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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

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

DÓLAR
Novembro/2021: O,95
Outubro/2021: 1,25
Setembro/2021: 1,16
Agosto/2021: 0,87

BOLSAS (em %)

IBOVESPA

+ 1,63767
DOW JONES

+159,97

06/janeiro: 5,680
05/janeiro: 5,712
04/janeiro: 5,690 6,3425,5798

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

11,98

SELIC

Em% ao ano

9,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6215 0,6215
(-1,6654) (-1,28)

IPCA do IBGE (em%)

Plano de convivência commais restrições
Acesso a ambientes como restaurantes, lanchonetes, bares e outros locais de alimentação só será possível com o passaporte vacinal

DANIELLE SANTANA

economia@diariodepernambuco.com.br

O
Governo de Pernambuco
detalhou, ontem, como
será o funcionamento da

novaetapadoPlanodeConvivên-
cia que passa a vigorar no esta-
do nesta sexta-feira (14) até o dia
31 de janeiro. A partir deste final
de semana, o acesso a ambientes
como restaurantes, lanchonetes,
bares e outros locais de alimen-
tação, onde a retirada da másca-
ra para consumo de alimentos e
bebidas é comum, só será possí-
vel com a apresentação do pas-
saporte vacinal. Para quem tem
até 54 anos, será exigido o com-
provante das duas doses da vaci-
na ou da dose única para aque-
les que foram vacinados com a

Janssen. Já para quem tem mais
de 55 anos, também será preciso
apresentar a comprovação da do-
sede reforço.Alémdisso, só serão
permitidas 20 pessoas por mesa.

“Locais como os serviços de ali-
mentação, shoppings e feiras de
negócios deverão exigir compro-
vante de vacinação”, informou o
secretário de Turismo e Lazer de
Pernambuco, Rodrigo Novaes.

Já em cinemas, teatros e mu-
seus, além do passaporte vaci-
nal, também será preciso man-
ter o distanciamento mínimo de
um metro entre as pessoas que
não sejam do mesmo núcleo fa-
miliar. No caso das praias, mer-
cados públicos e feiras, a fiscali-
zação deverá ser realizada pelos
municípios.

H
E
U
D
E
S
R
E
G
IS
/S
E
I

Alémdisso,oseventos terãosua
capacidade de público reduzida
para até três mil pessoas, ou 50%
da capacidade, o que for menor,
quando realizados ao ar livre.
Em ambientes fechados o limite
cai para mil pessoas, ou 50%. Os

frequentadores precisarão apre-
sentar comprovante de imuniza-
ção e teste negativo com 24 ho-
ras de antecedência para antíge-
no e 72 horas para RT-PCR. A exi-
gência de testagem é válida pa-
ra eventos com mais de 300 pes-

soas. As regras também deverão
ser seguidas em eventos sociais
como aniversários, casamentos
e formaturas. Os eventos progra-
mados para este final de sema-
na deverão ser reajustados para
essas novas regras.

Novidades
foram

apresentadas
pelos secretários
de Turismo e

Saúde

O Governo de Pernambu-
co, publicou no Diário Oficial
de ontem o edital do proces-
so licitatório para a concessão
do Centro de Convenções de
Pernambuco - Cecon.

De acordo com a publica-
ção, a concessão prevê que se-
jam elaborados e executados
projetos necessários à admi-
nistração, operação, manu-
tenção, exploração comercial
e modernização do local por
um prazo de 35 anos.

A sessão pública da conces-
são será realizada na B3, em
São Paulo, no dia 28 de mar-
ço, com outorga onerosa ini-
cial de aproximadamente R$
4,7 milhões, além de outor-
ga variável de 5% incidente
sobre o faturamento obtido
pelo concessionário.

CECON

Governo
publica
edital de
concessão
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Força-tarefa revela nome
de assassino de Beatriz
Menina foi morta em 2015, em Petrolina. DNA na arma levou ao suspeito, já preso
por outros delitos. Pais da vítima dizem que vão pressionar hoje por respostas
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Marcelo da Silva, 40 anos, já teria confessado o crime

Garota de 7 anos foi assassinada a facadas em colégio
U

m dos crimes que mais
chocou Pernambuco re-
centemente e já se arras-

tava há seis anos está perto de
ser elucidado, ao menos de acor-
do com Secretaria de Defesa So-
cial de Pernambuco, que, anun-
ciou ontem ter chegado ao autor
doassassinatodameninaBeatriz
AngélicaMota,ocorridoem2015,
emPetrolina.Ocasoserádetalha-
do pela Força-tarefa, criada em
2019 (após o caso passar por oito
delegados), em coletiva hoje. Ela
ocorre pouco tempo depois de o
Estado aceitar a possibilidade de
federalização das investigações,
após enorme pressão social e re-
percussão da marcha feita pelos
pais da criança morta, Sandro
Romildo e Lucinha Mota, que ca-
minharam 700 quilômetros, de
Petrolina até o Palácio do Cam-
po das Princesas, onde se encon-
traram com o governador Paulo
Câmara, após 23 dias. No cami-
nho, uma multidão se somou à
dor dos familiares de Beatriz, as-
sassinada com 42 facadas dentro
de um colégio particular.

A equipe da Força-tarefa revi-
sitou todo o inquérito e realizou
novas diligências. A identifica-
ção do suspeito se deu por meio
de análises do banco de perfis

genéticos do Instituto de Gené-
tica Forense Eduardo Campos,
que identificou o DNA recolhi-
do na faca utilizada no crime.
Em confrontação de 125 perfis
genéticos do banco, chegou-se
ao DNA do suspeito: Marcelo
da Silva, 40 anos, que se encon-
tra preso por outros delitos em
uma unidade prisional do esta-

do. Ao ser ouvido pelos delega-
dos da Força-tarefa, confessou
o assassinato de Beatriz e já foi
indiciado pelo crime. Não foi
divulgado ainda por quais cri-
mes Silva foi preso.

A menina Beatriz foi assassina-
da aos 7 anos de idade, em 10 de
dezembro de 2015, na formatu-

ra da irmã mais velha, no colé-
gio onde estudava. O pai dela era
professorde inglêsda instituição.
Havia cerca de duas mil pessoas
no evento. O corpo da criança foi
encontrado em um depósito da
escola. A menina tinha muitos
ferimentos, mas a arma do cri-
me, a faca, foi encontrada crava-
da na região do abdômen. Uma
imagem do suspeito rondando o
colégio, captada por uma câme-
ra externa, chegou a ser divul-
gada, mas a polícia nunca con-
seguiu identificá-lo

O perito criminal que atuou
no Caso Beatriz, Diego Costa, foi
demitido. Ele prestou consultoria
de segurança ao Colégio Nossa
Senhora Auxiliadora após o as-
sassinato da menina Beatriz, há
seis anos, em Petrolina, no Ser-
tão do estado. O perito era sócio
de uma empresa de segurança
que foi contratada pela escola e,
posteriormente, participou da
investigação do caso.

Um dos principais entraves à
investigação foi que as câmaras
de segurança da escola, que de-
veriam ter gravado toda a mo-
vimentação dos suspeito e até
o crime, tiveram as fitas apaga-
das. As imagens, porteriomen-
te, foram recuperadas, mas não

elucidaram o crime.
Com 24 volumes de inquérito,

centenas de horas de gravações
de imagens e mais de 400 pes-
soas ouvidas, em seis anos, a in-
vestigação passou pelas mãos de
oito delegados e nada foi encon-
trado. A família de Beatriz sem-
pre acusou a Polícia Civil de Per-
nambuco de sabotar o caso. Na
noite de ontem, a mãe da meni-
na, Lucinha Mota, em uma live
transmitida no perfil criado es-
pecialmente para acompanhar o

caso Beatriz, na rede Instagram,
fez críticas ao Estado por não ter
sido comunicada da descoberta,
vazada pela imprensa. Disse que
passou mal ao saber da notícia,
mas que ainda não “pode des-
cansar”. “Eu peço a Deus que se-
ja mesmo e e que isso acabe. Que
esse assassino seja tirado de so-
ciedade. Mas não sabemos nada”,
afirmou ela, que anunciou que
estará, junto do pai de Beatriz,
na coletiva na SDS, às 10h. E dis-
se que farão perguntas.

Peço a Deus que

seja mesmo ele, e

que isso acabe. Mas

não sabemos de

nada. Precisamos

de respostas

LucinhaMota
Mãe de Beatriz Angélica
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