continuaram muito pobres, vi-
vendo em péssimas condições de ha-
bitação, educação, saúde, saneamen-
to e segurança. E, trágico, essas pes-
soas não acreditaram nas narrativas
artificiais dos políticos e marquetei-
ros.As forçasprogressistasdeixaram
de se perguntar por que não conse-
guiramromperascausasestruturais
dapobreza,dadesigualdadeeda ine-
ficiência.Confundiu-seoestatal com
o público e aí não se exploraram so-
luções criativas para melhorar a in-
fraestrutura e os serviços públicos.
No imaginário popular, essas forças
tinham vindo para combater a cor-
rupção.Quandodescobertassuasprá-
ticas corruptas, nosso povo mergu-
lhounumadesilusãopolíticaqueaca-
bou fazendo-os optar por qualquer
outro que não representasse aquelas
forçasquefracassaram.Ademais,não
se conseguiu superar o populismo, o
cultoàpersonalidadeeaapropriação
do estado por corporações, empresas

e políticos. Ignorou-se que, para ter
justiça social, é indispensável a con-
dução responsável e eficiente da eco-
nomia.

Esse livrodeCristovaméumbrado
pela reinvenção do pensamento pro-
gressista. Mas também pelo repensar
doBrasil.Reproduzoclamorparaum
diálogoentretodasastribos.Algoque
hojecomeçaaserpercebidoporalguns
setoresquenãose sentemcontempla-
dos pela atual polarização e radicali-
zação do nosso indigente debate polí-
tico.Éumchamamentoàformulação
de rumos alternativos para o Brasil.
Nesseesforçodeautocrítica,Cristovam
aporta elementos criativos para a re-
invençãodeumnovoprojeto.Sempre
centradonautopiaeducacionista,que
elemostrapoder sematerializaratra-
vés da federalização do ensino básico
comgestãodescentralizada.Bastaque
reunamosavontadepolíticadanação
nessadireção.Equesaibamos,comto-
lerância, humildade e espírito patrió-
tico, forjar os diálogos e alianças com
todos os setoresqueaceitemnelesem-
barcar. Que saibam colocar em segun-
doplanoseusanseiosdepoderehege-
moniaqueforamresponsáveispelofra-
casso denunciado nesse livro vocacio-

nado a provocar um grande debate.

* Advogado formado pela FDR

da UFPE , PhD pela Univers i -

dade Oxford

CristovamBuarque fazaautocríticaqueoutrosnãofizeram

Riqueza e beleza
da crítica literária

conceitos, adesões. Até porque esta
é uma visão correta até mesmo da-
quilo que se chama crítica literária.

Não se pode esquecer, ainda, os ca-
dernos culturais dos jornais recifen-
ses com ampla visão cultural, cada
vez mais enriquecida e enriquecedo-
ra, aprovocaro leitor, acolocá-loden-
trodeumamplo, instiganteevigoro-
sodebatequeserealizaacada instan-
te e que pede a participação de todos
nós, não como anatomistas, mas co-
mo participantes e construtores de
uma sociedade ampla e diversa.

Por isso mesmo é que Eduardo Cé-
sar Maia destaca na apresentação: a
critica literáriaqueo leitor encontra-
rá neste livro se dá, invariavelmente,
comoumprocessodeabertura,desu-
gestão, de analogia, daí a escolha do
ensaioensaísticocomomeioderefle-
xão e de comunicação, não havendo
espaçopara formulaçõesdogmáticas
eparaaaplicaçãodeteoriastotalizan-

tes e monológicas.
Convido o leitor a percorrer as pági-

nas de Realidade Inominada – Ensaios e

Aproximações,ondeencontraráriquezas
comoesta: “Numahomenagemrendi-
da pelos seus 70 anos, um orador lou-
vouFreud,enquantodescobridordoin-
consciente.Honesto,Freudratificou:Os
poetas e os filósofos descobriram o in-
consciente bem antes de mim; o que
descobri foiummétodocientíficoque
permite estudar o inconsciente.”

E mais: “A palavra é, portanto, o
objeto de um intercâmbio por on-
de nos reconhecemos. Rede de re-
lações que nos subjetiva e transfi-
gura nossas necessidades e afetos.
Constituidos de uma dupla falta: já
nascemos com uma carência cuja
suplência confiamos à linguagem,

– que, já em si, é um sistema falho.

* Professores devem ler e de -

bater este livro com os alunos.

Juros têm que cairmais

que não tem porque se preo-
cupar com a inflação. Todas
as projeções apontam para
um IPCA abaixo da meta em
2019 e em 2020, mesmo com
os objetivos definidos pelo
Conselho Monetário Nacional
(CMN) caindo ano após ano.

Quem acompanha a econo-
mia real sabe o quanto juros
mais baixos fazem bem à ati-
vidade econômica. Estimulam
o consumo e os investimen-
tos produtivos. Não por aca-
so, o volume de crédito con-
cedido pelos bancos vem au-
mentando consideravelmen-
te nos últimos meses. As pes-
soas estão se sentindo mais
confortáveis para comprar a

prazo, inclusive a casa pró-
pria, e as empresas, para to-
mar recursos a fim de amplia-
rem a produção. Esse é o ca-
minho a ser seguido em uma
economia saudável.

O resultado do Produto In-
terno Bruto (PIB) do terceiro
trimestre — crescimento de
0,6% ante os três meses ime-
diatamente anteriores — mos-
trou, claramente, que o cré-
dito impulsionou o consumo
das famílias e continuará a
ser um alavancador da deman-
da e da produção nos próxi-
mos meses. Sendo assim, se o
Banco Central cumprir a pro-
messa de promover mais um
corte da Selic em dezembro,

certamente fará um bem enor-
me à atividade.

Há outro dado importante
na decisão do BC. Ao anteci-
par a redução dos juros, a ins-
tituição criou fortes expecta-
tivas no mercado e entre os
agentes econômicos. Mudar
os rumos da política monetá-
ria de forma tão brusca pode
criar uma sensação de que a
situação da inflação não é tão
confortável como se vem pro-
pagando. A credibilidade do
Banco Central está fundamen-
tada justamente na confian-
ça que as suas palavras des-
pertam. Não é hora de se me-
xer nesse pilar tão importan-
te para o país.
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Mudançademarés
Integrantes do PT e de movimentos de esquerda já dis-
cuteminternamenteospossíveisefeitospolíticosdeuma
melhoradaeconomiaem2020.Algunsrecomendamcui-
dado com o discurso de que tudo vai mal, pois há risco
de se perder o lastro. A percepção é que o resultado po-
sitivodoPIBnoterceirotrimestre,divulgadosemanapas-
sada,eachegadado13ºsalárioajudaramaconstruirum
ambiente que contribuiu para estancar a reprovação de
Jair Bolsonaro, comomostrou oDatafolha.

Aos números - A reprovação ao governo oscilou de
38%, em agosto, para 36% agora, dentro da margem
de erro de dois pontos percentuais, segundo o Datafo-
lha. Já a expectativa dequea economia vaimelhorar foi
de 40%para 43%.

Quanto pior - Na avaliação de um destacado petista,
ainda que não haja umamelhora vertiginosa da econo-
mia, nãoéútil torcerpelopior cenário, pois uma frustra-
ção pode se voltar contra toda a classe política. O con-
vencimento, diz ele, deve se dar pela oferta de umame-
lhor opção, não pelo fracasso do governo.

Sem querer - Asaída de Lula da prisão, no início de no-
vembro, tambémpode ter sidoumdos ingredientesque
deram alento a Bolsonaro neste Datafolha. Na visão de
umpetista, ainda égrandeaaversão aoex-presidente e
ao PT.

Muy amigo - Entre aliados de SergioMoro (Justiça), os
números negativos do Datafolha no combate à corrup-
çãonãopodemser atribuídosexclusivamenteaogover-
no e à conduta doministro.

Muy amigo 2 - Amaior parte das pessoas, diz um alia-
do, está insatisfeita como tratamentodoSupremoedo
Congresso à prisão em segunda instância e, por isso,
avaliou mal o quesito –a aprovação do combate à cor-
rupção pelo governo caiu de 34% para 29%.

painel@grupofolha.com.br

por Fábio Zanini/folhapress

Painel político

Tiroteio

Os brasileiros esperam que Bolsonaro

desça do palanque, deixe de ser líder de

facção, e se comporte como presidente

Do deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), sobre a
avaliação damaioria, no Datafolha, de que Bolsonaro
não se comporta de acordo com o cargo

Cria - Na ausência da reforma administrativa, prometi-
da por Paulo Guedes (Economia), mas que ainda não
chegouàCâmara, adeputadaPaulaBelmonte (Cidada-
nia-DF)apresentoupropostaque reduzas fériasdos juí-
zes para 30 dias –hoje, eles têm60.

Recalculando rota -PauloGuedes informouasenado-
res que a primeira parte da proposta do governo da re-
forma tributária, sobre a fusão de tributos federais, de-
sembarca naCâmara em fevereiro. A ideia de criar uma
comissão formada por integrantes do Senado e da Câ-
mara subiu no telhado.

Preparai -Os advogados da Aliança pelo Brasil, par-
tido que Jair Bolsonaro tenta criar, estudam pedir ao
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esta semana, a des-
filiação de mais de 20 deputados do PSL alegando
justa causa.

Preparai 2 - Entre os argumentos, vão alegar terem si-
do perseguidos, em razão das sanções impostas pelo
PSLa 17deles, e tambémpor integrantesdasigla terem
acionado oConselho de Ética daCâmara. A defesa dirá
ainda que houve descumprimento dos postulados par-
tidários pela direção do PSL.

Cronometro -Tambémnestasemanaosadvogadosde
Bolsonaro vão solicitar autorização da corte para usar
a biometria como forma de validar apoios para a cria-
ção do partido. Vão pedir ainda que a Justiça Eleitoral
disponibilize ao menos uma urna em cada cartório pa-
ra que o eleitor possa digitar o número 38, formalizan-
do o apoio.

Fogo amigo -CortejadapeloPSDB,TabataAmaral não
poupou críticas à atuação da políciamilitar do governa-
dor JoãoDoria (SP) emParaisópolis. “Oque aconteceu
comaqueles jovens, por causa de umaaçãopolicial de-
sastrosa, é inaceitável e deve ser respondido com solu-
ções concretas, como seria se tivesse acontecido em
qualquer bairro nobre da cidade”, diz.

Representantes do Fórum
dos Servidores Estaduais de
Pernambuco (FSE), coordena-
do pela Central Única dos Tra-
balhadores de Pernambuco
(CUT-PE), entregam hoje, às
14h, ao presidente da Assem-
bleia Legislativa de Pernam-
buco (Alepe), Eriberto Medei-
ros, um documento que rei-
vindica o adiamento da vota-
ção da Proposta de Lei Com-
plementar 830/2019, que es-
tá para ser votada com urgên-
cia, ainda esta semana, na ca-
sa legislativa.

No último dia 12 de novem-
bro entrou em vigor a Refor-
ma da Previdência, com a
Emenda Constitucional nº
103/2019, do governo federal,
com tramitação no Congres-
so Nacional concluída em ou-

tubro. A reforma altera re-
gras para aposentadoria via
INSS, tornando mais difícil
o acesso ao benefício e, na
maioria dos casos, reduzin-
do o valor a ser recebido.
No dia 21 de novembro foi a
vez do governo de Pernambu-
co enviar ao
Poder Legis-
lativo o pri-
meiro proje-
to de refor-
ma previden-
ciária para
servidores do
âmbito estadual. A Lei Com-
plementar nº 830/2019 altera
regras da aposentadoria es-
tadual como, por exemplo, o
aumento expressivo da alí-
quota previdenciária dos ser-
vidores sem que ocorra esca-

lonamento, visto que há uma
grande diferenciação salarial
entre os cargos nos serviços
públicos. Ou seja, indepen-
dentemente do salário do ser-
vidor, o percentual de paga-
mento para a Previdência se-
rá o mesmo, o que na prática

também ca-
r a c t e r i z a
uma redução
salarial.

A reivindi-
cação dos
trabalhado-
res é para

que a proposta seja debatida
na Mesa Geral Permanente
de Negociação, instância de
diálogo entre os servidores
e o estado, instaurada por
lei, e que deveria ser o mo-
vimento natural da propos-

ta, antes de chegar para vo-
tação na Assembleia Legisla-
tiva, o que não aconteceu.

Segundo Paulo Rocha, pre-
sidente da CUT- PE, a PLC pre-
cisa ser melhor debatida.
“Nós, servidores públicos,
queremos entender como se-
rá o processo da nossa Previ-
dência estadual. Na propos-
ta não consta um estudo
atuarial dos fundos previ-
denciários que já existem, o
que faz não entendermos o
contexto. Além disso, como
é que o projeto chega primei-
ro na Alepe e não passa por
uma conversa com as pes-
soas que serão afetadas? Nós
temos propostas e queremos
diálogo. Precisamos debater
este PLC nas instâncias ne-
cessárias”, diz. (Da Redação)
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Senadopodevotar Pacote
Anticrime ainda em2019
Eleiçõesmunicipais em2020apressamsenadores a concluir a aprovaçãodo textoque jápassounaCâmara

Servidores levamdiscussão àAlepe
PREVIDÊNCIA ESTADUAL

Reivindicação é para

que o projeto do governo

estadual seja tratado na

Mesa Geral Permanente

de Negociação

MARCELO CAMARGO/AGENCIA BRASIL

Ministro Sérgio Moro enviou proposta no início do ano

[ Pontos-chave

N
a reta final dos traba-
lhos antes do recesso
parlamentar, senado-

res tentam um acordo para
conseguir votar o Pacote An-
t icrime (Projeto de Lei
10.372/18) ainda neste ano.

Aprovado pela Câmara dos
Deputados na última quarta-
-feira, o pacote reúne parte da
proposta apresentada no iní-
cio deste ano pelo ministro
da Justiça, Sergio Moro, e tre-
chos do texto elaborado pela
comissão de juristas coorde-
nada pelo ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Ale-
xandre de Moraes.

A matéria, que traz mu-
danças na legislação penal,
como aumento de penas e
novas regras para progres-
são de regime pelos conde-
nados, acabou sendo apro-
vada pelos deputados sem
polêmicas que poderiam di-
ficultar o avanço da propos-
ta. Nesse rol, estão temas co-
mo prisão após condenação
em segunda instância, que
está em discussão por ins-
trumentos diferentes na Câ-
mara e no Senado, o plea
bargain, que prevê a redu-
ção de penas de acusados
que confessarem ter come-
tido um determinado cri-
me, e o excludente de ilici-
tude, que protegeria agen-
tes de segurança que, por
“violenta emoção, escusável
medo ou surpresa”, cometes-
sem excessos no exercício
da função.

Para os senadores Randolfe
Rodrigues (Rede-AP) e Elizia-
ne Gama (Cidadania-MA), a re-
tirada do último ponto foi
muito importante para que a
proposta tenha clima favorá-
vel à votação no Senado.

Segundo Randolfe, o texto
final aprovado pelos deputa-
dos ficou “bem razoável” pa-

Penas maiores: Aumentam as
penas para diversos crimes,
como homicídio com armas de
fogo de uso restrito ou
proibido, injúria em redes
sociais, comércio ilegal de
armas e tráfico internacional
de armas. O tempomáximo de
prisão no Brasil também passa
de 30 para 40 anos.

Prisão após condenação do

Tribunal do Júri: Hoje, um
réu pode recorrer em
liberdade mesmo depois de
condenado pelo Tribunal do
Júri. O pacote prevê a prisão
logo após a condenação nos
casos em que a pena seja de
pelo menos 15 anos. A
proposta inicial de Moro não
previa esse tempomínimo.

Condicional: Tornam-semais
rígidas as condições para que
umpreso condenado seja posto
em liberdade condicional. Só os
que tiverem comportamento
considerado bom, e não
satisfatório, como antes, e sem
falta grave nos 12meses
anteriores podemobter o
benefício.

Preso x advogado: Cai a
necessidade da autorização do
juiz para a gravação da
conversa entre o advogado e
seu cliente dentro de presídios
de segurança máxima.

Crimes hediondos: Os
condenados por crimes com
violência e grande potencial
ofensivo terão regras mais
rigorosas para o cumprimento
da pena, como restrição à
saídas temporárias. O projeto
aumenta o número de crimes
hediondos, como roubo que
resulta em lesão grave e furto
com explosivo.

ra receber o apoio do Sena-
do. Na mesma linha, Elizia-
ne Gama diz que no caso da
supressão desse tema, a men-
sagem é que “todos têm di-
reito à vida” e que quem não
respeitar esse direito deve
ter punição exemplar.

ÉOPOSSÍVEL
Outro ponto que está sendo
considerado pelos defenso-
res da votação no Senado
ainda neste ano é que, às
vésperas de um ano com elei-
ções municipais, esse é o tex-
to possível. “Quem manda
(na pauta do plenário) é o
(presidente do Senado) Davi
Alcolumbre (DEM-AP). Se ele
quiser, eu faço quantas reu-
niões forem necessárias [na
Comissão de Constituição e
Justiça], e a gente leva para
plenário”, disse a presidente

da CCJ da Casa, Simone Te-
bet (MDB-MS).

O texto precisa ser analisa-
do pela CCJ antes de ser leva-
do à votação final por todos
os senadores. Segundo a se-
nadora, nesse caso, “qualquer
coisa é melhor que nada”. Pa-
ra Simone, é melhor garan-
tir avanços em alguns pon-
tos agora e, se for o caso, de-
pois das eleições municipais,
aperfeiçoar pontos na norma.

Já Wellington Fagundes
(PR-MT) entende que o Paco-
te Anticrime é uma deman-
da do Brasil e uma forma de
fazer justiça para “quem
mais precisa”. “O pacote tem
instrumentos legais que po-
dem oferecer à sociedade se-
gurança jurídica. Chega em
boa hora, e vamos aprovar o
mais rápido possível”, afir-
mou. (Agência Brasil)
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Na última semana, o IBGE divulgou os dados das
contas nacionais do terceiro semestre deste ano.
Os números foram animadores com crescimento
do PIB de 0,6% em relação ao segundo semestre
deste ano e de 1,2% em comparação com o mes-
mo trimestre de 2018. Apesar de não serem fan-
tásticos, já sinalizam que a tão esperada recupe-
ração está em curso.
Dentre os setores, a agropecuária foi o quemais cres-
ceu, com crescimento de 1,3% em relação ao segun-
do trimestre deste ano e 2,1% em relação ao mesmo
trimestre de 2018. Esse desempenho foi puxado prin-
cipalmente por produtos como o milho e o algodão,
que tiveram boas safras em relação aomesmo perío-
do de 2018.
Enquanto isso, a indústria cresceu 0,8% e o setor
de serviços 0,4% em relação ao segundo trimestre
deste ano, e ambos crescerem 1% em relação ao
mesmo trimestre de 2018. Na indústria, destaca-
-se a construção civil com crescimento de 4,4% em
relação ao mesmo período de 2018, após vinte tri-
mestres de queda sistemática. A indústria extrati-
va (particularmente óleo e gás) também teve um
bom desempenho em comparação à 2018, com
crescimento de 4%.
Pela ótica da despesa, o investimento cresceu
2,0% em relação ao segundo semestre e 2,9% em
relação ao mesmo trimestre do ano passado. O
consumo das famílias, que responde por 65% do
PIB, cresceu 0,8% em relação ao segundo trimes-

tre e 1,9% em rela-
ção ao mesmo perío-
do de 2018. A recen-
te liberação dos re-
cursos do FGTS, a
melhora na renda
das famílias e o au-
mento nas conces-
sões de crédito para
pessoa física estão
por trás deste de-
sempenho do consu-

mo e podem ainda ajudar nos números do último
trimestre deste ano.
Um dado interessante é que essa recuperação ocor-
re num contexto onde os gastos públicos vêm apre-
sentando queda. A queda foi de 0,4% em relação
ao segundo trimestre e de 1,4% em relação ao mes-
mo período de 2018. No acumulado do ano, enquan-
to o PIB cresceu 1%, o consumo do governo caiu
0,7%. Para uma economia viciada em gastos pú-
blicos, parece que estamos encontrando caminhos
alternativos para voltar a crescer.
Todos esses números têm levado a uma revisão nas
expectativas para 2019. Muitos já apostam em um
crescimento do PIB em torno de 1%. É pouco, mas
para uma economia que vinha patinando para voltar
a crescer isso já gera um certo alívio.
A inflação dá sinais de estar sob controle e deve fe-
char o ano dentro da meta e a taxa de desemprego,
apesar de ainda alta, parece estar cedendo. Como o
último trimestre sempre apresenta uma redução no
desemprego, puxada pelo comércio em particular, o
final de ano dos brasileiros deve ser um pouco me-
lhor do que no passado recente.
E 2020? Bem, as expectativas são de que o PIB cres-
ça em torno de 2,5%. Com a aprovação da reforma
da previdência e coma tributária emcurso, o ambien-
te de negócios deve melhorar e ajudar na recupera-
ção. Porém, a guerra comercial entre China e Esta-
dos Unidos, a expectativa de arrefecimento na eco-
nomia americana, e as turbulências econômicas e po-
líticas em nossos vizinhos latino-americanos podem
gerar entraves no próximo ano.
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Retomadada
economia
Com a aprovação da

reforma da Previdência

e com a tributária em

curso, o ambiente

de negócios deve

melhorar e ajudar

na recuperação.

Um final de

anomelhor?
Os últimos dados do PIB mostram que a tão esperada

melhora na economia está em curso.

* Professor do Departamento de Economia da UFPE.

EURO BOLSAS POUPANÇA CDB SELIC INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$) ANTIGANOVA Prefixado, 30 dias (em % ao ano) Em% ao ano

(em%) IPCA do IBGE (em%)Taxa (%)DÓLAR < > julho/2019 0,09
junho/2019 0,01
maio/2019 0,13
abril/2019 0,57

IBOVESPA

-1,78%
DOW JONES

0,02%

07/outubro 4,0930
06/novembro 4,0826
05/novembro 3,9939

4,1666 4,7930 4,83 5,500,5000 0,3755
(1,80%) (1,48%)

Trilhas para contadores
e empreendedores doNE
OWeAre Omie trará ao Recife, emmaio, histórias de empreeendedores para inspirar novos sucessos

Desoneraçãoda folhadeveserparcial

AJUSTE-FISCAL

JAIR MAGRI/DIVULGAÇÃO

Ana Lúcia Meneguini: oportunidade para se chegar à empresa contábil perfeita

“Vamos levar o mesmo

formato que fazemos

em São Paulo para o

Nordeste. Vamos testar

o polo de tecnologia

que existe no Recife.

Até porque não

conseguimos mapear

um evento como esse

lá e precisamos estar

perto das pessoas”

Ana LúciaMeneguini,
gerente de Marketing da Omie

porMarcelo Eduardo Alves da Silva *

observatorio@diariodepernambuco.com.br

Observatório

econômico

LUCIANA MOROSINI

luciana.morosini@diariodepernambuco.com.br

E
mpreendedores e con-
tadores do Nordeste te-
rão a oportunidade de

participar de um evento que
trará como trilhas gestão ex-
traordinária, marketing e ven-
da de resultado e a empresa
contábil perfeita.

Depois de duas edições rea-
lizadas em São Paulo, o We
Are Omie sai do eixo do Su-
deste para ser realizado no Re-
cife, no dia 6 de maio do pró-
ximo ano, em local ainda a
ser definido.

A capital pernambucana
foi o local escolhido para abri-
gar o evento por ser um mer-
cado importante e que care-
ce de eventos que englobem
as temáticas aliadas à tecno-
logia. “Vamos levar o mesmo
formato que fazemos em São
Paulo para o Nordeste. Va-
mos testar o polo de tecno-
logia que existe no Recife.
Até porque não conseguimos
mapear um evento como es-
se lá e precisamos estar per-
to das pessoas”, afirma Ana
Lúcia Meneguini, gerente de
Marketing da Omie.

O objetivo do We Are Omie
é apresentar histórias de em-

preendedores reais para mos-
trar que é possível crescer,
mesmo quando as adversida-
des se impõem. “A gente sem-
pre leva empreendedores pa-
ra contar a sua história de vi-
da e também profissional. E
acaba que ajudamos não só a
plateia, mas também esse em-
preendedor. Ele nunca falou
para um público grande em
cima de um palco. Então a
gente prepara ele durante dois
ou três meses para que ele pos-
sa falar para uma plateia de
3,5 mil pessoas”, ressalta Ana

Lúcia Meneguini.
“Muitas vezes percebemos

que o próprio empreendedor
não sabe contar a sua histó-
ria. Com a nossa mentoria,
ele sai palestrante. E aconte-
ce deles entenderem um viés
melhor para contar o que pas-
saram na vida e profissional-
mente. E, desta forma, o pú-
blico acaba se identificando,
pensando que já passou por
aquilo também e pode seguir
um caminho de crescimen-
to”, completa a gerente de
Marketing.

O cardápio de medidas em
estudo para tentar compen-
sar a desoneração da folha de
pagamentos não deve, na ava-
liação de técnicos do gover-
no Jair Bolsonaro, ser sufi-
ciente para bancar uma de-
soneração completa – incen-
tivo para baratear o custo da
mão de obra no país.

A fonte para os recursos é
o principal desafio do gover-
no para atender a vontade do
ministro da Economia, Pau-

lo Guedes, de retirar os en-
cargos das empresas. Hoje, o
empregador paga 20% sobre
a folha de salários como con-
tribuição para as aposenta-
dorias dos trabalhadores.

Técnicos ainda traçam ce-
nários, na formulação da pro-
posta de reforma tributária,
para rever a cobrança, que,
na visão de Guedes, é nociva
para a geração de empregos.

Apesar do esforço, estudos
preliminares indicam que

não será possível –pelo me-
nos, no curto ou médio pra-
zo– zerar a taxação patronal.

Em tempos de crise nas con-
tas públicas, o governo não
quer abrir mão de receitas.
As empresas pagam, atual-
mente, cerca de R$ 200 bi-
lhões por ano como contri-
buição previdenciária.

Sem recursos para bancar
a desoneração total, um des-
conto parcial passa a ser uma
possibilidade. Somente após

um período de ajuste fiscal
e de crescimento econômico
(com uma eventual recupe-
ração na arrecadação) pode-
ria se avançar numa tentati-
va forte de isenção completa.

Atualmente, três grandes
medidas estão em estudo: re-
visão nos benefícios tributá-
rios, inclusive na cesta básica;
novas alíquotas no Imposto de
Renda, taxando mais os mais
ricos; e cobrança de imposto
sobre dividendos. (Folhapress)

[ Curta

SEBRAE

SeminárioBrasilMais Simples
A simplificação da abertura
e legalização de empresas e
soluções para asmicro e pe-
quenas empresas serão de-
batidas no Seminário Brasil
Mais Simples, edição Per-
nambuco, promovido pelo
Sebrae, em parceria com a
JuntaComercial dePernam-
buco e as secretarias esta-
duais de Desenvolvimento
EconômicoedePlanejamen-
to. O seminário será aberto
hoje, às 14h, e continuaama-

nhã no Internacional Palace
Recife, em Boa Viagem, no
Recife. É voltado para servi-
dores de órgãos públicos de
registro e licenciamento de
empresas, contadores, ad-
ministradoreseempresários.
“Aproposta é alinhar comos
parceiros da REDESIM me-
lhorias e simplificação de
processos”, destaca o coor-
denador de Diretrizes e Am-
biente de Negócios do Se-
brae/PE Fernando Clímaco.
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C
erca de duas mil mu-
lheres participaram on-
tem pela manhã, na

Avenida Paulista, da terceira
edição da Caminhada pelo
Fim da Violência contra as Mu-
lheres. A mobilização ocorreu
em 27 cidades brasileiras, além
de Dusseldorf, na Alemanha;
Londres, na Inglaterra, e no
Vale do Silício, nos Estados
Unidos, e, na semana passa-
da, em Paris, na França, se-
gundo o Grupo Mulheres do
Brasil, organizador da cami-
nhada - uma ação pelos 16
Dias de Ativismo pelo Fim da
Violência Contra as Mulheres.
A estimativa é que 15 mil pes-
soas participaram do protes-
to no Brasil e no exterior.

Em São Paulo, as partici-
pantes da marcha reuniram-
-se na Praça do Ciclista, on-
de ocorria também a expo-
sição ao ar livre *Corpos das
Penhas*, que simulavam cor-

pos de mulheres e incluíam
informações como o nome
da vítima, idade, número de
filhos e o tipo de arma com
que cada uma foi assassina-
da. Todas as informações ilus-
tram casos reais.

“O objetivo dessa caminha-
da é levar para a sociedade
uma conscientização ampla
da gravidade do problema
que é a violência contra a mu-
lher, sob todas as suas for-
mas”, disse Raquel Preto, que
representa o Comitê de Com-
bate à Violência do Grupo Mu-
lheres do Brasil. “Tomar um
empurrão do marido, ou um
tapa, não é normal. Essa na-
turalização não pode existir.
E é esse o objetivo de uma ca-
minhada como essa: deixar
muito claro para toda mu-
lher que não é natural apa-
nhar, tomar um soco ou ser
estuprada”, acrescentou.

“A cada duas horas, uma
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Mulheres
querem fim
daviolência
Caminhadas reuniram 15mil pessoas em 27

cidades do Brasil, em Londres, emDusseldorf e no

Vale do Silicio para protestar contra agressões

Presidente assume em
meio à crise daArgentina

MUDANÇA

ANDRÉA LEAL/DIVULGAÇÃO

AFP/DIVULGAÇÃO

No Recife, a Frevioca acompanhou o percurso das mulheres pela Av. Boa Viagem

Alberto Fernándezmanteve aliança aomontar equipe

O presidente Alberto Fer-
nández prometeu “pôr a Ar-
gentina de pé de novo”, após
mais de um ano de recessão,
de alta inflação e de aumen-
to do desemprego e da pobre-
za, mas, às vésperas de assu-
mir o cargo, amanhã, o pero-
nista se mantém cauteloso
quanto a divulgar detalhes de
seu programa de governo.

O advogado de 60 anos usa
como elemento legitimador
sua experiência como chefe
de gabinete no governo de Nés-
tor Kirchner (2003-2007) e no
primeiro ano do de Cristina
Kirchner (2008), sua vice-pre-
sidente que vai liderar o Se-
nado.

Com tom pragmático, Fer-
nández conseguiu reunir a
oposição peronista, que englo-
ba todas as correntes da direi-

ta à esquerda, após anos de
divisões. Seu principal desa-
fio será tomar as rédeas de
um governo de coalizão, afir-
ma o analista político Enri-
que Zuleta.

“Fernández é uma pessoa
muito experiente. Domina os
temas internacionais e os da
dívida. Está muito preparado.
É um homem de governo, mas
não é um homem de Estado.
Seu maior desafio será admi-
nistrar essa coalizão hetero-
gênea”, comentou Zuleta.

A busca do equilíbrio para
manter a aliança unida o le-
vou a adotar um estilo lacôni-
co e a compor um gabinete,
no qual todas as tendências
estarão representadas.“Quis
que a unidade se refletisse no
governo”, alegou Fernández,
ao apresentar sua equipe.

O primeiro problema que de-
verá enfrentar será a renego-
ciação da dívida com o Fun-
do Monetário Internacional
(FMI) - US$ 44 bilhões recebi-
dos desde 2018, e com proprie-
tários de títulos. No total, a
dívida externa argentina pas-
sa de 315 bilhões de dólares,
quase 100% de seu Produto In-
terno Bruto (PIB).

Para essa tarefa, escolheu
Martín Guzmán, um colabo-
rador do Prêmio Nobel de Eco-
nomia Joseph Stiglitz. “Com
o FMI já estamos trabalhan-
do. É um trabalho que deve
ser feito silenciosamente, mas
que os argentinos fiquem tran-
quilos que estamos nos ocu-
pando do tema há semanas.
Abrimos um processo de ne-
gociação e estamos satisfeitos
com o modo como evolui”,

[ Curtas

INCÊNDIO

FRANÇA

43mortos
em fábrica
da Índia

Macron terá
semanade
protestos

Um incêndio em uma
fábrica têxtil deixou ao
menos 43 mortos em
Nova Délhi, na Índia, na
madrugada de ontem. A
maior parte das vítimas
eram imigrantes
islâmicos que
trabalhavam na fábrica
e dormiam no local.
Além dos mortos, 64
pessoas se feriram e
foram atendidas em
hospitais da região.
Autoridades locais
atribuem o incêndio a
um curto-circuito e
dizem que a maioria
dos mortos inalou
gases tóxicos. A fábrica
produzia bolsas de mão,
e cada trabalhador
ganha emmédia US$
2,10 por dia. O dono do

prédio foi detido pela

polícia e deve responder

por homicídio culposo,

quando não há intenção

de matar.(AFP)

O presidente francês,
Emmanuel Macron, terá

uma semana de greves

e mobilizações sociais

com cerca de 800mil

pessoas que deixam o

país semiparalisado, em

protesto por uma

polêmica reforma do

sistema previdenciário.

Os franceses temem

uma “segunda-feira
negra”, especialmente na

região de Paris. A

Companhia Ferroviária

Nacional Francesa já

alertou os usuários que o

influxo para as estações

será “muito perigoso”.

considerando o serviço

mínimo estabelecido

antes da greve. O

mesmo tom foi usado

pela RATP (operadora de

transporte público de

Paris), que pediu a

“todos os viajantes que
têmapossibilidade para

adiarem seus

deslocamentos”, dada a

“forte saturação da

rede”, comdez linhas de

metrô fechadas. (AFP)

mulher é vítima de femini-
cídio. A cada hora, quatro
meninas são vítimas de es-
tupro. Então, não podemos
ficar quietas. Temos que nos
manifestar para pedir polí-
ticas públicas que visem com-
bater o fim da violência con-
tra a mulher”, disse Elizabe-
te Scheibmayr, que tam-
bémrepresenta o Comitê de
Combate à Violência do Gru-
po Mulheres do Brasil.

PROTESTOCOMFREVO

O Núcleo Recife do Mulhe-
res do Brasil reuniu cerca de
700 pessoas, na Caminhada
pelo Fim da Violência, na

Avenida Boa Viagem, no Re-
cife. Em Pernambuco, repre-
sentantes do Instituto Maria
da Penha, Startup Mete a Co-
lher, Cisam-UPE, Ministério
Público, OAB, Tribunal Re-
gional do Trabalho, Tribunal
de Justiça, Defensoria Públi-
ca, governo do estado e pre-
feituras do Recife e de Jaboa-
tão dos Guararapes aderiram
ao evento.

Os cantores pernambuca-
nos Nena Queiroga e Nando
Cordel entoaram hinos em de-
fesa da paz e das mulheres.
Teve muito frevo, Rei e Rainha
do Carnaval, em meio à serie-
dade do assunto. Para Rosea-

na Faneco, uma das líderes do
Núcleo Recife do Grupo, os ín-
dices de violência ainda são
altos e precisamos chamar a
atenção para os casos de femi-
nicídio. “Temos que começar
a conscientizar nossos filhos
dentro de casa sobre o papel
da mulher na sociedade e o
respeito que ela merece en-
quanto ser humano. A violên-
cia de gênero começa com opi-
niões que são formadas desde
cedo. E os setores públicos e
privado podem auxiliar nes-
te diálogo. Somos pontes e es-
sa caminhada foi de vitória
pelas conexões criada. (Agên-
cia Brasil e Redação)

afirmou Fernández.
O professor Héctor Rubini,

da Universidade del Salvador,
destaca que, embora “não te-
nham havido definições” em
matéria econômica, é claro
que os economistas que asses-
soram Fernández se caracte-
rizam por uma abordagem
que prioriza a intervenção do
estado para promover a indus-
trialização e, por esta via, a
recuperação do emprego e da
demanda agregada”.

Para as primeiras semanas
de governo, este economista

prevê a manutenção, ou mes-
mo o aumento do rígido con-
trole cambial imposto em ou-
tubro. Rubini também acre-
dita que será aprovada uma
nova lei orçamentária, desti-
nando verba para o combate
à pobreza. Fernández já decla-
rou que esta questão é um
“imperativo moral”.

Apesar do duro panorama
econômico, Fernández terá
um país com paz social, o
Congresso ao seu lado e tem-
po, até os vencimentos da dí-
vida. (AFP)
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Dia pode ser de
reforços de peso

HEULER ANDREY/ESTADÃO CONTEÚDO PEU RICARDO/ESP. DP

Kieza tem história no clube e está no Fortaleza Seria a terceira passagem do defensor pelo Timbu

“Mostrar à torcida que

nessemomento a

gente precisa ter

seriedade, serenidade

e traçar os objetivos.

E isso está dando

certo noNáutico. O

Náutico unido émuito

difícil de ser batido”

EdnoMelo,
presidente reeleito no Náutico

[Os números
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EDNOGANHA
BASENO
DELIBERATIVO
Aclamado com95,99% dos votos para novomandato, EdnoMelo vê seu grupo

de apoio ter amaioria de votos na eleição para o Conselho Deliberativo

JOÃO DE ANDRADE NETO

esportes@diariodepernambuco.com.br

Reeleito para o biênio
2020/2021,opresidentedoNáu-
tico,EdnoMelo,prometeanun-
ciar hoje mais duas contrata-
ções para a próxima tempora-
da. Ambas de impacto junto à
torcida alvirrubra. E segundo
apurou a reportagem do Su-
peresportes, os dois jogadores
devem ser o zagueiro Ronaldo
Alves e o atacante Kieza, am-
bos com passagens anteriores
bem sucedidas no Alvirrubro.

A reportagem ouviu várias
fontes que confirmaram as ne-
gociações com os dois atletas.
Algumas se mostrando mais
otimistas quanto a um desfe-
cho positivo, enquanto outras
de forma um pouco mais co-
medidas. Dos dois, Ronaldo Al-
ves é o que estaria mais próxi-
modeumacerto, restandoape-
nas alguns detalhes. Com re-
lação a Kieza, até a manhã da
última sexta-feira, a diretoria

ainda tentava conseguir uma
redução salarial.

Ambosviriamcompartedos
salários pagos via um grupo
de torcedores alvirrubros, que
vem colaborando com a gestão
de Edno Melo desde 2018. Foi
esse grupo, por exemplo, que
viabilizouacontrataçãodoata-
cante Ortigoza, em 2018. Vale
lembrar ainda que tanto Kie-
za, quanto Ronaldo Alves são
jogadores agenciados pelo em-
presário Igor Albuquerque, o
mesmo que trabalha com o
prata da casa Thiago, principal
revelação alvirrubra em 2019.

Kieza retornaria ao Timbu
após seis temporadas. Ídolo da
torcida, o atacante, atualmen-
te com 33 anos, estava no For-
taleza, pelo qual disputou 24
partidas no Campeonato Bra-
sileiro (dez como titular), com
apenas um gol marcado. No
início do ano, o jogador esta-
va no Botafogo, quando tam-
bém balançou as redes apenas

uma vez, em 11 jogos.
Já no Náutico, os números

do atacante são bem melho-
res. Em duas passagens, entre
2011 e o início de 2013, o joga-
dor entrou em campo 70 vezes,
com 43 gols anotados. O joga-
dor foi ainda artilheiro da Sé-
rie B de 2011 (quando o Alvir-
rubro subiu com o vice-cam-
peonato), com 27 gols. Após a
saída do Timbu, o jogador pas-
sou ainda pelo futebol japo-
nês, Bahia, São Paulo e Vitória.

Já Ronaldo Alves voltaria ao

clube quatro anos após ter si-
do negociado com o Sport por
R$ 1,1 milhão. O jogador, hoje
com 30 anos, disputou a tem-
porada de 2019 pelo CSA, mas
entrou em campo apenas 12
vezes, seis pelo Campeonato
Brasileiro. O clube alagoano
foi rebaixado, na 18ª colocação.

Essa seria a terceira passa-
gem de Ronaldo Alves pelo
Náutico. A primeira ocorreu
em 2011 e 2012, quando o de-
fensor ajudou o clube a retor-
naredepoispermanecernaSé-

rie A. O jogador retornaria em
2015 e ficaria até 2016, quan-
do chegou a ser o artilheiro
do Pernambucano, com seis
gols em 11 jogos. Ao todo, Ro-
naldo Alves disputou 107 par-
tidas com a camisa do Timbu
e marcou 13 gols. Pelo Sport,
em duas temporadas e meia,
foram 110 aparições, com seis
gols anotados.

GUILLERMOPAIVA

Monitorado desde a viagem
do gerente de futebol Ítalo

Rodrigues à Assunção, o ata-
cante paraguaio Guillermo
Paiva, de 22 anos, é mais uma
contratação do Náutico para
2020. A confirmação veio por
meio do pai do atleta, Miguel
Paiva, em comentário publi-
cado no Instagram na foto do
filho embarcando no aero-
porto. “Deus nos abençoe,
Clube Náutico”, escreveu. O
atacante tem seus direitos
presos ao Olimpia, mas dis-
putou a temporada 2019 por
empréstimo no Zamora.

TOTAL DE VOTANTES

1198
EXECUTIVO

1150 votos para Edno
1 nulo
47 brancos

CONSELHO

Nulos 03
Brancos 08
Válidos 1187
Total de cadeiras 270

Chapa de Newton

43 cadeiras
noConselho
Chapa de Alexandre

Carneiro

183 cadeiras
no conselho
Chapa de Raphael

34 cadeiras
noConselho

GERALDO RODRIGUES
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A
s eleições para o exe-
cutivo do Náutico
eram mera forma-

lidade, afinal, a chapa do
atual presidente Edno Me-
lo foi a única inscrita ao
pleito de ontem. Assim, re-
cebeu 1.150 dos 1.198 votos
dos sócios alvirrubros e teve
a sua reeleição por aclama-
ção, sendo o primeiro presi-
dente a se manter no cargo
para um novo biênio, desde
Ricardo Valois (2004 a 2007).

Ao lado dele, como vice, no-
vamente Diógenes Braga, res-
ponsável também pelo fute-
bol do Timbu. Foram registra-

dos ainda 47 votos em bran-
co e um nulo.

“2020 vai ser um ano para
a gente manter a nossa aus-
teridade, pés no chão. Mos-
trar à torcida que isso é que
vai dar certo. Mostrar à torci-
da que nesse momento a gen-
te precisa ter seriedade, sere-
nidade e traçar os objetivos
e cumprí-los. E isso está dan-
do certo no Náutico. O Náu-
tico unido é muito difícil de
ser batido”, disse Edno Melo.

“Então é esse recado que fi-
ca para a torcida, para os só-
cios que estão vendo o tra-
balho sendo desenvolvido. O
que está sendo planejado está
sendo executado de maneira
maestral. A gente não conse-

gue fazer nada que não seja
planejado”, concluiu.

Seis urnas - com sistema de
voto manual - estiveram a pos-
tos para receber os associados
aptos a pleito no clube, em
um cenário
de tranquili-
dade, sem fi-
las e muito
menos aglo-
merações.

CONSELHO

DELIBERATIVO

O cenário calmo estendeu-se
também às eleições do Delibe-
rativo, que ocorreu paralela-
mente ao Executivo. Com um
clima tenso nos bastidores, as
eleições não tiveram proble-

mas, sendo a chapa “Pra ci-
ma Náutico”, encabeçada por
Alexandre Carneiro, a que te-
rá mais assentos no nova for-
mação do órgão, com 186 dos
270 conselheiros.

Como para
o quadriênio
2020/2023 a
composição
do Conselho
Deliberativo
será propor-
cional ao per-

centual que cada chapa obte-
ve nas urnas.

Da mesma forma, as cha-
pas oposicionistas também
terão seus representantes. A
“Náutico é amor, Aflitos para
sempre”, encabeçada por Ra-

phael Gazzaneo, terá 34 luga-
res no Conselho. Assim como
a chapa “Somos Todos Náuti-
co”, de Newton Moraes, con-
tará com 43 cadeiras.

A eleição para a presidência
do órgão ocorrerá em janeiro,
com os votos dos conselhei-
ros eleitos. Porém, a tendên-
cia é que Alexandre Carnei-
ro, que ocupou o cargo de vi-
ce presidente jurídico na pri-
meira gestão de Edno Melo,
seja empossado para o cargo.

BASTIDORES TENSOS

Até as últimas 24 horas an-
tes do início do pleito, havia
indefinição quanto aos par-
ticipantes para o Deliberati-
vo. Isso porque a candidatu-

ra de Newton Moraes havia
sido impugnada por conta de
uma ação contra o clube há
três anos. Na ocasião, em
2016, Newton moveu uma
ação contra o clube questio-
nando a eleição do atual pre-
sidente do Conselho Delibe-
rativo, Gustavo Ventura. ale-
gando que Ventura não pode-
ria assumir o cargo por ter
sido feito parte da diretoria
executiva da gestão anterior,
como vice-presidente de Glau-
ber Vasconcelos.

Na noite do último sábado,
no entanto, em reunião da
Comissão Eleitoral na sede
do clube, foi decidida a sua
aptidão para concorrer nor-
malmente ao cargo.

Eleição para presidência

do Deliberativo será em

janeiro, com os votos dos

conselheiros que foram

eleitos neste domingo
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Sport embusca de
atletas “com fome”
Semmirar “medalhões”, Rubro-negromonitora atletas compotencial de Série

A e comnível econômico compatível com a nova realidade do clube

Polícia prende torcedor
inglês após ato racista

Santa Cruz quer tirar “lista
de reforços” do papel

INGLATERRA

BASTIDORES

OLI SCARFF / AFP

RICARDO FERNANDES/DP

PAULO PAIVA/DP

Fred foi vítima da injúria em partida contra o City

Primeiro reforço anunciado foi o volante Bileu, que já passou pelo clube

Contração de Jair em 2018, vindo da Série C, virou exemplo a ser seguido no time

B2
SUPERESPORTESDIARIOdePERNAMBUCO

Recife, segunda-feira, 09/12/2019

RESULTADOS

UnionBerlin 2X0 Colônia

WerderBremen0X1 Paderborn 07

ALEMÃO

NorwichCity 1X2 SheffieldUnited

NewCastle 2X1 Southampton

AstonVilla 1X4 Leicester

Brighton 2X2 Wolverhampton

INGLÊS

Belenenses 1X1 Porto

Paços Ferreira 2X3 V.deSetúbal

V.Guimarães 2X0 Portimonense

Sporting 1X0 Moreirense

PORTUGUÊS

Olympique 2X1 Bordeaux

Reims 3X1 Saint-Etienne

Nantes 1X0 Dijon

FRANCÊS

Osasuna 1X1 Sevilla

Eibar 0X1 Getafe

Betis 3X2 AthleticBilbao

Leganés 3X2 Celta

ESPANHOL

Bologna 2X3 Milan

Lecce 2X2 Genoa

Spal 0X1 Brescia

Torino 2X1 Fiorentina

Sassuolo 2X2 Cagliari

Sampdoria 0X1 Parma

ITALIANO

A polícia da região metropo-
litana de Manchester, na Ingla-
terra, prendeu ontem um ho-
memsuspeitodecometerofen-
sas racistas contra o meia bra-
sileiro Fred durante o clássico
de Manchester, no Etihad Sta-
dium, no sábado, que termi-
nou com vitória do United por
2 a 1 sobre o City, pelo Cam-
peonato Inglês.

“Apolícia foi chamadaauma
denúncia de um torcedor fa-
zendo supostos gestos e sons
racistas em relação aos jogado-
res durante o derby entre Man-
chester City e Manchester Uni-
ted”, disse a polícia, por meio
de um comunicado. A corpo-
ração informou que o suspei-
to de 41 anos foi preso em ra-
zão da “ofensa à ordem públi-

ca agravada por racismo e per-
manece sob custódia para in-
terrogatório”.

Fred foi vítima de injúria ra-
cial durante o segundo tempo
dapartidaválidapeloCampeo-
nato Inglês. Quando o United
vencia o jogo por 2 a 0, torcedo-
res do City atiraram vários ob-
jetos no gramado e imitaram
sons de macaco no momento
em que o brasileiro se prepa-
rava para cobrar um escanteio.

As imagens foram registra-
das pela transmissão da parti-
dae seespalharamrapidamen-
te pelas redes sociais. Cerca de
meia hora após o fim do clássi-
co,oCityemitiuumcomunica-
do condenando a ação de par-
te dos torcedores e informan-
do que o torcedor racista seria

banido do clube para sempre.
“O Manchester City trabalha

com um programa de tolerân-
cia zero em relação a qualquer
tipo de discriminação. Qual-
quer um que for considerado
culpado de racismo será bani-
do do clube pelo resto da vi-
da”, disse um trecho da nota.

Fred se manifestou sobre o
caso após o jogo, em entrevis-
ta à ESPN Brasil. “Infelizmen-
te, a gente está em uma socie-
dade um pouco atrasada, em
pleno 2019 a gente ainda tem
deconviver comisso”, afirmou.
“É triste, mas a gente tem de
levantar a cabeça, bola para
frente, tem de esquecer isso.
Eu falei com o árbitro depois
do jogo e eles vão tomar as pro-
vidências e ponto final”.

ANA BEATRIZ VENCESLAU

ESPECIAL PARA O DIARIO

esportes@diariodepernambucano.com.br

Tendo garantido que os anún-
cios de contratações e reno-
vações só aconteceriam após
a chegada do técnico Itamar
Schülle ao estádio do Arruda,
o executivo de futebol coral,
Nei Pandolfo, agora comemora
o ‘match’ após o período de es-
pera. Isso porque, segundo ele,
muitosdosnomesquevêmsen-
do traçados sob seu olhar para
a montagem do elenco do Tri-
color, para a próxima tempo-
rada, também estão inseridos
na ‘lista’ do novo comandante.

“Nós cruzamos os nossos no-
mes com os nomes que a co-
missão técnica do Itamar e ele
têm. Vários nomes são iguais,
temos a mesma escolha. Cru-
zamos informações”, comemo-
rou, em entrevista à reporta-
gem do Superesportes. O exe-
cutivo também cravou o desa-
fio na condição atual do Santa
Cruz e intensificou a procura
na composição do time. “Pra-
ticamente teremos que trazer
nomes para todas as funções”.

Ainda com o elenco timida-
mente se formando, o execu-
tivo garante que o trabalho es-
tá andando dentro do planeja-

mento, e que a vinda de Schül-
le trouxe ainda mais possibili-
dades. “A montagem do elen-
co continua. A gente já vinha
fazendo algumas observações,
e com a chegada do Itamar o
leque aumentou. Colhemos al-
gumas informações, e estamos
trabalhando em conjunto”, as-
segurou Nei.

BILEUDEVOLTA
O volante Bileu, de 30 anos, é
o primeiro reforço anunciado
pelo Santa Cruz para a tempo-
rada de 2020. O anúncio do clu-
be aconteceu no sábado. E,
além de conhecido pela torci-

JOÃO DE ANDRADE NETO

ANA BEATRIZ VENCESLAU

esportes@diariodepernambuco.com.br

A
té o momento, a di-
retoria do Sport já
anunciou oficial-

mente as contratações do
goleiro Carlos Eduardo, ex-
-Brasil-RS e do volante Beti-
nho, ex-Figueirense. Além
disso, está próximo de con-
firmar também os acertos
com o meia uruguaio Kevin
Mendes, que vem do futebol
ucraniano e com o atacan-
te Wesley Ribeiro, que dis-
putou a Série B pelo Vitória.
Nenhuma delas, portanto,
contratação de grande im-
pacto. Algo que deve ser de
praxe segundo o executivo
de futebol rubro-negro, Lu-
cas Drubscky.

De acordo com o profissio-
nal leonino, a ideia inicial é

trazer jogadores que queiram
crescer no futebol junto com
o clube. Mesmo reconhecendo
que a folha salarial para 2020
será maior que a paga na atual
temporada.

“Claro que terá que ser uma
folha um pouco maior. O ní-
vel de competição que vamos
disputar (Série A) está acima
e também teremos competi-
ções a mais para disputar. Te-
mos uma Copa do Nordeste e
um planejamento de ir bem
mais longe na Copa do Brasil
do que fomos este ano, quan-
do disputamos apenas um jo-
go (eliminado pela Tombense
na primeira fase)”, pontuou.

“Já com relação ao perfil de
atleta tanto eu, quanto a co-
missão técnica e a diretoria,
estamos muito voltados para
o mesmo lado. A palavra que
a gente mais fala é que quere-

mos trazer jogadores ‘com fo-
me’. Que vão vir para resolver
o nosso problema. Não vamos
trazer ninguém para passear
ou que tenha a tarimba de Sé-
rie A porque jogou Série A e o
salário já está quadruplicado
só por conta disso”, reforçou
Drubscky.

Para ilustrar isso,oexecutivo
usou o exemplo de um jogador
que passou recentemente pe-
lo clube. O volante Jair, atual-
mente no Atlético-MG.

“No ano passado, trouxemos
o Jair que estava jogando a Sé-
rie C pelo Juventude e hoje ele
éumjogador indispensávelem
um clube de Série A, que é o
Atlético-MG. Então ele era jo-
gador de Série C? Não. Ele era
um jogador já de Série A jo-
gando a Série C. Por isso pen-
samos muito mais em pros-
pectar bons valores e ir atrás.

da coral, por ter defendido as
cores tricolores nos anos de
2014 e 2015, o atleta é conhe-
cido também executivo de fu-
tebol Nei Pandolfo, por terem
trabalhado juntos no Sport.

“O Bileu é um atleta que pas-

sou pelo clube e teve um perío-
do positivo. Ele conhece bem a
divisão (Série C), já jogou aqui
e teve bom desempenho. Tem
também a identificação com
a torcida”, ressaltou Pandolfo.
O executivo de futebol coral

exaltouaindaocomportamen-
to diário do atleta como uma
forte característica. “A caracte-
rística principal dele é a qua-
lidade com o comportamento
no dia a dia, nos treinos e em
jogos”, avaliou Nei.

Tem vários clubes fazendo is-
so com excelência, como Bahia
e Goiás, com campanhas baca-
nas na Série A. Queremos atle-
tas que venham e entendam a
importância de vestir a cami-
sa do Sport”, finalizou.

KEVINMÉNDEZ
Já a negociação entre o Sport
e o meia Kevin Méndez já está
ajustada e aguarda apenas a
assinatura do contrato para
um desfecho oficial. Foi o que
garantiu a diretoria de futebol
do Leão da Ilha. O jogador uru-

guaio, de 23 anos, que acumu-
la passagem por equipes da Itá-
lia e Suíça, esteve desde o ano
passado entre o elenco do Kar-
paty, da Ucrânia. Por onde
atuou 14 vezes, e não balançou
as redes.

“A negociação está bem en-
caminhada, faltando apenas a
assinatura do contrato para ele
ser oficializado. Ele vem com
contrato até maio, e com gati-
lho de renovação até o fim do
ano que vem”, explicou o dire-
tor de futebol do Sport, Wan-
derson Lacerda.

Apesar da experiência inter-
nacional, isso não é algo que
conta pontos a seu favor, já que
o atleta terá que passar pelo
processo de adaptação à reali-
dade do time recifense, como
exaltou o diretor. “A nível de
meio campo, ele é o primeiro
jogadorqueagenteestá trazen-
do. É uma aposta. Ele já tem ro-
dagem europeia, mas jogador
quando chega aqui, leva um
tempo para adaptação. Por is-
so que temos engatilhado um
contrato. Se for bom, fica”, fi-
nalizou Wanderson.
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Confusãomarcaqueda inéditadoCruzeiro
Comdireito amuita confusão nas arquibancadas, timemineiro perde para o Palmeiras e sai de lista dos times que nunca haviam sido rebaixados na Série A

Fortaleza é omelhor nordestino

WARLEY SOARES/AM PRESS & IMAGES/ESTADAO CONTEUDO

JL ROSA/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADAO CONTEUDO

Partida foi encerrada antes do tempo previsto após quebra-quebra da torcida

Tricolor venceu o duelo regional contra o Bahia

[ Só 3 “incaíveis” CLASSIFICAÇÃO SÉRIE A

P J V E D GP GC SG

Flamengo 90 38 28 6 4 86 37 49

Santos 74 38 22 8 8 60 33 27

Palmeiras 74 38 21 11 6 61 32 29

Grêmio 65 38 19 8 11 64 39 25

Athletico-PR 64 38 18 10 10 51 32 19

SãoPaulo 63 38 17 12 9 39 30 9

Internacional 57 38 16 9 13 44 39 5

Corinthians 56 38 14 14 10 42 34 8

Fortaleza 53 38 15 8 15 50 49 1

Goiás 52 38 15 7 16 46 64 -18

Bahia 49 38 12 13 13 44 43 1

Vasco 49 38 12 13 13 39 45 -6

Atlético-MG 48 38 13 9 16 45 49 -4

Fluminense 46 38 12 10 16 38 46 -8

Botafogo 43 38 13 4 21 31 45 -14

Ceará 39 38 10 9 19 36 41 -5

Cruzeiro 36 38 7 15 16 27 46 -19

CSA 32 38 8 8 22 24 58 -34

Chapecoense 32 38 7 11 20 31 52 -21

Avaí 20 38 3 11 24 18 62 -44

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

[ Loterias

QUINA 5141

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

QUINA ACUMULOU 5.671.705,43

QUADRA 60 10.208,20

TERNO 5272 174,57

14 19 31 66 71

045791 RATEIO 500.000,001º PRÊMIO

036048 RATEIO 24.000,003º PRÊMIO

026017 RATEIO 19.000,004º PRÊMIO

076887 RATEIO 18.329,005º PRÊMIO

058477 RATEIO 27.000,002º PRÊMIO

FEDERAL 05447

04 09 20 21 40 43 79

TIME DO CORAÇÃO SANTA CRUZ/PE

TIMEMANIA 1416

FAIXA GANHADORES RATEIO (R$)

7 ACUMULOU 14.993.415,89

6 6 34.326,14

5 264 1.114,48

4 4591 9,00

3 44090 3,00

MEGA-SENA 2214

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 20.884.230,04

QUINA 44 41.300,51

QUADRA 3223 805,47

04 10 18 30 34 47

DUPLA-SENA 2021

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA ACUMULOU 2.007.432,26

QUINA 12 5.721,85

QUADRA 705 111,30

07 15 19 20 29 34

1º SORTEIO

ACERTOS GANHADORES RATEIO (R$)

SENA 0 0,00

QUINA 19 3.252,42

QUADRA 784 100,09

03 10 22 34 36 39

2º SORTEIO

O Fortaleza se despediu
do Campeonato Brasileiro
com vitória. A equipe cea-
rense bateu o Bahia por 2 a
1, ontem, em partida reali-
zada na Arena Castelão lota-
da, em Fortaleza, válida pe-
la 38ª e última rodada. No
final do jogo, a torcida do
clube cearense fez um mo-
saico para pedir a perma-
nência do técnico Rogério
Ceni em 2020.

O público de 52.552 pes-
soas foi recorde. É o maior
da competição na Arena Cas-
telão, ultrapassando a par-
tida entre Ceará x Santos,
que contou com 49.809 tor-
cedores.

Tanto Fortaleza como o
Bahia terminaram o Brasilei-
rão classificados para a Co-
pa Sul-Americana de 2020.

Invicto há sete jogos, o clu-
be cearense termina na no-
na posição com 53 pontos -
com 15 vitórias, oito empates
e 15 derrotas, além de ser o

melhor nordestino na atual
temporada. O baiano encer-
ra na 12ª colocação com 49 -
foram 12 vitórias, 13 empa-
tes e 13 derrotas.

Agora, restam apenas três

times na lista dos que nunca

foram rebaixados da série

principal do Brasileiro: Santos,

São Paulo e Flamengo –último

campeão da disputa.

Desses, só o clube carioca

competiu em todas as edições

do torneio, que começou em

1971. Santos e São Paulo

boicotaram a edição de 1979.

Antes do Campeonato

Brasileiro, havia outras

competições de caráter

nacional, como a Taça Brasil.

O Cruzeiro passou 20 rodadas

das 38 na zona de descenso.

A equipe quase foi rebaixada

em 2011, quando somou 43

pontos. Na última rodada,

porém, uma vitória de 6 a 1

sobre o Atlético-MG adiou a

ida para a Série B.

[Todos os campeões do Brasileirão[Os artilheiros

RESULTADOS

Internacional 2X1 Atlético-MG

Cruzeiro 0X2 Palmeiras

Fortaleza 2X1 Bahia

Corinthians 1X2 Fluminense

Santos 4X0 Flamengo

Vasco 1X1 Chapecoense

Botafogo 1X1 Ceará

Avaí 0X0 Athletico

Goiás 3X2 Grêmio

CSA 1X2 SãoPaulo

ONTEM 38ª RODADA

PALMEIRAS 10
1960, 1967, 1967, 1969,

1972, 1973, 1993, 1994, 2016

e 2018

SANTOS 8
1961, 1962, 1963, 1964, 1965,

1968, 2002 e 2004

CORINTHIANS 7
1990, 1998, 1999, 2005,

2011, 2015 e 2017

SÃO PAULO 6
1977, 1986, 1991, 2006, 2007

e 2008

FLAMENGO 6
1980, 1982, 1983, 1992,

2009 e 2019

CRUZEIRO 4
1966, 2003, 2013 e 2014

FLUMINENSE 4
1970, 1984, 2010 e 2012

VASCO 4
1974, 1989, 1997 e 2000

INTER 3
1975, 1976 e 1979

BAHIA 2
1959 e 1988

BOTAFOGO 2
1968 e 1995

GRÊMIO 2
1981 e 1996

ATLÉTICO-MG 1
1971

GUARANI 1
1978

CORITIBA 1
1985

SPORT 1
1987

ATHLETICO-PR 1
2001

1ºGabriel (Flamengo)

25gols

2º Bruno Henrique
(Flamengo)

21gols

3ºGilberto (Bahia) e

Eduardo Sasha (Santos)

14gols

O
Cruzeiro vai jogar
a Segunda Divisão
em 2020. O time de

Belo Horizonte foi derrota-
do por 2 a 0 para o Palmei-
ras ontem, no Mineirão, e
termina o Campeonato Bra-
sileiro na 17ª colocação.

O Cruzeiro começou o jogo
nitidamente nervoso e, logo
no primeiro minuto, Léo foi
desviar uma bola de cabeça
e quase colocou contra a pró-
pria meta. Fábio evitou o gol
contra. Os dois praticamente
dividiram a posse de bola,
mas com poucas chances cria-
das, especialmente pelo es-
quema do time mineiro, que
se defendia com praticamen-
te todo mundo. Os mineiros
finalizaram só três vezes, mas
erraram todas, enquanto os
palmeirenses finalizaram
quatro vezes, sendo duas de-
las para defesas de Fábio.

No segundo tempo, o Cru-
zeiro voltou atacando um
pouco mais, especialmente
com investidas de Sassá, mas
nada que desse trabalho pa-
ra Weverton. A tentativa pe-
lo gol fez o jogo mostrar es-
paços para o Palmeiras e, em
um contra-ataque e excelen-

te triangulação, o placar foi
inaugurado. Dudu recebeu
bola na entrada da área, deu
toque de calcanhar para Vei-
ga, que cruzou da linha de
fundo para Zé Rafael chutar
e abrir o placar. A torcida de-
sanimou, o time continuou
tentando, mas pouco conse-
guia. No contra-ataque, os pal-
meirenses ainda foram para
cima com as entradas de Ve-

ron e Willian. Dudu conse-
guiu fazer o segundo após
cruzamento na pequena área.

Aos 35 minutos do segun-
do tempo, o jogo chegou até
a ser interrompido por conta
de vandalismo praticado no
estádio do Mineirão, com ca-
deiras quebradas e atiradas
e intervenção da Polícia Mi-

litar, com bombas e tiro de
bala de borracha.

Aos 40, a partida foi nova-
mente paralisada, com todos
os atletas reunidos no centro
do gramado. Depois de mais
de cinco minutos, a decisão
do árbitro foi de acabar o due-
lo antes mesmo do apito fi-
nal por falta de segurança.

Vários torcedores foram car-
regados, a brigada do Corpo
de Bombeiros prestou aten-
dimento a diversos deles, e
alguns desceram até o gra-
mado para receber atendi-
mento. O telão do estádio exi-
biu a mensagem para que to-
dos os torcedores saíssem do
local. A equipe da TV Globo re-
portou que o delegado da par-
tida pediu para que a impren-
sa deixasse o campo.

Os jogadores do Palmeiras
deixaram o gramado às pres-
sas, os árbitros foram conduzi-
dos para os vestiários com es-
cudos da Polícia Militar, e vá-
rios jogadorescruzeirensesdei-
xaram o gramado chorando.

Com a bola rolando, o pri-
meiro gol foi marcado por Zé
Rafael, em jogada que come-
çou com belíssimo toque de
calcanhar de Dudu para Ra-

phael Veiga, que deu a assis-
tência. O segundo foi feito
por Dudu, de cabeça. O Cru-
zeiro quase não conseguiu
incomodar Weverton e só chu-

tava de fora da área.
Mesmo que conseguisse a

vitória, o Cruzeiro não evita-
ria o rebaixamento. Isso por-
que no Rio, o Ceará conse-

guiu empatar em 1 a 1 com
o Botafogo. Uma eventual vi-
tória mineira igualaria os
pontos, mas nos critérios, o
Vozão tem mais vitórias.

“Hoje é um dia muito

triste. Só tive um dia

parecido como esse

há 12 anos, quando

perdi meu pai e a

minha mãe”

Zezé Perella,
gestor de futebol do Cruzeiro
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Pernambucano conquista
título na Copa Truck
BetoMonteiro leva título após chegar em segundo lugar na primeira bateria da categoria em Interlagos

A fasemãe e gestora deYaneMarques

Martine eKahena
conquistamaprata

ESPORTES

49ERFX
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Dupla segue em alta namodalidade emira 2020

Ex-atleta foi entrevistada no Resenha Superesportes

Piloto comemoroumuito nova conquista na Truck
“Estou muito feliz,

não tenho palavras

para agradecer à

equipe, que fez um

trabalho fantástico

ao longo do ano”

Beto Campos,
campeão da Copa Truck

[Top8
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Martine Grael e Kahena
Kunze encerraram a parti-
cipação no Mundial da clas-
se 49erFX, disputado em
Auckland, na Nova Zelân-
dia, com a medalha de pra-
ta. O ouro ficou com as ho-
landesas Annemiek Bekke-
ring e Annette Duetz, que se
tornaram bicampeãs.

Atuais campeãs olímpicas,
Martine e Kahena conquista-
ram a quinta medalha em
Mundiais e são as mais vi-
toriosas da categoria. A du-
pla brasileira levou o ouro
em 2014 e a prata em 2017,
2015 e 2013.

Martine e Kahena estavam
na liderança geral da dispu-
ta em Auckland até a rega-
ta de sábado, quando tive-
ram um desempenho ruim
com o vento mais leve e fo-
ram ultrapassadas pelas ho-
landesas.

Na regata da medalha, as
velejadoras do Brasil ficaram
na nona colocação, soman-
do 18 pontos, se garantindo
no segundo lugar geral. Bek-
kering e Duetz ficaram em
terceiro na última prova pa-
ra garantir o ouro. O bronze
ficou com as dinamarquesas
Ida Nielsen e Marie Olsen.

ANA BEATRIZ VENCESLAU

ESPECIAL PARA O DIARIO

esportes@diariodepernambuco.com.br

Em sua trajetória atlética que
perdurou por 20 anos, Yane
Marques acumulou premia-
ções como o bicampeonato
pan-americano em 2007 e
2015, medalha de prata nos
Jogos Pan-americanos de Gua-
dalajara, no México, em 2011 e
medalha de bronze nas Olim-
píadas de Londres, em 2012.
Mesmo fora das competições
do pentatlo moderno, moda-
lidade que engloba cinco pro-
vas (esgrima, natação, hipis-
mo, corrida e tiro ao alvo),
ela continua se multiplican-
do até hoje nas atividades do

dia a dia. Ela foi a entrevista-
da desta semana no programa
Resenha Superesportes, que vai
ao ar toda segunda-feira no
canal do YouTube do Diario

de Pernambuco e que pode-
rá ser vista na íntegra.

Completando três anos co-
mo secretária executiva de Es-
portes na Prefeitura do Reci-
fe, Yane revela como é estar
“do outro lado” e usar o tra-
balho de gestão para incenti-
var outros jovens a tornarem
o esporte uma prioridade na
vida. Além disso, em reta fi-
nal da gravidez, Yane ganhou
uma companhia para as aven-
turas: sua filha Maya.

Para quem “respira esporte”

como Yane gosta de reafirmar,
ocupar o primeiro lugar com
um novo motivo pedia caute-
la. E, é sem abrir mão dos prin-
cípios básicos do esporte, que
ela se aventura na maternida-
de. Com toda preparação, foco
e disciplina que a chegada de
uma bebê exige. “Nós, mulhe-
res e atletas, que vivemos no
esporte de alta intensidade,
adiamos o sonho de ser mãe.
E chegou a minha hora de trei-
naressenovoesporte”, revelou.

Formada em Educação Física
e com curso avançado em ges-
tão esportiva, ela conta que o
trabalho desenvolvido na pre-
feitura não é visando a prepa-
ração das pessoas para compe-

tições de alta intensidade, co-
moaconteceucomela.Mas, ali-
mentar hábitos na rotina, que
possam contribuir com uma
condição mais saudável. “Eu
sou apaixonada pelo esporte
e tenho a convicção de que é
uma ferramenta de transfor-
mação de vidas. Eu fui vítima
dessa transformação. Então,
a minha missão hoje é fazer
com que outras pessoas pos-
sam ter a vida transformada
em virtude da vivência com o
esporte. Não precisa ser atle-
ta olímpico, mas sair de casa
e colocar a atividade física na
rotina, contribuir para a me-
lhor qualidade de vida.”

Para obter êxito e poder co-

lher frutospositivos comasno-
vas gerações, através do traba-
lho, a gestora faz um paralelo
que une dois pilares de forma-
ção: esporteeeducação. “Oatle-
ta busca ter excelência em tu-
do o que ele faz. Então, se ele

quer ser o melhor aqui, na pis-
ta, na piscina, na quadra ou
no tatame, ele senta na cadei-
ra pra ser um bom aluno tam-
bém. E ele vira exemplo, ele
vira modelo e a gente dá nos-
sa contribuição para cidade”.

5 títulos
Felipe Giaffone

3 títulos
Roberval Andrade

Leandro Totti

Beto Monteiro

4 títulos
Wellington Cirino

2 títulos
Renato Martins

Oswaldo D. Jr.

Jorge Fleck

Osmaiores campeões de corrida de caminhão nopaís,
somandoaextintaFórmulaTruck comaatualCopaTruck

O
piloto pernambu-
cano Beto Montei-
ro conquistou on-

tem o título da Copa Truck
após chegar em segundo lu-
gar na primeira bateria do
dia no autódromo José Car-
los Pace, em Interlagos. Va-
le lembrar que a competi-
ção mudou de nome desde
2017, quando até então era
chamada de Fórmula Truck.
Com o antigo nome, Montei-
ro também já havia vencido
a competição em duas opor-
tunidades.

O pernambucano chegou
para as últimas duas corri-
das do ano em uma situação
bastante favorável. Vencedor

de oito corridas das 16 dis-
putadas na Copa Truck 2019,
bastava a ele chegar em 4º lu-
gar nas duas provas que serão
realizadas pa-
ra ser o cam-
peão. Mas na
primeira ba-
teria foi o se-
gundo colo-
cado e na se-
gunda, foi o
terceiro.

“Hoje foi a
cereja do bolo.
Um bolo que a
gente veio construindo ao lon-
go do ano. E um bolo muito
gostoso, por sinal, pois foi um
ano fantástico. Talvez, o me-

lhor da minha vida nas corri-
das de caminhões. Estou mui-
to feliz, não tenho palavras pa-
ra agradecer à equipe, que fez

um trabalho
fantástico ao
longo do ano.
O mérito é
deles, pois eu
só conduzi o
que eles me
deram”, disse
Monteiro, ao
site Racing lo-
go após a cor-
rida.

Além do título, o piloto ain-
da tentou ajudar seu compa-
nheiro de equipe, Paulo Salus-
tiano, cedendo sua posição pa-

ra terminar a competição com
o vice-campeonato, o que aca-
bou não ocorrendo por conta
de apenas um ponto.

“A gente tinha um traba-
lho para que o Salu fosse vi-
ce. Como eu garantiria o tí-
tulo com o segundo lugar, eu
abri passagem para ele para,
na segunda, tentar trazê-lo
para o vice-campeonato. Mas
fiz com prazer, pois o Salu é
um baita piloto, trabalhou
muito. Me ajudou durante
o ano também, então dei es-
sa vitória com ele com mui-
to prazer”, explicou Montei-
ro. Em 2020 o piloto seguirá
como piloto da Volkswagen
para a competição.
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U
mdomingomovimen-
tado e ensolarado na
praia de Boa Viagem,

Zona Sul do Recife, foi o ce-
nário de um assassinato por
motivação banal. Uma discus-
são desencadeada por um co-
po de cerveja, num trecho na
altura da Pracinha de Boa Via-
gem, resultou na morte de
Eduardo Sebastião da Silva,
48 anos, ontem, por volta das
15h. Ele aproveitava a tarde
com a família quando foi ba-
leado com um tiro nas costas
e morreu no local. O filho de-
le, Kevin Lucas da Silva, 19,
foi atingido por tiro na região
do tronco e encaminhado ao
Hospital da Restauração, no
bairro do Derby, área central
da cidade. Procurada pela re-
portagem, a assessoria do hos-
pital informou que o quadro
de saúde do jovem só será
atualizado hoje.

De acordo com informações
da Polícia Civil, por meio da
Força Tarefa Homicídios na
Capital, testemunhas relata-
ram que tudo começou quan-
do uma mulher passou próxi-
mo da mesa de Eduardo Se-
bastião e derrubou o copo de
cerveja da vítima, que cobrou
o valor da bebida desperdiça-
da. Ela teria dito que busca-
ria o dinheiro.

Quando voltou, estava acom-
panhada por dois homens. Um
deles seria o seu marido, que
se identificou como um poli-
cial. Após indagar Sebastião
pela discussão com a mulher,
eles iniciaram um bate-boca,
que logo se transformou em
uma briga corporal. Um de-
les, que estava armado, dis-
parou diversas vezes contra
Eduardo, que foi atingido nas
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Executadonapraia
pormotivo banal
Homemde 48 anos foi assassinado e o filho dele, de 19, baleado depois de um

desentendimento por causa de copo de cerveja, ontemà tarde, emBoaViagem

Inscrições abertas para Secretaria de Saúde doRecife

Showatraimais
de30milpessoas

Lagoa doAraçá receberá novo Parcão emdoismeses
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Emmaio de 2018, um homicídio também num domingo na praia chocou banhistas

São 695 vagas, com salários de R$ 833,60 a R$ 13.585,50

Candeias recebeu Elba, Geraldo Azevedo e orquestra

Espaço terá ambiente misto, área para tutores e agility

costas. Segundo a polícia, a
vítima permaneceu conscien-
te por cerca de 15 minutos,
mas não resistiu ao ferimen-
to e faleceu no local. Uma
equipe da Polícia Militar rea-
lizou o isolamento do local
até a chegada do Instituto de
Criminalística.

INTERNADO

Kevin Lucas foi levado às

pressas ao HR após ser ba-
leado no tronco. Ele foi en-
caminhado à “sala verme-
lha”, destinada a casos gra-
ves. O responsável por reco-
lher os relatos das testemu-
nhas foi o delegado Adyr de
Almeida, do Departamento
de Homicídio e Proteção à
Pessoa (DHPP), que regis-
trou o caso na Delegacia de
Boa Viagem. O oficial che-

gou a ir ao HR para falar
com Kevin Lucas, mas o jo-
vem já estava sendo subme-
tido a cirurgia.

Até o fechamento desta edi-
ção, o suspeito não tinha sido
identificado. A Polícia Civil
informou que o caso seguirá
sob investigação da 3ª Delega-
cia de Polícia de Homicídios
e do Departamento de Homi-
cídio e Proteção à Pessoa.

A Prefeitura do Recife vai
realizar um concurso públi-
co com 695 vagas de níveis
médio, técnico e superior pa-
ra cargos efetivos da Secreta-
ria de Saúde (Sesau) do muni-
cípio. O edital que autoriza o
processo seletivo foi publica-
do no Diário Oficial do Muni-
cípio (DOM) de sábado. As ins-
crições variam de R$ 50 a R$
100, a depender do cargo, e
poderão ser feitas de hoje até
o próximo dia 13 de janeiro
no site do Instituto AOCP, res-
ponsável pelo certame.

O edital completo poderá
ser conferido no site da orga-

nizadora, no portal da Prefei-
tura do Recife (www.recife.pe.

gov.br). Os cargos disponíveis
são: médicos de diversas espe-
cialidades, enfermeiro e téc-
nico de enfermagem, cirur-
gião dentista, fisioterapeuta,
nutricionista, psicólogo, assis-
tente social, terapeuta ocupa-
cional, profissional de educa-
ção física, auxiliar e técnico
de saúde bucal, farmacêutico,
fonoaudiólogo, biólogo, quí-
mico, sanitarista, agente de
saúde ambiental e controle de
endemias (Asace), entre ou-
tros. Os salários variam de R$
833,60, para técnico em sa-

neamento, e podem chegar a
R$ 13.585,50, para médico
com carga horária de 40 ho-
ras semanais.

Para a maioria das vagas, o
processo seletivo será realiza-
do em duas etapas (provas ob-
jetivas e de títulos). Já para al-
guns cargos de níveis médio
e técnico, a seleção será feita
em etapa única. No caso do
Asace, será exigida a realiza-
ção de um curso introdutório.
O concurso terá validade de
dois anos, podendo ser pror-
rogado por igual período.

As provas objetivas aconte-
cerão no dia 1º de março. O

gabarito preliminar e o ca-
derno de questões da prova
objetiva serão divulgados um
dia após a aplicação da pro-
va, no site do Instituto AOCP.
Os candidatos aprovados nes-
ta fase realizam prova de tí-
tulos no dia 25 do mesmo
mês. Dez por cento das vagas
destinadas a cada cargo se-
rão reservadas para pessoas
com deficiência. A convoca-
ção dos aprovados será feita
de acordo com as necessida-
des da Secretaria e quem não
for aprovado dentro do nú-
mero de vagas ficará no ca-
dastro de reserva.

Mais de 30 mil pessoas lo-
taram a Praia de Candeias,
em Jaboatão, na noite de on-
tem para acompanhar o
show de encerramento do
projeto Sons do Brasil. A Or-
questra Sinfônica Heliópo-
lis, do Instituto Bacarelli, to-
cou pela primeira vez ao la-
do de Elba Ramalho e Geral-
do Azevedo. O repertório
transitou entre erudito e
clássicos como Caravana, Tá-
xi lunar, Chão de giz, Leão
do Norte e Ai que saudade
d’ocê. No bis, Eu quero um
banho de cheiro e Choran-
do e cantando, com todo o
público cantando junto.

“É uma grande alegria can-
tar ao lado da Orquestra He-
liópolis e estou muito feliz
com o convite”, declarou El-

ba Ramalho. Geraldo Azeve-
do também fez coro na sa-
tisfação de tocar com os mú-
sicos da comunidade de He-
liópolis, em São Paulo. “É
uma honra muito grande to-
car com a orquestra, princi-
palmente numa festa linda
como essa.”

ENCERRAMENTO

Para Eduardo Campanella, vi-
ce-presidente de marketing
da Unilever, empresa respon-
sável pelo projeto que, além
de Jaboatão, passou por São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte, a festa se encerrou
da melhor forma. “É um or-
gulho encerrar o Sons do Bra-
sil com um show tão emocio-
nanteecomumaenergiacon-
tagiante em Jaboatão”, disse.

A Lagoa do Araçá, no bair-
ro da Imbiribeira, vai ganhar
um Parcão. Foi assinada, no
sábado, a Ordem de Serviço
para início das obras do no-
vo equipamento, ainda nes-
te mês e com previsão de en-
trega em até 60 dias. Com
um investimento de R$ 40
mil, o parque especialmen-
te construído para cachor-
ros terá área de 400 m2 e fi-
cará localizado ao lado da

quadra poliesportiva da la-
goa. Na ocasião, também foi
celebrado o aniversário de
seis anos da primeira Acade-
mia Recife da cidade.

O Parcão da Lagoa do Araçá
vai contar com ambiente mis-
to para integração de cães com
comportamento amistoso,
área para tutores com bancos
e vegetação natural e agility,
com obstáculos para os cães
se exercitarem. Também ha-

verá água e lixeiras. O primei-
ro espaço dedicado aos cachor-
ros no Recife foi inaugurado
em 2016, na Praça Souto Fi-
lho, no bairro da Jaqueira. Em
seguida, surgiram Parcão nos
parques Santana, Dona Lindu
e Santos Dumont.

Em 12 de dezembro de 2013,
a Lagoa do Araçá ganhou a
primeira Academia Recife da
cidade, com 250 m2 de área,
26 equipamentos em aço ino-

xidável para musculação, alon-
gamento e ginástica localiza-
da. Hoje, a capital pernambu-
cana tem 19 Academias Reci-
fe. Os locais, funcionam de se-
gunda a sexta-feira, das 5h30
às 9h30 e das 17h às 21h, e aos
sábados, das 6h às 10h. Cada
turma tem em média 30 alu-
nos e as atividades duram 40
minutos. As inscrições acon-
tecem por meio do aplicativo
Mude Fit.
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Asantaque
transcende
religiões
Fiéis da Nossa Senhora da Conceição emuitos

seguidores de outras religiões participaram

ontem do encerramento da Festa doMorro
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Treze missas, procissão e um dia inteiro de fé e devoção no último dia de celebração no Morro da Conceição

[Ação

Protagonista no debate sobre clima

PernambucanosvencemOlimpíada
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Geraldo Julio se reuniu com líderes latinoamericanos

Grupo concorreu com times da Rússia e América Latina

O prefeito Geraldo Julio se
reuniu ontem com represen-
tantes de nove países da Amé-
rica Latina com o objetivo de
alinhar estratégia de interes-
ses para os governos locais du-
rante a Conferência das Par-
tes da ONU sobre o Clima
(COP25), em Madri, na Espa-
nha. O encontro abordou as
propostas de ação climática e
discutiu como instituições fi-
nanceiras, redes de cidades,
agências internacionais, en-
tre outros, podem contribuir
com o desenvolvimento e apli-

cação dessa agenda. Segundo
o Painel Intergovernamental
de Mudança Climática (IPCC),
o Recife está entre as 16 cida-
des mais vulneráveis do mun-
do para os efeitos da mudan-
ça climática.

Além do prefeito do Reci-
fe, que também é presiden-
te para a América do Sul dos
Governos Locais pela Susten-
tabilidade (ICLEI), estiveram
presentes outros prefeitos la-
tinoamericanos como Fer-
nando Rodriguez, de Santo
Domingos (Chile); Verny Va-

lerio, de San Rafael de Here-
dia (Costa Rica); Claudio Cas-
tro, de Renca (Chile), Dioní-
sio Scarpin, de Avellaneda
(Argentina), Nasry Asfura,
de Tegucigalpa (Honduras) e
Gonzalo Durán, de Indepen-
dência (Chile).

“Contamos com represen-
tantes de nove países, muitos
prefeitos, representantes de
governos estaduais e da so-
ciedade civil e alinhamos
uma agenda de convergência
para mostrar que em toda a
América Latina tem governos

locais comprometidos com o
combate à emergência climá-
tica”, afirmou Geraldo Julio.
“Tivemos oportunidade ain-
da de mostrar exemplos de
políticas públicas feitas no
Recife, que podem servir de
exemplo para vários outros
municípios.”

No encontro, o prefeito des-
tacou as ações que colocaram
a capital pernambucana em
posição de destaque no tema
das mudanças climáticas e
levaram a cidade à liderança
da Rede ICLEI na América La-

Um grupo de estudantes
pernambucanos conquistou
ontem o primeiro lugar na
Olimpíada Online de Física
(OFF). Os alunos do Colégio
GGE concorreram na cate-
goria livre, que reúne maio-
res de 18 anos. As provas fo-
ram realizadas na última
sexta-feira. Concorreram
com eles participantes de
toda a América Latina e tam-
bém da Rússia.

A equipe pernambucana,
intitulada Checkmate, é com-
posta por quatro alunos de
ensino médio e um professor
de física. “Nessa categoria que
participamos, concorrem uni-
versitários, graduandos, mes-
trandos, doutorandos e pós-
-doutorandos”, disse o profes-
sor Rafael Trigueiro. Além do
primeiro lugar na categoria
livre, os competidores tam-
bém foram agraciados com o

segundo lugar geral em toda
a competição.

A Olimpíada Online de Fí-
sica (OOF) é administrada pe-
la Sociedade Peruana de Do-
centes de Física (SPDF), com
o objetivo de estimular e pro-
mover o estudo da discipli-
na, e neste ano promoveu a
sétima edição. A competição
consiste na resolução de 30
questões de física dentro de
três horas. “A competição é

dividida em três fases. A pri-
meira tem seis questões, a
segunda 12, e a terceira 12,
mas você só passa de fase se
conseguir resolver mais de
60% das questões da fase an-
terior”, explicou o professor.
Além dele, fizeram parte da
equipe os estudantes Caio
(2º ano), Victor, Pedro e Ga-
briel (3º ano). “Essa foi a pri-
meira vez que participamos.
Decidimos concorrer para

EMANNUEL BENTO

emannuel.bento@diariodepernambuco.com.br

U
ma massa azul e bran-
ca subiu o Morro da
Conceição, desde a ma-

drugada de ontem, para cele-
brar a finalização da 115ª Fes-
ta do Morro, iniciada no dia 28
de novembro. Só ontem foram
realizadas13missas.Aonascer
do dia, mesmo com o sol forte,
devotos de diferentes idades e
classes sociais peregrinaram
pelas ladeiras e escadarias do
morro da Zona Norte do Reci-
fe para conseguir um lugar aos
pés da secular estátua da Ima-
culada Conceição. Eles pediam
bênçãos, faziam promessas ou
agradeciam por realizações.

Luís Francisco, 36, visitou a
santa junto com a esposa Neid-
ja, 35, os filhos Heitor, 10, Téo,
3, e a sogra Lindinalva, 63. Re-
sidentesdeJardimPaulista,eles
são devotos de Nossa Senhora
da Conceição há anos e manti-
veram a tradição. “Eu venho
desde criança, e principalmen-
tedepoisquepasseiemumcon-
curso para estudar em uma Es-
cola de Referência”, diz Luis.
Ele conta que os dois filhos do
casal foramlevadosàsantaain-
da bebês, inclusive o caçula,
Téo,quenasceuprematuro.Co-
mo deu para atestar ontem, é
comum que as famílias, sobre-

tudo mães, levem os filhos pe-
quenos para pedir bênçãos.

Antônio Carlos, 53, trabalha
como ajudante na Festa do
Morro há cinco anos. O volun-
tariado é uma promessa que
o recifense fez caso conseguis-
se uma nova casa. “Quando eu
era pequeno, morava em uma
casa feita com tábuas. Sempre
tinha enchente quando cho-
via. Hoje tenho minha casa
própria de alvenaria, com pri-
meiro andar. E durmo tran-
quilo. Conceição é uma mãe
que faz por todos nós”, diz, res-
saltando a importância da fé
para superar obstáculos. “Ser
voluntário aqui é muito bom.
Fazemos amizades, recebemos
doações e agradecimentos.
Cheguei aqui às 6h e só vou
embora para casa às 21h”, diz,
com sorriso no rosto.

No meio de vários fiéis em
estado de calmaria ao orar pa-
ra a santa, Vânia Girlene era
uma das poucas, talvez a úni-
ca naquele momento, vestindo
um turbante branco. A recifen-
se é praticante do candomblé,
atuando no terreiro Ylê Axé
Yemanjá Sessi, na cidade de Ca-
ruaru, no Agreste. Ela estava
acompanhada pela esposa, Mi-
chelle Medeiros, 35, e pelo fi-
lho Antônio, de 11. Entre as no-
vidades da 115ª edição da fes-

ta, houve a realização de uma
celebração inter-religiosa com
representantes de denomina-
ções de matriz africana. Essa
foi a motivação da primeira vi-
sita de Mãe Vânia.

“Eu sou do candomblé, mas
acredito em Maria, além dis-
so vim pagar a promessa do
nascimentodomeufilho”, con-
ta. “A ideia de Deus é uma só.
Neste ano, teve essa iniciativa
de trazer o povo da matriz afri-
cana para cá e isso é bom, por-
que não tem motivo para exis-
tir preconceito. Temos de nos
juntar”, diz Vânia. Michelle,
sua esposa, afirma que já fre-
quentou o evento no passado,
mas passou oito anos sem re-

tornar. “Estou voltando por
conta dessa aproximação com
o afro. No candomblé, Nossa
Senhora da Conceição é repre-
sentadapor Iemanjá.Atéoazul
e branco são similares. A fé da
gente não muda nada, inde-
pende de religião.”

Por volta das 14h, devotos
se concentraram em frente à
Prefeitura do Recife, no Cais
do Apolo, Bairro do Recife, pa-
ra a tradicional procissão de
encerramento. O desfile co-
meçou às 15h, seguindo pela
Avenida Norte. Quando che-
gou no viaduto João de Bar-
ros, que entrecorta as aveni-
das Norte e Agamenon Maga-
lhães, o trio elétrico sofreu

uma falha mecânica e causou
um atraso de uma hora.

A caminhada só foi retoma-
da às 17h, quando o trio foi
substituído. Ao anoitecer, uma
multidão seguiu a imagem da
santa até o Morro em um per-
curso de 8 quilômetros. O ar-
cebispodeOlindaeRecife,dom
Fernando Saburido acompa-
nhou o carro andor junto aos
fiéis. Ele realizou uma missa
na Praça do Santuário às 19h,
a última da programação, um
pouco depois que a santa fi-
nalmente chegou ao morro,
sob catarse de tantos fiéis que
dão vida a uma tradição que
transcende religiões e demons-
tra a força cultural da fé.

No último sábado, oDiario

esteve nos festejos em

homenagemàNossa Senhora

daConceição, coma ação de

entrega de dezmil exemplares

aos devotos, numa edição

especial e compôster da

imagemda santa. A iniciativa

contou coma parceria daÁgua

Sanitária Brilux. “Eu

acompanho oDiario hámuito

tempo e tenho grande

admiração pelo jornal. Fico

muito feliz ao vê-lo e

agradecida pelo carinho com

omorro”, declarou a

comercianteMaria Rita

Ferreira dos Santos.

tina. Entre as medidas estão
o lançamento do Plano de
Adaptação Climática do Re-
cife, o decreto que declara o
Reconhecimento à Emergên-
cia Climática Global pelo mu-

nicípio e também o fato de a
cidade ter sido a primeira a
incluir na grade curricular
da rede pública de ensino a
matéria Sustentabilidade e
Emergência Climática.

ver como seria e dar o me-
lhor de si. No sábado, fomos
ver como havia sido a pon-
tuação do primeiro lugar no

ano passado e percebemos
que teríamos chance na nos-
sa categoria”, detalhou Ra-
fael Trigueiro.

Ao contrário do publicado

na matéria da edição do fim

de semana, a agência de

publicidade que atende à

marca Brilux há mais de 30

anos é a BG9. O Diario pede

desculpas pelo erro.

[ Errata
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P
ara encerrar um ano de
boa safra e conquistas
para o cinema Pernam-

bucano, o Festival de Curtas
de Pernambuco (FestCine) fe-
cha o circuito da sétima arte
de 2019 com uma programa-
ção especial. É a 21ª edição do
evento, de hoje a sábado, no
Cinema São Luiz, no Centro
do Recife. Toda programação
é gratuita. A abertura hoje
tem início às 18h30.

O festival homenageia o ci-
neasta Alexandre Figueirôa,
doutor em cinema pela uni-
versidade francesa de Sorbon-
ne, e a atriz Conceição Cama-
rotti, que atuou em filmes co-
mo Texas Hotel (1999), Baixio das

bestas (2006), A festa da menina

morta (2008) e A febre do rato

(2011). Na seleção de filmes, en-
tre 152 trabalhos inscritos, fo-
ram selecionadas 49 obras pa-
ra a programação, represen-
tando cidades do Litoral ao Ser-
tão, a exemplo de Arcoverde,
Buíque, Carpina, Caruaru, Iga-
rassu, Jaboatão dos Guarara-
pes, Jatobá, Olinda, Orobó, Pe-
trolândia, Petrolina e outras.

Luciana Campelo, coorde-
nadora de audiovisual da Se-
cult, ressalta que o FestCine
abarca em sua curadoria fil-
mes de difícil acesso, atentan-
do para produções fora do con-
texto do Recife e produções
mais experimentais. “O even-
to é uma importante porta
para exibir as novidades do

audiovisual pernambucano,
principalmente porque é um
dos poucos festivais que tem
o espaço para formação e pa-
ra uma maior diversidade dos
formatos audiovisuais, tais co-
mo videoarte, experimental,
videoclipe. Além disso, neste
ano ressaltamos que temos
muitos filmes de todas as re-
giões de Pernambuco, fugin-
do um pouco da dominância
de produções do Recife.”

Na competição do festival,
foram viabilizados cerca de R$
58,5 mil em premiações, que
serão divididos entre a Mostra
Competitiva Geral e na Mostra
CompetitivadeFormação.Tam-
bém terá a premiação do Tro-
féu Fernando Spencer para os
filmes que concorrem na Mos-

tra Competitiva Geral em di-
versas categorias. Entre os des-
taques da programação estão
os curtas Piu Piu, de Alexandre
Figueirôa, na quarta, exibição
especial do filme Bacurau, de
Kleber Mendonça Filho e Julia-
no Dornelles, às 17h do sába-
do. A sessão contará com aces-
sibilidade comunicacional pa-
ra pessoas com deficiência.

História deumcasamento éo
melhor filmedeNoahBaumbach

Scarlett Johansson e AdamDriver são protagonistas do longa disponível na Netflix

“Temos muitos filmes

de todas as regiões

de Pernambuco,

fugindo um pouco

da dominância de

produções do Recife”

Luciana Campelo,
coordenadora da Secult

[ PROGRAMAÇÃO
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Piu Piu está na programação

e é de autoria do cineasta

Alexandre Figueirôa, um dos

homenageados do evento
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HOJE

MostraCompetitiva Formação

-Espelhos(documentário),deCa-

rol Lima

- Linha da mão (documentário),

de Victória Drahomiro

-Omeninoque tinhamedodo rio

(ficção), de Dir. Coletiva

-NotíciasdeSãoPaulo(documen-

tário), de Priscila Nascimento

Mostra Competitiva Geral

-Marie (ficção), de Leo Tabosa

- Não moro mais aqui (anima-

ção), de Laura de Araújo

- Corpo em brasa - Romero Fer-

ro e Duda Beat (videoclipe), de

Sâmia Emerenciano

-Deus tedêboasorte (documen-

tário), de Jacqueline Farias

TERÇA

MostraCompetitiva Formação

- A última feira (documentário),

de Tharciele Santiago

- AA- (ficção), de Pedro Ferreira

- Cena jazz (documentário), de

Tiago Silva

Mostra Competitiva Geral

-Ex-humanos (ficção), deMaria-

na Porto

- Barbas de molho (animação),

de Eduardo Padrão e Leanndro

Amorim

-Nomedebatismo-Frances (do-

cumentário), de Tila Chitunda

-Revólver (videoclipe), deCezar

Maia

- Banzo (experimental), de Ra-

fael Nascimento

- Caranguejo rei (ficção), de Ta-

ciano da Silva

- Elos (documentário), de Julia-

na Lima

-Desumanize o humano (video-

clipe), de Sérgio Dantas

QUARTA

Mostra Competitiva Geral

- BRAVO! (documentário), de

João Gabriel Lourenço

-Legadoeresistência (documen-

tário), de Dir. Coletiva

-FilmeClipeFavelaemcrise -Ma-

rolas Crew (documentário), de

Dir. Coletiva

- Nu NgiSénégal: Imigrantes no

Recife (documentário), de Erick

da Silva

-Volta seca (ficção), de Roberto

Veiga

- Um peixe pra dois (animação),

deChiaBelotoeMarilaCantuária

-PiuPiu (documentário), deAle-

xandre Figueirôa

-Corpomonumento (experimen-

tal), de Alexandre Salomão

-Suportoperder (videoclipe), de

Cezar Maia

- O balido interno (ficção), de

Eder Deó

- Zumbi (videoclipe), de Rafaela

Gomes

QUINTA

Mostra Competitiva Geral

- Mansão do amor (ficção), de

Renata Pinheiro

-Omundo de Clara (animação),

de Ayodê França

-Eu falocomtodomundo (video-

clipe), de BuguinhaDub eCosta

Neto

- Hoje sou felicidade (documen-

tário),deJoãoLuíseTiagoAguiar

- Rosário (ficção), Juliana Soa-

res e Igor Travassos

- Quarto negro (ficção), de Car-

los Kamara

-Nabuscado conhecimento (vi-

deoclipe), deCassianoCassique

-Dias tãovermelhos (experimen-

tal), de Clara Gouvêa

- Hotel Central (documentário),

de Tiago Martins Rêgo

- Brega protesto - Sem Destrui-

ção (videoclipe), deDir. Coletiva

SEXTA

Mostra Competitiva Geral

-Até10(ficção),deGabrielCoelho

- Una - Faz ideia (videoclipe), de

Chico Ludermir

-Quando a chuva vem? (anima-

ção), de Jefferson Batista

-Naticoda (experimental), deTa-

ciano Valério

- Atrofia (ficção), de Geisla Fer-

nandes e Wllyssys Wolfgang

- Arrete - Numme encabule (vi-

deoclipe), de Nathalia Simião

-Sambadadosmascarados (do-

cumentário), de Chia Beloto e

Rui Mendonça

- D-20 vermelha (ficção), de

Djaelton Quirino

-Ouçao corpo falar (experimen-

tal), de Ana Gabriela e Sofia de

Oliveira

SÁBADO

17h: Bacurau (ficção), de Kleber

MendonçaFilhoeJulianoDornel-

les - Sessão com acessibilidade

19h:Mostra Documentando

20h: Cerimônia final

No último Festival de Vene-
za, História de um casamento era
favorito ao Leão de Ouro, mas
saiu sem prêmio. Pode até ser
que os jurados tenham torci-
do o nariz para o longa de
Noah Baumbach, que estreou
na última sexta no Brasil ape-
nas na Netflix, mas é mais pro-
vável que tenham entendido
que o filme não precisaria de
chancela. Se foi o caso, esta-
vam certos: o drama sobre di-
vórcio é um dos mais cotados
ao próximo Oscar. É a história
de Nicole (Scarlett Johansson)
e Charlie (Adam Driver), casal
jovem que tinha tudo para ter
um casamento feliz e longevo.
Mas que, sem motivo verdadei-
ramente forte ou mais claro,
está à beira da separação.

Charlie é um diretor de tea-
tro experimental, que ama a
agitação de Nova York, en-
quanto Nicole é uma atriz de
cinema comercial, mais afei-
ta à serenidade californiana.
Costumam contornar suas di-

Festival de Curtas de Pernambuco (FestCine) exibe 49 obras de hoje a sábado, no São Luiz, e encerra um ano de grande safra na sétima arte do estado

PARAFECHARUM

GRANDEANODOCINEMA

ferenças com habilidade, mas
o acúmulo de pequenos de-
sentendimentos gera uma cri-
se que só piora quando os ad-
vogados de cada um entram
em cena. E, assim, Nicole e
Charlie,mesmomantendoum
forte sentimento mútuo
(amor?), se veem cada vez mais
em lados opostos.

Elogiado por seus roteiros,
Baumbach encontra uma voz
própria e atinge uma homoge-
neidade, sobretudoemumlon-
ga com tanta oscilação de tons,
do humor rasgado ao desespe-
ro. É que algo permeia o filme
em sua totalidade e lhe dá
equilíbrio: a ternura do dire-
tor por seus protagonistas.

Baumbach viveu situação se-
melhante na vida real, e isso
se faz sentir. Até reconhece na
tela seus erros: Charlie tem
propensão a ser controlador,
o que sufoca Nicole. Há algo
demachistanessaatitude,mas
ler os problemas daquele rela-
cionamento unicamente des-
sa forma seria impropriedade.

CRÍTICA
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Recife, segunda-feira, 09/12/2019

[ Palavras cruzadas [ 8 erros[ Astros

Solução:1:Tamanhodotrombone.2:Detalhenabocadohomem.3:Detalhenabordado
vidrodocarro.4:Detalhedocapôdocarro.5:Tamanhodamanganobraçodireitodohomem.
6:Quantidadedecírculosdapartetraseiradoveículo.7:Tamanhodacalotadarodatraseira.
8:Detalhenaespessuradarodatraseira.

ÁRIES (21/03 a 20/04) - Uma gama
de influências deixará todos pensati-
vos hoje, no seu caso pode ser parar
paraanalisar omodocomoaspessoas
oenxergam.Fazerumaautocríticanor-
malmente traz resultados positivos.

TOURO (21/04a20/05) -Problemas
e desafios podem confundi-lo hoje, le-
vando-oatomarocaminhoerrado.Suas
intenções são asmelhores possíveis.

GÊMEOS (21/05 a 20/06) - Não se
preocupe se alguém o colocar na ber-
linda hoje, pois até amanhã ninguém
se lembrarámais disso. Portanto, não
faça drama, pois isso só pioraria ain-
da mais as coisas. Você é espirituoso
e charme é o que não lhe falta.

CÂNCER (21/06 a 22/07) - Mesmo
que receba uma tarefa ou pedido que
pareça difícil de ser cumprido, aceite
a com prazer tal responsabilidade.

LEÃO (23/07 a 22/08) - Seperceber
que cometeu umerro, ao invés de ten-
tar esconder o fato, pare e tente cor-
rigi-lo imediatamente. O que agora é
apenas um errinho pode se transfor-
mar num grande problema no futuro
se não for consertado já.

VIRGEM(23/08a22/09) -Sealguém
parecerestranhoediferenteemrelação
a você, não fique tentando descobrir o
queestáacontecendo.Dêtempoaotem-
po. É provável que essa pessoa precise
deespaçoparadestrincharoproblema.

LIBRA (23/09 a 22/10) - Sua imagi-
nação estará bastante ativa hoje, por-
tanto o melhor é fazer alguma coisa
que odesafiementalmente. Umacon-
versa com alguém que instigue sua
criatividadeeomantenhasemprealer-
ta pode ser a receita perfeita.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11) - Mes-
mo que isso signifique que terá que
trabalharmais, procurenãopassarpa-
ra outras pessoas qualquer tarefa de
maior importância no dia de hoje.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12) - O re-
torno que até hoje não conseguiu po-
dechegar nodia dehoje. Issopodees-
tar relacionado a um investimento fi-
nanceiro, ou pessoal.

CAPRICÓRNIO (22/12a20/01) -Não
permita que suas preocupações Não
tomequalquerdecisãodecaráter pes-
soalnodiadehoje.Vocêestámuitosus-
cetível àopiniãodosoutrosepodeaca-
bar se arrependendomais tarde.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02) - Sua ima-
ginação estará a mil hoje, mas infeliz-
mente, não deve proporcionar resul-
tados positivos. Ao invés de se con-
centrar no que está errado na sua vi-
da, tente focar nos aspectospositivos.

PEIXES (20/02 a 20/03) - Esseéum
daquelesdiasemqueseafastardosou-
trosparacurtirumpoucodesolidãopo-
de lhe fazerbem.Vocêprecisadeespa-
ço para compreender certos fatos.

CINEMACINEMA
PRÉ-ESTREIA

Crime Sem Saída -Direção: Brian Kirk. Boa
Vista 3: 15h40 (sab edom).Camará 1: 18h50,
20h50. Guararapes 10 (dub): 18h50, 21h20.
Patteo 8: 22h. Paulista 3 (dub): 17h45, 20h.
Plaza2:22h35.Recife8:21h50.Recife9(dub):
19h45. Recife DELUX 2: 22h30 (qui). RioMar
4 (dub): 21h50 (exceto sab e qua). RioMar 9
(dub): 19h50, 22h20 (sab e qua). Tacaruna 6
(dub): 19h35 (sab e dom), 19h55 (exceto sex,
sab e dom), 21h45 (sab e dom), 22h05 (exce-
to sab e dom).

Dois Papas - Direção: Fernando Meirelles.
Rosa e Silva 1: 14h, 16h20, 18h40, 21h05.

Playmobil: O Filme - Direção: Lino DiSalvo.
BoaVista 5: 20h. Guararapes 9 (dub): 13h20
(sab e dom), 15h40 (sab e dom). Patteo 6
(dub): 17h15 (sab edom). Paulista 5 (3Ddub):
13h40 (sab e dom), 15h50 (sab e dom). Pla-
za 2 (dub): 13h (sab e dom). Recife 7 (dub):
13h50 (sab e dom). RioMar 4: 11h (sab). Rio-
Mar 10 (3D dub): 12h (dom), 14h30 (sab).

ESTREIA

AsGolpistas -Direção: LoreneScafaria. Boa
Vista 3: 18h20, 20h40. Guararapes 7: 14h
(dub), 16h30, 19h10 (dub), 21h40. Patteo 5
(dub): 14h, 16h30, 19h,21h30.Paulista 1 (dub):
14h (dom), 15h (exceto dom), 16h20 (dom),
17h20 (excetodom), 18h40 (dom), 19h40 (ex-
ceto dom), 21h (dom), 22h (exceto dom). Pla-
za 3: 17h (exceto sab e dom), 19h20 (exceto
sex), 21h40 (exceto sexadom), 22h (sex). Ro-
saeSilva4: 16h30,20h50.Recife6: 13h (dub),
15h20, 17h40, 20h (dub), 22h30 (dub). Reci-
fe DELUX 3: 14h20, 22h. RioMar 12: 13h30,
16h, 18h30, 21h. Tacaruna 10 (dub): 17h20,
19h45, 22h10.

Brooklyn: Sem Pai Nem Mãe - Direção: Ed-
ward Norton. Rosa e Silva 2: 15h40, 18h20,
21h.

EntreFacaseSegredos -Direção:RianJohn-
son. Boa Vista 2: 19h50. Guararapes 1: 13h
(dub/sab e dom), 16h, 19h (dub), 22h (exce-
todom).Patteo7: 15h20 (dub), 18h20,21h20.

Paulista6: 21h (dom), 22h (excetodom). Pau-
lista 6 (dub): 13h (dom), 14h (exceto dom),
15h40 (dom), 16h40 (exceto dom), 18h20
(dom), 19h20 (exceto dom). Plaza 5: 13h20
(dub), 16h, 18h40 (dub/exceto ter), 21h30
(exceto ter). Recife 3: 13h45 (dub), 16h30,
19h15, 22h (dub). Recife DELUX 3: 16h40,
19h20.RioMar2: 13h05,15h50,18h40,21h30.
Rosa eSilva 3: 16h05, 18h30, 20h55. RioMar
8 (dub): 16h15, 22h.

Feliz Aniversário -Direção:CédricKahn.Ro-
sa e Silva 3: 14h10. Rosa e Silva 4: 18h50.

OJuízo -Direção:AndruchaWaddington.Gua-
rarapes 9: 15h40 (exceto sab e dom), 18h20,
20h40. Patteo 6: 14h45, 17h15 (exceto sab e
dom), 19h45, 22h15 (exceto dom). Plaza 4:
20h10, 22h20.Recife9: 15h25, 17h35, 21h55.
RioMar 5: 13h, 15h40, 18h15, 20h45, 23h05
(sab e dom). Tacaruna 4: 18h, 20h10, 22h20.

Sefarad - Direção: Luis Ismael. SãoLuiz: 20h
(qui), 14h10 (sab), 16h35 (dom), 14h30 (qua).

CONTINUAÇÃO

Aventura emMiniatura:BoonieBears - Rio-
Mar 9 (dub): 13h15, 15h35, 17h40.

Azougue Nazaré - São Luiz: 17h50 (sab),
18h20 (dom), 14h30 (ter).

A Família Addams - Guararapes 2 (dub):
15h50. Patteo 4 (dub): 13h30 (sab e dom),
15h45.Paulista2:15h20.RioMar7(dub):13h50
(sab), 15h (exceto sex e sab), 17h20 (sex). Re-
cife 4 (dub): 13h, 15h (3D), 19h30 (exceto sex
e seg). Tacaruna 10 (dub): 13h20, 15h20.

AsPanteras -BoaVista3: 15h50 (exceto sab
e dom). Guararapes 4 (dub): 14h30 (exceto
sab e dom), 19h30 (sab e dom). Paulista 7
(dub): 15h(terasex), 15h55(sabedom),16h30
(seg). Recife 5: 15h50 (dub), 20h55.RioMar 1:
13h, 15h40, 18h20. Tacaruna 5 (dub): 19h40.

A Vida Invisível - Derby: 16h (dom), 19h40
(ter). Museu: 19h40 (sex), 16h (sab), 17h25
(qua). Paulista 4: 13h10 (dom), 14h10 (exce-
to dom), 18h10 (dom), 19h10 (exceto dom).

Plaza 1: 14h. Recife 2: 13h20. Rosa e Silva 4:
14h05. São Luiz: 17h25 (qui), 14h55 (sex),
19h30 (sab), 14h (dom), 16h15 (qua).

Bacurau - São Luiz: 17h30 (sex).

Carcereiros -BoaVista 1: 16h40. Camará 5:
14h40, 18h50, 21h. Guararapes 11: 15h30,
18h, 20h30. Patteo 3: 17h45, 20h15 (exceto
sex a dom), 22h40 (exceto sex a dom). Pau-
lista 4: 15h55 (dom), 16h55 (exceto dom),
20h55 (dom), 21h55 (exceto dom). Plaza 2:
15h05, 17h25 (exceto sab e dom). Recife 7:
13h(excetosabedom), 16h(sabedom), 15h15
(excetosabedom), 17h30(excetosabedom),
21h20(sabedom),22h35 (excetosabedom).
Recife DELUX 4: 15h15 (exceto sab e dom),
14h (sab e dom). RioMar 6: 13h10, 21h15. Ta-
caruna 1: 22h15. Tacaruna 4: 13h20, 15h40.

Coringa -BoaVista 1: 19h (exceto sexadom).
Paulista7 (dub): 19h55 (ter asex), 20h50(sab
e dom), 21h25 (seg). Recife DELUX 1: 16h30
(dub), 21h35. RioMar 7: 17h30 (exceto sex e
sab), 20h30 (exceto sex e sab), 19h (sab),
22h10 (sex). Tacaruna9 (dub): 13h15, 15h50,
21h20.

Diz a Ela QueMeViu Chorar - SãoLuiz: 20h
(sex).

Dora e a Cidade Perdida - Guararapes 2:
13h30 (sab e dom). Patteo 3 (dub): 15h15.
Paulista 3 (dub): 15h30. Plaza 1 (dub): 19h05.
Recife 1 (dub): 16h45. Recife 4 (dub): 17h (ex-
cetosabedom).RioMar3(dub): 14h10, 16h30.
Tacaruna 6 (dub): 13h10 (exceto sex, sab e
dom), 14h45 (sab e dom), 15h (sex), 15h25
(exceto sex, sab e dom), 17h15 (sex), 17h40
(exceto sex, sab e dom).

Exterminador do Futuro: O Destino Som-
brio -Recife4 (dub): 21h30.Tacaruna8 (dub):
21h.

Invasão ao Serviço Secreto - Boa Vista 3:
17h20. Guararapes 2: 18h10. Patteo 1 (dub):
18h30. Paulista 7 (dub): 17h25 (ter a sex),
18h20 (sab e dom), 18h55 (seg). Recife 5:
13h20 (dub), 18h25. Recife DELUX 4: 21h25
(sab e dom), 22h35 (exceto sab e dom). Rio-

Mar 6: 15h50, 18h40.

Malévola: Dona do Mal - Boa Vista 5: 15h,
17h30. Camará 1: 14h20, 16h35. Guararapes
3: 14h10, 16h40, 19h20 (exceto sex a dom),
22h05 (exceto sex adom). Patteo4 (3Ddub):
18h, 20h45. Paulista 2 (dub): 13h30 (dom),
14h30 (exceto dom). Paulista 9: 14h30, 17h,
19h30 (exceto sex a dom), 21h45 (exceto
dom). Plaza 3 (dub): 14h30. Recife 10 (3D
dub): 13h45, 16h15, 18h45. Recife DELUX 1
(3D): 14h (dub), 19h05. RioMar 3 (3D dub):
18h50,21h30.Tacaruna3(dub): 14h10, 16h40
(3D), 19h10, 21h40 (3D).

Mais Que Vencedores - Boa Vista 6: 18h.
Camará 3: 14h, 16h20, 18h40, 21h05. Guara-
rapes 12 (dub): 14h35, 17h10, 19h50, 22h30
(exceto dom). Patteo 1 (dub): 15h30. Paulis-
ta2: 15h55 (dom), 16h55 (excetodom), 18h20
(dom), 19h20 (exceto dom). Recife 2 (dub):
16h10, 18h45. RioMar 8 (dub): 13h20, 19h05.
Tacaruna 7 (dub): 16h10, 18h50.

Medo Profundo - BoaVista 1: 14h40. Cama-
rá 4: 20h30. Guararapes 4 (dub): 22h10 (ex-
ceto dom). Plaza 2 (dub): 13h (exceto sab e
dom).Recife2 (dub):21h20.Tacaruna5(dub):
15h30, 17h35, 22h10.

Midway: Batalha em Alto Mar - Recife 10
(dub): 21h15. Tacaruna 9 (dub): 18h25.

O Irlandês - Derby: 16h (sab), 18h35 (dom),
13h25(ter), 16h(qua).Museu: 16h(qui), 18h35
(sab), 13h30 (dom), 16h05 (ter).

O Reino Gelado: A Terra dos Espelhos - Ca-
mará 5: 16h50. Guararapes 4 (dub): 17h. Pat-
teo 3 (dub): 13h (sab e dom). Paulista 7 (dub):
14h (sab e dom). Recife 9 (dub): 13h25. Rio-
Mar 7 (dub): 11h40 (sab), 12h45 (exceto sex
e sab), 15h (sex). Tacaruna 5 (dub): 13h30.

Os Parças 2 - Boa Vista 4: 14h20, 16h30,
18h40, 20h50. Camará 2: 14h45, 16h45,
18h45, 20h45. Guararapes 6: 13h50 (sab e
dom), 16h20, 18h40, 20h50. Guararapes 8:
14h50, 17h20, 19h40, 21h50.Guararapes 10:
14h20, 16h50. Patteo 2: 13h45 (sab e dom),
16h, 18h15, 20h30. Paulista 2: 20h45 (dom),
21h45 (excetodom). Paulista8: 13h45 (dom),
14h45 (excetodom), 15h50 (dom), 16h50 (ex-
cetodom), 17h55 (dom), 18h55 (excetodom),
20h (dom), 21h (excetodom). Plaza4: 13h40,
15h50, 18h, Recife 8: 13h10, 15h20, 17h30,
19h40. Recife DELUX 4: 16h20 (sab e dom),
17h35 (exceto sab e dom). RioMar 10: 12h55
(sex), 14h10 (ter), 15h20 (exceto sab, dom e
ter), 17h35 (exceto sex, sab e dom), 20h (ex-
ceto sab e dom), 22h15 (exceto sex). RioMar
11: 12h30, 14h45, 17h, 19h15, 21h45. Tacaru-
na 1: 13h35, 15h45, 17h55, 20h05. Tacaruna
2: 13h05 (exceto sab e dom), 17h30 (exceto
sab e dom), 21h20 (sab e dom), 22h30 (ex-

ceto sab e dom).

Parasita -Derby: 19h45 (sab), 13h30 (dom),
17h10 (ter), 13h30 (qua), 19h45 (qua).Museu:
13h30 (qui), 19h45 (qui), 14h40 (sex), 17h10
(sex), 13h30 (sab), 17h15 (dom), 13h30 (ter),
19h50 (ter), 15h (qua), 19h50 (qua).

Recife Assombrado -SãoLuiz: 15h30 (qui),
15h55 (sab), 20h (dom), 16h10 (ter). Tacaru-
na 2: 15h15.

Um Dia de Chuva em Nova York - Rosa e
Silva 2: 13h50. Recife DELUX 2: 13h40 (qui),
15h (sex), 14h50 (exceto qui e sex).

UmaSegundaChanceParaAmar -BoaVis-
ta 6: 15h40, 20h35.Camará4: 14h30, 16h30,
18h30. Guararapes 5: 15h (dub), 17h30, 20h
(dub), 22h20 (exceto dom). Patteo 8: 14h15
(dub/sab e dom), 16h45 (dub), 19h30. Pau-
lista 5 (dub): 18h15 (dom), 18h30 (exceto
dom), 20h30 (dom), 20h45 (exceto dom).
Plaza 1: 16h50 (dub), 21h20. Recife 1: 14h0
(dub), 19h (dub/exceto sex), 21h15 (exceto
sex), 22h (sex). Recife DELUX 2: 15h45 (qui),
17h15 (sex), 19h35(excetoquiesex), 18h(qui),
22h (sex), 19h10 (seg a qua), 20h15 (qui),
21h25 (seg a qua), 21h50 (sab e dom). Rio-
Mar 4: 14h20, 16h50, 19h20 (exceto qua),
21h50 (sab). RioMar 9: 22h20 (exceto sab e
qua). Tacaruna8 (dub): 14h15, 16h30, 18h45.

Entre facasesegredosRian Johnson homenageia a

mentemisteriosa e brilhante de Agatha Christie no filme

[ Programação da tv aberta

[ Resumo das novelas

TV GLOBO - Canal 13
04:00 - Hora Um
06:00 - BomDia Pernambuco
08:00 - BomDia Brasil
09:00 - Mais Você
10:30 - Encontro com Fátima
Bernardes
12:00 - NE1
13:00 - Globo Esporte
13:25 - Jornal Hoje
14:16 - Se Joga
15:11 - Sessão da Tarde - Até que a
Sorte nos Separe 2
16:42 - Vale a Pena Ver de Novo -
Avenida Brasil
17:55 - Malhação - Toda Forma de
Amar
18:29 - Éramos Seis
19:14 - NE2
19:34 - BomSucesso
20:30 - Jornal Nacional
21:19 - Amor deMãe
22:25 - Tela Quente - Transformers: O
Último Cavaleiro
00:35 - Jornal da Globo

01:16 - Conversa comBial
02:00 - Corujão I - Coração Louco

TV CLUBE/RECORD - Canal 9
06:30 - Balanço Geral PEManhã
08:45 - Fala Brasil
10:00 - Hoje emDia
11:45 - Jornal da Record
11:50 - Balanço Geral PE
14:25 - Que Arretado!
15:15 - A Escrava Isaura
16:00 - Caminhos do Coração
16:55 - Jornal da Record
17:00 - Cidade Alerta
17:50 - Jornal da Record
17:55 - Cidade Alerta Pernambuco
19:05 - Jornal da Clube
19:45 - Jornal da Record
20:30 - Topíssima
21:30 - O Rico e Lázaro
22:30 - A Fazenda
23:45 - Herois Contra o Fogo
00:30 - Jornal da Record
00:45 - IURD

TV JORNAL/SBT - Canal 2
06:00 - Primeiro Impacto
07:00 - Bronca 24 Horas
07:30 - Notícias daManhã - PE
08:00 - Primeiro Impacto
10:30 - BomDia & Cia
11:00 - Sabor da Gente
11:30 - TV Jornal Meio-Dia
12:00 - Por Dentro comCardinot
13:50 - Turma do Barra
14:30 - Papeiro da Cinderela
15:00 - Fofocalizando
16:00 - Casos de Família
17:15 - A que Não Sabia Amar
18:30 - Abismo de Paixão
19:20 - O Povo na TV
19:45 - SBT Brasil
20:25 - Roda a Roda
20:50 - As Aventuras de Poliana
21:30 - Cúmplices de umResgate
22:15 - Programa do Ratinho
23:45 - Conexão Repórter
00:45 - The Noite comDanilo Gentili
01:45 - Roda a Roda
02:15 - OperaçãoMesquita

02:45 - SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND - Canal 4
05:00 - Café com Jornal
07:00 - Notícias da Redação
07:40 - Igreja da Graça de Deus
08:00 - Notícias da Redação
09:00 - Aqui na Band
10:55 - #Informei
11:00 - Jogo Aberto
12:00 - Jogo Aberto Pernambuco
12:30 - Ronda Geral
14:00 - Melhor da Tarde comCátia
Fonseca
16:00 - Brasil Urgente Pernambuco
17:00 - Brasil Urgente
18:50 - Jornal da Tribuna
19:20 - Jornal da Band
20:20 - Ouro Verde
21:10 - Igreja da Graça
21:57 - Agenda dos Pastores
22:00 - Band Notícias
22:45 - Me Poupe
00:00 - Jornal da Noite
00:45 - Que Fim Levou – Boletim

00:50 - Viagens Ao Redor doMundo
01:50 - + Info
03:30 - Band Notícias
04:15 - Jornal da Noite

REDE TV - Canal 6
05:00 - Igreja da Graça de Deus
08:30 - Te Peguei
09:30 - Você na TV
10:45 - Edu Guedes e Você
12:00 - Olga
13:00 - Igreja Universal
15:00 - A Tarde é Sua
17:00 - Igreja Universal
18:00 - Tricotando
19:00 - Papo de Bola
19:25 - RedeTV News
20:00 - Loterias Caixa
20:23 - RedeTV News
20:30 - Igreja da Graça de Deus
21:30 - TV Fama
22:40 - Trace Trends
22:45 - SuperPop
00:00 - Leitura Dinâmica
01:00 - Te Peguei

TV UNIVERSITÁRIA - Canal 11
06:00 - Tela Rural
06:30 - Cozinha Amazônia
07:00 - Visual
07:15 - Tv Brasil Animada
11:00 - Tvu-ni-duni-tê
11:00 - Hora do Enem
12:00 - Repórter Brasil – Tarde
13:30 - Tvu-ni-duni-tê
14:00 - Tv Brasil Animada
15:00 - Ana e os Robôs
15:30 - Fique Ligado
16:00 - SemCensura
17:00 - Brasil Em Série (libras) – Fala
Galera
17:30 - Brasil Em Série (libras) –
Desiguais
18:00 - Stadium
18:45 - Repórter Brasil –Noite
19:30 - Opinião Pernambuco
21:30 - Conversa ComRoseann
Kennedy
22:00 - Diálogo Brasil
23:00 - Cine Ibermedia Eva no
Duerme

01:00 - Cidade Invisível
01:30 - Visual
01:45 - SemCensura
02:45 - Conversa ComRoseann
Kennedy
03:15 - Diálogo Brasil
04:15 - Telecurso Ensino
Fundamental
04:30 - Telecurso EnsinoMédio
04:45 - Telecurso Profissionalizante

TV PERNAMBUCO - Canal 28.1
06:00 - Tela Rural
06:30 - Viver Mais
07:00 - ConhecendoMuseus
07:30 - TV Brasil Animada Especial
09:30 - Repórter Visual
09:45 - TV Brasil Animada
17:00 - Fique Ligado
18:00 - SemCensura
18:30 - Super Família
19:00 - #TVPEnoAR
20:00 - Repórter Brasil
21:00 - Mais Radical
21:30 - Detetives do Prédio Azul

TOPÍSSIMA
A emissora não disponibilizou o resumo do

último capítulo.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Luigi deixa Eric escondido na sede do Clubi-
nho Ester choca os alunos no primeiro dia de
aula com suas habilidades. Luisa conhece o
pai de João. Raquel pede ajuda a Jerry para
saber quem fez a festa na escola. Gleyce diz
para Helô que quer retornar aos estudos. O
pai de Eric deixa ele frequentar a Companhia
de Dança e ele volta para a escola.

MALHAÇÃO
Joaquimafirmaqueestá apaixonadoporAline,
e Lígia pede que o marido saia de casa. Max é
agressivocomOsório,eReginasepreocupacom
Meg. JoaquimculpaRitapor seudivórcio, e Fili-
pe seespanta.Carla diz aAnjinha sobre aparti-
dadeCléber, eameninaacreditaqueMarcose-
ja o culpado. Lígia desabafa com Regina. Filipe
diz a Leila que Rita viu Joaquimbeijar Aline.

ÉRAMOS SEIS
Carlos diz para Lola que vai pedir Mabel em
namoropara o pai dela. Carlos pensa em Inês.
Alfredo e Adelaide flertam. Emília rasga uns
livros da filha mais nova. Inês lê para Afonso
todas as cartas que escreveu para ele. Afon-
so não fala paraCarlos que Inês voltou. Neves
oferece sociedade a Zeca. Leontina leva sus-
to com Justina e deixa Olga irritada.

BOM SUCESSO
Gisele fala comWilliam que Diogo está no des-
fileepode fazeralgocontraAlberto.Marcosde-
bocha quando Gisele e Fábio dizem que Diogo
estáplanejandoalgo.FranciscaeRamonacham
Waguinho. Tonho quer se separar de Lulu. Ga-
briela topa substituir uma modelo. Eliza acon-
selhaGabrielaemcomodesfilar.Gabrielasema-
chuca ao parar o refletor que atingiria Alberto.

AMOR DE MÃE
LurdesescondeumcelularnoboloparaSandro
sem que Ryan veja. Danilo pede para Thelma
deixá-lodiscutircomVicentesobreorestauran-
te. Miriam deixa Betina entrar em contato com
osupostohomemquematouseu irmão.Aman-
da dá certeza para Danilo que Vicente foi o res-
ponsávelporsabotarorestaurante.DavieGua-
rá documentamcrimes da empresa PWA.
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*As sessões saideiras ocorrem às
sextas, sábados e vésperas de feriado,
em horários a partir das 22h; já as
matinais se realizam aos sábados,
domingos e feriados no início da tarde

Boa Vista 3423-5666

Camará 3050-9090

Costa Dourada 3059-2000

Fundaj/Derby 3073-6420

Fundaj/Museu 3073-6387

Guararapes 3093-5972

Patteo 3128-2001

Paulista 3334-6000

Plaza 3265-8100

Recife 3207-0000

RioMar 3465-3850

Rosa e Silva 3034-8261

São Luiz 3184-3157

Tacaruna 3087-3535
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Em 2015, o estado de San-

ta Catarina se destacou na

Série A do Campeonato Bra-

sileiro, com a participação

de quatro equipes: Chape-

coense, Figueirense, Avaí e

Joinville. Neste ano, Chape-

coense e Avaí caíram da sé-

rie A para a Série B, o Figuei-

rense por pouco escapou de

cair para a série C e o Join-

ville – que tem a maior tor-

cida do estado- está na Sé-

rie D e não conseguiu aces-

so para a série C. O outro ti-

me de Santa Catarina, o Cri-

ciúma, caiu da série B para

a Série C.

BRUNA COSTA/ESP.DP FOTO

B
R
U
N
A
C
O
S
T
A
/E
S
P
.D
P
F
O
T
O

BRUNA COSTA/ESP.DP FOTO

T
A
R
C
IS
O

A
R
A
U
JO

/E
S
P
.D

P
F
O
T
O

MaryMansur e Pedro Torres em noite de lançamento no Arcádia Paço Anfândega

Juliana Lins clicada em clima de total alegria

NayannaNadja, FatinhaArraes eMariliaMeloVila Nova

na inauguraçãoda clinicaOral Unic emBoaViagem

Duda Dubeux na festa da Sociedade Pernambuana

“A falta de amor é amaior de todas as pobrezas.” Madre Teresa de Calcutá

JOÃOALBERTO
Colaboração:Marina Simões

Telefone: 2122.7520 e-mail: jadiario@terra.com.br

@joaoalbertodp @blogjoaoalberto

Isabela Coutinho e Car-

la Cavalcanti comandam

quinta-feira, na Italica

Casa, coquetel para as-

sinalar a chegada da gri-

fe italiana de luxo Natu-

zzi Editions.

No clima das festas de

fimdeano,osvoluntários

da Fundação Terra pro-

movemoBazar doDesa-

pego, hoje e amanhã, na

Arcádia Futuro,

O cônsul de Portugal,

Marco Ferreira de Melo,

segue hoje para Brasília,

ondeparticipa de encon-

tro dos cônsules no Bra-

sil com o embaixador

Jorge Cabral.

AgrifedechocolatesLu-
gano, deGramado, inau-

guraamanhã lojanoSho-

pping RioMar.

Gerlane Lops curte tem-

poradade fériasemParis

e retorna na próxima se-

manaparacumprir agen-

da de réveillon na cidade.

Alunos do Colégio Moti-

vo arrecadam alimentos,

decoraçãonatalina, além

de itens de higiene pes-

soal, para os idosos do

Abrigo Cristo Redentor.

A versão original da no-

vela Ti-ti-ti, com Cássio

Gabus eMaluMader, vol-

tará ao ar pelo canalViva

em fevereiro.

PadreMarcelo Rossi lan-

çou Sopra em Nós, mais

umafaixadoEPMariaPas-

sa à Frente, projeto que

marca o jubileu de prata

da sua vida sacerdotal.

O cirurgião Rui Ferreira

ministrou aula no con-

gresso daSociedade La-

tinoAmericanadeMicro-

cirurgia, em Buenos Ai-

res, no final de semana.

O deputado Diogo Mo-

raes foi eleito tesoureiro-

-geral da União Nacional

dos Legisladores eLegis-

lativosEstaduais,emcon-

ferência em Salvador.

movimento

Adriana Santana,

Alexandra Santos, Bruno

Castro e Silva Filho,

Carlos Alberto Brennand

Mendes, Edward Lago de

Macedo, Evyo Abreu e

Lima, Fernando Siqueira,

João Sombra Lopes, Lígia

Viega, Odéssio

Silva(bispo), Periandro

Trigueiro e Simone

Santana.

aniversariantes

ADECADÊNCIADO FUTEBOL
DE SANTACATARINA

AMIGOSDAMARINHA
Durante almoço sábado no

Famiglia Giuliano, tivemos a

posse da nova diretoria da

Sociedade dos Amigos da

Marinha de Pernambuco.

Romero Neves foi reeleito

presidente, tendo como

vices Antônio Veríssimo da

Luz e Roberto José

Moliterno. Maria Inês

Pessoa permanece como

diretora social.

PREJUÍZO
Em recuperação judicial

desde 2016, a Oi informou

que seu prejuízo líquido

consolidado cresceu de R$
1,33 bilhão um ano antes
para R$ 5,78 bilhões no
terceiro trimestre de 2019.
O número divulgado pela
companhia representa uma
alta de 250% nas perdas.

FIEPE
O presidente Ricardo
Essinger comanda
quinta-feira, na Casa da
Indústria, a
confraternização de final de
ano, assinalando os 80
anos da Federação das
Indústrias do Estado de
Pernambuco e os 50 anos
do Instituto Euvaldo Lodi no
nosso estado.

NOPALÁCIO
O governador Paulo
Câmara oferece, esta
noite, jantar para os
deputados estaduais,
no Palácio do Campo
das Princesas.

SUPERMERCADOS
O presidente Paulo
Fernando Carneiro
comandou a
confraternização de
final de ano da
Associação
Pernambucana de
Shoppings Center, em
almoço no Pobre Juan.

PREÇOALTO
A alta do preço da carne
bovina pode se estender
até o ano que vem. Além
da valorização do dólar,
osmotivos para a alta
incluem graves
problemas que atingiram
a produção de porcos na
China, que tem
compradomais carne do
Brasil e desabastecido o
mercado nacional.

EMSÃOPAULO
OMuseu Afro Brasil,
dirigido por Emanoel
Araújo, em São Paulo,
abriu exposição com
telas de João Câmara.

PATINETES
O Uber começará a
oferecer patinetes
elétricos no Brasil e a
primeira cidade a
receber o serviço será
Santos. As viagens vão
custar R$ 1,50 para o
desbloqueio do
patinete e R$ 0,75 por
minuto de uso.
Novidade será testada
brevemente em outras
cidades do país,
inclusive o Recife.

RealityGastrô
Anna Corinna, Sofia Mota e Claudemir Barros participam da
4ª edição do Enchefs Pernambuco, nesta semana, na
Faculdade Senac. Evento terá concurso gastronômico,
aulas - show, aulas práticas e fórum de debates sobre a
culinária no estado.

Melhores do ano
Cizinato Diniz, pai do cantor Gabriel Diniz, vai representá-lo
no prêmio Os Melhores do Ano, que será exibido domingo
no programa de Fausto Silva. O saudoso cantor concorre na
categoria Música do ano com Jenifer ao lado de Felipe
Araújo com Atrasadinha e Iza com Dona de Mim.

Doces
Numa parceria que elas definem de doce e delicada, as
criações natalinas de Lucinha Cascão estão à venda num
espaço especial da loja de Bia Guirão.

DireitosHumanos
O secretário de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Eurico,
assinala o Dia Internacional dos Direitos Humanos com
Cantata Natalina, amanhã, na sede da Secretaria no Recife
Antigo. Terá a participação dos corais da Alepe, Criança
Cidadã e Movimento Pró-Criança.

Contra a corrupção
Érika Lacet, secretária da Controladoria-Geral do Estado,
comanda esta tarde o seminário Combate à Corrupção:
Governança e Integridade no Estado de Pernambuco, no
Centro Cultural Cais do Sertão, assinalando o Dia
Internacional de Combate à Corrupção.

Cidadania
Hoje, o Coral Ressoar, do Hospital de Câncer de
Pernambuco, formado por pacientes laringectomizados em
decorrência do câncer de laringe, fará uma apresentação
especial de Natal, no Shopping Tacaruna.

Homenagem
O cineasta e professor Alexandre Figueirôa, que já atuou no
nosso jornalismo, será um dos homenageados na edição
2019 do Festival de Curtas de Pernambuco, que acontece
de hoje a sábado, no Cinema São Luiz.

BoiVoador
Ana Paula Vilaça, secretária de Turismo do Recife, esteve
em Belo Horizonte, recebendo o Prêmio Nacional do
Turismo 2019 – primeiro lugar na categoria Melhor Iniciativa
de Aproveitamento do Patrimônio Cultura para o Turismo,
pelo festival O Boi Voador, mostrado no Recife Antigo na
comemoração do aniversário da cidade.

LIVRO
A pesquisadora Lúcia dos
Prazeres vai lançar o livro
Terça Negra no Recife:

Narrativas sobre Dança,

Música, Espiritualidade e

Sagrado no dia 17, no
Pátio de São Pedro.
Evento vai marcar a
abertura das
comemorações dos 20
anos do projeto Terça
Negra, que serão
celebrados ao longo do
próximo ano.

TAMANDARÉ
O empresário
pernambucanoManoel
Ferreira, que atua nos
setores de operações
portuárias e navegação
de cabotagem, recebe
sexta-feira, na Base Naval
de Natal, a Medalha do
Mérito Tamandaré
concedida pela Marinha
do Brasil.

CEPE
O Baile do Menino Deus

em parceria com a
CEPE vai lançar o livro O

Baile Aqui Principia, de
Ronaldo Correia de
Brito e produção de
Carla Valença. Obra traz
fotos, cartazes e textos
que contam a história
do espetáculo.
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Especial para o Diario

G
ilberto Freyre (1900-
1987) faleceu sem re-
alizar uma de suas

maioresambições: o livroUm
brasileiro na Espanha. O escri-
tor e antropólogo, que des-
nudou os contrastes dos bas-
tidores da formação social
do Brasil em sua polêmica
obra-prima Casa-grande & sen-
zala (1933), deu início a pes-
quisas para provar que o pa-
ís carrega consigo uma he-
rança hispânica. Trinta e três
anos após sua morte, essa hi-
pótese ressurge e será base
para o Congresso Internacio-
nal de Ciências Sociais e Hu-
manas, realizado no próxi-
mo ano - quando o autor ce-
lebraria 120 anos -, pelo Cen-
tro de Estudos Brasileiros da
Universidade de Salamanca,-
na Espanha.O evento, em 25

e 26 de fevereiro, aborda a
hispanidade e as presenças
andalusies (mourisco, na ter-
minologia de Freyre) e orien-
tais na obra de Gilberto
Freyre. À frente da organiza-
ção, o antropólogo espanhol
Pablo González Velasco de-
dicou os últimos anos à pes-
quisa da relação entre Freyre
e o seu país natal. O contato
com o autor se deu após mo-
rar quatro anos no Brasil, on-
de foi “impactado”. “De re-
pente, conheci Gilberto
Freyre e fiquei fascinado. Ao
longo desses três anos, tenho
pesquisado,no acervodeApi-
pucos (no Recife) e na Espa-
nha, a correspondência dele
com autores locais”, revela
González Velasco.

Pablo participou, na última
sexta, do Seminário Interna-
cional Casa-Grande Severina,
promovido pela Fundação Jo-

Tentativa imperfeita de visão nacional no terror
O JUÍZO

FÁBIO ASSUNÇÃO
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FernandaMontenegroéumadasestrelasdoelencodofilmedeAndruchaWaddington

EleatuananovasériedaGloboplay,Ondeestámeucoração

Oantropólogo espanhol PabloGonzálezVelasco dedicou anos à pesquisa da relação entre Freyre e o seupaís natal
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Experienteemdiferentes for-
matos, Andrucha Waddington
se lança, com O juízo, no filme
de suspense. Uma história de
corte psicológico-sobrenatural
foi a opção da atriz e escritora
FernandaTorrespara fazerdes-
ta parceria com o marido dire-
tor seu primeiro voo solo como
roteirista de cinema. A fazen-
da do período escravocrata, ou-
trora às margens do caminho
do ouro e hoje isolada em meio
a florestas e cachoeiras, dá o
cenário perfeito –antiga, bru-
mosa e sombria, é um bom lar
para fantasmas. O longa está
em cartaz nos cinemas.

Num enredo com reminis-
cências de O iluminado, Guto
(Felipe Camargo) se muda pa-
ra a propriedade herdada do
avô com a mulher, Tereza (Ca-
rol Castro), e o filho, Marinho
(Joaquim Torres Waddington,

filho do diretor e da roteirista,
estreando no cinema). Pouco
sabemos da família, além do
fato de que Guto foge da vida
urbana para tentar se livrar do
alcoolismo. A falta de rumo do
trio–apenasTereza semantém
realmente ocupada, tentando
fazer da velha casa um lar– é
propícia para que suas mentes
sejam cooptadas pelas assom-
brações. No caso, os fantasmas
do escravo Couraça (Criolo) e
de sua filha, Ana (Kênia Bárba-
ra), assassinados ali graças a
um antepassado de Guto.

É um plot que propicia pos-
síveis desdobramentos interes-
santes. Trataria o filme de re-
paração histórica? Ou será um
terror em que não se sabe se os
mistérios vêm do além ou da
psique?Tudo issoO juízoprome-
te.Naprimeirametade,oupou-
comais, cumpre.Aestéticacon-

tribui - planosaéreos, a fotogra-
fiadesenhandoumcenárioque
mistura idílio e medo–, assim
como as interpretações conti-
das. Entre estas, destaca-se Joa-
quim Torres Waddington, que
expressa bem, com seu olhar
de severas sobrancelhas, seu té-
dio adolescente, ao vagar por
umapaisagemque lembraaes-
treia cinematográfica de sua
mãeem Inocência, filmedeWal-
ter Lima Jr. de 1983. Também
há atuações coadjuvantes, po-
rém inspiradas, de Lima Duar-
te, como o ourives Costa Bre-
ves, e Fernanda Montenegro,
comosuairmã,amédiumMar-
ta Amarantes. Mas algo desan-
da na fórmula promissora.

O ritmo não se encaminha
para a escalada da angústia,
como pede a convenção do gê-
nero. Segue na mesma toada,
com cenas que isoladamente

O ator Fábio Assunção, 48,
apresentou na CCXP (Comic
Con Experience 2019), sua no-
va série, Onde está meu coração
(Globoplay), queabordaráahis-
tória de uma jovem médica vi-
ciada em crack. Ao falar sobre
oprojeto, ele recordouumpou-
codesuahistóriadedependên-
cia em drogas. “Conheci os vá-
rios lados dessa história na mi-
nha vida”, afirmou ele, que co-
memoroutambémaoportuni-
dade de “falar desse tema, que
faz parte da minha vida, atra-
vés da dramaturgia e não por
roubos da minha imagem”,
completou, recordando as ve-

zes em que virou notícia por
confusões em locais públicos.

Na nova série, que deve es-
trear no primeiro semestre de
2020, Assunção vai interpre-
tar Davi, um médico que tem
uma família aparentemente
perfeita, até que uma de suas
filhas, Amanda (Letícia Colin),
também médica, se vicia em
crack. A situação acaba afetan-
do toda a família. “A série mos-
tra como essa família é atra-
vessada pela droga e como is-
so independe de renda, local
ou raça”, afirma o ator. “Cada
coisa que eu falava para a mi-
nha filha na pele de Davi era

como se eu estivesse ouvindo
também. É preciso falar sobre
isso, quanto mais se fala, me-
nos se mistifica a doença.”

George Moura, um dos cria-
doresdasérie, contaquea ideia
do projeto era dar luz a uma
questãoqueatingeatodos,mas
queaindaé tabu.Mas foia ima-
gem de um viciado, vista por
Sérgio Goldenberg, que tam-
bém assina o roteiro, que deu
origem às discussões que leva-
ram à série. A série, feita 100%
com imagens externas, se pas-
sa em Santos e na cidade de
São Paulo. Segundo a diretora,
Luísa Lima, o concreto e a tem-

po nublado se tornam um ce-
nário importanteparamostrar
os personagens oprimidos, pe-
quenos em meio a grandiosi-
dade das construções.

Emumadessasgravações,na
região da Luz (centro), Letícia
Colin chegou a ser confundida
com usuária de drogas. Na ce-
na, a personagem estava em
uma de suas piores fases. Sem
saber,umgrupoconversoucom
ela, semreconhecê-la, echegou
a dar dinheiro para a atriz. A
imagemdeveráentrarnasérie,
já que as pessoas, contatadas
pela produção, autorizaram o
uso das cenas. (Folhapress)

aquim Nabuco, no Derby. Du-
rante uma mesa-redonda,
compartilhou o itinerário his-
pânico de Gilberto Freyre e
novos achados na Espanha.
“Freyre explica, em sua obra,
o processo cultural que ocor-
reu na primeira colonização
do Brasil, mas que também é
extensível a outros países ibe-
ro-americanos, como a mesti-
çagem e a cultura mesófila.
Ele trabalhou o medieval ibé-
rico e as relações que havia

entre judeus, muçulmanos,
não-muçulmanos e cristãos.”

Em suma, a teoria do per-
nambucano é de que, por ter
pertencido à Espanha por cer-
ca de 60 anos, Portugal tam-
bém foi atravessado pela cul-
tura hispânica. Em meados
do século 16, o rei espanhol
Felipe II uniu as coroas espa-
nhola e portuguesa a partir
da crise sucessória do trono
português. O episódio ficou
conhecido como a União Ibé-

rica (1580-1640). Em 1578, na
batalha de Alcácer-Quibir con-
tra os mouros, no Marrocos,
o rei de Portugal, Dom Sebas-
tião, desapareceu sem deixar
herdeiros para sucedê-lo. Por
isso, Freyre defendeu a apro-
ximação entre os países.

“A União Ibérica foi deter-
minante para a formação do
Brasil. Não só territorialmen-
te, mas também espiritual-
mente, com o envio da mis-
são dos franciscanos, por

exemplo. Para ele, o hispano
foi um itinerário que come-
çou já muito cedo. Chegou a
chamar essa parte da tropico-
logia de hispano-tropicologia,
a falar da dupla hispanidade
do país e a reconhecer como
cultura maternal”, conta o an-
tropólogo espanhol, que cita
obras de Freyre menos conhe-
cidas, como A propósito de fra-
des (Progresso Bahia, 1959) e
O brasileiro entre os outros his-
panos (Jose Olympio, 1975).

Aambição não
alcançada por
Gilberto Freyre
Escritor quismostrar a herança hispânica do Brasil em
livro, mas faleceu antes de conseguir a realização

fazem a ação avançar. Se o es-
pectador esperava sustos-, eles
não vêm. A fotografia acompa-
nha o ensombrecer das almas;
de repente faz-se a noite sem

fim que, no terror e no suspen-
se, anuncia o desenlace cruen-
to. A alvorada vem, mas não
de maneira redentora, a rela-
xar a tensão - pois esta não che-

gou a se instalar nessa tenta-
tiva honesta, ainda que imper-
feita, de dar uma visão nacio-
nal de um gênero de volta à
moda. (Folhapress)
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