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Na abertura do Legislativo, o presidente Bolsonaro ouviu de parlamentares palavras
como "genocida" e "fascista". Aliados rebateram, chamando-o de "mito". Bolsonaro
respondeu aos oposicionistas: "Nos encontramos em 22". Ao lado do presidente do
Senado, Rodrigo Pacheco, ele listou realizações de seu Governo. POLÍTICA >> PÁGINA 2 

BIVAR, MARÍLIA E ANDRÉ DE PAULA NA MESA DIRETORA DA CÂMARA

ESTADO AUTORIZA RETORNO 
DO INFANTIL E FUNDAMENTAL
COTIDIANO >> PÁG. 8

SEM FOLIA, COMÉRCIO DE RUA
ABRIRÁ EM HORÁRIO NORMAL
ECONOMIA >> PÁG. 10
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“CIDADE INVISÍVEL” ESTREIA
COM SUSPENSE E FOLCLORE
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“Nos encontramos
em 2022”
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Após vitória de aliados
no Congresso,
presidente fez discurso
mostrando realizações
do governo e sinalizou
à oposição que estará
na disputa em 2022

Embate com oposição e
sinalização para 2022

JOÃO VITOR PASCOAL

A cerimônia de abertura dos
trabalhos do Congresso Na-
cional foi marcada por ma-

nifestações de parlamentares e um
recado do presidente da República,
Jair Bolsonaro (sem partido). Sob
gritos de “genocida” e “fascista”
proferidos por um grupo de depu-
tados de oposição e chamado de
“mito” por seus aliados, Bolsonaro
se posicionou em tom de campa-
nha. “Nos encontramos em 2022”,
exclamou o presidente, olhando
para o local do plenário onde esta-
vam seus opositores. 

"Bolsonaro adora conflito, ele
atua em sua zona de conforto quan-
do confrontado com outra força po-
lítica. Ele diz mais coisas ao eleitor
quando é posto em contraste, então
sempre vai agir para ampliar con-
flitos e não reduzi-los”, ressalta
Priscila Lapa, cientista política.
“Foi uma declaração em reação à
oposição. Um tipo de declaração
que alimenta a militância, método
utilizado durante todo o seu man-
dato, ele tem um governo de con-

fronto. Então mesmo com um dis-
curso apaziguador houve esse epi-
sódio de confronto”, corrobora o
cientista político Alex Ribeiro. 

De fato, após o embate com a opo-
sição, o rápido discurso do presi-
dente foi marcado pela ponderação
e voltado para ações da primeira
metade do seu governo. Ele afirmou
que esteve focado em duas “pre-
missas básicas” em 2020: “salvar vi-
das e proteger empregos”. Apesar
dos inúmeros choques que teve
com governadores, desde os de-
cretos de lockdown até a viabiliza-
ção da vacina, em seu discurso,
Bolsonaro garantiu que houve atua-
ção “coordenada, integrada e efeti-
va” do governo na pandemia e que
o País está pronto para execução  do
Plano Nacional de Operacionaliza-
ção de Vacinação, além de enume-
rar dados positivos como o auxílio
emergencial. “Ele trouxe elementos
para reavivar o debate positivo.
Apesar da ligação que tem com a
tragédia e o número de mortos da
pandemia, ele se beneficiou do au-
xílio emergencial e da manutenção
de empregos com as políticas im-
plementadas para as empresas”,
pontua Priscila Lapa. 

Para a cientista política Raquel
Lins, o discurso  sinaliza uma “mu-
dança e evolução de postura, em
decorrência da significativa perda
de apoio”. “Com mais de 200 mil
mortes, e colapsos como o de Ma-
naus ainda ocorrendo, o Brasil é um
dos mais marcados no mundo pela
pandemia. A maioria da população

deseja a vacina e a retomada de suas
rotinas o quanto antes”, afirma. 

Agenda
O presidente sinalizou  em seu

discurso a agenda que pretende
implementar em 2021, citando, en-
tre outros, as reformas tributária e
administrativa, as privatizações e
concessões e um novo pacto fede-
rativo. “Com uma fala tão curta, na
verdade acabou por não utilizar o
momento para colocar a agenda
de reformas com mais clareza e ob-
jetividade, o que provavelmente
evidencia  a falta de consistência do
próprio Executivo em relação às
pautas”, interpreta Raquel Lins.
“Com o apoio do Centrão, pelo me-
nos em um curto prazo, Bolsonaro
pode levar à frente algumas refor-
mas que estavam emperradas",
pondera Alex Ribeiro. 

Priscila sublinha que essa agenda
é fundamental. “A agenda de re-
formas que levou a elite financeira
e os grandes investidores a apoia-
rem ele em 2018. Esse segmento é
ainda mais importante em um cli-
ma de instabilidade, quando o im-
peachment começa a aparecer de
forma mais plausível”, justifica. Na
lista de projetos prioritários que
entregou aos presidentes da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL) e do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG),
Bolsonaro destacou propostas que
ampliam posse e porte de armas e
uma que prevê excludente de ilici-
tude para militares em operações de
garantia da lei e da ordem.

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Antes de discurso no Congresso, Bolsonaro afirmou a opositores: “Nos encontramos em 2022”

A reunião foi realizada na manhã de ontem na casa do senador
Humberto Costa, em Brasília. O pernambucano ofereceu um café
da manhã à bancada do PT no Senado. Participaram ainda a senadora
do PROS, Zenaide Maia (RN), muito ligada aos petistas, e o ex-senador
Jorge Viana. O detalhe é que, entre os convidados, um deles não
integra o time da Casa Alta, mas foi o centro das atenções: o ex-
ministro Fernando Haddad. No encontro, um tema já bem presente
na pauta dos políticos foi à mesa: as eleições de 2022. Haddad, que
concorreu ao Planalto em 2018, colocou formalmente seu nome à
disposição para o caso de o ex-presidente Lula não disputar a
Presidência da República no ano que vem. A conversa seguiu nessa
linha. Indagado pela coluna, Humberto Costa pondera que o fato de

o "PT apresentar um nome não quer dizer que ele
não vai discutir esse nome com os outros partidos
de Oposição". O senador explica que esse nome "vai
ser apresentado num campo político, cujas forças
provavelmente vão ter seus nomes também". Ele
acrescenta: "Com isso, eu creio que nós estamos
caminhando para um entendimento". Assim que
foram encerradas as eleições de 2020, partidos de

esquerda, como o PDT e o PSB, criticaram o PT, acusando de ter
caminhado para um isolamento. Representantes das duas siglas, a
exemplo do prefeito do Recife, João Campos, sinalizaram que o PT
poderia até se juntar às demais legendas da Oposição em 2022, mas
não na condição de protagonista. Humberto avalia que "o PT, para
conversar, precisar de alternativas". Desde já, avisa que apresentar
um nome "não quer dizer que o PT vai impor nada". E detalha:
"Primeiro, nós temos que identificar o que vai acontecer, se Lula vai
ser candidato". Em segundo lugar, a ideia é discutir o nome apresentado.
O movimento de Haddad se dá com o conhecimento e aval de Lula,
o que torna o cenário mais confortável aos petistas e representa a
discussão de uma possibilidade que pode vir a se concretizar.

Humberto vai presidir Direitos Humanos
A eleição ainda vai ocorrer, mas coube ao PT comandar duas
comissões no Senado e uma delas é a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa. Na bancada, o escolhido para comandar
essa comissão foi o senador Humberto Costa.

REMOTO > Do PT, participaram de forma remota do café da manhã
oferecido pelo senador Humberto Costa ontem: Jaques Wagner e
Paulo Paim. Jaques fez uma cirurgia no olho. Além deles, estavam
presentes: o líder Paulo Rocha, Rogério Carvalho, Jean Paul Prates.

ADIVINHANDO...> Quando o dia teve início ontem, Marília
Arraes era ainda a possível candidata única do PT na eleição da
Mesa, mas o partido formalizou o nome de João Daniel para
concorrer a 2ª secretaria. Marília só pôde disputar porque se
antecipou e já havia registrado candidatura avulsa de antemão. Se
dependesse só do partido, teria ficado de fora.

...CHUVA > Na hipótese original de concorrer à 1ª secretaria de
forma avulsa, se fazia um cálculo de que Marília chegaria a 300 votos,
contando com os eleitores de Arthur Lira. Após Arthur zerar o
processo da Mesa, houve postagem no Twitter de Marília tachando
o ato do novo presidente de "autoritário" e apontando "golpe".
Pessoas próximas dizem que não foi a deputada a autora do post e
que isso teria atrapalhado um pouco a adesão dos aliados de Arthur
à candidatura dela num segundo momento. O post foi apagado. 

MST > Marília venceu, no 2º turno, com 192 votos, contra 168 de João
Daniel. Aliados de Arthur dizem que João é do MST, o que terminou
ajudando Marília a ter votos no campo deles no final das contas.

Haddad coloca nome para 2022
em café com a bancada do PT

Encontro 
ocorreu na 
casa do
senador 
Humberto
Costa

A coluna de Renata Bezerra de Melo é publicada de terça a sábado.

Renata Bezerra de Melo

renatabezerra@folhape.com.br
@rbezerrademelo
@renatabezerrademelo
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Pernambuco mostra sua força
Deputados
pernambucanos
ocuparão três dos sete
espaços titulares da
Mesa Diretora da
Câmara Federal

ANNA TENÓRIO 
CAMILA SOUZA

P ernambuco deu demonstra-
ção do lastro que suas lide-
ranças possuem no Con-

gresso Nacional. O Estado terá três
representantes na Mesa Diretora da
Câmara Federal. O deputado Lu-
ciano Bivar (PSL) foi eleito para um
dos cargos mais importantes da
Casa, o de primeiro-secretário.
Como atribuição do cargo, o par-
lamentar será o responsável por ge-
rir um orçamento de mais de R$ 6
bilhões de reais. Os deputados fe-
derais André de Paula (PSD) e Ma-
rília Arraes (PT), também repre-
sentam Pernambuco na Mesa, ten-
do sido eleitos para a segunda
vice-presidência e segunda secre-
taria, respectivamente. 

O cientista político Elton Go-
mes, lembra que Pernambuco tem
uma tradição de atores muito em-
ponderados e influentes na área le-
gislativa. " Nunca se tinha essa
conformação. De três pernambu-
canos com posições ideológicas
distintas: um do centro, André de
Paula, um da direita, Luciano Bivar
e um da esquerda, Marília Arraes.
Vamos ver o que pode sair disso.
Qual deles vai conseguir aproveitar
isso melhor para seu propósito, o
Luciano Bivar para fortalecer o
partido dele, Marília Arraes para
chegar forte na campanha do Go-
verno do Estado, e o André de Pau-
la para continuar como um dos
grandes atores no Legislativo bra-
sileiro e influenciando ainda mais
do que ele influencia", avaliou.

Nos últimos dois anos, Luciano
Bivar, que também é presidente na-
cional do PSL, havia ocupado o car-
go de segundo vice-presidente.
“Fico feliz com a eleição e sabemos
que a Câmara precisa ter um fun-
cionamento perfeito junto com as
secretarias e as vice-presidências.
Temos a convicção de que a Casa
caminha bem. Acho que agora é
um sentimento de doação pelo o
que a gente faz como parlamentar
e o desejo de que tudo siga na or-
dem", disse Luciano Bivar.

A eleição de cargos da mesa di-
retora aconteceu na manhã de on-
tem, depois que o presidente Art-
hur Lira (PP-AL) determinou a sus-
pensão da eleição para os demais
cargos da Mesa. O progressista ale-
gou que o bloco adversário, lide-
rado pelo emedebista Baleia Ros-
si, não havia cumprido o regi-

Danilo assume
liderança com
PSB dividido
ANNA TENÓRIO

O deputado federal Danilo Cabral
(PSB) assumiu a liderança do PSB na
Câmara dos Deputados um dia an-
tes do previsto. O acordo do parla-
mentar com os correligionários era
assumir o cargo no dia 3 de feve-
reiro deste ano. Mas o socialista an-
tecipou-se e apresentou uma lista
à bancada, com 17 nomes, provan-
do que ele tinha o apoio da maioria
dos deputados para assumir a li-
derança já no dia 2 de fevereiro. No
ano passado, Danilo e o deputado
Alessandro Molon (PSB-RJ), fecha-
ram um acordo para Molon ser o lí-
der em 2020 e Danilo em 2021. 

A movimentação de Danilo não
foi bem avaliada pelo deputado
Tadeu Alencar (PSB), que afirma
que o socialista "precipitou-se". "Já
havia um acordo para o deputado
Danilo Cabral assumir a liderança
no dia 3 de fevereiro, na data de
hoje. E houve um movimento es-
tranho que o colocou como líder no
dia 2, exatamente para fazer uma
indicação diferente daquela que
fora feita pelo líder Molon, que era
o líder até ontem. Então foi uma an-
tecipação estranha, que a gente
ainda está avaliando. Mas essa an-
tecipação, dessa vez, foi um movi-
mento agressivo, desnecessário e
certamente também provocará con-
sequências", disse.

Um socialista que, por não ser de-
putado federal, preferiu não ser
identificado, comentou que a ação
de Danilo é uma questão "da Câ-
mara", mas que esse tipo de movi-
mento acaba "gerando atrito". "Es-
sas disputas são comuns dentro
das legendas, mas estamos em um
momento que precisamos de uni-
dade", avaliou. 

A bancada do PSB ficou dividida
desde que o partido determinou o
voto em Baleia Rossi (MDB) para a
presidência da Câmara. Alguns par-
lamentares rebelaram-se contra a
recomendação e votaram em Art-
hur Lira (PP). Danilo Cabral foi pro-
curado para se manifestar, mas não
retornou as ligações. Em nota, Da-
nilo fez gestos a Molon. “Espero dar
continuidade ao trabalho iniciado
por ele, que exerceu a liderança
com muita responsabilidade, quan-
do as crises sanitária, econômica e
social exigiram do Congresso Na-
cional, e consequentemente de
seus líderes, respostas à altura dos
desafios impostos".

mento durante o registro da can-
didatura. 

Na manhã de ontem, também fo-
ram eleitos: Marcelo Ramos (PL-
AM) na 1ª Vice-Presidência, Rose
Modesto (PSDB-MS) na 3° Secre-
tária  e Rosângela Gomes (Repu-
blicanos-RJ) na 4° Secretária. 

Um dos partidos mais prejudi-
cados pela mudança do presiden-
te da Câmara Federal foi o PT e, em
consequência, Marília Arraes. No
primeiro arranjo, a pernambucana
disputava em candidatura única a
primeira-secretaria. Com o rebai-
xamento do partido, ela disputou
com correligionários a vaga pela se-
gunda secretaria, levando a vota-
ção para o segundo turno. Na se-
gunda etapa do pleito, Marília teve
192 votos contra João Daniel (PT-
SE), que teve 168 votos. 

O resultado expôs o racha da
bancada petista na Câmara. Na
manhã de ontem, o PT deliberou e
nome oficial do partido para a se-
gunda secretária foi o de João Da-
niel. Diante da situação, Marilia
concorreu de forma avulsa.

Marília será a segunda mulher da
história a ocupar este cargo na
Mesa Diretora da Casa. Após a elei-
ção, ela destacou a importância de

Na 1ª Secretaria, Bivar afirma que vai buscar ordem e funcionamento perfeito da Câmara

Marília pode sofrer represália do PT. André teve apoio do PSD

CLARA GOUVÊA/UOL/FOLHAPRESS

MARYANNA OLIVEIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS NAJARA ARAUJO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ter mulheres em cargos de desta-
que na política.  "É necessário en-
tender que parlamentares mulhe-
res têm, sim, a capacidade de ocu-
par espaços importantes e de de-
cisão”, defendeu. Já André de Pau-
la afirmou que seu partido vai tra-
balhar para “ajudar o país a avan-
çar”. "O que meu partido apoiou
Arthur para que a Casa volte a vi-
ver dias de ebulição, a se aproximar
das ruas, produzir no sentido de
ajudar o País avançar", disse.

Rebordosa
A eleição de Marília Arraes como

2ª secretária da mesa diretora da

Câmara dos Deputados fez a pre-
sidente nacional da legenda, de-
putada Gleisi Hoffmann se mani-
festar. Em entrevista ao Painel da
Folha de São Paulo, ela frisou que
a atitude de Marília em concorrer
de forma avulsa contra um candi-
dato do próprio partido confronta
a política interna petista. "A atitu-
de da deputada Marília rompe pro-
cedimento estatutário do PT e isso
terá de ser analisado nas instâncias
partidárias”, afirmou. 

O ex-secretário de Agricultura,
Dilson Peixoto também criticou a
atitude da correligionário e co-
brou uma atitude da direção do PT.

ARTE FOLHAPE/GREG

Segunda vice-presidência
André de Paula, PSD

Substituir o Presidente nas 
ausências ou impedimentos
simultâneos deste e do Primeiro 
Vice-Presidente, examinar os pedidos
de ressarcimento de despesas
médicas dos deputados e fomentar a
interação institucional entre a Câmara
dos Deputados e as demais Casas 
do Poder Legislativo.

Primeira Secretaria
Luciano Bivar, PSL

É responsável pelo orçamento
bilionário da Casa, com a ratificação
das despesas da Câmara. Também
possui a missão de supervisionar as
atividades administrativas da Casa, 
o encaminhamento de indicação aos
demais Poderes, o requerimento de
informação a ministros, além da
interpretação do ordenamento
jurídico de pessoal e dos serviços
administrativos da Casa.

Segunda Secretaria 
Marília Arraes, PT 

Responsável por cuidar das 
relações internacionais da Câmara.
Também é função do Segundo
Secretário administrar os pedidos 
de passaportes diplomáticos dos
demais deputados e criar relações
com as embaixadas de outros 
países no Brasil.

A função dos pernambucanos na Mesa >
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Em entrevista ao
programa Folha
Política da Rádio Folha
FM 96,7,  prefeita de
Camaragibe disse que
recebeu auxílio de 
R$ 11,5 mi do Governo

Nadegi reconhece
ajuda de Bolsonaro

Pernambucanos ganham
protagonismo na Câmara
A eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados concluída
ontem trouxe as presenças dos deputados federais André de
Paula (PSD), Luciano Bivar (PSL) e Marília Arraes (PT) em cargos
importantes. André assumirá a segunda vice-presidência, Bivar
ficou com a importante primeira-secretaria, e comandará um
orçamento de R$ 6 bilhões, enquanto Marília surpreendeu e será

segunda-secretária. Integrar a mesa
diretora na Câmara dos Deputados é
sinônimo de prestígio na capital federal.
Os dois primeiros já haviam emplacado
cargos na mesa, enquanto Marília Arraes
será estreante na estrutura administrativa
da Câmara e terá em Brasília a
incumbência de auxiliar o presidente
Arthur Lira na gestão daquele
poder.Parlamentares da bancada

pernambucana avaliam que isso poderá se configurar em
prestígio político e até mesmo em votos, pois a força dos cargos
representam relação harmônica com outros poderes e
naturalmente Bivar, André e Marília farão o meio campo com
outros órgãos da capital federal e ajudarão seus prefeitos no
destravamento de ações para seus respectivos municípios.

Oposição
O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), a despeito das
especulações de que poderia retornar à Frente Popular, afirmou a
interlocutores que dificilmente isso acontecerá porque sua posição
ao lado do presidente da República como líder do governo
inviabiliza entendimento com socialistas em Pernambuco.

AÇÕES > O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal
(STF), determinou a remessa à Justiça Federal de primeira instância
no Distrito Federal das ações penais que respondem, por suposta
corrupção, os ex-senadores Romero Jucá e Edison Lobão, ambos do
MDB. De acordo com a denúncia do MPF, eles estariam envolvidos
em um suposto esquema de recebimento de propina paga a partir da
Transpetro, subsidiária da Petrobras.

PENSÕES > O Ministério Público Federal (MPF) quer acabar com
todas as pensões especiais pagas para dependentes de ex-prefeitos,
ex-vices e ex-vereadores. O procurador-geral Augusto Aras
questionou leis municipais que garantem pensão vitalícia para os
dependentes de falecidos durante o mandato. Segundo Aras, as
regras são “incompatíveis com a Constituição de 1988”. Aras pede
que o Supremo fixe tese para “impedir casos similares de concessão
e continuidade do pagamento de pensões”.

PARENTE > O Ministério Público Eleitoral defendeu, por meio de
recurso, que uma vereadora eleita em São José do Belmonte tenha o
diploma cassado, por ser cunhada do atual prefeito, reeleito em
2020. Trata-se de “Inelegibilidade Reflexa” decorrente do grau de
parentesco, segundo o órgão. A decisão será do TRE de Pernambuco.

AUMENTOS > Na Paraíba, o TCE decidiu que prefeitos, vice-
prefeitos, secretários municipais e vereadores não podem aplicar
qualquer aumento salarial ou de subsídios no ano de 2021, em razão
de vedação imposta pela Lei Complementar Federal 173/2020,
editada em decorrência da calamidade do covid-19.

INOCENTE QUER SABER> Quem formará o palanque
Bolsonarista em Pernambuco?

André de Paula, 
Luciano Bivar e
Marília Arraes 
estarão em postos
importantes na 
Câmara Federal 

A coluna de Edmar Lyra é publicada de segunda a sábado.

www.edmarlyra.com 
@edmarlyra

E d m a r Ly r a

JOYCE SILVA

A o abordar as dificuldades
enfrentadas pelo seu mu-
nicípio durante a pande-

mia, a prefeita de Camaragibe,
Nadegi Queiroz (Republicanos),
saiu em defesa do auxílio recebi-
do do Governo Federal durante a
pandemia do novo coronavírus.
Ela afirma que o município rece-
beu R$ 11,5 milhões do Governo
Federal e que os recursos foram
imprescindíveis para amenizar a
crise causada pela pandemia.

“Eu, particularmente, não votei
em Bolsonaro, mas a gente tem
que entender que, se não fosse
também o governo Bolsonaro, a
gente não teria sobrevivido. A
gente recebeu na faixa de R$ 11,5
milhões para o tratamento da
Covid-19, para composição de fo-
lha salarial. Então, até novembro,
a gente recebeu, dezembro a gen-
te já começou se apertando mui-
to e janeiro nem se fala. Mas a
gente espera que o governo fe-
deral repasse não só para Cama-
ragibe, mas para todos os muni-
cípios, porque nós estamos so-
frendo muito financeiramente”,

afirmou, em entrevista à Rádio
Folha FM 96.7, ontem. 

Sobre a vacinação no municí-
pio, Nadegi afirmou que a cidade
está preparada para continuar o
programa de vacinação que co-
meçou pelos profissionais de saú-
de que trabalham na linha de
frente no combate ao coronavírus
e idosos com mais de 85 anos de
idade, totalizando 1% da popula-
ção da cidade. 

Nadegi ainda ressaltou que, na
segunda fase de vacinação, dará
continuidade à imunização dos
profissionais de saúde e idosos
com menos de 75 anos, porém,
para isso, a gestora aguarda a
chegada das vacinas para o mu-
nicípio. A expectativa é de que
consiga se vacinar também os
profissionais de segurança pú-
blica.  

“Na segunda fase, vamos
aguardar a vacinação dos profis-
sionais de saúde, depois vamos
para os idosos abaixo de 75 anos,
depois os guardas municipais dos
ambulatórios e a segurança pú-
blica. Vamos acompanhar as fa-
ses, mas primeiro temos que re-
ceber as vacinas, porque o nú-
mero  que nós recebemos foi para
os idosos e profissionais de saú-
de. A seguir, a gente recebendo
mais, vamos seguir na terceira e
quarta fase, mas nós estamos
preparados, porque vacinamos
todos os nossos profissionais que
estão na linha de frente”, disse.

Inauguração
Na tarde de ontem, a prefeita

Gestora afirma que recursos foram imprescindíveis para amenizar a crise causada pela pandemia

Nadegi também fez o anúncio
da instalação do Núcleo de Pre-
venção Social de Combate à Vio-
lência, uma parceria da prefeitu-
ra com o governo estadual, por
meio da Secretaria estadual de
Prevenção à Violência e Drogas. 

A apresentação foi feita em
conjunto com a secretária-exe-
cutiva de Articulação e Prevenção
de Políticas contra a Violência,
Dora Lima. A reunião contou,
ainda, com representantes da Se-
cretaria da Defesa Social, Polícia
Militar e das secretarias munici-
pais de Segurança Pública e As-
sistência Social; bem como da
sociedade civil.

“EU,
PARTICULARMENTE,
NÃO VOTEI EM
BOLSONARO, MAS A
GENTE TEM QUE
ENTENDER QUE, SE
NÃO FOSSE TAMBÉM
PELO GOVERNO
BOLSONARO, A
GENTE NÃO TERIA
SOBREVIVIDO”
■ NADEGI QUEIROZ, PREFEITA

PAULLO ALLMEIDA



B RASÍLIA (Folhapress) - A An-
visa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) alterou

as regras atuais para receber pedi-
dos de uso emergencial de vacinas
contra a Covid. A agência retirou a
exigência de estudos de fase 3
como requisito para análise desses
pedidos no país.Na prática, a mu-
dança facilitará o aval a vacinas
como a Sputnik V, desenvolvida
pelo Instituto Gamaleya, da Rússia,
e que, no Brasil, deve ser fabrica-
da pela União Química.

Nos últimos dias, representantes
da empresa e governadores vi-
nham aumentando a pressão para
que a agência facilitasse o aval ao
imunizante no Brasil. A União Quí-
mica chegou a entregar à Anvisa
um pedido de uso emergencial da
vacina em 15 de janeiro. A agência,
porém, devolveu o pedido à em-
presa um dia depois, afirmando
que ele não cumpria os critérios
mínimos –que definia a necessi-
dade de estudos clínicos no país.

Também faltavam mais docu-
mentos, como certificado de boas
práticas de fabricação, segundo a
agência. A exigência do estudo, no
entanto, é hoje tida pela empresa

como o principal entrave para um
aval no país. Além da Sputnik, a
mudança nas regras da Anvisa fa-
cilitará a autorização também a
outras vacinas negociadas no Bra-
sil, como da Covaxin, da indiana
Bharat Biotech. Atualmente, as
duas vacinas são tidas como "pro-
missoras" pela equipe do Ministé-
rio da Saúde.

Sputnik V
O Ministério da Saúde negocia 30

milhões de doses da vacina russa
Sputnik V e da vacina indiana Co-
vaxin para que possam entrar no
PNI (Plano Nacional de Imuniza-
ções). A expectativa da pasta é ter
acesso aos imunizantes ainda em
fevereiro. A pasta informou que a
decisão de avançar as negociações
ocorre após a Anvisa autorizar o
novo protocolo com simplificação
do processo de concessão de uso

emergencial e temporário de va-
cinas, dispensando a realização
de estudos clínicos de fase 3. Uma
reunião para tratar do assunto está
marcada para sexta-feira (5) com
representantes do instituto russo
Gamaleya e do laboratório indiano
Bharat Biotech.

"Além dos Memorandos de En-
tendimento previamente celebra-
dos, serão discutidos os termos
contratuais conforme minutas de
contrato solicitadas no dia de hoje,
com as bases das negociações, cro-
nograma de entregas e valores das
doses dos imunizantes", disse.

A farmacêutica russa, que ins-
talou uma linha de produção no
Distrito Federal, adiantou à pasta
que se houver acordo, entre feve-
reiro e março poderá entregar um
total de 10 milhões de doses de sua
vacina, que serão importadas da
Rússia. 

WASHINGTON (ABr) - O presi-
dente dos Estados Unidos, Joe Bi-
den, assinou três ordens executivas
com o objetivo de reunir famílias se-
paradas durante a administração
Trump e fazer uma revisão pro-
funda das políticas de imigração do
antecessor.

Ao tentar impedir a imigração
ilegal, o ex-presidente Donald
Trump determinou a separação de
adultos sem documentos de crian-

ças, na fronteira entre os Estados
Unidos e o México. Entre 2017 e
2018, pelo menos 5.500 crianças
foram separadas dos adultos com
que viajavam, numa política de
“tolerância zero

Ainda que a política de separação
tenha sido anulada em junho de
2018, após a divulgação de ima-
gens de crianças colocadas em gaio-
las depois de terem sido separadas
à força dos seus pais, há mais de 600

crianças que continuam em terri-
tório norte-americano, em centros
de menores ou em famílias de aco-
lhimento, uma vez que as famílias
ou os pais não foram localizados.

Brasil
Biden recebeu um longo dossiê

que pede o congelamento de acor-
dos, negociações e alianças políticas
com o Brasil enquanto Jair Bolso-
naro estiver na Presidência.

Radar
editoriabrasil@folhape.com.br - Telefone: 34255840
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INCLUI BRASIL, MUNDO E ÚLTIMAS

Pesqueira, no Agreste pernambucano, tem seu castelo. A obra
imponente, com 14.400 metros quadrados, foi idealizada por um
comerciante local no final dos anos 80. Hoje é uma atração turística
não só da cidade, mas de toda aquela região. Em Timbaúba, na
Zona da Mata Norte, o prefeito Marinaldo Rosendo (PP) também
sonhava em ter algo semelhante, mas seu castelo começou a ruir
antes de virar realidade.O gestor virou alvo de uma operação
deflagrada ontem (3) pela Polícia Federal (PF), que investiga
possíveis desvios de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no

município. Um pesadelo para quem não
tem direito a sonhar nem com uma
simples casinha com dois cômodos,
quanto mais com um castelo.A mansão do
prefeito, situada no Bairro de Salgadinho,
passou por buscas realizadas pela
Operação ‘Desmanche’, como foi batizada

a ação da PF. O objetivo é apurar suspeita de crimes contra a
administração pública e lavagem de dinheiro relacionados a
contratos de fornecimento de medicamentos e material hospitalar
no município, entre 2013 e 2016, no valor total de R$ 7,9 milhões.As
autoridades policiais, no entanto não confirmaram que os valores
desviados foram utilizados na construção da mansão do prefeito.
Marinaldo é apenas um dos alvos da operação, que tem também
como alvos outros políticos – além de empresários, servidores e ex-
servidores da prefeitura de Timbaúba, entre os quais os gestores do
município que se sucederam no período sob investigação. Seja para
qual fim esse dinheiro foi destinado, será um absurdo. 

Sem reeleição
Os pré-candidatos à Presidência da União dos Vereadores de
Pernambuco (UVP), Luciano Pacheco (Arcoverde), Fiapo (Sertânia),
José Raimundo (Serra Talhada), Davi Santos (João Alfredo), Weber
Santana (Carnaubeira da Penha), Erica Uchoa (Iguaraçu), João
Chaves (São Caetano) e Joel Gomes (Tuparetama) se reuniram
ontem (3) em Arcoverde. Na pauta, a possibilidade de uma
candidatura de consenso para tentar evitar a reeleição do atual
presidente da entidade, Josinaldo Barbosa.  

SEM PONTO FACULTATIVO > Carnaíba, no Sertão do Pajeú, é
mais um município a suspender o ponto facultativo nas repartições
públicas municipais durante o período de Carnaval este ano. Por lá,
o prefeito Anchieta Patriota levou em consideração o decreto
04/2021, referente à situação de emergência de saúde pública em
Carnaíba, reconhecida pelo Decreto nº 007, de 27 de março de 2020,
bem como a necessidade da adoção de providências para conter a
propagação da Covid-19.

CONVÊNIO > O prefeito de Belém do São Francisco (Sertão de
Itaparica), Gustavo Caribé, reuniu-se no Recife com a presidente
da Compesa, Manoela Marinho, e com o diretor regional do
Interior, Mário Heitor. O gestor firmou parceria com a empresa
que, por meio de emendas parlamentares do deputado Fabrizio
Ferraz, irá garantir a execução de uma importante obra de
ampliação de abastecimento hídrico no município. O
investimento é de R$ 400 mil.

EM PROL DA UNIÃO > Em Arcoverde, Sertão do Moxotó, o
prefeito Wellington Maciel (MDB) – o Wellington da LW – participou
da primeira sessão da Câmara de Vereadores, na terça (2), e não
economizou no discurso. Falou em fazer “uma gestão justa” e
pediu união dos vereadores nesse sentido.

A operação da PF, os recursos
e o castelo do prefeito

A coluna de Carlos Britto é publicada de segunda a sexta.

contato@carlosbritto.com
Blog do Carlos Britto
@blogcarlosbritto

C a r l o s B r i t t o

Políticos,
empresários e
servidores são alvos
da operação

Agência alterou regras atuais para receber pedidos de uso

Anvisa autorizou a
utilização de
imunizantes contra a
Covid-19 sem os
estudos da 3ª fase
feitos no Brasil

Vacinas: flexibilidade
no uso emergencial

Biden reunirá famílias separadas
POLÍTICA DE IMIGRAÇÃO

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 
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VACINAÇÃO 
O Recife passa a contar com mais pontos de

drive-thru para vacinação contra a Covid-19. O
Estádio do Arruda, foi aberto ontem. E haverá

também uma estrutura no Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, no Cais do Apolo.

Cotidiano
cotidiano@folhape.com.br - Telefone: 34255833 - 34255843
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AVISO DE HOMOLOGAÇ
O SECRETÁRIO MUNICIP

ATRIBUIÇÕES, HOMOLOGA

NACIONAL N° 015/2020 -

CONSTRUÇÃO DE CRECH

JARDIM PETRÓPOLIS E JA

LTDA (LOTE I - R$ 2.367.204

A MUNICIPAL DE PETROLINA/PE
cretaria de Gestão Administrativa
oordenadoria Geral de Licitações 
ÇÃO/ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA NACIONAL N° 015/2020
AL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, NO USO DE SUAS 

A O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163/2020 - CONCORRÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À 

ES, PADRÃO FNDE, PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 1, NOS BAIRROS 

ARDIM IMPERIAL, ADJUDICANDO-O À EMPRESA:  BL CONSTRUTORA 

,35 E LOTE II - R$ 2.325.726,16).  

PETROLINA/PE, 02/02/2021 

PLÍNIO JOSÉ DE AMORIM NETO  

MARJOURIE CORRÊA

Em visita à Folha de Pernambu-
co, ontem, o ex-juiz da Vara de
Execuções Penais Adeildo Nunes
apresentou o seu mais novo livro,
‘Indulto, Anistia e Colaboração
Premiada’, editado pelo Instituto
Pan Americano de Educação, Ciên-
cias e Cultura (Ipanec). Ele foi re-
cebido pelo presidente do Grupo
EQM, Eduardo Monteiro. 

“A presença de doutor Adeildo na
Folha, pelo seu cabedal de conhe-
cimento jurídico, sua importância
no direito criminal, um incompa-
rável advogado, juiz, com vários li-
vros publicados, ilustra a Folha de
Pernambuco. É uma personalidade
intelectual, humana e jurídica que
muito nos honra com sua visita às
nossas instalações”, disse Eduardo
Monteiro.

Recém-lançada, a obra é pionei-
ra na temática. Com extenso cur-
rículo acadêmico, Nunes aborda os
temas em uma linguagem simples
e acessível. “Levo para a comuni-

dade jurídica e também concur-
seiros, de forma prática e exem-
plificada, o entendimento de in-
dulto, anistia e colaboração pre-
miada, bem como as suas diferen-
ças”, explicou o ex-juiz. A publi-
cação já conta com as alterações da
Lei Federal nº 13.964, de 2019, co-
nhecida como Lei Anticrime.

A obra se junta às outras nove pu-
blicações do autor, entre obras ju-
rídicas e não jurídicas. Membro
da Academia de Letras e Artes de
Gravatá, Adeildo Nunes é Doutor
em Direito de Execução Penal pela
Universidade Lusíada de Lisboa e
está no pós-Doutorado em Direito
Processual Penal na Universidade
Autônoma de Lisboa. Atuou como
juiz de Direito Estadual de 1990 a
2012, assim como compôs o Con-
selho Nacional de Política Criminal
e Penitenciária do Ministério da
Justiça de 2009, foi presidente do
Instituto Brasileiro de Execução
Penal de 2006 a 2010 e é o atual
presidente do Instituto Brasileiro
de Ciências Jurídicas (IBCJUS).

Conhecimento vasto
e acessível em  livro

MEIO JURÍDICO

O presidente do
Grupo EQM, Eduardo

Monteiro, recebeu a
obra do ex-juiz da Vara

de Execuções Penais,
Adeildo Nunes

Secretaria Estadual de
Educação divulga
datas para volta das
atividades presenciais
no fundamental 
e infantil 

Aulas em toda
a rede pública

A partir de março, escolas das
redes municipais e esta-
dual que têm alunos de en-

sino fundamental e infantil pode-
rão retomar as aulas presenciais de
forma escalonada. O calendário
foi divulgado ontem pela Secreta-
ria de Educação. Devido a pande-
mia do coronavírus, desde o dia 16
de março do ano passado essas
unidades estavam impedidas de
funcionar com alunos e professo-
res. Já os estudantes do ensino mé-
dio da rede pública do Estado re-
tomam hoje as aulas, no modelo
híbrido. Para essa volta, as escolas
adotarão todos os protocolos de
segurança e higiene, mas as famí-
lias que preferirem não enviar
seus filhos para o ensino presen-
cial poderão optar pelas atividades
remotas.

Segundo o secretário de Educa-
ção e Esportes de Pernambuco,
Marcelo Barros, o calendário foi di-
vidido em quatro etapas, com iní-
cio a partir do dia 22 de fevereiro,
quando professores do ensino fun-
damental e servidores devem re-
tornar para adequação das escolas
e capacitação. Em seguida, os es-
tudantes do 6º ano 9º ano do en-
sino fundamental retornam no
dia 1º de março. O calendário se-
guirá com os alunos do 1º ao 5º
ano do ensino fundamental vol-
tando no dia 8 de março. Por fim,

haverá a volta dos alunos do in-
fantil, cujo retorno está previsto
para o dia 15 de março. 

"Todo esse retorno foi pensado
com base em um protocolo de
biossegurança que foi construído
junto aos profissionais de educa-
ção e da saúde e esse protocolo foi
amplamente discutido e validado
pelo Comitê Estadual de Enfren-
tamento à Covid-19. Além disso, os

horários de entrada, saída e ali-
mentação entre as turmas serão es-
calonados, evitando aglomeração.
Nesse momento, as aulas da rede
pública em escola nas quais estu-
dantes e professores utilizam o
transporte público nos diferentes
turnos terão início e término sem-
pre com a margem de diferença
dos horários de pico", disse Barros. 

O secretário de Educação infor-
mou ainda que em breve será rea-
lizada uma avaliação diagnóstica
com todos os estudantes dos en-
sinos fundamental e médio da
rede estadual. "Com esse levanta-
mento poderemos realinhar es-
tratégias de aprendizagem e ado-
tar medidas de fortalecimento es-
colar, envolvendo aulas comple-
mentares, projetos e outras ativi-
dades que contribuam apara o de-
senvolvimento dos alunos."

RAFAEL FURTADO



Vacinação salva vidas e a economia
CLÁUDIO SÁ LEITÃO E 
LUÍS HENRIQUE CUNHA*

Não precisa ser um especialista para
concluir que as escapadas ao isola-
mento e o desrespeito ao distancia-
mento social contribuíram, de forma
significativa, para que o número de
mortes no mundo por Covid-19 ultra-
passasse os dois milhões de pessoas.
Vivemos uma das piores crises na
saúde pública desde a epidemia de gri-
pe espanhola no início do século XX.
Os efeitos são devastadores nas pes-
soas e na economia brasileira, assim
como nos demais países afetados. 

Apesar do começo tardio e vagaro-
so do programa de vacinações, a so-
ciedade brasileira já pode sonhar com
dias melhores e a classe empresarial,
vislumbrar um retorno do crescimento
para a nossa economia. É fundamen-

tal prover os recursos necessários para
acelerar o processo de vacinação con-
tra o coronavírus e a imunização das
pessoas, a fim de que as empresas re-
tomem as vendas e os empregos vol-
tem a crescer.

Obviamente que os efeitos da vaci-
nação não são imediatos. Há de se es-
perar um período de pelo menos 90
dias do início da vacinação (sem con-
siderar a 2a dose), para observar a di-
minuição do número de casos e co-
meçar a liberar as pessoas para reali-
zarem suas atividades com segurança
e tranquilidade. Portanto, a vacinação
não acabará com a pandemia como
num passe de mágica. Ainda teremos
que continuar mantendo o distancia-
mento social, o uso de máscaras e a hi-
gienização do corpo e dos ambientes.

Todavia, o ritmo lento em que se en-
contra o processo de imunização da

população brasileira joga um balde de
água fria na esperança por uma reto-
mada da nossa rotina pessoal e pro-
fissional. O Brasil está no final da fila
na comparação com dezenas de países
que já vacinaram milhões de seus ci-
dadãos. O atraso na vacinação im-
pacta, de forma relevante, o desem-
penho da economia, pois a imunização
tardia pode fazer com que os investi-
dores estrangeiros optem por outros
países, onde o isolamento social esteja
de fato mais perto do fim.

Os números revelam que os países
que foram mais rápidos e eficientes
em controlar a pandemia são os que
têm apresentado melhor desempe-
nho econômico. Não é difícil perceber.
Da mesma forma que a vacina prote-
ge o corpo, protege também a econo-
mia. Sem funcionário, não há produ-
ção. E do mesmo jeito que a Covid-

19 compromete várias funções do nos-
so organismo, pode-se dizer também
que os mais diversos setores econô-
micos são afetados. Inclusive, está na
hora de intensificar as campanhas
que promovam a conscientização das
pessoas, no que diz respeito à segu-
rança e à eficácia das vacinas.

Em suma, a retomada da atividade
econômica brasileira em 2021 está
condicionada a recuperação dos es-
tragos provocados pela pandemia do
novo coronavírus, a qual está direta-
mente relacionada ao sucesso da cam-
panha nacional de vacinação em mas-
sa da população. Não há outra saída.
A vacina tem o poder de salvar vidas
e a economia.

*SÓCIOS DA SÁ LEITÃO AUDITORES E

CONSULTORES

Plano de Saúde Empresarial: quais 
os riscos numa eventual mudança?
ÍTALO NEGREIROS*

Ano passado, a ANS (Agência Na-
cional de Saúde Suplementar) decidiu
pela suspensão do aumento nos pla-
nos de saúde entre setembro e de-
zembro. Não obstante, a recomposi-
ção dos valores será feita ao longo do
ano corrente, trazendo um impacto
significativo nas folhas de pagamen-
to das empresas que oferecem aos
seus empregados esta cobertura por
liberalidade ou por norma conven-
cional - obrigando-as a buscarem al-
ternativas no mercado por serviços
mais econômicos.

O cenário de incerteza na macroe-
conomia, capitaneada pela persis-
tente crise sanitária que assola o pla-
neta, traz reflexos diretos no setor fi-
nanceiro das empresas. Não por isso,
o aumento nos custos das redes par-
ticulares de saúde preocupa os em-
presários que, cientes da importân-
cia deste benefício aos seus empre-
gados, questionam-se quanto a per-
missibilidade legal da mudança dos
serviços contratados - sem riscos de

futuras demandas trabalhistas. É cer-
to que a cobertura médica particular,
qual seja a sua modalidade, é bene-
fício que integra o patrimônio jurí-
dico do contrato de trabalho e, por-
tanto, não pode ser extinguido ou re-
duzido de forma unilateral, causan-
do prejuízo ao empregado

Todo contrato tem por princípios
basilares a autonomia das partes, a ob-
rigação e a relatividade dos seus efei-
tos, além da necessária boa-fé e do
equilíbrio econômico das partes. Este
último, inclusive, é pedra angular
para eventual mudança no plano de
saúde empresarial. Nesse sentido, há
de se manter os empregados infor-
mados da possibilidade de permuta
deste serviço, quer seja de cobertura
ou de seguradoras, esclarecendo as
suas eventuais vantagens e exaurindo
possíveis dúvidas acerca do assunto,
garantindo que uma nova adesão não
se consolide por vícios na sua vonta-
de. Casual redução nos mencionados
custos pode ser repassada aos em-
pregados, no que tange o desconto em
folha para custeio deste serviço, esti-

mulando-os à mudança consentida -
consequentemente evitando passi-
vos trabalhistas quanto a essa matéria.

A ausência de clareza e a mudança
lesiva nos contratos de trabalho são es-
timulantes ao desentendimento entre
patrões e empregado. Assim, a des-
peito de se tratar de uma área delica-
da, a saúde não é defesa a eventuais e
necessárias negociações quando a si-
tuação a exige. De outro modo, acaso
o empregado se mostre irredutível
quanto a possibilidade da mudança no
seu plano de saúde, caberá esclarecer
que é direito dele manter o plano,
agora, às suas integrais expensas, pos-
to que não mais ofertado pelo em-
pregador. Na pior das hipóteses, a
rescisão do contrato de trabalho será
inevitável.

É interessante às empresas, na opor-
tunidade de negociação com uma
nova cobertura de saúde, manter in-
formado o sindicato obreiro, princi-
palmente se tal benesse estiver pre-
vista em acordo ou convenção coleti-
va, trazendo maior segurança jurídica
para essa alteração. Importante des-

tacar que o benefício em questão é ple-
namente negociável com os trabalha-
dores, haja vista não se tratar de direito
indisponível, assim elencado no art.
611-B da CLT, contudo, há de se ga-
rantir aos segurados acesso a todas as
informações pertinentes para que a
transição para um novo plano de saú-
de seja consciente e consentida.

A atual crise econômica exige um
esforço de todos para a proteção do
maior bem de um contrato de empre-
go, que é o próprio posto de trabalho,
contudo, não se pode perder de vista
a razoabilidade das negociações obrei-
ro-patronais e a boa-fé que as deve
nortear. O princípio da continuidade
na relação de emprego só se faz pos-
sível com a existência deste, motivo
pelo qual é possível a mudança da co-
bertura do plano de saúde se tal cus-
to for significativo à empresa e a ma-
nutenção dos quadros profissionais.

*ADVOGADO TRABALHISTA DO ESCRI-

TÓRIO MARTORELLI ADVOGADOS. ES-

PECIALISTA EM DIREITO MÉDICO E DA

SAÚDE

FASES DA LUA Fonte: Centro de Hidrografia da Marinha.

HOJE AM A NH Ã

TÁBUA DE MARÉSPREVISÃO DO TEMPO
1) Região Metropolitana
Hoje - Parcialmente nublado com

chuva rápida passageira no período

da madrugada e primeiras horas da

manhã com intensidade fraca.

Máxima: 34º Mínima: 24º

Amanhã - Parcialmente nublado

sem chuva em toda a região ao

longo do dia.

Máxima: 34º Mínima: 24º

2) Mata Norte
Hoje - Máxima: 34º Mínima: 23º

Amanhã - Máxima: 34º Mínima: 23º

3) Mata Sul
Hoje - Máxima: 34º Mínima: 21º

Amanhã - Máxima: 34º Mínima: 21º

4) Agreste
Hoje - Máxima: 35º Mínima: 17º

Amanhã - Máxima: 35º Mínima: 17º

5) Sertão de Pernambuco
Hoje - Máxima: 37º Mínima: 17º

Amanhã - Máxima: 37º Mínima: 17º

6) Sertão de São Francisco
Hoje - Máxima: 38º Mínima: 21º

Amanhã - Máxima: 38º Mínima: 21º
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As ideias expressas nos textos não refletem
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TARSILA CASTRO

C m o objetivo de incentivar os
comerciantes a aumentarem
as suas vendas, o comércio

de rua do Recife e da Região Me-
tropolitana estará, em sua maioria,
funcionando normalmente du-
rante os dias correspondentes ao
Carnaval, do sábado de Zé Pereira
até a Quarta-feira de Cinzas. A de-
cisão foi tomada após a suspensão

das festividades carnavalescas e do
ponto facultativo nas repartições
públicas do Estado neste ano de
2021, como forma de prevenção à
propagação da Covid-19.

De acordo com um levanta-
mento realizado pela Câmara de
Dirigentes Lojistas do Recife
(CDL), as lojas do Centro da Cida-
de, nos Polos de São José, Santo
Antônio, Boa Vista e o Polo Ele-
tro/Móveis Palma e Concórdia vão
funcionando normalmente. No
sábado, os polos funcionam das
9h às 18h. No domingo, o ponto é
facultativo. Já de segunda até a
Quarta-feira de Cinzas, o comércio
funciona das 9h às 18h.

“Nós nunca tivemos esses dias
abertos totalmente, o comércio do
Centro no sábado não abria por
causa do Galo da Madrugada e o
comércio de shopping também

não funcionava. Algumas lojas
tentavam abrir, mas nada muito
efetivo. O que ocorre este ano é que
você teve restrições por conta da
Covid-19. Não vai ter Carnaval,
não vai ter ponto facultativo do se-
tor público, então vão ser dias nor-
mais. O lojista precisa abrir, in-
centivar, fazer promoções, para
que realmente tenha sucesso e
que consiga elevar as suas vendas.
É mais uma oportunidade para os
comerciantes venderem mais”, ex-
plica o presidente da CDL Recife e

Sindilojas Recife, Fred Leal.
Ele complementa ainda que o pe-

ríodo é uma oportunidade para os
comerciantes minimizarem as per-
das nas vendas durante à pande-
mia. “A expectativa de vendas é
boa, nós fizemos uma pesquisa
em todos os polos do Centro do Re-
cife e nos shoppings e todos qui-
seram abrir, como uma maneira de
minimizar essa perda por causa da
pandemia. É um sentimento de
que precisamos abrir o comércio e
uma perspectiva boa, já que nos

anos passados, não teve esse pe-
ríodo de Carnaval aberto dessa
maneira. Esperamos um fluxo
grande de clientes e as lojas estão
preparadas, com reforço nos pro-
tocolos de higiene e distancia-
mento social”, ressalta.  

Além do comércio de rua, os
shoppings do Estado também vão
funcionar normalmente durante
o período de Carnaval, atendendo
todos os protocolos de higiene e
distanciamento social necessários,
devido à pandemia. 

Economia
economia@folhape.com.br - Telefone: 34255837 - 34255838
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Lojas vão funcionar das 9h às 18h, no sábado, segunda, terça e Quarta-Feira de Cinzas

Comércio do Centro do
Recife terá expediente
normal no período. Só
o domingo será ponto
facultativo. Ideia é
aproveitar a época para
recuperar as perdas

Sem Carnaval,
lojas querem
vender mais

BNB prorroga prazo
para renegociação

DÍVIDAS

Veja dicas para gastar menos energia
VERÃO

Com a chegada do verão, a ne-
cessidade de utilizar mais os apa-
relhos de refrigeração para ameni-
zar o calor é evidente, aumentan-
do o consumo de energia na maio-
ria das casas e consequentemente,
as contas. Mas algumas dicas po-
dem ser fundamentais para os con-
sumidores não sentirem no bolso
os efeitos da elevação da tempera-
tura e comprometerem o orça-
mento doméstico. A Companhia
Energética de Pernambuco (Cel-
pe) recomenda o uso eficiente de
eletroeletrônicos.

“A gente estima cerca de 10% de
aumento do consumo em compa-
ração com os períodos comuns,
que são menos quentes e conse-
quentemente há também o au-
mento da conta. Isso ocorre porque

a temperatura está mais alta, então
a geladeira vai ter que funcionar
um pouco mais, vai ter que gastar
um pouco mais de energia para
manter a temperatura, o ar-condi-
cionado a mesma coisa. Nos pe-
ríodos menos quentes ele não fun-
ciona tanto tempo, então acaba
gastando menos e também ocorre
o aumento do uso do ventilador”,
explica o supervisor de eficiência
energética da Celpe, Artur Costa.

Ainda de acordo com ele, algu-
mas dicas podem ser seguidas para
minimizar os efeitos do calor no
bolso dos consumidores. “Tentar
diminuir o uso da geladeira, não fi-
car abrindo sempre. É importante
que a geladeira esteja afastada de
fontes de calor, em alguns locais
elas ficam ao lado do fogão e isso

aumenta o consumo dela, porque
ela vai aquecer. Até os raios solares
batendo diretamente também fa-
zem com que ela esquente. Utilizar
sempre o chuveiro no modo verão,
que economiza até 30% do que no
modo inverno. O ar-condicionado
precisa ser colocado em tempera-
turas de 23 ou 24 graus, porque é
bem comum que as pessoas colo-
quem em 16, 17 graus e isso acaba
gastando muito mais energia, do
que colocar em uma temperatura
menos alta”, destaca.

Para outras informações ou no
caso de dúvidas, os usuários po-
dem entrar em contato com os ca-
nais de atendimento da Celpe, atra-
vés do site: www.celpe.com.br,
WhatsApp: (81) 3217-6990 ou do
Call Center, no 116.

O Banco do Nordeste prorrogou
até o dia 30 de junho o prazo para os
clientes formalizarem a renegocia-
ção de operações de crédito com o
banco. A ação vai beneficiar micros,
pequenas e médias empresas não
rurais, com contratações até o dia 7
de abril de 2020, que listem entre os
setores mais impactados pela pan-
demia da Covid-19, segundo uma
portaria do Ministério da Saúde.

Com as medidas estabelecidas, o
BNB acredita que será possível es-
tabelecer uma nova carência e alon-
gar o vencimento final da operação,
permitindo que as empresas estru-
turem suas operações de crédito de
acordo com a situação de liquidez.

São 743 setores da economia be-
neficiados, desses 372 com até qua-
tro meses de carência, e 371 com ati-
vidades de seis meses de carência.
Entre as atividades que foram be-
neficiadas estão turismo, alimen-
tação, lazer, transporte, educação,
saúde, entre outros.

As carências e acréscimos aos
vencimentos variam de quatro a seis
meses, de acordo com o porte e o
impacto sofrido. Segundo o supe-
rintendente do BNB em Pernam-
buco, Pedro Ermírio, essa medida
vai dar suporte aos empresários. “Al-
gumas atividades foram fortemen-
te impactadas pela pandemia, então
é válida essa ajuda”, disse.

ARTHUR DE SOUZA/ARQUIVO FOLHA



Cultura
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NARA
Tom Cardoso reconstroi a vida de Nara Leão
em “Ninguém pode com Nara Leão - uma bi-
ografia” pela editora Planeta, que acaba de

ser lançado. O livro físico tem 240 páginas, a
R$ 49,90, e e-book a R$ 30,90. ++

DANIEL MEDEIROS

E se lendas como a Cuca, o
Saci-Pererê e o Curupira exis-
tissem de verdade e vives-

sem entre nós? É esse o exercício de
imaginação que levou o cineasta
Carlos Saldanha a criar a trama de
“Cidade Invisível”, nova série bra-
sileira que estreia amanhã na Net-
flix, estrelada por Marco Pigossi e
Alessandra Negrini.

Com uma primeira temporada
de sete episódios, o seriado marca
a estreia de Saldanha em um projeto
em live-action e para o streaming.
Diretor brasileiro com uma carrei-
ra internacional proeminente, o
carioca é conhecido por anima-
ções de sucesso, como “Rio”, “A Era
do Gelo” e “O Touro Ferdinando”.

Em busca de uma história que o
fizesse voltar a trabalhar no seu
país, Saldanha acabou mergulhan-
do no universo do folclore nacional.
“Mesmo morando nos Estados Uni-
dos, a cultura brasileira está muito
dentro de mim. Pensei em usar as
lendas do Brasil, que são tão ricas e

interessantes, mas trazendo uma
linguagem contemporânea”, co-
menta o showrunner da série.

Criaturas sobrenaturais andam
misturadas aos humanos, escon-
dendo seus poderes e verdadeiras
identidades. Eric, um policial am-
biental interpretado por Pigossi, se
depara com o submundo dos mi-
tos após a morte da esposa num
incêndio na floresta. Mesmo sem
o aval do seu superior, ele inves-

tiga o ocorrido, que parece estar li-
gado ao surgimento misterioso
de um boto-cor-de-rosa (de água
doce) morto na praia.

“É realmente um thriller policial
e os elementos fantásticos vão apa-
recendo, aos poucos, para conduzir
a história. Foi muito interessante a
ideia de unir esses dois mundos,
porque acaba abrangendo um pú-
blico maior”, afirma Pigossi, cujo
personagem vive o desafio de lidar

com o luto, criar sozinho a filha e,
ao mesmo tempo, enfrentar seres
com habilidades extraordinárias.

Quem assistir aos episódios en-
contrará figuras clássicas com
roupagens diferentes. É o caso da
Cuca, vivida por Alessandra Ne-
grini. Com a divulgação do trailer
da série, em janeiro, alguns es-
pectadores estranharam a carac-
terização da personagem e re-
clamaram nas redes sociais.

“Eu já esperava que causaria esse
burburinho todo. Na lenda original,
a Cuca é uma bruxa que pode as-
sumir várias formas. O Monteiro Lo-
bato, no Sítio do Picapau Amarelo,
escolheu um jacaré, mas o Carlos
preferiu que ela se transformasse
em uma borboleta, graças a Deus”,
brincou a atriz.

Para viverem entre os mortais
sem serem percebidos, os mitos
adotam identidades comuns. A
Cuca, por exemplo, utiliza o nome
Inês e é dona de um bar. Já o Saci,
interpretado por Wesley Guima-
rães, mora em uma ocupação sem-
teto, usa prótese na perna e uma
bandana vermelha no lugar do gor-
ro. Embora causem alguns trans-
tornos na vida de Eric, esses seres
não são necessariamente vilões.

“Achei que eu tinha que trazer
humanidade para eles. Se todo
mundo tem um lado bom e um lado
mau, porque com as entidades se-
ria diferente? Temos um país gi-
gante e multicultural. Cada lenda
ganha uma roupagem diferente de-
pendendo da região. Então, resolvi
pegar cada uma delas e criar minha
própria versão”, explica Saldanha.
A expectativa do produtor e do
elenco é de que, com a série, as no-
vas gerações possam se reconectar
com o folclore. 

Estão abertas até o dia 15 de fe-
vereiro as inscrições para o curso
“Do encenador para o ator”, con-
duzido pelo premiado diretor tea-
tral pernambucano Samuel San-
tos. As aulas serão on-line e gra-
tuitas e propõem formação e re-
ciclagem de estudantes e profis-
sionais, convergindo a direção
teatral com trabalho de ator. Por
isso, é voltado tanto para direto-
res com ou sem experiência,
como também para atores e pre-
paradores de elenco.

“Percebemos que os cursos ofe-
recidos são direcionados geral-
mente para interpretação teatral
isoladamente, esquecendo o en-

cenador na cadeia produtiva da
formação. O curso vai unir a cria-
ção do diretor aos atores, trazen-
do conceitos sobre a encenação,
métodos de interpretação, trei-
namentos, para que o encenador
trabalhe com os atores”, destaca
Samuel.

“O projeto buscará abarcar to-
das as macrorregiões de Pernam-
buco, principalmente os interio-
res, do Agreste ao Sertão, pois
percebemos que nestes locais ra-
ramente chegam cursos que exer-
citem e formem diretores ou en-
cenadores”, comenta. O projeto
tem incentivo da lei Aldir Blanc,
por meio da Secretaria de Cultu-

ra de Pernambuco, será promo-
vido em março e conta com 35 va-
gas. Podem se inscrever pessoas
a partir dos 18 anos pelo formu-

lário disponível no link
bit.ly/doencenadorparaoator. 

Os alunos selecionados serão
contactados por e-mail ou What-

sApp e receberão apostila digital
e certificado. O conteúdo do cur-
so será disponibilizado em vídeo
com um intérprete de Libras.

Samuel Santos faz
curso gratuito

TEATRO

Diretor pernambucano propõe convergir direção teatral com o trabalho de atuação

Marco Pigossi e Alessandra Negrini em thriller policial que conta com entidades fantásticas

“Cidade Invisível” renova o folclore
Série brasileira de
Carlos Saldanha, na
Netflix, traz trama com
Cuca e Saci-Pererê

ALISSON LOUBACK/NETFLIX

NANÁ SODRÉ/DIVULGAÇÃO



Circulando >
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO VAI FUN-
CIONAR NORMALMENTE NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA-FEIRA
DE CARNAVAL, JÁ QUE FESTA FOI SUSPENSA EM PERNAMBUCO EM
RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19.

O INSTITUTO BUTANTAN RECEBEU, ONTEM, INSUMOS VINDOS
DA CHINA PARA A FABRICAÇÃO DE 8,6 MILHÕES DE DOSES DA
VACINA CORONAVAC.

AS BLUSAS E VESTIDOS DE LASTEX, TENDÊNCIA FORTE DOS ANOS
90, VOLTARAM À MODA E TÊM SIDO HIT ENTRE AS FAMOSAS.

“
É HISTÓRICO A 
MESA (DIRETORA)
ESTAR QUASE COM
UMA PARIDADE... 
A GENTE TEM UMA
PRIMEIRA MULHER
NEGRA NA MESA”
■ MARÍLIA ARRAES, DEPUTADA E ELEITA 
2ª SECRETÁRIA DA MESA DIRETORA DA
CÂMARA FEDERAL

Comentando sobre o fato da mesa eleger,
pela 1ª vez na história, três mulheres

Clara Saboya toma
posse no TRT/6ª

A nova mesa diretora do Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região
toma posse hoje, às 17h, em sessão telepresencial para o biênio
2021/23. A desembargadora Maria Clara Saboya assumirá a presi-
dência e Nise Pedroso Lins de Sousa a vice-presidência. O desem-
bargador Ruy Salathiel e Melo Ventura tomará posse como corregedor
regional. Valdir de Carvalho será o novo diretor da Escola Judicial
e desembargador Fábio Farias assume a Ouvidoria. A solenidade será
transmitida pelo canal do YouTube do tribunal. 

PE com prestígio
A eleição da Mesa Diretora da Câmara para o biênio 2021/2023, que

ocorreu ontem, definiu três parlamentares pernambucanos para os
cargos na mesa da Casa. André de Paula (PSD) foi eleito para 2° Vice
presidente; Luciano Bivar (PSL) para 1° Secretário; e Marília Arraes
(PT) como 2° Secretário. O bater do martelo mantém o PL na 1ª vice-
presidência, com o deputado Marcelo Ramos (AM). A única mudança
foi na alteração de posição do PT na jogada: Marília foi eleita mes-
mo sem apoio do partido. 

Medalha Frei Caneca
O presidente do TRE-PE, desembargador Frederico Neves, co-

manda no dia 24 de fevereiro, de forma telepresencial, a entrega da
Medalha Frei Caneca, a mais alta comenda daquela Corte de Justi-
ça. Entre os agraciados no grau de comendador estão José Améri-
co de Mendonça, José Eduardo de Gonçalves Moraes, José Nicácio
Serrano, os padres Caetano e Airton Freire. No site Roberta Jungmann
tem a lista completa dos agraciados. 

Roberta 
JungmannPERSONA

persona@folhape.com.br >>Telefone: 3425-5848
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Colaboração de
JULIANA GOMES

O  secretário de Educação do Recife, Fred Amâncio, e a vereadora Cida Pedrosa durante recente
encontro que reuniu as equipes para debater sobre o número de vagas das escolas da Cidade

Adriana Ribeiro apostou na bermuda e blaser, uma tendên-
cia que vem forte no outono/inverno e são o perfeito “match”

Câmara sem papel 1
O presidente da Câmara Municipal do Recife, Romerinho Jatobá

(PSB), promete, neste seu mandato, finalmente, modernizar os pro-
cessos na Casa José Mariano. Parece incrível, mas a Câmara ainda uti-
liza papel para toda a documentação, com assinaturas físicas de par-
lamentares e servidores.

Câmara sem papel 2
Essa prática vai na contramão de grande parte dos órgãos públicos

e empresas privadas, que já informatizaram suas rotinas, economi-
zando material de expediente e melhorando as práticas ambientais.
A comissão executiva já está estudando experiências e modelos que
possam servir como referência para o legislativo recifense. Sem dú-
vida, uma medida para ser implementada já.

DIVULGAÇÃODANIEL TAVARES/DIVULGAÇÃO



Gustavo Paes de Andrade, J. Michiles,  Annamaria Coelho, Paula Salazar, Vâ-
nia Cantinho, Doryan Bessa,  Anne Comber Correia de Oliveira Andrade e
Mônica Sampaio

Soprando velinhas >
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Luiz Antônio Andrade Bezerra, Roberto Gusmão, Frederico Petribu Vilaça e Renato Cunha du-
rante reunião para alinhar o incremento das exportações de açúcar refinado em conteiners

A infectologista  Silvia Fonseca é a convidada especial do pro-
grama Inspiração Saúde de hoje, na Rádio Folha 96.7FM

Arte para todos
O InstitutoRB, a partir deste mês, retoma  a programação das

últimas terças, com entradas gratuitas. Grupos, estudantes, es-
tudiosos que não têm condições de pagar para conhecer o espa-
ço já podem se inscrever para o dia 23 de fevereiro. Tudo devi-
damente regido pelos cuidados exigidos pela pandemia. É o Ins-
tituto criado por Ricardo Brennand possibilitando arte para todos
os bolsos.

Apelo inusitado
Mais de 370 assessores democratas do Congresso dos EUA  fa-

rão um apelo público em carta incomum, hoje, aos senadores e,
portanto, seus chefes, para condenar o ex-presidente Donald
Trump por incitar o violento ataque ao Capitólio. O termo é:  “Vio-
lência em nosso local de trabalho”. Vale lembrar  que os membros
daquela Casa, nos EUA, nunca expressam suas opiniões.

Reverenciado
A Fundação Joaquim Nabu-

co promove o Carnaval de To-
dos os Tons, homenageando o
grande cronista e compositor
pernambucano Antônio Ma-
ria, cujo centenário será co-
memorado em março deste
ano. 

>
Na programação, duas ex-

posições, oficina infantil e um
concurso de frevo.  A mostra
“Carnaval: Nassau, frevo, cana
e caju” ocorre no  Shopping Re-
cife, de 8 a 17. Uma boa inicia-
tiva, uma vez que não tere-
mos, de fato, a festa de Momo.

DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO
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Nestes dias a Lua acentua sua capacida-

de de trabalho e torna a fase excelente para você se

concentrar nos assuntos práticos e em tudo o que

exige interesse e dedicação. Você está em condições

de revelar seu lado mais competente. DICA: os cui-

dados com sua saúde estão especialmente indicados,

assim como as dietas.

No que depender da Lua estes dias se-

rão bastante divertidos para você, que pode dar o

melhor de si em todas as áreas nas quais atua. Você

anda bastante vital e até mesmo sua capacidade de

afirmação está em alta. DICA: os amores e encon-

tros atravessam um período muito favorável, apro-

veite para passar bons momentos a dois.

Em geral você gosta de muito agito, mas

nesta fase seu desejo de introversão está

reforçado pela Lua, que faz com que os momentos de

solidão sejam muito mais agradáveis e relaxantes. Eles

lhe fortalecem. DICA: você anda bem mais atuante em

relação às questões domésticas e pode fazer uma boa

média com sua família.

Agora a Lua anuncia dias excelentes para

você colocar a mão na massa e atuar no sentido de

colocar tudo seu em dia. Você está em condições de

executar as coisas com especial objetividade e poderá

destacar-se naquilo que faz. DICA: relaxe ao máximo

e também dê maior atenção às suas necessidades afe-

tivas e espirituais.

Até amanhã a Lua lhe envia ótimas vibra-

ções, por isso o momento é excelente

para você recarregar suas baterias e sair desta fase

transbordante de garra e vitalidade. DICA: como nos-

so satélite forma alguns contatos tensos, é importante

que você não se deixe levar demais pelos impulsos e

mantenha a estabilidade emocional.

Neste período a Lua transita pelo signo

anterior ao seu, por isso aumenta o poder da sua fé

e faz com que as mentalizações positivas se realizem

muito mais facilmente. Sua capacidade de síntese está

em alta e lhe dá condições de ver as coisas de modo

bem mais abrangente. DICA: evite o escapismo e man-

tenha o senso de realidade.

A passagem da Lua por Escorpião favorece

suas iniciativas no sentido de ampliar

seu campo de ação. Estes dias são ótimos para os es-

tudos, leituras e tudo o que amplia seus conheci-

mentos e visão de mundo. Você está bem mais oti-

mista e o fator sorte atua a seu favor. DICA: o astral

no amor anda bastante elevado.

SAGITÁRIO (22 nov. a 21 dez.)

PEIXES (20 fev. a 20 mar.) ESCORPIÃO (23 out. a 21 nov.) 

LIBRA (23 set. a 22 out.) 

LEÃO (22 jul. a 22 ago.) 

TOURO (21 abr. a 20 mai.) 

GÊMEOS (21 mai. a 20 jun.) 

CÂNCER (21 jun. a 21 jul.) 

Claudia Hollander

PASSATEMPO >

Graças à Lua você anda com uma enor-

me disposição para romper com tudo o que já não

faz sentido em sua vida e abrir-se para novas vivências.

Seu desejo de mudar e se renovar, sob todos os pon-

tos de vista, está acentuado. DICA: os momentos de-

dicados à auto-análise prometem ser muitíssimo in-

tensos e enriquecedores.

ÁRIES (21 mar. a 20 abr.) 

AQUÁRIO (21 jan. a 19 fev.) 
Os astros tornam estes dias ótimos para

as atividades práticas e possibilitam que você se mos-

tre uma pessoa bem mais realizadora e objetiva em

suas ações. Você está em condições de não dar ne-

nhum ponto sem nó. DICA: aproveite a fase para criar

bases mais sólidas para seus empreendimentos e per-

severe neles.

O fato de a Lua estar em Escorpião es-

timula seu lado mais amistoso e sociável.

Ela faz com que estes dias sejam muito propício para

você frequentar clubes e associações e tomar cons-

ciência da necessidade de exercer sua cidadania. DICA:

você tende a mostrar-se muito mais consciente dos

seus deveres e direitos.

CAPRICÓRNIO (22 dez. a 20 jan.) 
Nesta fase a Lua reforça seu lado comu-

nicativo e faz com que hoje e amanhã se-

jam dias muito favoráveis para você fazer contatos e

dedicar-se a tudo o que exige capacidade de verbali-

zação. Aproveite para conversar descontraidamente

com seus amigos. DICA: suas iniciativas no sentido de

entrosar-se melhor com todos tendem ao êxito.

VIRGEM (23 ago. a 22 set.)

HORÓSCOPO >

NOVELAS >
GLOBO
MALHAÇÃO (17H35)
Duca conta que Dalva passou mal e diz que terá

de ficar com a avó. Sol se oferece para cuidar de

Dalva para Duca e consegue o dinheiro para a ma-

trícula na Ribalta. Dalva conta a história de Alan para

Sol. Karina revela para Wallace e Cobra sobre a ri-

validade entre Lobão, Gael e Duca. Começam as

aulas na Ribalta. Um convidado especial chega para

o exame na academia de Gael e se impressiona

com Karina. Mari passa mal durante a aula de Lu-

crécia, e Dandara a apoia. 

FLOR DO CARIBE (18H15)
Bibiana pede a Taís que vá à delegacia falar com Hé-

lio. Alberto manda Eric estudar uma forma de can-

celar a venda da mina para recuperá-la de Cassiano.

William conta para Doralice que Nicole está mo-

rando em sua casa. O delegado mostra a Hélio a

valise que ele deixou no avião, e o ex-executivo con-

fessa que foi Dionísio quem lhe deu o dinheiro. Es-

ter avisa a Cassiano que o delegado conseguiu do

Juiz um mandado que obrigará Dionísio a depor.

Doralice comemora a adoção de Beatriz. Cassia-

no e Ester enfrentam Dionísio e Alberto na dele-

gacia.

HAJA CORAÇÃO (19H15)
Apolo e Tancinha levam Tito ao veterinário. Apa-

rício finge que escuta a voz de Teodora para se li-

vrar da negociação com Safira. Penélope conver-

sa com Beto sobre seus sentimentos. Henrique des-

confia que foi Carmela quem armou para que Beto

descobrisse seu caso com Penélope. Giovanni se

assusta ao notar que Camila perdeu a memória re-

cente. Tancinha e Apolo sofrem com o estado de

Tito. Beto demite Henrique. Vitória avisa a Jéssi-

ca que não quer que Mário conheça Shirlei. Cris

mostra uma foto de seu pai com Vitória. 

A FORÇA DO QUERER (21H15)
- Ritinha inventa para Ruy que Zeca foi quem li-

gou para ela. Ruy tira satisfações com Edinalva. Joy-

ce e Eugênio tentam conversar com Ivana e se sur-

preendem ao vê-lo ser chamado de Ivan. Yuri afir-

ma a Heleninha e Junqueira que Rubinho não é mais

a mesma pessoa. Dantas comenta que Bibi tem po-

der entre os bandidos. 

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de

responsabilidade de cada emissora. Os capítulos que

vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

A Lua transita agora pelo signo oposto ao seu, por

isso dinamiza seus relacionamentos pessoais e de

amizade. Nosso satélite lhe dá condições de aliar-se

aos outros em torno de metas e interesses comuns

e de perceber que realmente a união faz a força.

DICA: curta as pessoas e usufrua ao máximo da vida

em grupo.

goncalomtavares2@gmail.com

Gonçalo M. Tavares

Para tempos
de mais arte e pensamento 

D i á r i o  V i s u a l  e  G r áf i c o

Gráficos, tabelas, pequenos símbolos, imagens, fotografias e palavras.

A literatura feita do material visual do mundo.

Em tempos estranhos, é necessário utilizar o material da estatística, das notícias

e colocá-los no centro da criação.

Apontamentos rápidos sobre os humanos e as suas tragédias, amores e alegrias,

micronarrativas e aforismos, tudo cabe neste Diário Visual e Gráfico. Um Diário

diferente para tempos de mais arte, literatura e pensamento.

O angolano Gonçalo M. Tavares tem livros lançados em mais de 40 países e acumula os
principais prêmios de literatura, como o José Saramago e o LER/Millennium BCP. Esta coluna
é uma parceria com a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Escreve de segunda a sábado.

Visível e invisível

A matéria continua a trazer uma verdade qualquer que é esta: tem
volume e ocupa espaço.
Há coisas sem volume evidente que evidentemente existem – e o vírus aí
está para o mostrar de forma bruta.
Mas nada que ocupa espaço pode não existir.
A visibilidade é sempre uma prova de vida, mas a invisibilidade não
prova definitivamente que nada está onde nada se vê.
Por estes dias e meses: saudades do perigo que se vê e ocupa espaço.



AFLITOS                  

LUIZA PARIZE LP357 OPOR-
TUNIDADE UNICA EXCLU-
SIVIDADE EDF.RESIDENCIAS
DO ESPINHEIRO APARTAM.
PROX DE TUDO C/ 117M, 3
QTS, SUITE, VARANDA, WC
SOC, SL P/ 02 AMB COZ-
INHA, 2 VAGAS, ARMARIOS
SALÃO DE FESTA, ELEVA -
DORES, R$ 500 MIL, AC.
FINAN FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI IMOVEIS LP
4126 OPORTUNIDADE AP -
TO DECORADO COM 202
M COM 5 QTS SENDO 1
SUITE, CLOSET, VARANDA, 2
SALAS COM 3 AMBS, COZ-
INHA, DCE, ARMARIOS, 2
VAGAS, SALÃO DE FESTA,
ELEVADOR, R$ 580 MIL,
ACEITA FINANC, LIGAR F:
98696.7550/3057.5200 CRECI
9355J

ARRUDA                   

LUIZA PARIZE LP2114 O -
PORTUNIDADE APTO C/
50M 2 QTS, VARANDA, SA A
P/ 02AMBS, COZINHA, WC
SOC, 1VG, TODO COM AR-
MARIOS, IMPERDIVEL, MAR-
QUE SUA VISITA COM OS
NOSSOS CORRETORES, R$
145 MIL, AC. FINANC, F:
99191 9003/98696 7550/3037
5200 CRECI9355J

LUIZA PARIZE LP249 IMPER-
DIVEL OPORTUNIDADE
APT TODO REFORMADO
C/ 60M, 2 QTS, WCSOC, SL P/
02AMB, COZ, TODO C/ AR-
MARIOS, 1 VG, SALÃO DE
FESTA, QUADRA, PLAY, R$
160 MIL, AV. FINANC. TELS:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZE LP3169 APTO
COM OTIMA LOCALIZA-
CAO C/ 70M, 3 QTS, 1STE, SL
P/ 02AMB, WC SOC, VARAN -
DA, COZ TODO COM AR-
MARIOS REFORMADO,
E LEVADOR 1VG, R$ 280 MIL,
AC FIANC, MARQUE SUA
VISITA, F: 99191 9003/98696
7550/3037 5200 CRECI 9355J

CAMPO GRANDE             

LUIZA PARIZE LP3235 O -
PORTUNIDADE APTO TO -
DO C/ ARMARIOS C/ 110M,
3 QTS, 1STE, WC SOC, SL, P/
02 AAMBS, COZINHA, VA -
RANDA DCE, 1 VAGA, ELE-
VA D O R ,  I M P E R D I V E L ,
MAR QUE SUA VISITA, R$ 300
MIL, AC FINANC, FONES:
986967550/30375200/991919
003 CRECI 9355J

LUIZA PARIZE LP3235 O -
PORTUNIDADE APTO TO -
DO C/ ARMARIOS C/ 110M,
3 QTS, 1STE, WC SOC, SL, P/
02 AAMBS, COZINHA, VA -
RANDA DCE, 1 VAGA, ELE-
VA D O R ,  I M P E R D I V E L ,
MAR QUE SUA VISITA, R$ 300
MIL, AC FINANC, FONES:
986967550/30375200/991919
003 CRECI 9355J

LUIZA PARIZE LP388 OPOR-
TUNIDADE APTO 88M 3
QTS, SUITE, VARANDA, SL P
2 AMB, COZ, WC, DEC,
PORCELANATO, MOBILIA -
DO, ARMARIOS, PISCINA,
SALÃO DE FESTA, 2 VAGS, R$
295 MIL, AC. FINANC. MAR-
QUE SUA VISITA!!! FONES:
99191.9003-98696.7550-
3037.5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZI LP338 OPOR-
TUNIDADE UNICA APTO
C/ 90M, 3 QTS, 1SUITE, SL  P/
02 AMB, COZ, WC SOC,
VARANDA. DCE 1 VG, TODO
C/ ARMARIOS E DECO-
RADO, ELEVADOR, LAZER
COMPLETO R$ 450 MIL,
MARQUE SUA VISITA, AC
FIANC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

CASA AMARELA             

LUIZA PARIZE LP218 O -
TIMO APTO REFORMADO
COM 67M, 2 QTS+1 REVERS,
SALA P 2 AMB, COZINHA,
WC SOC, WC SERV, NASC,
1VG, ESCADA, R$ 190 MIL,
MARQUE SUA VISITA, AC. FI-
NANC. TELS: 99186.1864-
99918.4740-98696.7550-3037.
5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZE LP3213 O -
PORTUNIDADE APTO C/ 80
M2, 3 QTS, SL P2AMB, COZ-
INHA, WC SOC, E WC SERV,
VARANDA, ARMARIOS, 1VG,
ELEV, AC FINANCI. R$ 260
MIL. LIGAR F: 99191.9003-
98696.7550-3037.5200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI IMOVEIS LP
233 OPORTUNIDADE UNI -
CA APTO COM 70M, 2 QTS,
WC SOC, DCE, SL  P/ 02
AMB, COZ, 1VG, R$ 180 MIL,
AC. FINANC, F: 99191.9003/
98696.7550/3037.5200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI LP 487 OPOR-
TUNIDADE APTOC 227M, 4
QTS C/ SUITES, CLOSET, SL
P/ 04AMB, WC SOC, LAVA -
BO, VARANDA, COZ, DCE, 2
VGS SOLTAS, CAMPO, PLAY,
QUADRA, SALÃO DE FESTA
E ACADEMI, ESTACIONA-
MENTO PARA VISITANTES-
R$ 850 MIL, ACEITAMOS
FINANCIAMENTO, F: 99191-
9003/986967550/3037-5200
CRECI 9355J

LUIZA PARIZI LP314 OPOR-
TUNIDADE APTO C 72M2, 3
QTS, SENDO 1 STE, SALA
P2AMB, VARANDA, WC SO-
CIAL, COZ, WC SERV, A. DE
SERV, TODO COM MOVEIS
PLANEJ, ELEV, LAZER COM-
PLE, 2 VGS, R$ 380 MIL,
ACEITA FINANCI, LIGAR F:
99191.9003-98696.7550-
3037.5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZI LP3193 APTO
COM OTIMA LOCALIZA-
CAO COM 80M, 3 QTS,
SUITE, VARANDA, WC SOC,
DCE, SL P/ 02 AMB, COZ,
TODO COM ARMARIOS,
LAZER COMPLETO, 2 VGS,
R$ 510 MIL, AC. FINANC, F:
99191-9003/986967550/3037-
5200 CRECI9355J

LUIZA PARIZI LP3226 O -
PORTUNIDADE APTO C
72M, 3 QTS, STE, SL P/ 02
AMB, WC SOC, VARANDA,
COZ, DCE, ARMARIOS, 1VG,
LAZER COMPLETO, R$ 410
MIL, AC. FINANC, F: 99191-
9003/98696-7550/3037-5200
CRECI 9355J

LUIZA PARIZE LP218 O -
TIMO APTO REFORMADO
COM 67M, 2 QTS+1 REVERS,
SALA P 2 AMB, COZINHA,
WC SOC, WC SERV, NASC,
1VG, ESCADA, R$ 190 MIL,
MARQUE SUA VISITA, AC. FI-
NANC. TELS: 99186.1864-
99918.4740-98696.7550-3037.
5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZE LP3213 O -
PORTUNIDADE APTO C/ 80
M2, 3 QTS, SL P2AMB, COZ-
INHA, WC SOC, E WC SERV,
VARANDA, ARMARIOS, 1VG,
ELEV, AC FINANCI. R$ 260
MIL. LIGAR F: 99191.9003-
98696.7550-3037.5200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI IMOVEIS LP
233 OPORTUNIDADE UNI -
CA APTO COM 70M, 2 QTS,
WC SOC, DCE, SL  P/ 02
AMB, COZ, 1VG, R$ 180 MIL,
AC. FINANC, F: 99191.9003/
98696.7550/3037.5200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI LP 487 OPOR-
TUNIDADE APTOC 227M, 4
QTS C/ SUITES, CLOSET, SL
P/ 04AMB, WC SOC, LAVA -
BO, VARANDA, COZ, DCE, 2
VGS SOLTAS, CAMPO, PLAY,
QUADRA, SALÃO DE FESTA
E ACADEMI, ESTACIONA-
MENTO PARA VISITANTES-
R$ 850 MIL, ACEITAMOS
FINANCIAMENTO, F: 99191-
9003/986967550/3037-5200
CRECI 9355J

LUIZA PARIZI LP314 OPOR-
TUNIDADE APTO C 72M2, 3
QTS, SENDO 1 STE, SALA
P2AMB, VARANDA, WC SO-
CIAL, COZ, WC SERV, A. DE
SERV, TODO COM MOVEIS
PLANEJ, ELEV, LAZER COM-
PLE, 2 VGS, R$ 380 MIL,
ACEITA FINANCI, LIGAR F:
99191.9003-98696.7550-
3037.5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZI LP3193 APTO
COM OTIMA LOCALIZA-
CAO COM 80M, 3 QTS,
SUITE, VARANDA, WC SOC,
DCE, SL P/ 02 AMB, COZ,
TODO COM ARMARIOS,
LAZER COMPLETO, 2 VGS,
R$ 510 MIL, AC. FINANC, F:
99191-9003/986967550/3037-
5200 CRECI9355J

LUIZA PARIZI LP3226 O -
PORTUNIDADE APTO C
72M, 3 QTS, STE, SL P/ 02
AMB, WC SOC, VARANDA,
COZ, DCE, ARMARIOS, 1VG,
LAZER COMPLETO, R$ 410
MIL, AC. FINANC, F: 99191-
9003/98696-7550/3037-5200
CRECI 9355J

LUIZA PARIZI LP 374 I -
MOVEIS OPORTUNIDADE
APTO ANDAR ALTO TOTAL-
MENTE NASCENTE C\105M
3 QTS, 2STES, SL P\03 AMB,
VARANDA, WC SOC, DCE,
ARMARIOS, SALÃO DEE
FESTA, ELEV, LAZSER COM-
PLETO, 2 VGS, AC. FINAN-
CIAMENTO, R$ 620 MIL, F:
99191.9003\986967550\3037.
5200 CRECI 9355J

CASA FORTE               

LUIZA PARIZE LP414 OPOR-
TUNIDADE UNICA APTO C/
110M, 3 QTS, 1 SUITE, SL P/
02AMB, COZ, WC SOCIAL,
VARANDA, DCE, 2 VAGAS,
TODO C/ ARMARIOSE DEC-
ORADO, ELEVADOR, LAZER
COMPLETO R$ 700 MIL,
MARQUE SUA VISITA, , AC. FI-
NANC, F: 99191 9003/98696
7550/30375200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZI LP3144 O -
PORTUNIDADE  LINDO AP -
TO A 50M DA PRACA DE
CASA FORTE C/ 88M, 3 QTS,
WC SOC, COZINHA, SAL P/
02 AMB, VARANDA, WC DE
SERVICO, TODO COM AR-
MARIOS, 1VG, ELEV, LAZER
COMPLETO, R$ 400 MIL, A.
FINANC, FONES: 999184740/
986967550/30375200 CRECI
9355J

ENCRUZILHADA             

LUIZA PARIZE LP202 IM-
PECAVEL APTO COM 68M2,
2 QTS + 1 REVERS, SUITE,
VARANDA, SL P2AMB, WC
SOC, COZ, TODO COM AR-
MARIOS, 1VG, ELEVADOR,
LAZER COMPL, R$ 300 MIL,
AC. FINANC. F: 99191.9003-
98696.7550-3037.5200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI LP203 IMPER-
DIVEL OPORTUNIDADE AP -
TO C/ 70M 2 QTS SENDO
UM SUITE COM CLOSET,
SALA P/ 02AMB, COZINHA,
ARMARIOS TODO REFOR-
MADO COM MOVEIS DEL-
LANO, PORCELANATO,
ELEVADOR 1VG, ACEITA FI-
NANCIAMENTO R$ 280 MIL,
F: 30375200/986967550/
991919003 CRECI9355J

LUIZA PARIZI LP3170 IMPER-
DIVEL APTO EM OTIMA LO-
CALIZACAO COM 95M, 3
QTS, 1STE, VARANDA, SL  P/
02 AMB, WC SOC, COZ-
INHA, TODO COM ARMAR-
IOS, 1VG, ELEV, SALÃO DE
FESTA, PISCINA, PLAY, R$ 400
MIL.AC. FINAC, MARQUE
SUA VISITA, F: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

ESPINHEIRO               

LUIZA PARIZE LINDO LP
3148 APTO C OTIMA LO-
CALIZ. COM 100M, 3 QTS,
STE, LA P02AMB, VARANDA,
COZINHA, DEC, WC SOC,
TODO C ARMARIOS, 2 VGS,
ELEV, SALÃO DE FESTA, R$
500 MIL, AC. FINANCI. MAR-
QUE SUA VISITA!!! FONES:
99191.9003-98696.7550-
3037.5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZE LP3118 APTO
C/ OTIMA LOCALIZACAO
COM 90M AREA UTIL, 3 QTS,
1STE, SL  P/ 02AMB, VARAN -
DA, COZ, WC SOC, DCE,
ARE DE SERVICO, TODO C/
ARMARIOS, 1 VAGA, ELEVA -
DOR, MARQUE SUA VI SI -
TA!!!! R$ 365 MIL OU
A  LUGUEL COM TAXAS R$
2.220,00, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZE LP3118 APTO
C/ OTIMA LOCALIZACAO
COM 90M AREA UTIL, 3 QTS,
1STE, SL  P/ 02AMB, VARAN -
DA, COZ, WC SOC, DCE,
ARE DE SERVICO, TODO C/
ARMARIOS, 1 VAGA, ELEVA -
DOR, MARQUE SUA VI SI -
TA!!!! R$ 365 MIL OU
A  LUGUEL COM TAXAS R$
2.220,00, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZE LP3218 O -
PORTUNIDADE UNICA AP -
TO C-80M2, 3 QTS, 1 SUIT,
DEC, SL 2 AMB, COZINHA,
WC SOC, VARANDA, TUDO
C-ARMARIOS, 1VG, PISCINA,
SAL’AO FESTA, ACADEMIA,
PLAY, R$ 450 MIL, AC. FI-
NANC OU ALUGUEL R$
2.600 COM TAXAS. FONES:
99191.9003-99995.5055-
98696.7550-3037.5200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZE LP353 IMPER-
DIVEL APTO PROXIMO DE
TUDO COM 107M2, 3 QTS,
1 STE, SL P2AMB, COZINHA,
VARANDA, WC SOC, DEC,
TODO COM ARMARIOS, E -
LEVAD, SALÃO DE FESTA,
PISCINA, PLAY, 2 VAGS, AC. FI-
NANC. R$ 550 MIL, FONES:
99918.4740-98696.7550-
3037.5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZI IMOVEIS
LP3130 COM 105M, 3 QTS,
STE, WC SOC, SL  P/ 02 AMB,
COZINHA, DCE, AREA DE
SERVICO, ARMARIOS, DEC-
ORADO, VARANDA, 2 VGS,
PISCINA, SALÃO DE FESTA,
PLAY, MARQUE SUA VISITA,
R$ 670 MIL, AC. FINANC, F:
99191.9003/98696.7550/3037.
5200 CRECI 9355J

GRACAS                   

LUIZA PARIZE LP312 IMPER-
DIVEL APTO C OTIMA LO-
CALIZ. TENDO 106M2, 3
QTS, STE, WC SOC, DEC,
TODO C ARMARIOS, SL, P2
AMB, COZINHA, 1VG R$ 420
MIL, AC. FINANC. FONES:
99918.4740-98696.7550-
3037.5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZI LP285 EXCE-
LENTE OPORTUNIDADE
PA RA MORAR OU INVESTIR
STUDIO COM 32M, 1QTS,
COZINHA, SALA, WC SOC,
ARMARIOS MOBILIADO,
ELEV, LAZER COMPLETO, 1
VG, R$ 270 MIL, AC FINC, F:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

MADALENA                 

LUIZA PARIZE LP3145 O -
PORTUNIDADE APTO 91M2,
3 QTS, 1SUIT+REVERSIV. SAL
P2AMB, COZ, VARAND, WC
SOC, ARMARIOS, HIDRO-
MASSAGEM, LAZES COMPL,
2 VGS, R$ 520 MIL. AC. FI-
NANCI E AC. CARRO, MAR-
QUE SUA VISITA O APTO
ESTA LINDO! F:  99191.9003-
98696.7550-3037.5200CRECI
9355J

LUIZA PARIZE LP3223 O -
PORTUNIDADE DE UM EXE-
CELENTE APARTAMENTO
REFORMADO PORCELA -
NATO, C/ 112 M, 3 QTS, 1
SUITE, SALA  P/ 02AMBS, CO-
ZINHA, WC SOCIAL, DCE,
VARANDA, TODO COM AR-
MARIOS, 1VG, ELEVADOR, R$
280 MIL, AC FINAC, MAQUE
SUA VISITA, TELS: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
8355J

LUIZA PARIZE LP341 IMPER-
DIVEL APTO 109M, 3 QTS,
SUITE, VARANDA, COZI -
NHA, AREA DE SEVICO, SL P/
02 AMBS, WC SOC, DCE,
TODO COM ARMARIOS, 2
VGS SOLTAS, LAZER COM-
PLETO, R$ 550 MIL, AC. FI-
NANC, TELS: 991919003/
986967550/3037 5200 CRECI
9355J

PARNAMIRIM               

LUIZA PARIZE LP3116 OT I -
MA LOCAL. SENDO A MEL-
HOR R.DO PARNA MIRIM,
LINDO APTO C-109M2, 3
QTS, STE, SL P02AMB, COZ-
INHA, WC SOCIAL, DEC,
VARANDA, DEC, TODO NO
ARMARIO, 2 VGS, ELEV,
PISCINA, SALÃO DE FESTA,
SALÃO DE JOGOS, PLAY, R$
650 MIL AC. FINANCIA. F:
99191.9003-98696.7550-
3037.5200, CRECI 9355J

ROSARINHO                

LUIZA PARIZE LP250 OPOR-
TUNIDADE APTO EM O TIMA
LOCALIZACAO PROX. DE
TUDO C 72M2, 2 QTS, SLP2
AMB, COZINHA, WC SOC,
DEC, TODO COM ARMAR-
IOS, VARANDA ELEVADOR
1VG, R$ 280 MIL, MARQUE
SUA VISITA!!! AC, FINANC. F:
99191.9003-98696.7550-
3037.5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZE LP3128 O -
PORTUNIDADE APTO COM
128M, 3 QTS, 3STES, SLP02
AMB, VARANDA, COZINHA,
WC SOC, DCE, TODO C/
ARMARIOS, SALÃO DE
FESTA, PLAY, PISCINAS, SA -
LÃO DE JOGOS, R$ 650 MIL,
AC FINANC, F: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI LP3114 EX-
CLUSIVIDADE EDF. PRAIA
DE CERES OPORTUNIDADE
APTO 100 M2, 3 QTS, STE,
DEC, WC SOC, SL P2AMB,
COZ, VARANDA, 2 VGS,
TODO C ARMARIOS, PISC,
SALÃO DE FESTA, ELEV, R$
460 MIL, AC. FINANC. F:
99191.9303-98696.7550-
3037.5200 CRECI 9355J

TAMARINEIRA              

LUIZA PARIZE LP3165 O -
PORTUNIDADE APTO 70M,
3 QTS, 1STE, SL  P/ 02 AMB,
VARANDA, TODO C/ AR-
MARIOS, 1VG, SALÃO DE
FESTA, R$ 200 MIL, AC. FI-
NANC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZE LP3176 O -
PORTUNIDADE APARTAM.
TODO MOBILIADO C76M2,
3 QTS, STE, LS P2AMB, WC
SOC, WC SERV, COZINHA,
VARANDA, ARMARIOS NOS
WCS E COZINHA, TODO
COM ARMARIOS, PORTEIRA
FECHADA, 1 VAGA, ELEV, SL
FESTA, PLAY, R$ 350 MIL, AC.
FINANC. TELS: 99191.9003-
98696.7550-3037.5200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI IMOVEIS LP
242 OPORTUNIDADE APTO
MUITO BOM PROX DE
TUDO 51M  C/ 2 QTS, 1 STE,
SALA  P/ 02AMB, WC SOC,
COZINHA, TODO  C/ AR-
MARIOS, NASC, ELEV, 1VG,
SALÃO DE FESTA, AC FI-
NANC, R$ 245 MIL, MAR-
QUE SUA VISITA, LIGAR F:
99191.9003/98696.7550/3037.
5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZE LP3176 O -
PORTUNIDADE APARTAM.
TODO MOBILIADO C76M2,
3 QTS, STE, LS P2AMB, WC
SOC, WC SERV, COZINHA,
VARANDA, ARMARIOS NOS
WCS E COZINHA, TODO
COM ARMARIOS, PORTEIRA
FECHADA, 1 VAGA, ELEV, SL
FESTA, PLAY, R$ 350 MIL, AC.
FINANC. TELS: 99191.9003-
98696.7550-3037.5200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI IMOVEIS LP
242 OPORTUNIDADE APTO
MUITO BOM PROX DE
TUDO 51M  C/ 2 QTS, 1 STE,
SALA  P/ 02AMB, WC SOC,
COZINHA, TODO  C/ AR-
MARIOS, NASC, ELEV, 1VG,
SALÃO DE FESTA, AC FI-
NANC, R$ 245 MIL, MAR-
QUE SUA VISITA, LIGAR F:
99191.9003/98696.7550/3037.
5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZI LP3106 O -
PORTUNIDADE APTO COM
85M 3 QTS, 1STE, VARANDA,
DCE, SALA/02 AMB, COZ,
WC SOC, DCE TODO COM
ARMARIOS, LAZER COM-
PLETO, 2 VGA, R$ 470 MIL,
AC. FINANC, MARQUE SUA
VISITA, FONES: 99191.9003/
98696.7550/3037.5200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI LP3123 O POR-
TUNIDADE IMPECAVEL
APTO PROX DO PARQUE
DA JAQUEIRA  C/ 78M, 3 QTS,
STE, WE SOC, SL  P/ 02 AMB,
COZINHA, VARANDA, DCE,
TODO COM ARMARIOS, 2
VAGAS, LAZER COMPLETO,
R$ 530 MIL, MAR QUE SUA
VISITA, ACEITA FINANCIA-
MENTO, FONES: 99191.9003/
98696.7550/3037.5200 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI LP404 OPOR-
TUNIDADE EXCLUSIVIDA -
DE EDF.SAQUAREMA APTO
C/ 212 4 QTS, 2SUITES, WC
SOC, COZINHA, 02 VARAN-
DAS, 02 SALAS  P/ 03 AMB,
TODO COM ARMARIOS,
DCE, 2  VAGAS, TODO COM
ARMARIOS, NASCENTE, EL-
EVADOS, PRONTO PARA
MO RAR, MARQUE SUA
VISITA COM OS CORRE-
TORES, VENDA R$ 550 MIL
ACEITA FIANCIAMENTO, F:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

TORRE                    

LUIZA PARIZE LP238 OPOR-
TUNIDADE APTO TODO
REFORMADO E DECORA -
DO C62M2, 2 QTS, SALA P2
AMB, COZINHA, WC SOC,
WC DE SERV, 1 VG, ARMAR-
IOS, ELEV, SAL’AO DE FESTA,
PLAY, QUADRA, R$ 285 MIL
AC. FINANC. F? 99186.1864-
99918.4740-98696.7550-
3037.5200 CRECI 9355J

LUIZA PARIZE LP290 OPRT.
IMPERDIVEL APTO DECO-
RADO COM 45M2 2 QTS,
SLP 2AMB, WC SOCI, AR-
MARIOS, 1 VG, PISC, SALÃO
DE FESTA, PLAY, R$ 290 MIL,
AC. FINANC. F: 98696.7550-
3037.5200-99191.9003 CRECI
9355J

LUIZA PARIZE LP290 OPRT.
IMPERDIVEL APTO DECO-
RADO COM 45M2 2 QTS,
SLP 2AMB, WC SOCI, AR-
MARIOS, 1 VG, PISC, SALÃO
DE FESTA, PLAY, R$ 290 MIL,
AC. FINANC. F: 98696.7550-
3037.5200-99191.9003 CRECI
9355J

LUIZA PARIZE LP364 IMPER-
DIVEL APTCOM 70M, 3 QTS,
STE, VARANDA, SALA  P/ 02
MB, COZINHA, WC SOCIAL,
WC DE SERV, TODO DECO-
RADO E  C/ ARMARIOS, 2
QUADRAS, 2 PLAYS, SALÃO
DE FESTA, 2 VGS LIVRES, R$
265 MIL, ACEITA FINANCIA-
MENTO, MARQUE SUA
VISITA FONES: 98696.7550/
99995.5055, 3037.5200 CRECI
93551

LUIZA PARIZE LP290 OPRT.
IMPERDIVEL APTO DECO-
RADO COM 45M2 2 QTS,
SLP 2AMB, WC SOCI, AR-
MARIOS, 1 VG, PISC, SALÃO
DE FESTA, PLAY, R$ 290 MIL,
AC. FINANC. F: 98696.7550-
3037.5200-99191.9003 CRECI
9355J

LUIZA PARIZI LP311 APTO
COM OTIMA LOCALIZA-
CAO COM 110M, 3 QTS,
SUITE, SALA P/ 02AMB, WC
SOCIAL, ARMARIOS, VARAN -
DA, COZINHA 1VG FIXA,
ELV, R$ 380 MIL, AC FIANC, F:
991919003/9869667550/3037
5200 CRECI9355J

TORREÃO                 

LUIZA PARIZE LP3192 IM-
PERDIVEL OPORTUNIDADE
APTO C/ 105M 3 QTS, SUITE,
VARANDA, SALA P/ 02AMB,
COZ, WC SOC, DCE, TODO
COM ARMARIOS, 2 VGS,
PISCINA SALÃO DE FESTA,
PLAY, R$ 450 MIL, AC FINAC,
MARQUE SUA VISITA, F:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

PONTAS DE PEDRA         

VDO 6 CASAS/CATUAMA
NA AV. PRINCIPAL AO LADO
DO CLUBE SOCIAL PORTO
DO SOL FONES: 99180.3406/
3428.0510

DIVERSOS                 

TRABALHAMOS  C/ ADESI-
VACAO D/CARROS, MO -
TOS, VITRINES, ELETRO ETC.
DISPOMOS DE PLACAS LU-
MINOSAS TELS: 9.9551-3035/
98697-5855.
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a n u n c i e  c o n o s c o : ( 8 1 )  3 4 2 5  5 8 3 0
C l a s s i f i c a d o s1 > imóveis

> apartamentos > casas > comerciais > outros

2 > veículos
> automóveis > motos e bicicletas > caminhões > outros

3 > oportunidades
> empregos > negócios > locadoras > outros

4 > diversos
> comunicados > serviços profissionais > outros

:)

Apartamentos

Imóveis

Vendem-se

Negócios

Oportunidades

Casas

Imóveis

Vendem-se



Salgueiro ganhou vaga no Nordestão ao ser campeão estadual

Alegando problemas
financeiros, Salgueiro
pede desligamento da
Copa do Nordeste e da
Copa do Brasil.
Decisão pode abrir
caminho para Náutico

Desistência do Carcará 
pode beneficiar Timbu

SPORT

De volta, Marcão 
ressalta duelo 
com Botafogo

SANTA CRUZ

Venda de 
Maycon Cleiton
é oficializada
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Esportes
esporte@folhape.com.br - Telefone: 34255847 - 34255858
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LOTOFÁCIL 2149

LOTERIA FEDERAL 5535 1º 093918 2º 068251 3º 033300 4º 075121 5º 067674

COMPANHIA GERAL DE MELHORAMENTOS EM PERNAMBUCO
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF Nº. 10.842.672/0001-06 - NIRE: 26300043068

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Convidam-

se os senhores acionistas da Companhia Geral de Melhoramentos em Pernambuco - Em 

Recuperação Judicial a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na 

sede social, na Av. Antonio de Goes, nº 742, Sala 1401, Edf. Empresarial Jopin, na Capital do 

Estado de Pernambuco, no dia 15 de fevereiro de 2021, às 10hs, a fim de deliberarem sobre 

a seguinte ordem do dia: 1) Eleição de novo Diretor Presidente diante do pedido de renúncia 

do atual Diretor Presidente; 2) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Antônio Dourado Cavalcanti Filho
Diretor Presidente
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AVISO DE HOMOLOGAÇ
O SECRETÁRIO MUNICIP

ATRIBUIÇÕES, HOMOLOGA

NACIONAL N° 013/2020 -

CONSTRUÇÃO DE CRECH

FERNANDO IDALINO E NO

LTDA (LOTE I - R$ 2.435.897

A MUNICIPAL DE PETROLINA/PE
cretaria de Gestão Administrativa
oordenadoria Geral de Licitações 
ÇÃO/ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA NACIONAL N° 013/2020
AL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, NO USO DE SUAS 

A O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2020 - CONCORRÊNCIA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À 

ES, PADRÃO FNDE, PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 1, NOS BAIRROS 

OVA PETROLINA, ADJUDICANDO-O ÀS EMPRESAS: BL CONSTRUTORA 

,30). AB ENGENHARIA LTDA (LOTE II - R$ 2.324.945,45). 

PETROLINA/PE, 02/02/2021 

PLÍNIO JOSÉ DE AMORIM NETO  

E m ofício enviado à Federa-
ção Pernambucana de Fu-
tebol (FPF), o Salgueiro pe-

diu desligamento das disputas da
Copa do Nordeste e da Copa do
Brasil em 2021. No documento, o
clube alegou problemas financei-
ros, gerados pela perda de patro-
cinadores privados e do apoio da
Prefeitura da cidade. Com isso,
abre-se a possibilidade de o Náu-
tico, que estava fora de ambos os
torneios, herdar o lugar dos serta-
nejos tanto no Regional como no
mata-mata nacional. 

O Salgueiro ganhou a vaga ao ser
campeão pernambucano em 2020,
em cima do Santa Cruz, nos pê-
naltis. Os demais times do Estado
classificados nas competições
eram o Tricolor, vice-estadual e de-
tentor da vaga no Nordestão após
eliminar o Itabaiana/SE, na fase
preliminar, e o Sport, classificado
por ser o representante local com
pontuação mais alta no ranking da
Confederação Brasileira de Futebol
(CBF). O sorteio da Copa do Nor-
deste será realizado hoje.

Foi ventilada ainda a informação
de que o Carcará estaria estudan-
do a desistência também do Per-
nambucano de 2021 e da Série D do
Campeonato Brasileiro. Quanto

ao Regional e o Nacional, o vice-
presidente da Liga do Nordeste e
atual mandatário do Santa Cruz,
Constantino Júnior, indicou que
cabe à CBF definir quem será o
substituto e como essa mudança
vai afetar o sorteio do Nordestão.

"Primeiro, o Salgueiro precisa
entender que corre o risco de sofrer
sanções por ter avisado em cima da
hora. Depois, temos que ver como
vai ficar a divisão. Com essa desis-
tência deles, o correto era o Santa
ter se classificado direto, sem ter de
disputar a fase preliminar. E tem
também que ver a questão dos po-
tes onde cada time ficará. O próprio
Itabaiana (clube eliminado pela
Cobra Coral) pode se sentir preju-
dicado e tentar essa vaga ou então
ir para o Náutico, que era o clube de
Pernambuco que não disputaria o
campeonato. Toda essa definição
será da direção de competições da
CBF", explicou.

Em entrevista ao portal NE45, o
presidente do Itabaiana, Wilson
Galego, afirmou que os sergipanos
entrarão na Justiça Desportiva
para pedir a classificação direta ao
Nordestão. Outro caso seria or-
ganizar uma disputa com o Náu-

tico, nos mesmos moldes da rea-
lizada diante do Santa, para defi-
nir quem ficará no lugar do Sal-
gueiro. Em 2021, a Liga do Nor-
deste vai distribuir R$ 26,9 mi-
lhões ao todo em premiações. Se
o Timbu for o beneficiado com a
saída dos sertanejos, pode ganhar
R$ 1,465 milhão apenas pela par-

ticipação, fora as verbas em caso
de avanço na Copa.

Em contato com a Folha de Per-
nambuco, ontem, o presidente da
Federação Pernambucana de Fu-
tebol (FPF), Evandro Carvalho, in-
formou que o documento já foi en-
caminhado à CBF, aguardando a
resposta da entidade.

O Sport contará com um retor-
no importante para encarar o Bo-
tafogo, amanhã, no Rio de Janei-
ro. Após cumprir suspensão au-
tomática diante do Flamengo, o
volante Marcão volta a ser opção
para o técnico Jair Ventura. O atle-
ta tem sido um dos homens de
confiança do treinador na cabeça
de área leonina. 

Dos 21 jogos em que atuou no
Brasileiro, Marcão iniciou 17 como
titular. Antes de receber o tercei-
ro amarelo ante o Bahia e ficar de
fora do encontro com o Flamen-
go, o volante vinha de uma se-
quência de nove compromissos
consecutivos no time principal e
aproveitou a suspensão para apri-
morar a parte física. 

Ciente da necessidade do time
voltar a pontuar fora de casa, o vo-
lante acredita que o jogo contra o
Botafogo será crucial para o Leão na
luta contra a degola. "Estes pontos
que vamos trazer de lá serão im-
portantes para a sequência que fal-
ta no campeonato", projetou.

O Santa Cruz anunciou no início
da tarde de ontem a venda do go-
leiro Maycon Cleiton, de 23 anos, ao
Red Bull Bragantino, da Série A,
pelo valor de R$ 1 milhão, referen-
te a 80% dos direitos econômicos
do jogador.  

Em comunicado, o Tricolor des-
tacou que o dinheiro oriundo da
transação foi utilizado para pagar dí-
vidas trabalhistas, acordos judiciais
e extrajudiciais, além das folhas de
atletas, funcionários, fornecedores
e também investimentos em obras
na sede e gramado do clube. 

Com a camisa coral, o arqueito
disputou 45 jogos e sofreu 35 gols.
Em 2020, foi eleito o jogador reve-
lação da Copa do Nordeste.

PAULLO ALLMEIDA/ARQUIVO FOLHA
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