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O final do mês de julho de 2021 provou que o volume 
de problemas produzido pelos efeitos da Pandemia, 
ainda a exigir aplicação ampliada de vacinas, e os 

desdobramentos desta fase recente de restrições afetando 
a economia nacional, em especial do Nordeste, deixando 
o setor produtivo restritivo e, pior de tudo, atestar a quan-
tidade maior de famintos e desempregados.

São muitos setores afetados de A a Z consolidando ce-
nários de retrações a exigir dos organismos públicos, de 
forma objetiva o governo federal e os governos estaduais 
e municipais procedimentos para atenuar a grave situação 
da segurança alimentar e da sobrevivência da maior parte 
da população mais atingida.

Os novos 
desafios do 
Nordeste 
diante das 
barreiras ainda 
da Pandemia 
e os efeitos 
econômicos 
na vida das 
pessoas

O fato é que diante da vulnerabilidade a atingir o tecido 
social mais frágil é preciso garantir meios de proteção social 
e a construção de mecanismo de reaquecimento econômico 
em nivel que possa reativar o emprego diante de 15 milhões 
de desalojados.

São muitos os desafios mas nesta hora de imensas dificul-
dades só restar somar forças em favor de um novo tempo 
mais humanista e reparador.
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Embora os veículos de 
comunicação de  Pernambuco 
tenha despertado para avaliações 
e defesa da aceleração de políticas 
públicas bem resolvidas visando 
a execução do Arco Metropolitano 
na região macro da Grande Recife, 
consideramos muito adequado 
que a NORDESTE parte o assunto 
porque o futuro da economia 
do Estado depende deste 
investimento de forma prioritária

Amigo Walter Santos, parabéns 
pela tua garra. Você foi (e 
é) brilhante e perseverante. 
Proponho que continues assim 
com a luta. Fico muito agradecido 
pela lembrança continuamos 
torcendo pela Revista NORDESTE, 
nossa voz aqui. No sul. Forte 
abraço

É preciso acompanhar o novo 
momento em que a Covid voltou 
a se registrar nos Estados Unidos 
com força e advertir os governos 
nordestinos sobre a possibilidade 
disso ocorrer no Nordeste

Há uma grita enorme nos 
bastidores dos cenários artísticos 
do Brasil apontando para a 
urgência de se correr com a 
sanção presidencial sobre a Lei 
Aldir Blanc porque muita gente, 
muitos artistas estão vivendo 
uma grave crise até para se 
alimentarem, daí a importância da 
Revista ecoar essa situação

Enquanto é tempo gostaríamos de 
lembrar para a pauta no mês de 
setembro sobre o Centenário de 
Paulo Freire, sobretudo levando 
em conta sua grande contribuição 
dada à pedagogia do ensino 
nacional muito além de Angicos, 
no Rio Grande do Norte

Consideramos oportuno 
registrar que o Centenário de 
Celso Furtado ao longo do ano 
passado para cá, infelizmente a 
Pandemia afetou fortemente o 
debate mais abrangente sobre 
as teses do grande Pensador 
brasileiro de origem paraibana 
para as projeções de futuro no 
Brasil, em especial do Nordeste. 
Consideramos, contudo, que a 
Revista cumpriu seu papel

Plugado
com Walter SANTOS

Futuro da política no Brasil ainda depende de 
definição de regras diante de muitas especulações

Em meio a muitas conjecturas de bastidores e mo-
vimentos partidários, como a ascensão do PP no Go-
verno Bolsonaro ainda sem consenso interno sobre a 
ida do Presidente para a legenda, outras especulações 
se multiplicam em torno de Doria e a visita de Lula 
ao Nordeste.

Aliás, se faz importante acompanhar os detalhes 
sobre os novos passos do presidente Bolsonaro na 
definição do partido que ele vai escolher nos próxi-
mos tempos já sabendo que ele vive sob as ordens do 
Centrão - agrupamento político que ele condenava em 
campanha e que passou a ser refém.

Embora a mídia revele estar programado para agos-
to uma série de contatos do líder petista nos Estados 
nordestinos, até agora a campanha nacional não tem 

contatado os diretórios estaduais dis-
cutindo datas.

É o caso dos diversos estados, a exem-
plo da Paraiba, como confirmou o pre-
sidente estadual, Jackson Macedo, afir-
mando não ter sido procurado pela 
agenda nacional para definir data.

TUDO DEPENDE DAS RE-
GRAS

O dirigente petista tem a convicção de 
que o futuro da política e  dos partidos 
passa pela definição das regras eleitorais 
a serem aprovadas até agosto porque o 
Distritão e o Semi-presidencialismo as-
sustam os partidos progressistas.

Será, em havendo êxito, um duro gol-
pe contra os partidos e a democracia. 
Seja como for, será preciso esperar a 

conclusão do processo.

LULA AMPLIA SEGURANÇA
Há fato novo no contexto pré-eleitoral, que é a am-

pliação dos cuidados da segurança do ex-presidente 
Lula advertido sobre a necessidade de se precaver dian-
te de suspeitas da ação ultra-radical de bolsonaristas 
no sentido de gerar agressões e/ou atentados contra o 
líder petista.

Diante da iniminência, as ações de segurança de Lula 
passam a ter caráter ampliado e extraordinário se pre-
cavendo da radicalidade insana se adversários.

Ele ainda também gerando articulações políticas com 
partido e lideranças de diversos segmentos, que não só 
progressistas construindo grande pacto.
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A crise que se abateu sobre o 
Brasil produzida pelas con-
sequências da Pandemia 
desde 2020 levou o con-

junto de governos a assumir e adotar 
medidas conjuntas que, no caso do 
Nordeste, fez ter o menor saldo de 
mortes. Mas, na Paraiba, o governa-
dor João Azevedo comemora não só 
este saldo como o anúncio recente do 
Tesouro Nacional de atestar o desem-
penho fiscal paraibano com Rating 
A - único na região, em condições 
de apresentar investimentos vultosos 
para esta fase combinando obras, em-
pregos com segurança alimentar. É o 
que diz nesta Entrevista Exclusiva o 
chefe do Executivo confirmando in-
teresse em ser candidato à reeleição 
podendo apoiar Lula para presidente. 
Eis a sintese:

Por WALTER SANTOS

OS DESAFIOS  PÓS-
COVID EXIGEM DECISÃO 
E OUSADIA NA PARAIBA 

PARA AVANÇAR

Entrevista

João Azevêdo analisa conjuntura do Nordeste a partir das dificuldades na 
Pandemia, avalia importância do Consórcio e revela como Estado supera 

crise tendo RATING A e faz investimentos cidadãos

Revista NORDESTE - O que falta para 
dizer que a Pandemia está superada, 
mesmo com muitos lugares flexibili-

distanciamento social, do uso de más-
caras e da higiene correta das mãos. 
Essas são atitudes que salvam vidas 
e evitam uma maior disseminação do 
vírus. E a abertura segura e gradual das 
atividades econômicas, seguindo os 
protocolos das autoridades sanitárias, 
está sendo possível justamente pelas 
medidas que tomamos lá atrás para 
conter a propagação do coronavírus, 
além da celeridade que temos para 
fazer com que a vacina esteja em to-
dos os municípios do estado em até 24 
horas, após a chegada  em João Pessoa, 
mas para que continuemos avançando 
precisamos da colaboração dos cida-
dãos porque vencer a pandemia requer 
um esforço coletivo do poder público 
e da sociedade. 

NORDESTE - O Sr tem acompanhado 
e se dedicado ao governo no tempo 
virtual, mas quando o Sr imagina es-
tar convivendo com a máquina ad-
ministrativa em tempo presencial?

João Azevêdo - Apesar de manter-
mos agendas por videoconferência 
durante a pandemia, sempre mantive-
mos a nossa rotina externa de visitas 
às unidades de saúde e de acompanha-
mento da distribuição das vacinas, por 
exemplo. O que suspendemos por um 
período foram as inaugurações para 
evitarmos justamente as aglomera-
ções, mas as obras continuaram acon-
tecendo e sendo entregues às pessoas 
porque eu sempre digo que a popula-
ção quer ver o serviço funcionando, as 
ações acontecendo, independente de 
solenidades. Com a queda dos núme-
ros da pandemia, estamos retomando 
aos poucos as visitas e entregas de 

obras, mas sempre com um foco no 
cuidado com a saúde das pessoas. 

NORDESTE - Governador, como é 
ter responsabilidade pública com 
escassez de recursos e muitos con-
flitos, inclusive ideológicos dentro 
e fora do país afetando as relações 
das pessoas e da sociedade?
João Azevêdo - Eu acredito que va-
mos superar as adversidades que en-
frentamos atualmente, vamos voltar 
a ser destaque positivo. O povo é so-
berano e dará as respostas necessárias 
ao que estamos vivenciando. Apesar 
da crise, nós temos assegurado que 
as políticas públicas e inclusivas che-

guem a quem realmente precisa por-
que o nosso compromisso é com o 
povo paraibano. Durante esse período 
de pandemia, colocamos em prática 
diversas ações voltadas para as pes-
soas em situação de vulnerabilidade 
social, como o aumento no valor do 
Cartão Alimentação, distribuição de 
mais de um milhão de cestas básicas, 
ampliação das refeições nos restau-
rantes populares e do Prato Cheio 
para as pessoas em situação de rua, 
criação do programa Tá na Mesa que 
também ajuda os pequenos e médios 
empreendedores do nosso estado, lan-
çamos programas de obras rodoviárias 
e de mobilidade urbana para aquecer 

“ACREDITO QUE 
VAMOS SUPERAR 

AS ADVERSIDADES E 
VOLTAREMOS A TER 

DESTAQUE POSITIVO. 
O POVO É SOBERANO E 
DARÁ AS RESPOSTAS 

NECESSÁRIAS”

Foto: Divulgação

zando os protocolos? Não há riscos?
Governador João Azevêdo - O que 
constatamos nesse momento é uma 
redução do número de casos e de óbi-
tos em função do avanço da vacinação 
no estado, mas ainda não podemos di-
zer que a pandemia está superada por-
que precisamos que pelo menos 75% 
das pessoas estejam completamente 
imunizadas. Enquanto não atingi-
mos esse percentual é de extrema im-
portância mantermos os cuidados de 
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Foto: Divulgação

a economia, com a geração de empre-
gos na construção civil, e melhorando, 
acima de tudo, a qualidade de vida das 
pessoas. Essa é a visão que temos para 
desenvolver o nosso estado e garantir 
dias melhores para todos e todas.  

NORDESTE - Como o sr acompanha 
os enfrentamentos sociais por conta 
de diferenças, inclusive a incidência 
de aumento dos espancamentos e 
violência doméstica?
João Azevêdo - Essas cenas de vio-
lência, intransigência e falta de res-
peito que, infelizmente, acompanha-
mos, merecem o nosso repúdio. Mas, 
também requer atitudes enérgicas do 
poder público. Os direitos das pes-
soas precisam ser preservados, a se-
gurança delas também. Aqui na Pa-
raíba, nós tivemos a oportunidade de 
criar a Patrulha Maria da Penha e 
nenhuma das mulheres atendidas pelo 
programa foi vítima de feminicídio. 
Nós também instalamos o Centro de 
Referência da Igualdade Racial João 
Balula, que presta assistências social 
e jurídica à população negra, quilom-
bolas, indígenas, ciganas e de religião 
de matriz africana. Além diss, também 
instituímos o Escritório Social, onde 
os egressos do sistema prisional têm 
acesso às políticas públicas e à rein-
serção social. Não podemos nos calar, 
nem tampouco nos omitir, por isso, 
temos como foco no nosso governo a 
implantação e ampliação de políticas 
de inclusão e proteção social. 

NORDESTE - Qual a mais atualizada 
análise fiscal e econômica da Parai-
ba com base em fatos comprovados 
e oficiais? 
João Azevêdo - Durante a pandemia, 
fizemos um esforço muito grande para 
assegurarmos a abertura de novos lei-
tos de Unidade de Terapia Intensiva 
e de enfermarias, a aquisição de insu-
mos e equipamentos, mas sempre com 
a responsabilidade na gestão fiscal do 
estado e esse nosso trabalho junto à 

equipe econômica do governo nos 
trouxe grandes resultados. Hoje a Pa-
raíba faz parte de um seleto grupo de 
estados com rating A junto à Secreta-
ria do Tesouro Nacional, atestando a 
nossa eficiência financeira, permitin-
do a contratação de financiamentos e 
de operações de créditos com o aval 
da União. Além disso, nos destacamos 
na avaliação de mercado ao obter o 
rating AA+ na análise da Standard 
& Poor's Financial Services, umas 
das maiores agências de classificação 
de risco do mundo, que atestou a efi-
ciência do estado no enfrentamento 
das pressões dos gastos impostos pela 
pandemia da Covid-19, bem como 
a capacidade de endividamento e o 
superávit operacional. Essa condição 
tem nos proporcionado atrair grandes 
empresas e Centros de Distribuição, 
como grupo Kappesberg, o Maga-
zine Luiza, a instalação da primeira 
fábrica de painéis solares do estado, 
gerida pelo grupo Balfar Solar e do 
Complexo Solar Santa Luzia, que será 
operacionalizado pelo grupo Rio Alto, 
fazendo com que tenhamos por meses 

consecutivos saldos positivos na gera-
ção de emprego.

NORDESTE - Diante da realidade 
econômico- financeira do Estado, o 
que o sr aponta como novos inves-
timentos e as prioridades econômi-
cas do governo em todo Estado, em 
particular na Capital João Pessoa?
João Azevêdo - Nós tivemos a opor-
tunidade de lançar, recentemente, um 
programa de obras de mobilidade ur-
bana e rodoviárias que somam mais de 
R$ 435 milhões de investimentos em 
todas as regiões da Paraíba com recur-
sos próprios do estado, garantindo as 
condições necessárias para enfrentar a 
crise no pós-pandemia, com a geração 
de emprego e renda. Na Grande João 
Pessoa, por exemplo, iremos fazer a 
obra das Três Ruas, nos Bancários, as 
vias do Polo Turístico Cabo Branco, 
o viaduto sobre a BR-101 no Bairro 
das Indústrias, a ligação do Bairro das 
Indústrias a Bayeux , a ligação UFPB 
ao Altiplano, na Avenida João Cirilo, 
a ligação da PB-008 a Mangabeira V 
e a ligação do Bairro das Indústrias a 

Santa Rita. Essas são ações que impul-
sionam a economia, reduzem distân-
cias e melhoram a qualidade de vida 
das pessoas e que são possíveis graças 
ao equilíbrio financeiro do estado.

NORDESTE - O Sr tem pretensão de 
ser candidato à reeleição? Quando o 
sr.anuncia sua posição definitiva? Se 
for candidato, apoiará que candidato 
a presidente e qual sua relação com 
o ex-presidente Lula?
João Azevêdo - O meu nome está 
posto para a reeleição. No tempo 
oportuno vamos fazer as discussões 
com o nosso grupo político e com 
os partidos da base aliada. Eu tenho 
convicção de que poderemos fazer 
ainda mais, temos uma equipe com 
uma grande capacidade técnica, avan-
çamos em diversos segmentos, como a 
educação, onde implantamos o ensino 
integral em todos os municípios e so-
mos o estado com o melhor índice de 
ensino à distância do Brasil, conforme 
apontou a Fundação Getúlio Vargas, 
e essas práticas exitosas também são 
aplicadas na Secretaria da Mulher, no 
Desenvolvimento Humano, na Segu-
rança, na Saúde, na Infraestrutura, na 
implantação dos serviços digitais, na 
realização de concursos públicos, ou 
seja, em todas as áreas progredimos 
e sei que muito mais poderá ser feito 
porque conhecemos as oportunidades 
de investimento do estado e isso nos 
motiva a dar continuidade a esse tra-
balho, mas este ano ainda é de cuida-
dos com a pandemia, vamos discutir as 
eleições no próximo ano. Em relação à 
política nacional, apoiarei a candida-
tura do Cidadania, caso meu partido 
tenha candidato próprio à presidência 
da República. Caso contrário, vamos 
analisar os nomes que vão se colocar 
no campo da oposição. Um apoio ao 
ex-presidente Lula é possibilidade 
real, pois já apoiamos em outras opor-
tunidades, como nas últimas eleições 
onde tivemos grande votação aqui no 
estado. Entendo que o Brasil preci-

sa urgentemente de um governo que 
promova uma reconciliação nacional.  
A partir daí retomarmos programas 
de geração de emprego e renda, de 
educação, de habitação, de distribui-
ção de renda e inclusão social, além 
das grandes obras que impulsionem 
o desenvolvimento econômico e tire 
o Brasil desse marasmo em que mer-
gulhou nos últimos anos. 

NORDESTE - O Sr projeta diálogo su-
prapartidário ou não?
João Azevêdo - Nós contamos hoje 
com uma base de sustentação forte, 
mais de dez partidos, maioria dos pre-
feitos, deputados estaduais, federais e 
senadores e apoio nos movimentos so-
ciais. Sempre mantivemos nossas rela-
ções baseadas no diálogo, no respeito 
e isso tem sido muito saudável para 
a Paraíba que hoje vive um clima de 
tranquilidade política,  porque temos 
a capacidade de ouvir, de expor nossos 
pensamentos e chegar a um denomi-
nador comum. A nossa gestão conta 
com o apoio de diversos partidos, de 
vários aliados e sempre digo que nin-
guém governa sozinho. A união de 
forças e de esforços nos permite fazer 
muito mais pela Paraíba e essa forma 
de fazer política, que vem dando certo, 
continuará da nossa parte. 

NORDESTE - Existe outra alternativa 
política e como vai conviver com o 
ex-aliado Ricardo Coutinho?
João Azevêdo - Não existe a menor 
possibilidade de convivência política 
nessa direção. 

NORDESTE - O Sr convive politica-
mente com o prefeito de João Pes-
soa, Cicero Lucena, de partido dife-
rente. Onde os srs pretendem chegar 
e qual o ganho da capital?
João Azevêdo - Além de uma relação 
de amizade de muitos anos, tivemos 
a oportunidade de estreitar os laços 
políticos nas eleições de 2020 em que 
demos a nossa contribuição nesse pro-

cesso vitorioso e estamos conseguin-
do demonstrar a João Pessoa uma 
situação extremamente positiva com 
o interesse de duas gestões voltadas 
para o crescimento da cidade, fazendo 
várias ações em conjunto, a exemplo 
de obras de ligação do Distrito In-
dustrial com Bayeux e Santa Rita, da 
PB-008 a Mangabeira e as Três Ruas, 
nos Bancários. Nós vamos realizar 
as obras e a Prefeitura entrará com 
a iluminação, manutenção e foi essa 
parceria que dissemos ao povo que 
aconteceria e nós estamos ratificando 
essa união entre Governo do Estado 
e Prefeitura. Eu considero natural um 
apoio em 2022 a partir do momen-
to que iniciarmos as discussões, mas 
vamos tratar sobre isso mais adiante. 

NORDESTE - Como vai o Consórcio 
Nordeste em favor dos 9 estados na 
perspectiva de avanços comuns?
João Azevêdo - A união de forças 
dos estados nordestinos tem servido 
de exemplo de boas práticas para o 
Brasil. Recentemente, lançamos em 
conjunto o projeto Nordeste Acolhe 
que consiste no pagamento de um 
auxílio mensal no valor de R$ 500,00 
para crianças e adolescentes que, in-
felizmente, perderam os pais para a 
Covid-19. Apenas na Paraíba, mais 
de 740 órfãos terão acesso a essa ren-
da até seus 18 anos, isso representa 
compromisso social dos gestores. Nós 
também agimos com responsabilida-
de no enfrentamento da pandemia, 
seguindo as orientações das autori-
dades sanitárias para preservar a vida 
da nossa população, nunca deixan-
do de acreditar no SUS e na ciência. 
Além disso, temos somado esforços 
para viabilizar a atração de negócios 
e de grandes empreendimentos para 
a região que possui mais de 56 mi-
lhões de habitantes, apresentando ao 
mundo nossos potenciais na geração 
de energias renováveis, no turismo 
sustentável, na cultura, na tecnologia 
e nas mais diversas áreas.

“MEU NOME 
ESTÁ POSTO 

PARA REELEIÇÃO 
E NO TEMPO 
OPORTUNO 

VAMOS FAZER 
AS DISCUSSÕES“
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Esporte

Fotos: Rodolfo Vilela rededoesporte.gov.br

OURO MUNDIAL 
NO SURFE
Cidade de Baía 
Formosa/RN celebra 
medalha conquistada 
por Italo Ferreira

Os efeitos do fato históri-
co do surfista potiguar nas 
Olimpíadas de Tóquio, Ita-
lo Ferreira, continuam se 

efetivando, especial na praia de Baía 
Formosa. Tem sido comum festa co-
meçando na casa da mãe do surfista, 
Katiana Batista, tomando as ruas da 
cidade no Rio Grande do Norte.

Os registros não param de demons-
trar o imenso carinho existente em 
torno do Medalha de Ouro do Surfe 
nas Olimpíadas. Por exemplo, foi di-
fícil pegar no sono na pequena cidade 
de Baía Formosa, localizada a 90 km 
de Natal, Rio Grande do Norte, na 
madrugada desta terça-feira (27). 

Consta que, antes mesmo de o cro-
nômetro na final do surfe masculino 
zerar, a felicidade e os gritos de “é 
campeão” já tomavam conta da casa 
de Katiana Batista, de 52, mãe do 
medalhista de ouro Italo Ferreira, que 
se tornou o  primeiro surfista cam-
peão da história dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio. 

CHORO DE ALEGRIA 
Depois do término da prova, a eu-

foria e o choro tomaram conta dos 
presentes que vestiam camisa amarela 
com o nome do atleta na casa de Ka-
tiana. A turma  já demonstrava con-
fiança na medalha de ouro desde o 
início da competição. Com a confir-

mação do ouro, rapidamente motos, 
carros e pedestres se juntaram pelas 
ruas da cidade para  celebrar a con-
quista do conterrâneo. Mesmo com o 
relógio marcando 4h30, nada impediu 
a festa em Baía Formosa. 

O apoio da cidade para o surfista 
campeão mundial e agora olímpico 
não é por acaso. 

Italo Ferreira virou esportista do 
mundo, mas tem uma forte ligação 
com Baía Formosa, lugar onde mora 

até hoje, e  faz questão de treinar 
nas ondas da praia, além de ser 

uma inspiração para os mais jovens e 
atencioso com os fãs e conterrâneos. 

Prova disso é que ele pretende ins-
talar um projeto social em “BF”, como 
a cidade é conhecida, com o intuito de 
atender crianças da cidade e propiciar 
oportunidade por meio do esporte no 
município. O Instituto Italo Ferreira.

O Portal WSCOM site da Revista 
NORDESTE tiveram acesso exclu-
sivo  às fotos da instituição que será 
inaugurada em breve pelo atleta me-
dalhista olímpico.

Ítalo Ferreira: norte-riograndense demonstra a força do Surfe a partir do 
Nordeste

Revista NORDESTE Revista NORDESTEJulho/202112 13Julho/2021



Política

Fotos: Divulgação 

Por MARCIO POCHMANN

O SIGNIFICADO DO
CONSÓRCIO NORDESTE
DIANTE DE TODO 
BRASIL
A ascensão e queda do pacto do são-paulismo na federação brasileira

A desigualdade regional se-
gue sendo tema de impor-
tância inegável no Brasil. 
No  primeiro quarto do sé-

culo 21, o comportamento da renda 
per capita não ocorreu de forma ho-
mogênea em todo o espaço nacional. 
Estados vinculados às regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste apresentar-
sm desempenho mais acentuado do 
que as regiões Sul e Sudeste. 

É dentro deste contexto, que con-
vivemos com uma experiência exi-
tosa e inovadora produzida pelos 9 
estados nordesrinos ao formatarem 
um modelo de atuação comum já 
com resultados comprovados: por 
conta do Consórcio Nordeste, o Co-
mitê Cientifico  instituído reduziu 
fortemente os índices de mortali-
dadenpela COVID em relação às 
demais regiões.

Outro fato importante: o Consór-
cio tem reduzido fortemente o preço 
de medicamentos, por exemplo, por 
compra coletiva em larga escala aos 
8 estados. Isto, além de inovador cria 
referência em busca de benefícios co-
letivos ao Nordeste.

Na prática, o Consórcio Nordeste 
avança no espaço vazio deixado pela 
SUDENE por não conseguir mais ser 

âncora e protagonista em favor dos 9 
estados.

A NOVA CONJUNTURA
CONTEMPORÂNEA
Especialmente até a primeira meta-

de da década de 2010, a combinação 
das políticas de renda direcionadas 
ao segmento constitutivo da base da 
pirâmide social brasileira com a des-
centralização dos investimentos pú-
blicos em associação com aportes do 
setor privado potencializaram o maior 
dinamismo regional nas regiões con-
sideradas de menor desenvolvimento 
no país.

De um lado, o avanço das políticas 
de suporte de renda ao segmento de 

baixa renda concentrou-se regional-
mente, sobretudo, naquelas mais em-
pobrecidas, como o Nordeste. Assim, 
o impulso de renda se traduziu na 
mais rápida ampliação da demanda 
de bens populares atendida, em parte, 
pelo deslocamento de investimento 
privado para as regiões de baixo peso 
industrial.

De outro, o aumento dos investi-
mentos públicos e de empresas esta-
tais do governo federal, especialmente 
em regiões mais carentes, estimulou 
adicionalmente o crescimento eco-
nômico nas áreas de menor desenvol-
vimento. Assim, a desconcentração 
regional ganhou novo impulso com a 
volta do aumento da renda per capita 

nacional, diferentemente do observa-
do na década de 1990. 

Mesmo assim, o setor industrial 
continuou a perder participação rela-
tiva no PIB nacional, somente compa-
rável atualmente à realidade da década 
de 1910.

Ao mesmo tempo, a economia pau-
lista continua a perder participação 
relativa no PIB nacional, encontran-
do-se em posição somente compará-
vel aos anos 1930, ou seja, 21% abaixo 
do maior patamar alcançado, em 1975 
(40,2% do PIB).

Apesar disso, o estado de São Paulo 
segue sendo a economia mais rica do 
país, embora o pacto do são-paulis-
mo esteja em xeque desde o ingresso 
passivo e subordinado à globalização 
que rompeu com o exclusivismo das 
compras regionais cativas das indús-
trias do Sudeste.

Ao mesmo tempo, o pacto do são-
-paulismo tem sido esvaziado pelo 
esvaziamento de sua capacidade de 
formar e conduzir convergências em 
torno do projeto de nação, algo que 
exercia a quase 150 anos. 

DADOS HISTÓRICOS 
DA QUEDA
A partir do último quartel do sé-

culo 19, São Paulo passou a exercer 
sua liderança entre os demais estados 
da federação, deslocando províncias 
que anteriormente haviam assumido 
– guardada a devida proporção – o 
centro do dinamismo nacional, como 
Pernambuco e Rio de Janeiro. Da eco-
nomia primário-exportadora do sécu-
lo 19 à sociedade urbana e industrial 
do século 20, o estado de São Paulo 
foi a locomotiva a puxar o conjunto 
da nação. 

A construção do são-paulismo foi 
herdeira da República Velha (1889-
1930), quando São Paulo teve seis 
presidentes entre os 15 eleitos, o que 
representou dois quintos do tempo 
total de governo existente na época. 
Nos 64 anos seguintes (1930-1994), 
o Brasil não mais elegeu presidentes 
paulistas, salvo a curta experiência de 
sete meses de Jânio Quadros (1961) 
na presidência, apesar de nascido no 
Mato Grosso do Sul. 

Não obstante a ausência física da ex-

pressão máxima na política nacional, 
por meio do exercício da Presidência 
da República, o são-paulismo conti-
nuou vigorando, ainda mais forte pela 
predominância de seu poder econô-
mico, expresso pela industrialização 
concentrada regionalmente. 

Desde a década de 1990, todavia, a 
adoção das políticas de corte neoli-
beral expressa pelas aberturas finan-
ceira, produtiva e comercial resultou 
no fim da antiga  exclusividade do 
são-paulismo, estabelecida desde a 
década de 1930, como a garantia da 
demanda de sua produção industrial 
pelos demais estados da federação. 
O crescimento das importações de 
bens manufaturados e os equívocos 
de política econômica aprofunda-
ram o processo de esvaziamento da 
indústria nacional, especialmente no 
estado paulista. 

A perda relativa de importância de 
São Paulo na economia brasileira se 
fez acompanhar pelo esvaziamento 
do são-paulismo na esfera da política 
nacional. Nas últimas quatro décadas, 
São Paulo elegeu por dois mandatos 
seguidos (1995-2002) um presidente 
identificado com São Paulo (Fernan-
do Henrique Cardoso), mesmo que 
nascido no Rio de Janeiro. 

Ao mesmo tempo, São Paulo regis-
trou candidatos fortes e competitivos 
desde o retorno da democracia no 
Brasil. Nas eleições presidenciais de 
2014 e 2018, contudo, São Paulo não 
teve candidatos competitivos à Presi-
dência da República. 

Em plena transição para a sociedade 
de serviços, percebe-se o esgotamento 
do pacto do são-paulismo na federa-
çao brasileira. O centro dinâmico na-
cional parece seguir acêfalo, enquanto 
a disputa regional se encontra a pro-
cura de novo pacto federativo. 

Diante do descenso do são-pau-
lismo, o Consórcio do Nordeste se 
apresentaria como alternativa regional 
para liderar o novo projeto de nação? 
Pergunta que não quer calar.  

Consórcio Nordeste: 
uma experiência de 

êxito no País

Estudioso Márcio 
Pochman analisa 
momentos diferentes 
entre ascensão do 
Nordeste diante do 
cenário do Sudeste
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Por ETIENE RAMOS

QUANDO INVESTIMENTOS NA 
INFRAESTRUTURA EM TEMPO DE CRISE 

SE CREDENCIAM COMO GARANTIA PARA 
ESTIMULAR DESENVOLVIMENTO 

PARAÍBA

A conjuntura econômico-financeira das diver-
sas estruturas oficiais anda afetada com os 
efeitos da Pandemia desde o ano de 2020, por 
isso se faz importante compreender e proje-

tar o desempenho dos diversos estados, a exemplo da 
Paraiba que está em plena evolução de investimentos 
em infraestrutura transformando esta realidade em de-
senvolvimento.

Pelas contas do Governo, o Estado deve receber mais 
de R$2,2 bilhões em recursos que serão aplicados em 
pequenas e grandes obras. A maior parte é dos cofres 

estaduais, reforçados com um recente empréstimo de 
R$600 milhões do Banco Mundial. Os projetos. já em 
execução ou aguardando aprovações técnicas ou am-
bientais, prometem elevar a qualidade de vida da popu-
lação e gerar novas oportunidades de crescimento do 
Produto Interno Bruto estadual.

Entre as principais obras, o secretário de Infraestru-
tura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Paraíba, 
Deusdete Queiroga, elenca oito que, segundo ele, te-
rão maior impacto para o desenvolvimento econômico 
e social do Estado. 

Na maior obra hídrica da Paraiba, 
governador João Azevêdo conduz 
avanços com “ know how” afeito 

à quem entende de gestão
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Na área de Recursos Hídricos, 
o destaque é a construção do 
Canal Acauã-Araçagi, esti-

mada em R$1,1 bilhão. Iniciada há 
oito anos, com recursos do Minis-
tério do Desenvolvimento Regional 
(MDR) e 10% de contrapartida do 
tesouro estadual, não entra no volu-
me de novos investimentos. É uma 
obra complementar da Transposição 
do São Francisco e trará segurança 
hídrica para 28 cidades paraibanas, 
levando água para abastecimento 
humano e projetos de agricultura 
irrigada em 16 mil hectares de ter-
ras. O canal tem 134 quilômetros 
de extensão e irá contemplar o Vale 
do Rio Paraíba, onde a agropecuária 
já chegou há um bom tempo. “Essa 
região poderá se tornar um celeiro 
de produção agrícola e pecuária. A 
secretaria estadual de Agricultura já 
está estudando a aptidão do solo para 
diversas culturas. É uma obra mui-
to importante, que fica na zona de 
transição entre o litoral e o Agreste 
paraibano”, afirma Queiroga.

Não menos importante, a Adutora 
Trans Paraíba, que terá os ramais do 
Cariri e do Curimataú, também com-
plementares à Transposição, conta 
com investimento de cerca de R$700 

Obra de impacto econômico MAPA DOS INVESTIMENTOS NOS 
RECURSOS HÍDRICOS IMPACTAM FUTURO

Secretário Deusdeth 
Queiroga: efeitos em 
diversas áreas

Fotos: SEIRHMA-PB

milhões do go-
verno estadual 
e financiamento 
do Banco Mun-
dial. Segundo o 
secretário, a obra 
irá transportar 
água para as duas 
regiões mais se-
cas do Nordeste 
e do país.

Teste de água 4 Canal Acauã Araçagi
Teste de água 4 Canal 
Acauã Araçagi
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A logística da Paraíba também 
está no foco dos investimentos. 
Já iniciado, o Programa Ro-

doviário Estadual, conta com R$813 
milhões em recursos para a restaura-
ção e implantação de novas rodovias 
e outras obras de mobilidade urbana, 
em conjunto com  vários municípios. 
A capital João Pessoa terá o maior 
volume de obras, mas cidades como 
Campina Grande e outros polos do 
interior que apresentaram mais de-
mandas da população por meio do or-
çamento democrático, também serão 
contempladas. 

Em Patos, maior cidade do interior 
paraibano, as obras de restauração da 
pista e a construção do terminal de 
passageiros do aeroporto, orçadas em 
R$35 milhões, aguardam aprovação 
do governo federal. Quando concluí-
das, segundo Deus-
dete Queiroga, irão 
favorecer a região 
que já começa a se 
beneficiar, a partir 
de agosto, do pri-
meiro voo Recife-
-Patos, uma espera-
da ligação aérea que 
encurtará a distân-
cia entre a popula-

ção de Patos e diversos destinos nacio-
nais e internacionais. “Não será mais 
preciso ir até João Pessoa ou Campina 
Grande para chegar ao Recife que 
tem conexões para qualquer lugar do 
mundo”, afirma.

O Porto de Cabedelo também está 
no pacote de obras e contará com 
R$66 milhões do tesouro estadual 
para a conclusão da sua dragagem, 
iniciada em 2010. Com a nova obra, o 
canal de acesso ao cais terá sua profun-
didade aumentada dos atuais 9 metros  
para 11 metros, o que irá contribuir 
para o aumento da movimentação de 
cargas. “Depois de pleitear durante 
anos por recursos federais, o governo 
da Paraíba decidiu investir recursos 
próprios para uma obra de grande 
importância para a infraestrutura lo-
gística do Estado”, diz o secretário.

Porto de Cabedelo: 
ampliando negócios 
internacionais

Por terra, ar e mar

Fotos: SEIRHMA-PB

PB 395 Santa Helena 
Pavimentaçao

PB 395 Santa Helena 
Pavimentaçao

Cachoeira dos Guedes 

Jardim Cidade 
UniversitáriaLigação Geisel Colinas do Sul

Ligação Mangabeira  Valentina
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Conhecida como a terceira cidade 
mais antiga do Brasil, João Pes-
soa vem cada vez mais flertando 

com projetos inovadores e com poder 
de alavancar investimentos do terciá-
rio moderno. Um deles já começa a 
sair do papel: o Horizontes da Ino-
vação, um parque tecnológico que irá 
funcionar no antigo Colégio Nossa 
Senhora das Neves, fundado em 1858 
e desapropriado este ano pelo governo 
do Estado. 

O edital da licitação para recupe-
ração do prédio histórico, de 8 mil 
metros quadrados, tem lançamento 
previsto para agosto. Parte da área será 
ocupada pela Secretaria de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Paraíba e, 
em parceria com a Prefeitura de João 
Pessoa, o governo estadual pretende 
instalar uma incubadora de projetos 
e atrair empresas de tecnologia para 
se instalar no entorno, recuperando 
casarões do centro histórico da capital. 

Segundo Deusdete Queiroga, a 
ideia é unir universidades, poder pú-
blico e iniciativa privada para criar 
uma legislação própria e um ambiente 
de negócios inspirado no Porto Digi-
tal do Recife.

POLO DE 
DESENVOLVIMENTO
Outro investimento de peso é o Polo 

Turístico Cabo Branco, ao Sul de João 
Pessoa. Implantado há mais de 20 
anos para a instalação de hotéis e re-
sorts, só agora está sendo destravado. 
O governo estadual promete entregar 
a infraestrutura da área que terá 19 
lotes, dos quais três deles já têm con-
trato de venda assinados para instala-
ção de empreendimentos que somam 
R$ 550 milhões: o complexo aquático 
Surf World Park, que inclui um hotel; 
o Ocean Palace Eco Beach Resort, 
do grupo hoteleiro Ocean Palace, de 
Natal; e o Amado Bio & Spa Hotel, 

Investimentos no turismo, inovação e aeroporto Governador João Azevêdo 
confirma contratos para 
início das obras

Áreas ao redor do Centro de Convenções começam 
a abrigar grandes equipamentos de negócios e 
lazer consolidando, enfim, o Polo Cabo Branco

Locais do complexo 
aquático Surf World Park

No Centro Histórico de João Pessoa, Governo adquire 
ex-Colégio Nossa Senhora das Neves para abrigar Polo 

Tecnológico “Horizontes de Inovação”

Fotos: SEIRHMA-PB   /   José Marques   /   Delmer Rodrigues

do grupo paraibano 
Amado. 

“Os empreende-
dores já estão cui-
dando do licencia-
mento ambiental 
e  dos alvarás de 
construção. O polo 
terá zonas hotelei-
ra e empresarial e 
está localizado bem 
em frente ao Cen-
tro de Convenções 
de João Pessoa, um 
equipamento mui-
to moderno, com 
um teatro para 3 
mil lugares”, detalha 
Queiroga.

Projeto para o 
Aeroporto de Patos
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Único Estado do Nordeste e um 
dos quatro do país a obter o 
rating A da Secretaria do Te-

souro Nacional (STN), classificação 
que atesta o equilíbrio das contas es-
taduais, a Paraíba tem agora ainda 
melhores condições de tomar emprés-
timos para alavancar investimentos 
estruturadores. 

O rating A, divulgado no final de 
junho, é a pontuação máxima na ava-
liação da STN e representa o aval da 
União para que o Estado possa con-
trair financiamentos e também alcan-
çar o limite máximo autorizado pela 
Secretaria. “A certificação demonstra 
a credibilidade do governo da Paraíba 
perante o sistema financeiro”, resume 

Nordeste: único “Rating A” fiscal

o secretário estadual da Fazenda, Ma-
rialvo Laureano. 

Para alcançar este status, segundo 
ele, o governo mantém o Estado equi-
librado, pagando fornecedores em dia 
e servidores dentro do mês trabalhado. 
“Hoje temos vários bancos públicos 
e privados oferecendo financiamen-
tos. Estamos assinando com o Banco 
Mundial um empréstimo de R$ 600 
milhões, no início do ano já tínhamos 
assinado com o BID, e já estamos 
formalizando com o BNDES um fi-
nanciamento de 300 milhões para 
investimentos estruturantes”, revela 
o secretário.

Além do grau de investimento má-
ximo da STN, a Paraíba recebeu o 

Secretário Marialvo 
Laureano: “rigor e 

gestão para alcançar 
tamanho estágio”

rating AA+ na avaliação de merca-
do da Standard & Poor’s Financial 
Services (S&P Global Ratings), uma 
das maiores agências internacionais 
de classificação de risco. A avaliação 
atestou a eficiência do Estado à frente 
dos gastos da pandemia da Covid-19 
e ainda sua capacidade de endivida-
mento e seu superávit operacional. 

De acordo com o secretário da Fa-
zenda, a STN avalia o endividamento 
do Estado, a liquidez e a poupança 
corrente. Em cada um destes itens a 
nota foi A+, consolidando o rating A. 
“É a primeira vez que a Paraíba ob-
tém esse resultado, desde o início da 
série histórica da avaliação do rating”, 
conclui Laureano.

Economia

Fotos: Divulgação

CAMPINA GRANDE: MAIS 
DE R$ 700 MILHÕES EM 
AÇÕES SEM IGUAL
Saldo de investimentos vai 
do Centro de Convenções a 
solução da água, rodovias e 
cuidado alimentar

Quem conhece Campina 
Grande ao longo das dé-
cadas sabe de sua impor-
tância em significar cidade 

do trabalho e inovação por isso mes-
mo exigente nas cobranças de melhor 
trato dos governantes, em especial do 
Estado. É este estágio pró-ativo que 
faz o município conviver comparati-
vamente com maior índice de ações 
estaduais gerando reconhecimento e 
perspectiva de futuro.

É dentro desta realidade confirma-
da com números e ações que a cidade 
se prepara para receber o primeiro 
Centro de Convenções da história de 
Campina Grande fruto de determi-
nação do governador alinhada com 
dezenas de outros investimentos para 
fortalecer a retomada do desenvolvi-
mento e garantir a estrutura de recur-
sos hídricos em favor da população, 
como até antes não havia.

Para isto, entretanto, só mesmo a 
constatação de obras nos últimos anos, 
em menos de um mandato estadual, 
para atestar que  as ações se afirmam 
como acervo a gerar perspectiva de 
desdobramentos até o fim de 2022, 
como não havia.

Segundo estimativas, a obra está 

João Azevedo se 
credencia como 
governador de 
maior volume 
de obras

orçada em R$ 100 milhões e, quan-
do concluída, terá 15 mil m² de área 
construída.

Entretanto, há registros confirma-
dos que os senadores Nilda e Venezia-
no Vitsl destinaram R$ 7,5 milhões 
para Centro de Convenções de Cam-
pina Grande.

OBRA SOCIAL INVISIVEL
Os cidadãos de Campina passaram 

a conviver desde 2020 com a presença 
decisiva de políticas do governo esta-
dual voltadas para manter a segurança 
alimentar de milhares de campinenses 
afetados pela crise da Pandemia.

Esta ação, confirmada em levanta-
mento feito, identificou ainda políti-
cas voltadas para a educação assegu-
rando cestas básicas para famílias e 
jovens, como não havia.

Eis os investimentos realizados:
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

AÇÃO VALOR STATUS

Expansão e ligação da rede de distribuição de gás natural residencial e comercial (PBGÁS) 3.363.838,04 Concluída

TOTAL 3.363.838,04

RECURSOS HÍDRICOS, ABASTECIMENTO D’ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

AÇÃO VALOR STATUS

Reforma e ampliação do reservatório R-9, localizado no Bairro Santa Rosa 129.663,91 Concluído

Perfuração de 29 poços 174.000,00 Concluído

Reforma das edificações do Distrito I (Depuradora), integrante do Sistema de Abastecimento de Água de 
Campina Grande 

98.991,66 Concluído

Montagem, fornecimento de quadro de proteção e comando da nova SE de 7,5 MVA e manutenção de 
um transformador de 2 MVA de Gravatá (Sistema de Campina    Grande  - Queimadas, Lagoa Seca e 
Boqueirão) 

2.898.200,00 Em andamento

Aquisição de hidrômetros para atender as demandas relativas ao projeto  de micromedição, com  foco 
na manutenção corretiva e preventiva. 

3.743.106,41 Em andamento

Manutenção de serviços de infraestrutura de ramais prediais de água até 32 mm 4.190.851,28 Em andamento

Recuperação  da Barragem José Rodrigues, 4ª etapa, Lote 2 185.446,87 Em andamento

Implantação e manutenção remota que permita a medição do volume consumido de água e sistema 
de interrupção do fornecimento através do acionamento de válvulas de corte motorizada nas unidades 
denominadas apartamentos do Complexo Habitacional Aluizio Campos e Salões Comunitários na área 
do empreendimento

1.155.000,00 A iniciar

Remanejamento de trecho da adutora de Pocinhos, em São José da Mata 593.539,54 A iniciar

Aquisição de cabos para nova SE de 7,5 MVA de Gravatá (Sistema de Campina Grande - Queimadas, 
Lagoa Seca e Boqueirão)

486.000,00 A iniciar

TOTAL 33.789.071,01

AS OBRAS EM PROCESSO DE LITAÇÃO NÃO FORAM LISTADAS ACIMA

HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER

AÇÃO VALOR STATUS

Regularização Fundiária de 708 imóveis, numa uma área total de 14.491 hectares 759.691,00 Em andamento

TOTAL 759.691,00

AÇÃO VALOR STATUS

Construção do sistema de proteção contra incêndio para o Estádio Amigão 524.123,02 Concluído

Reforma do Ginásio José Rodrigues - O Rodrigão, no Distrito de Galante 502.382,61 Concluído

Recuperação e manutenção do Gramado do Estádio Amigão 380.000,00 Concluído

Realização da Copa Paraibana de Futebol Sub-15, em 2019 70.000,00 Concluído

Realização do Mês da Juventude, em 2019 70.000,00 Concluído

Contratação de Projeto Executivo de Sistema de Irrigação para o Parque Bodocongó 9.000,00 Concluído

TOTAL 3.164.638,64

DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

AÇÃO VALOR STATUS

Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 24.359 famílias, em 2019 e 2020 3.117.952,00 Concluído

Cartão Alimentação para 3.906 famílias, em 2019 e 2020 3.576.340,00 Concluído

Programa do Leite: distribuição de 1.780.560 litros de leite, beneficiando 2.473 famílias, em 2019 e 
2020

4.682.872,80 Concluído

Restaurante Popular - oferta de 253.000 refeições, por ano, em 2019 e 2020 5.000.000,00 Concluído

Implantação do Centro De Referência da Pessoa com Transtorno com Espectro Autista 1.000.000,00 Concluído

Entrega de 6.615 cestas básicas (enfretamento à pandemia do COVID-19) 348.648,15 Concluído

Entrega de 90.175 máscaras de tecido (enfretamento à pandemia do COVID-19) 218.223,50 Concluído

Cofinanciamento Estadual para Proteção Básica Social, em 2019 e 2020 40.878,92 Concluído

Custeio dos CSU instalados no município, em 2019 e 2020 325.000,00 Concluído

Custeio do SINE instalado no município, em 2019 e 2020 318.332,36 Concluído

Custeio da Casa da Cidadania instalada no município, em 2019 e 2020 85.714,28 Concluído

Programa de Apoio à Criança e Adolescente - repasse financeiro para a Casa do Menino de Campina 
Grande

40.000,00 Concluído

Repasse financeiro para a Organização Papel Marchê: atendimento e acompanhamento educacional 
especializado às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, 
superdotação e atendimento aos transtornos escolares oriundos da rede regular de ensino do
município de campina

848.322,00 Concluído

Atendimento à 6.981 pessoas no Programa Cidadão, durante a pandemia Concluído

Cartão Alimentação para 3.906 famílias, em 2021 2.226.420,00 Em andamento

Programa do Leite: distribuição de 890.208 litros de leite, beneficiando 2.473 famílias, em 2021 2.341.247,04 Em andamento

Cofinanciamento Estadual para a Proteção Social Básica, em 2021 20.439,46 Em andamento

Restaurante Popular - oferta de 253.000 refeições, em 2021 2.500.000,00 Em andamento

Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência - repasse financeiro para 2 instituição: APAE de Campina 
Grande e Instituto de Educação e Assistência aos Cegos do Nordeste

200.000,00 Em andamento

Programa de Apoio à Criança e Adolescente - repasse financeiro para a Associação Campinense de Pais 
Autistas (ACPA)

100.000,00 Em andamento

Projeto Acolher - repasse financeiro para uma instituição de longa permanência: Centro de Assistência 
Social e Humanitário “A Casa Irene Modesto Conserva”

40.000,00 Em andamento

Custeio dos CSU instalados no município, em 2019 e 2020 162.500,00 Em andamento

Custeio do SINE instalado no município, em 2019 e 2020 159.166,18 Em andamento

Custeio da Casa da Cidadania instalada no município, em 2019 e 2020 42.857,14 Em andamento

Pagamento do Abono Natalino do Bolsa Família para 24.359 famílias, em 2021 3.117.952,00 A iniciar

Implantação do Escritório Social 1.652.112, 89 A iniciar

Aquisição de um veículo tipo Van para o Instituto São Vicente de Paulo 194.333,33 A iniciar

TOTAL 30.707.199,16

GOVERNANÇA

AÇÃO VALOR STATUS

Reforma da sede da SUPLAN 210.120,58 Concluída

Recuperação, reforma e adequação do Escritório de Representação do Governo do Estado 1.839.810,17 Em andamento

TOTAL 2.049.930,75

As obras em processo de litação não foram listadas acima
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SEGURANÇA PÚBLICA E DETRAN

AÇÃO VALOR STATUS

Reforma do imóvel onde funciona a Delegacia da Junta Comercial da Paraíba 153.714,50 Concluída

Contratação de Projetos Executivos Complementares de Engenharia para a construção do Centro 
Integrado de Comando e Controle

64.912,87 Concluída

Reforma da DEAM (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher) 13.572,97 Concluída

Contratação de Projetos Executivos Complementares de Engenharia para a construção do Centro 
Integrado de Comando e Controle

64.912,87 Concluída

Locação de 68 viaturas, para os Batalhões e Companhias em Campina Grande, em 2019 e em 2020 7.959.674,00 Concluída

Aquisição de equipamentos e uniformes, entre 2019 e 2020 440.331,91 Concluída

Aquisição de material bélico (467 coletes balísticos), entre 2019 e 2020 569.572,48 Concluída

Aquisição de equipamentos para o 2º Batalhão de Bombeiros Militares: 1 caminhão autobomba, 2 
quadriciclos, 8 postos de guarda-vidas, 2 desencarcerador hidráulico e 3 conjuntos de estabilização de 
veículos

1.245.140,00 Concluída

Aquisição de equipamentos e materiais para o Corpo de Bombeiros: desencarcerador hidráulico, 
quadriciclos, equipamentos autônomos de respiração com cilindros, extintores de incêndio, oxímetros 
de dedo, luvas e máscaras descartáveis, desfibrilador, tripé para resgate e salvamento, totem 
dispenser de álcool gel etc

615.937,82 Concluída

1.169 Policiais Militares Premiados com o Prêmio Paraíba Unida Pela Paz – Redução nos Homicídios no 
1º Semestre/2019; e 1.072 Policiais Militares Premiados no 2º Semestre/2019

- Concluída

572 Policiais Militares Premiados com o Prêmio Paraíba Unida Pela Paz – Redução nos Homicídios no 
1º Semestre/2020; e 541 Policiais Militares Premiados no 2º Semestre/2020

- Concluída

Capacitação de 158 soldados - Concluída

Capacitação de 10.577 alunos das redes municipal de estadual no Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência - PROERD, entre 2019 e 2020

- Concluída

Apreensão de 408 armas de fogo, entre 2019 e 2020 - Concluída

26.858 Atendimentos de Ocorrências, em 2019, e 20.842, em 2020 - Concluída

9.270 Atendimentos pelo Núcleo de Saúde de Campina Grande, em 2019 - Concluída

Número Absoluto de Homicídios (CVLI) CVLI 2018: 95 CVLI 2019: 54 (menor número de assassinatos do 
século) CVLI 2020: 54 (manutenção do menor número de assassinatos do século)

- Concluída

Taxa de Homicídios (CVLI) Taxa CVLI 2019: 13,1 Taxa CVLI 2020: 13,2 - Concluída

Crimes Violentos Patrimoniais (CVLP) em Via Pública; CVLP (Via Pública) 2018: 487;
CVLP (Via Pública) 2019: 456; CVLP (Via Pública) 2020: 216

- Concluída

Crimes Violentos Patrimoniais (CVLP) em Estabelecimentos Comerciais
CVLP (Estabelecimentos) 2018: 176 ; CVLP (Estabelecimentos) 2019: 126
CVLP (Estabelecimentos) 2020: 105

- Concluída

Crimes Violentos Patrimoniais (CVLP) em Residências; CVLP (Residências) 2018: 71
CVLP (Residências) 2019: 47; CVLP (Residências) 2020: 40

- Concluída

Crimes Violentos Patrimoniais (CVLP) em Transportes Coletivos; CVLP (Coletivos) 2018: 39; CVLP 
(Coletivos) 2019: 16; CVLP (Coletivos) 2020: 0

- Concluída

Construção do Prédio do Centro Integrado de Comando e Controle 5.191.504,45 Em andamento

Locação de 68 viaturas, para os Batalhões e Companhias em Campina Grande, em 2020 3.979.837,00 Em andamento

TOTAL 20.716.287,65

As obras em processo de litação não foram listadas acima

entrada de uma empresa produtora de bens ou 
serviços num determinado segmento ou mercado, 
costuma ser estabelecida por barreiras que impe-
dem o seu ingresso por algum tipo de proibição 

ou para proteger aquelas que desejam manter o domínio 
em sua área de atuação. Geralmente as barreiras são de 
natureza técnica, financeira ou governamental.

Quando se trata de um bem pertencente ao campo da 
química fina (farmacêuticos, defensivos agrícolas, pigmen-
tos), mecânica de precisão (relógios, balanças, medidores), 
nano tecnologia (medicina, eletrônica, computação) que 
têm alta densidade tecnológica e requer muito tempo de 
pesquisa para serem inventados, a barreira es-
tabelecida é de natureza técnica. A 
proteção do fabricante é obtida por 
registro da patente do produto ou 
do processo em órgãos governamen-
tais que lhes dão reserva para um determinado 
produto sob condições específicas. No Brasil 
os registros são feitos no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI) e são regulados 
pela Lei 9.279/96.

Quando da implantação do Polo Petroquí-
mico de Camaçari uma das maiores 
dificuldades consistia em contratar 
a tecnologia. Na maioria das ve-
zes o detentor se tornava sócio do 
negócio e o contrato de transferência de tecnologia, sob 
certas condições, teria de ser averbado pelo INPI. Além 
dessa dificuldade há o risco de a fábrica não funcionar a 
contento e serem fechadas, como aconteceu aqui com os 
projetos para fabricação de melamina, silicone e de maté-
rias-primas da central de química fina.

A barreira financeira corresponde aos projetos que só se 
tornam viáveis partir de um determinado tamanho, exigin-
do vultosas somas de dinheiro para sua implantação. Além 
dos riscos envolvidos, o alto valor do investimento termina 
funcionando como uma barreira, como é o caso do setor 
de celulose e papel. Aliás, quando isso acontece são pou-

Barreiras à entrada

Opinião

Adary Oliveira
É PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA 

A cos os fabricantes mundiais, sendo fácil o estabelecimento 
de carteis, uma outra forma de imposição de barreira. Há 
alguns anos aqui na Bahia uma grande empreiteira, depois 
de passar vários anos plantando uma floresta, foi obrigada a 
desistir do negócio. O cartel não permitiu a sua entrada e ela 
terminou vendendo o projeto para duas gigantes do setor.

Existem também as barreiras legais que impedem a pro-
dução de bens considerados nocivos à sociedade, a exemplo 
dos tóxicos, ou que requerem autorizações prévias especiais 
como a de produção de explosivos, alimentos, fármacos e 
medicamentos.

Muitas vezes o mercado é o ele-
mento que forma a barreira. Nos 

anos 1980 foi construída aqui 
na Bahia uma fábrica de celu-
lose para atender a mercados 

especiais de papel fiduciário, 
papel moeda e absorventes ten-
do o sisal como matéria-prima. 

Apesar de se ter conseguido 
um excelente produto não 

se consegui comer-
cializá-lo. Os con-
sumidores preferiam 

continuar com seu pequeno fabrico ao invés de ficarem 
dependentes de um grande fornecedor. A fábrica teve de 
mudar de matéria-prima e de produto. Hoje usa madeira 
e fabrica celulose solúvel. 

A acessibilidade aos mercados é também uma grande 
barreira à entrada. Não só no caso da celulose de sisal, mas 
também na exportação de peças de rochas ornamentais de 
mármores e granitos, é muito difícil competir com os italia-
nos e chineses que controlam os mercados mundiais. Um 
outro exemplo é que de nada vale a produção de fibras na-
turais (algodão, seda, lã), fibras sintéticas (poliéster, acrílicas 
e náilon) ou artificiais (raiom, viscose), para a manufatura 
de peças do vestuário, se não se tiver penetração nos mer-
cados. Enfim, pode-se afirmar que as barreiras à entrada se 
constituem em forte empecilho à industrialização.

Vetor: freepik.com

Acesse a lista completas de obras no portal revistanordeste.com.br
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Economia

Fotos: Divulgação   /   Mozart Souto   /   Seinfra (Flavio Japa)   /   Divulgação

Por ETIENE RAMOS

ARCO METROPOLITANO DO FUTURO
A indispensável obra de futuro 
em Pernambuco convivendo 
com batalha entre o verde 
e o desenvolvimento; mas é 
preciso resolver

Um projeto criado há qua-
se trinta anos, prevendo o 
crescimento da economia 
e da população da Região 

Metropolitana do Recife (RMR) e a 
necessidade de expansão da sua ma-
lha rodoviária, continua estacionado 
no tempo. O Arco Metropolitano do 
Recife, uma rodovia que ligará as ci-
dades do Cabo de Santo Agostinho, 
onde fica parte do Complexo Indus-
trial e Portuário de Suape, à Goiana, 
sede da fábrica da Jeep - âncora do 
polo automotivo do Estado, enfrenta 
agora decisões judiciais que questio-
nam o processo licitatório conduzido 
pela Secretaria de Infraestrutura e 
Recursos Hídricos de Pernambuco 
(Seinfra).

Dividido em dois lotes, o Eixo Sul 
e o Eixo Norte, o Arco soma contro-
vérsias. A licitação do Eixo Sul - entre 
a BR 408 e a BR 101 Sul,   para os 
serviços de revisão e atualização dos 
estudos e detalhamento do projeto 
básico da obra, estimados em R$4,3 
milhões, foi suspensa pelo Tribunal  
de Contas do Estado (TCE-PE), em 
junho, sob questionamentos da moda-
lidade de “Técnica e Preço”.

Em julho, foi a vez da suspensão, 
também pelo TCE-PE, da assina-
tura do contrato de R$3,8 milhões 

para contratação 
da elaboração do 
projeto básico de 
engenharia, pla-
no de desenvol-
vimento terri-
torial, estudo de 
pré-viabilidade 
técnica e econô-
mica e estudos 
ambientais do 
Eixo Norte.

Enquanto o 
trecho Sul po-
derá seguir sem 
discussão sobre 
impactos ambientais após avaliação 
e decisão do TCE, o Norte enfrenta 
a resistência de ambientalistas contra 
sua passagem numa Área de Proteção 
Ambiental (APA), criada em 2010, 
cerca de 15 anos após o traçado origi-
nal da obra, idealizada em meados da 
década de 1990 pela equipe técnica  da 
extinta Fundação de Desenvolvimen-
to da Região Metropolitana do Recife 
– Fidem, hoje integrada à Agência de 
Planejamento e Pesquisas de Pernam-
buco – Condepe/Fidem.

O cenário atual revela a falta de con-
tinuidade do planejamento urbano e 
entrosamento com estudos pré-exis-
tentes no projeto do Arco Metropo-

litano apresentado pelo governo do 
Estado em 2012, deixando a obra sem 
um cronograma que possa ser viabili-
zado e concluído, sem impasses entre 
as necessidades de desenvolvimento 
socioeconômico e de sustentabilidade 
ambiental.

Hoje, segundo a Seinfra, a liga-
ção entre a parte norte e a parte sul 
da RMR é feita pela BR-101, atra-
vessando áreas urbanas de seis mu-
nicípios (Igarassu, Abreu e Lima, 
Paulista, Recife, Jaboatão dos Gua-
rarapes e Cabo de Santo Agostinho), 
e concentrando, diariamente, o fluxo 
de 69 linhas de ônibus e cerca de 75 
mil veículos.

A VERSÃO OFICIAL
Para o governo de Pernambuco, o 

Arco é uma obra estratégica na me-
lhoria da infraestrutura logística e do 
desenvolvimento econômico e social 
do Estado, a partir da melhoria da 
qualidade no transporte coletivo e do 
incremento no escoamento da produ-
ção. A implantação da iniciativa, ainda 
irá auxiliar no ordenamento da cres-
cente ocupação do  Grande Recife.

“Nesse sentido, o objetivo da gestão 
é assegurar a elaboração de bons pro-
jetos de engenharia, que contemplem 
os aspectos técnicos e socioambientais 
da iniciativa”, diz a Seinfra em nota à 
Revista NORDESTE.

Embora respeite a decisão do TCE-
-PE, a secretaria afirma que irá re-
correr da suspensão do Eixo Norte e 
manter entendimentos  para chegar ao 
consenso com o processo do Eixo Sul.

 “É claro que essas discordâncias im-
pactam no cronograma, mas acredita-
mos que tudo será equacionado junto 
ao Tribunal. Entendemos que é um 

projeto complexo, que irá demandar 
grandes investimentos e, justamente 
por isso, o governo do Estado tem pro-
curado manter aberto o canal de diá-
logo com a sociedade e demais órgãos 
para que sejam construídas as melhores 
soluções possíveis”, afirma a secretária 
de Infraestrutura e Recursos Hídricos 
de Pernambuco, Fernandha Batista.

PROJETO ARRUDEIA
O Fórum Socioambiental de Al-

deia, que representa moradores do 
bairro de Aldeia, um refúgio verde no 
município de Camaragibe, há cerca 
de uma hora do Recife, se mobiliza 
na defesa de um traçado alternativo 
ao atual, evitando o impacto ambien-
tal da obra na APA Aldeia-Beberibe, 
reserva de Mata Atlântica com ma-
nanciais de água pura que abastecem 
condomínios de classe média-alta do 
bairro e populações de várias cidades 
do entorno. 

Em  2012, o processo para cons-
trução do Eixo Norte foi impugnado 
pelo Fórum que lançou a campanha 
“Arco em Aldeia? Arrudeia”, usando 
uma expressão bem pernambucana 
para se quer dizer “dê a volta”. Com 
outdoors e forte presença nas redes 
sociais, a pressão para mudar o traça-
do do Arco já conta também com um 
abaixo assinado virtual que pretende 
angariar seis mil assinaturas.

A mobilização  vem ganhando fôle-
go e poderá surtir efeitos. O governo 
de Pernambuco afirma que não há 
definição se o traçado irá cortar a APA 
e já começam a aparecer possíveis 
alternativas.  Em abril, foram anun-
ciados dois consórcios classificados 
na licitação para execução do Estudo 
e do Relatório de Impacto Ambien-
tal (EIA-RIMA) do Eixo Norte que 
deveriam entregar, daqui a um ano, o 

levantamento da fauna, da flora e dos 
recursos hídricos do projeto e possibi-
lidades de mitigação dos danos que a 
obra venha causar ao meio ambiente.

O consórcio TPF-Maia Melo-En-
geconsult, antecipou-se ao EIA-Rima 
e apresentou uma proposta ao traçado, 
posto na licitação como base.

Para Herbert Tejo, presidente do 
Fórum Socioambiental de Aldeia, o 
projeto provoca destruição ambiental 
e estimula a construção de mais con-
domínios que irão impermeabilizar 
o solo da região onde se encontram  
nascentes importantes do Aquífero 
Beberibe e a Barragem de Botafogo, 
responsável pelo abastecimento de 
mais de um milhão de pessoas.

“O traçado que atravessa a APA 
é a menor distância, o governo não 
considera por onde ele vai passar. Não 
somos contra o Arco. Se existe uma 
entidade que o defende, somos nós. 
Nossa luta é para que ele se viabilize, 
que proteja o meio ambiente e promo-
va o desenvolvimento da área Oeste 
da RMR, beneficiando 12 pequenos 
municípios”, explica Tejo, engenheiro 
eletricista com mestrado em gestão 
ambiental.

Projetos apontam desafios e 
necessidade de superação

Fernanda Batista: 
ponderações oportunas

Herbert Tejo: pondera 
e contesta

Revista NORDESTE Revista NORDESTEJulho/202130 31Julho/2021



O traçado em questão é de 1998 
e, de acordo com o  arquiteto e 
urbanista Paulo Roberto Bar-

ros e Silva, que na época era da equipe 
da Fidem e participou da concepção 
do projeto, o primeiro desenho já tra-
zia uma visão de não ser apenas mais 
uma BR e sim um eixo para organizar 
o desenvolvimento da RMR.

“A discussão se dava em pontos 
como, por exemplo, não haver carros 
e nem caminhões para passar por lá. 
Nos anos 90 a existência do Arco 
foi dominante, e não se discute mais 
isso. O  foco  é que precisamos de um 
eixo de desenvolvimento que organize 
a metrópole”, explicou em encontro 
promovido pelo 
LIDE Pernam-
buco em abril 
passado.

O ex-governa-
dor de Pernam-
buco, Eduardo 
Campos, ten-
tou viabilizar o 
Arco Metropo-
litano do Recife 
por uma Parce-
ria Público Pri-
vada (PPP) mas,  
numa manobra política do governo 
federal, o projeto entrou no Progra-
ma de Aceleração do Crescimento 
(PAC), ficando sob a tutela do Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit).

A execução do Arco com preserva-
ção ambiental hoje é ponto pacífico 
para a sociedade e o poder públi-
co. Resta se encontrar um consenso 
para concretizar o empreendimento 
e, consequentemente, o necessário 
desenvolvimento viário que favore-
ce a economia estadual, sem causar 
grandes e irreversíveis impactos am-
bientais.

ALÉM DO VERDE PARA MUDAR

A POSIÇÃO EMPRESARIAL
Para o empresário Avelar Lourei-

ro Filho, presidente da Ademi-PE, 
do grupo ACLF e do fórum empre-
sarial Movimento Pró-Pernambuco 
(MPP), o arco vai além de encurtar a 
distância entre o polo automotivo da 
Jeep, em Goiana, e o Porto de Suape.

“Já estou vendo a região de Vitória 
de Santo Antão crescendo, e em Itapis-
suma o aumento do desenvolvimento 
industrial. Temos população do lado de 
Igarassu, Abreu e Lima e muita mão de 
obra por ali”, diz, mencionando cidades 
que seriam beneficiadas com a obra no 
trecho Norte da RMR.

outras indústrias ao seu redor. O Arco 
é a nova BR-232 do Estado. O que 
ela foi para a interiorização, o aAco 
será para organizar a RMR”, resume 
o empresário.

A OPINIÃO DA CONSULTORIA
O economista Ricardo Di Caval-

canti, que atua como consultor de 
incentivos fiscais para empresas que 
se instalam ou ampliam negócios em 
Pernambuco, há cerca de 30 anos, res-
salta a importância do Arco Metropo-
litano para levantar a economia per-
nambucana. “O desenvolvimento está 
travado no Estado e um dos motivos é 
a falta de mobilidade, o que atrapalha 
a atração e fixação de empresas devi-
do aos custos de logística e transporte 
caríssimos.Tenho transferido projetos 
para Salvador e Fortaleza porque os 
empresários preferem fugir do Recife, 
a cidade com pior mobilidade do Nor-
deste”, revela Di Cavalcanti.

Segundo ele, o trânsito e as más con-
dições das rodovias existentes anu-
lam atrativos de infraestrutura como 
Suape, o Aeroporto dos Guararapes e 
o bom conceito da mão de obra local. 
“As dificuldades de mobilidade tam-
bém deixam mais caras as exportações 
pelo Porto de Suape e a produção 
agrícola de Petrolina flui pelo Porto 
de Salvador, entre outros.

Os custos poderiam ser reduzidos 
se houvesse um maior volume de car-
gas para os portos de Pernambuco”, 
observa.

O economista também defende o 
Arco como indutor da geração de 
empregos porque a obra irá incre-
mentar empreendimentos em toda 
sua extensão.

“Irá trazer condomínios e galpões 
empresariais, residenciais, postos de 
combustíveis, entre outros investimen-
tos. O Arco terá um efeito imediato na 
geração de empregos”, afirma. 

Para o lado Sul, Avelar vê mais con-
dições de crescimento do Complexo 
de Suape, formado por terras do Cabo 
de Santo Agostinho e de Ipojuca que 
também possuem mão de obra dis-
ponível.

“Suape pode não gerar muitos em-
pregos, porque é intensivo em capital e 
demanda qualificação maior, mas atrai 

Tem fala dele na matéria 
do Arco metropolitano

Fotos: Mozart Souto   /   Divulgação

Avelar Loureiro: 
expert no contexto Ao lado, Ricardo Di Cavalcanti:  

investidor respeitado
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Negócios e Intercâmbio
DIRETO DE LISBOA

Rui Coelho
É EXECUTIVO DE POLITICAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

ruicoelho@6graus.pt

Plano de Recuperação e Resiliên-
cia Português, também conhecido 
com a Bazuca, foi aprovado em 
Bruxelas. Portugal passa assim a 

dispor de um plano de investimentos or-
ganizado em torno de três áreas: Transição 
Climática, Transição Digital e Resiliência 
(capacidade de reação e superação de crises). 
Os investimentos previstos atingem 16.644 
milhões de euros (cerca de 102.027 milhões 
de Reais).

A Jamestown, um fundo de investimento 
imobiliário de origem alemã fez o seu pri-
meiro investimento em Portugal, no montante de 98 mi-
lhões de euros, ao adquirir um edifício de escritórios, com 
48.000 m2, na zona oriental de Lisboa. O seu Presidente 
declarou que: “Com a alta qualidade de vida que propor-
ciona, aliada ao design, gastronomia e história, Lisboa 

Enfim, um Plano para cuidar do futuro

O

Portugal tem 
um novo uni-
córnio (startup 
que vale mais de 
1.000 milhões de 
euros) a Remo-
te. Esta empresa 
desenvolveu uma 
plataforma para 
gestão de recur-
sos humanos em teletrabalho e angariou 127 milhões de 
euros de vários investidores. A Remote tem sede nos EUA, 
mas foi fundada por um português, Marcelo Lebre, e um 
holandês, Job van Voort, e muitos dos seus funcionários 
trabalham a partir de Portugal. Os outros unicórnios de 
origem lusitana são: a Farfetch, a OutSystems, a Talkdesk 
e a Feedzai.

António Guterres foi reeleito, por 
unanimidade, pelos 193 estados-
-membros, para um segundo manda-
to como Secretário-Geral das Nações 
Unidas. 

A vacinação contra o Covid-19 em Portugal está a correr 
muito bem sendo que 42% da população já tem a vacinação 
completa e 60% já recebeu pelo menos uma dose. Portugal 
é um dos países em que a população está mais disponível 
para ser vacinada (+ de 80%). No entanto o número de 
infectados tem vindo a aumentar, principalmente entre os 
mais jovens e foram impostas novas restrições. 

A participação Portuguesa no Euro foi uma desilusão. 
Afinal nós eramos o Campeão Europeu e muitos acredita-
vam que tínhamos uma das melhores equipas. Numa par-
ticipação para esquecer (culpa do seleccionador?) salvou-se 
Ronaldo com o título de melhor marcador do torneio. 

Gostaria de enviar agradecimentos a Chico Buarque e ao Tom Zé 
e, através deles, a todos os grandes músicos brasileiros, pelo muito 
que me tenho deleitado a ouvir e a cantar: ”Apesar de Você” e “Au-
gusta, Angélica e Consolação”. Bem haja!!!

Apresentavam-se como grandes gestores e empre-
sários, mas há muito que a imprensa denunciava as 
suas aldrabices e os prejuízos que causavam ao país. 
Finalmente começam a ser acusados e julgados:
 Armando Vara, que foi ministro, e que foi no-

meado para administrador da CGD por Sócrates, 
(na altura o Ministro das Finanças demitiu-se por 
se recusar a autorizar a sua nomeação para o banco 
público), tendo posteriormente sido administrador 
do BCP e que está preso desde 2019 devido a tráfico 
de influência, foi condenado a uma nova pena de dois 
anos de prisão por branqueamento de capitais. 
 Joe Berardo, que foi ao parlamento rir-se dos 

deputados e dos portugueses, foi preso, juntamente 
com o seu advogado, por suspeitas de terem cometido 
crimes de burla qualificada, branqueamento, fraude 
fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado e 
descaminho. Terá de prestar uma caução de 5 milhões 
de euros, (a maior de sempre em Portugal), para ficar 
em liberdade enquanto aguarda julgamento. Na mes-
ma investigação foram constituídos outros 11 argui-
dos, designadamente o ex-presidente da CGD Carlos 
Santos Ferreira, suspeito de ter favorecido Berardo na 
concessão de empréstimos bancários. Berardo terá 
causado “um prejuízo de quase mil milhões de euros” 
aos bancos CGD, Novo Banco e BCP.
 Luis Filipe Vieira, Presidente do Sport Lisboa e 

Benfica, foi preso por suspeitas de “crimes de abuso de 
confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal 
e branqueamento”. No mesmo processo foram tam-
bém constituídos arguidos o seu filho, Tiago Vieira, o 
empresário José António dos Santos, conhecido como 
o Rei dos Frangos e Bruno Macedo, um agente de 
jogadores. Aguardam julgamento. 
 Ricardo Salgado, que era conhecido como “o 

dono disto tudo” pois dominava o Banco BES e o 
Grupo Espírito Santo, e tinha no bolso quase todos 
os políticos e empresários, começou a ser julgado por 
crimes de abuso de confiança. 

OS MAUS COMEÇAM FINALMENTE 
A SER PERSEGUIDOS

PARA TERMINAR

VITÓRIA, DE NOVONOVA STARTUP POR AQUI

A VACINAÇÃO CONTINUA

representa para nós um mercado com poten-
cial emergente. Existe 
uma tendência crescen-
te para empresas inova-
doras, de diferentes sec-
tores, se instalarem em 
Lisboa. Acreditamos 
que esta tendência se irá 
manter, devido à força 
de trabalho altamente 
qualificada e multilin-
gue, e à acessibilidade 
internacional da cidade. 

Vemos grandes oportunidades de in-
vestimento em Portugal e em toda a 
região ibérica, e por isso tencionamos 
alargar a nossa presença neste merca-
do no longo prazo”.
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os últimos dois anos o Brasil se perdeu em debates 
inúteis sobre se deveríamos ou não confinar a popu-
lação, se se recomendava ou não o uso de cloroquina, 
se a vacina era produto de comunistas, uma infinida-

de de senões estéreis, surreais, insanos, cujas consequências 
mais relevantes são um aumento extraordinário da pobreza 
e da fome (visíveis em qualquer cidade) e quase 600 mil 
mortes. Agora, entra em jogo a sobrevivência do governo, 
um jogo de vale tudo para blindá-lo e tentar mantê-lo de pé 
politicamente na sucessão presidencial de 22.

Nessa caminhada, perdeu-se por completo a noção tam-
bém do que virá, do que poderá ser o futuro. Futuro que 
muitos países já estão construindo. É sempre importante 
observar o que outras nações estão fazendo para que te-
nhamos referências, pontos de comparação, para evitarmos 
seguir sem noção do tempo e do espaço em que estamos. 
Em Portugal, por exemplo, mal começaram as férias esco-
lares de verão, em julho, e já iniciou-se imediatamente um 
debate sobre a vacinação de crianças e adolescentes, a partir 
dos 12 anos. A intenção é imunizá-los antes da volta às aulas, 
prevista para setembro.

Isso porque ninguém tem mais dúvida de que é acelerando 
o passo na vacinação que vamos retomar um mínimo de nor-
malidade para recuperar o tempo, o dinheiro, os empregos, 
as atividades econômicas, o turismo perdidos. Ao menos 
em parte. E salvar vidas, é claro. Entre maio e julho, estudos 
comprovam isso, mais de 400 vidas foram salvas por causa 
da vacinação – em apenas dois meses e meio neste pequeno 
país. Agora querem salvar também o futuro das crianças 
com aulas sem interrupção. Querem poder logo voltar a 
receber turistas e principalmente retomar o fluxo intenso 
de brasileiros.

Os portugueses se preocupam muito com o que se passa no 
Brasil. Primeiro, porque é no nosso país onde têm parentes 
e amigos. Segundo, por causa dos negócios. Mais brasileiros 
significam mais vendas e capitais chegando. Não é por outra 
razão que estão lutando para que vacinas como a nossa Co-
ronavac sejam aceitas na Europa e as fronteiras abertas de 

Fotos: Divulgação

O futuro perdido em meio ao caos

Atualidade & Futuro 
O BRASIL VISTO DE PORTUGAL

César Rocha
É JORNALISTA E SÓCIO DA CAISNOVO ESTRATÉGIA E CONTEÚDO.

cesar@wcomportugal.com

Atualidade & Futuro 
O BRASIL VISTO DE PORTUGAL

César Rocha
cesar@wcomportugal.com

Atualidade & Futuro 
O BRASIL VISTO DE PORTUGAL

César Rocha
cesar@wcomportugal.com

Em fins de julho, Medina despontava com 11 pontos de 
vantagem sobre Carlos Moedas, ou seja, o atual presidente 
da Câmara de Lisboa tem os mesmos 42% de intenção de 
voto com que foi eleito em 2017, contra 31% do candida-
to da direita, conforme levantamento feito pelo ISCTE/
ICS para o semanário Expresso e o canal de televisão SIC. 
Medina, se for reconduzido com esta votação, precisará 
novamente ter jogo de cintura para compor maioria e for-
mar o governo.

O principal adversário de Medina nas eleições deste ano, 
em outubro, é Carlos Moedas, que fez parte do governo 
do antecessor de António Costa, o ex-primeiro-ministro 
Pedro Passos Coelho. Ao contrário de outros líderes do 
PSD, principal partido da direita portuguesa, Moedas dei-
xou claro desde o início que não deseja se aliar ao Chega, a 
legenda de extrema direita comandada por André Ventura, 
espécie de Bolsonaro lusitano.

A tradição e a qualidade do trabalho de marketing políti-
co dos profissionais brasileiros está presente nas mais diver-
sas campanhas eleitorais em curso neste ano em Portugal, 
de Lisboa ao Porto. Passos Coelho, inclusive, foi reeleito 
primeiro-ministro anos atrás com equipes comandadas por 
brasileiros, sobretudo de Pernambuco e da Bahia.

EXTREMA DIREITA

MARKETING POLÍTICO

N

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, 
que ocupa função equivalente à de prefeito, deve ser re-
conduzido com certa folga ao cargo. Apesar da promessa 
de cumprir o mandato até o fim, se vencer, no dia seguinte 
passa a ser mais fortemente cogitado para suceder o co-
lega socialista, e também ex-presidente do Legislativo de 
Lisboa, António Costa, primeiro-ministro de Portugal, 
que o apoia.

SOCIALISTAS

novo ao Brasil. Portugal pode até não ser o melhor exemplo 
de gestão pública e política no mundo, mas se tivesse um 
programa nacional de vacinação como o que há muitos anos 
nós temos, teria vacinado todo mundo faz tempo e estaria 
imunizando milhares de turistas todo mês, de graça.

Com a possibilidade de o PSD perder mais uma eleição 
importante neste ano de renovação de todas as Câmaras 
Municipais de Portugal, cresce ainda mais o saudosismo 
em relação ao governo de Pedro Passos Coelho, quando a 
legenda de direita esteve no auge e o então primeiro-mi-
nistro conseguiu ser reeleito apesar de ter feito um governo 
marcado por medidas profundas de austeridade por causa 
da crise econômica no período.

SAUDOSISMO

PESQUISAS
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Saúde

Fotos: Divulgação   /   freepik.com

Por WALTER SANTOS
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OSVALDO TRAVASSOS 
DE MEDEIROS

Revista NORDESTE - A sociedade 
de uma forma geral convive com o 
hábito das várias gerações de aces-
sar excessivamente o celular. Do 
ponto-de-vista da oftalmologia, 
quais os efeitos desse vício?
Oswaldo Travassos - É verdade que 
tem havido adesão ao celular   nas 
diferentes faixas etárias e essa tecno-
logia tem contribuído para aspectos 
comportamentais particulares justi-
ficando analises de várias naturezas.  
Sabe-se que 85% do relacionamento 
do ser humano com o meio exterior 
se dá através da visão. A motivação 
em busca da informação fácil e da 
comunicação, acrescido do estimulo 
visual, são fatores que se somam para 

o uso do celular. O excesso de 
conectividade induzindo ao há-
bito, com evolução à compulsão 
e nervosismo quando na sua falta, 
caracterizam a existência do vício. 
A aplicação dos olhos para uma 
tela luminosa com distancia de 
centímetros, ocasiona, quando em 
fixação continua e superior a 30 
minutos, cansaço da musculatura 
extrínseca dos olhos, que mantém 
o posicionamento do olhar para o 
mesmo ponto de fixação, e a fa-
diga dos músculos focalizadores 

de imagens, muito sensíveis. Numa 
sequência de manifestações oftalmo-
lógicas surgem:  pela   diminuição do 
piscar, inferior a 12 vezes por minuto, 
maior evaporação da lágrima, sensa-
ção de ardência, podendo haver dores 
de cabeça, tontura e mal-estar.
NORDESTE - em termos práticos, 
como esta realidade tem reper-

OS EFEITOS DO 
USO DESMEDIDO 
DO CELULAR 
SOBRE OS OLHOS
Maior diminuição do piscar, maior 
evaporação das lágrimas e sensação 
de ardência são sintomas constantes

cutido nos consultórios médicos, 
em especial da oftalmologia?
Oswaldo Travassos - Tem havido 
maior frequência de pacientes credi-
tando seus sintomas   ao maior tempo 
de aplicação visual para perto em face 
da pandemia. Ao exame oftalmológi-
co há na maioria das vezes assertivas 
do próprio paciente, sendo comum 
o uso excessivo do celular, posição 
viciosa de cabeça e ser encontrado ao 
exame, com frequência, a necessidade 
de atualização das lentes corretoras.

NORDESTE - o que significa como 
efeito imediato clinico nos olhos 
plugados por muito tempo nos ce-
lulares?
Oswaldo Travassos - Surgimento de 
sintomas numa   ocorrência imediata 
dessa tecnologia caracteriza muitas 
vezes o uso inadequado, em função 
do tempo e também da distância do 
aparelho aos olhos, que deve ser em 
média 30 centímetros.   O paciente 
pode também ser portador de algum 
transtorno óptico que necessite cor-
reção e que veio à tona pelo esforço 
acomodativo, isto é: pelo esforço de 
focalização dos olhos.
 
NORDESTE - Como estudioso, cien-

Seja onde for, há algum tempo 
a sociedade global convive 
com fortes efeitos registra-
dos entre as pessoas de todos 

os continentes provocados pelo uso 
exagerado do celular. É o que alerta 
o pós doutor em oftalmologia, Dr. 
Oswaldo Travassos, advertindo para 
sérios problemas derivados.

tista reconhecido, qual sua análise 
sobre esta incidência de uso des-
medido do celular?
Oswaldo Travassos - A conscienti-
zação dos transtornos pelo uso ina-
dequado do smartfone ajuda a dimi-
nuir   sua prática abusiva e desmedida. 
As análises estão presentes em várias 
áreas   da saúde, desde a oftalmológica, 
ortopédica, fisioterapêutica e a psico-
lógica. Por outro lado, o adequado uso 
do celular favorece a sua integração 
indispensável à vida moderna e com 
elevados índices de satisfação.

NORDESTE - Na sua opinião, como 
tudo isto repercute na saúde ocular 
e psicológico dos jovens, das novas 
gerações?
Oswaldo Travassos - A novidade 
é sempre bem vista pelos jovens e o 
entusiasmo com as redes sociais, a fo-
tografia fácil e a comunicação concor-
rem para o uso frequente. Os cuidados 
com os olhos, exame oftalmológico 
periódico e a orientação do especia-
lista quanto ao bom  uso dos avanços 
tecnológicos contribuem para a cor-
reção e melhor preparo para desfrutar 
dos benefícios. O uso do celular pode 
ser saudável e um grande aliado no 
desenvolvimento cultural do jovem.

NORDESTE - Quais as novidades 
na oftalmologia na abordagem e/
ou cuidados neste contexto atual?
 Oswaldo Travassos - A oftalmolo-
gia tem sido uma das especialidades 
médicas   bastante beneficiada com 
os avanços da tecnologia. O estudo e 
acompanhamento de muitas doenças 
oculares tem utilizado melhor resolu-
ção para as imagens, a própria docu-
mentação em 3D, e alguns aparelhos 
até já dispõem de acoplamento para 
celular utilizando suas potentes câ-

meras.

NORDESTE - Para concluir, 
como anda a saúde ocular 
no Brasil?

Oswaldo Travassos - A saúde ocular 
no Brasil vai bem.  A oftalmologia 
brasileira está preparada para os cui-
dados visuais da população. O acesso 
à informação através de iniciativas 
louváveis, como a desta Revista, além 
de outros veículos de comunicação, 
faz chegar à população o conheci-
mento da existência de meios preven-
tivos e novas formas de tratamento. 
O exame oftalmológico evoluiu para 
uma grande objetividade. Os cuida-
dos oftalmológicos podem ocorrer 
desde a gestação e o exame oftalmo-
lógico é viável na mais tenra idade.  
O glaucoma ainda é uma doença de 
grande incidência na cegueira mun-
dial, mas a população já vem sendo 
esclarecida e a investigação oftalmo-
lógica tem tido grande participação 
no seu controle. Óculos especiais têm 
surgido para compensação dos trans-
tornos do campo visual. A catarata, 
opacificação do cristalino, uma lente 
do interior do olho, teve muita evo-
lução na sua cirurgia. Estão surgindo 
novos tratamentos para uma degene-
ração da retina relacionada   à idade e 
os Raios Lasers sempre em evidencia 
ajudando aos pacientes diabéticos. A 
oftalmologia brasileira tem destaque 
mundial e cabe-nos sempre pensar e 
pesquisar algo mais que traga bene-
fício à saúde ocular. 

Prof. Dr. Oswaldo 
Travassos: cientista 
no trato dos olhos
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Cultura
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Por MARCOS FORMIGA

Desafio movia pensamento e 
ação de Celso Furtado. Ele 
aplicou sua inteligência e 
disposição de trabalho em 

seus múltiplos domicílios: do Nor-
deste, sua região desde Pombal na 
Paraíba, ao Rio e Recife no Brasil, 
em várias cidades da América Latina, 
seu continente, e ao mundo a partir 
de Cambrige/UK e Paris, na França.

A propósito, um dos maiores de-
safios enfrentados pelo Brasil, e ain-
da um problema crônico a resolver 
na educação pré-escolar e básica, é 
a aprendizagem de nossas crianças e 

mação deficiente e pouco reconheci-
dos pela desvalorização da profissão, 
acentuada pela universalização ainda 
incompleta (cerca de 97%), além do 
excesso de legislação educacional (são 
cerca de 100 mil dispositivos legais) 
vigente nos três níveis de administra-
ção: União, Estados e Municípios que 
regulamentam a educação brasilei-
ra, em caráter sempre excessivo. Este 
complexo cenário não condiz com um 
país que, aos “trancos e barrancos”, 
ainda ocupa uma posição dentre as 
maiores economias do mundo. Ao que 
parece, em educação, quanto mais se 
regulamenta, mais complicada fica a 
situação e parece ter efeito inverso na 
qualidade da aprendizagem.

Um claro exemplo dessa verda-
deira pirâmide invertida é ter pós-
-graduação em pesquisa científica 
e reconhecida qualidade, com certa 
aproximação às melhores do mundo. 
Enquanto a educação básica é mais 

do que um desafio: constitui-se uma 
tragédia nacional que alimenta nosso 
subdesenvolvimento, tema analisa-
do e interpretado por Celso Furtado 
de forma criativa e pioneira quando 
fundamenta sua contribuição teórica. 
Sobre sua sólida formação intelectual, 
contribuiu o ambiente doméstico fa-
vorável e aberto à cultura. Sua família 
cultivava o conhecimento e dispunha 
de uma boa biblioteca e acesso, desde 
criança, à leitura de clássicos da litera-
tura infantil, além da habilidade para 
o domínio de idiomas.

No Rio, aprovado no vestibular 
de Direito da Universidade do Bra-
sil, atual UFRJ, já com experiência 
docente no secundário, jornalismo 
(crítico e cinematográfico) aprovei-
tou da efervescência cultural do Rio, 
frequentando ambiente do teatro, da 
música e da literatura. E se aproximou 
de grandes nomes como Villa Lobos 
e Orson Welles.                                                    

Economista Master 
Marcos Formiga pontua 
diversos cenários da 
economia no Brasil 
e no mundo com a 
importância de Celso 
Furtado

DESAFIOS DO 
BRASIL HOJE E 

O LEGADO DE 
CELSO FURTADO 
– VALORIZAÇÃO 

DA CULTURA E 
EDUCAÇÃO

jovens. Este desafio também ocorreu 
a Celso quando criança. Em 1991, em 
entrevista a Cristovam Buarque, ele 
revelara: “Hoje, eu me divirto porque 
quando era menino fui considerado 
incapaz; e não aprendia a ler. A pro-
fessora me rebaixava e minha mãe 
ficava humilhada porque via meus 
primos que já liam”. Sua prontidão 
à leitura foi logo superada e deslan-
chou como aluno aplicado a partir do 
curso ginasial (hoje segundo ciclo da 
educação fundamental), no histórico 
Liceu Paraibano, em João Pessoa, e 
no curso pré-jurídico (clássico ou se-

cundário), no Ginásio Pernambucano, 
em Recife.

Em suas próprias palavras: “A edu-
cação no Nordeste provincial não era 
boa nem ruim. Era, sim, atrasada. 
Época em que 80% ou ⅘ da população 
era analfabeta”. Desafio que persiste. 
O Brasil tem hoje cerca de 7% de anal-
fabetos com idade superior a 15 anos, 
é o 9º país do mundo com um con-
tingente de quase 12 milhões de anal-
fabetos. Este indicador relativo quase 
dobra no Nordeste de hoje. A baixa 
qualidade da educação, a limitada taxa 
de escolaridade, professores com for-

Celso Furtado: 
fim do 
Centenário lhe 
transforma 
contemporâneo 
nas teses do 
desenvolvimento
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Marcos Formiga é graduado e pós-gra-
duado em Economia (UFPe) e em Políti-
cas de Ciência e Tecnologia (Universidade 
de Londres)

No Curso de Direito, desper-
tou para as Ciências Sociais e, 
a partir do conhecimento de 

organização/planejamento, já concur-
sado ao DASP (Departamento Ad-
ministrativo do Serviço Público), em 
sua primeira função pública. Só então 
se interessou por Economia nos dois 
últimos anos da faculdade. Chegou 
à Economia via História pela visão 
global do mundo dada pela macroe-
conomia com foco nos problemas do 
homem em sociedade: “Nunca pude 
compreender a existência de um pro-
blema estritamente econômico”.

Em seu artigo Aventura de um eco-
nomista brasileiro (1973), Celso in-
terroga e responde: Quais as razões 
para estudar o Brasil?

“Muitas vezes me pergunto se o 
desejo insaciável de penetrar na rea-
lidade do próprio país não encobre 
outro desejo ainda mais fundamental: 
conhecer-se a si mesmo [...].” “Mas o 
objetivo final era compreender as ra-
zões do atraso de um país que reunia 
as potencialidades do Brasil”.

A visão inicial da CEPAL, duran-
te a sua primeira década de 1949/59 
sobre o processo de desenvolvimento 
como resultante da industrialização, 
ainda não previa a forte correlação 
com a educação, evidência constatada 
nos países desenvolvidos nos quais a 
educação fora matriz geradora do pro-
gresso, da ciência e tecnologia. Dife-
rentemente, Celso Furtado percebeu, 
tanto no Plano Diretor da SUDENE 
quanto no Plano Trienal para o Bra-
sil, a importância da educação como 
parte da Programação Setorial e pré-
-investimento ao aperfeiçoamento do 
Fator Humano, considerados saúde, 
recursos naturais, infraestrutura, co-

municação e energia. São argumentos 
fortes em sua ação de gestor públi-
co que comprovam a importância da 
educação. Celso Furtado, à época da 
criação da SUDENE, cunha a termi-
nologia Recursos Humanos com base 
na formação e capacitação de talentos 
para exercício de funções técnicas e 
fortalecimento da prática criativa. Ele 
criou o Departamento de Recursos 
Humanos – DRH da SUDENE e co-
briu lacunas de pessoal habilitado com 
programas de bolsas de estudo, repli-
cando assim, na SUDENE, uma espé-
cie de pequena CAPES, financiando a 
formação em áreas estratégicas como 
Geologia, Agronomia e Economia. 
Insatisfeito com a formação de Eco-
nomia em universidades do Nordeste, 
optou em complementar a formação 
destes com cursos do ILPES/CE-

PAL denomina-
dos Técnicos em 
Desenvolvimen-
to Econômico 
– TDE. Outro 
exemplo de ação 
emergencial: o 
treinamento de 
técnicos em Me-
teorologia com 
a organização e 
criação de uma 
extensa rede de 
captação, tempe-
ratura e pressão 
pluviométrica. 
Esta ação pro-
porcionou, além 
do conhecimen-
to da própria re-
gião Nordeste, 
dados e infor-
mações, fatores 

críticos, uma vez que tais indicadores 
orientavam agricultores e piscicul-
tores sobre períodos apropriados à 
plantação de produtos agropecuários, 
piscicultura e apicultura etc. 

O atraso brasileiro ou seu subdesen-
volvimento sempre foi objeto central 
da preocupação de Celso Furtado. 
Concentrado no Nordeste, acredi-
tava que um país atrasado poderia 
se recuperar. Exemplos que lhe im-
pressionaram tais como a China e 
Coreia do Sul, ambos com ancestral 
base cultural, indicaram que o cami-
nho foi a educação e fizeram uma re-
volução educacional. No caso da Co-
reia do Sul, foram investidos, durante 
30 anos seguidos, 10% do seu PIB 
em educação. O Brasil, recentemente 
investiu em educação tanto quanto 
os países da União Europeia, entre 

5 a 6% do seu PIB. Com diferenças 
gritantes em eficiência e eficácia na 
gestão, com rigor no uso de recursos 
e sem desvio em sua finalidade. Dife-
rentemente de nosso país, que fez e 
faz uma universalização quantitativa 
capenga. Como se fosse possível se-
parar qualidade de quantidade. Claro 
que se verificam algumas raras “ilhas 
de excelência". Aqueles países atrela-
ram a qualidade da aprendizagem à 
expansão da cobertura educacional. 

Verifica-se no Brasil nossa fragilidade 
e aprendizagem permanente tendo 
em vista que nem a Constituição de 
1988 nem a Lei de Diretrizes e Bases 
de 1996, nem ainda os fracassados 1º 
e 2º PNEs foram suficientes para mo-
dificar esta realidade. Os indicadores 
nacionais e internacionais evidenciam 
nossas falhas, agravada pelo cenário 
desalentador da educação básica du-
rante a pandemia da COVID-19. O 
país se encontra em choque cultural e 

Como o Direito contribuiu para 
visão e vanguarda na economia

em processo de estagnação e regressão 
cognitiva.

A título de atualização e exem-
plo a nos inspirar, precisamos tomar 
consciência do que se faz e se fará na 
era do conhecimento e da revolução 
4.0 em termos de aprendizagem: em 
uma sociedade em rede e com dis-
ponibilidade – as novas tecnologias 
–, precisamos nos inspirar nas boas 
práticas tais como: em vez do sistema 
ultrapassado de disciplinas unitárias, 
trabalhar com conceitos agregados 
– STEMA – adaptado ao português 
por Ciência, Tecnologia, Engenharia, 
Matemática e Artes e a convergência 
tecnológica de NBIC (Nanotecno-
logia, Biotecnologia, Informática e 
Ciências Cognitivas). Acrescento a 
importância da genômica da aprendi-
zagem, habilidades socioemocionais, 
ambas direcionadas à resolução de 
problemas. O desafio, pois, é formar 
talento e novos líderes. Além disso, 
expandir e robustecer nosso Índice 
de Prontidão para o futuro, que mede 
o acesso da população por faixa etá-
ria apta a utilizar tecnologias como 
internet, programação e plataformas 
digitais. O conhecimento está dispo-
nível. A sala de aula que, no passado, 
representava a educação em sua forma 
mais tradicional, não mais satisfaz às 
exigências do século 21, considerado 
pela UNESCO como o Século da 
Aprendizagem e da Cultura Aberta 
(e não mais do ensino). Ou seja, os 
especialistas em cognição constatam: 
“A sala de aula é o lugar onde menos 
se aprende”.

Certamente, Celso Furtado, sem-
pre antenado com o seu tempo e sua 
prática, seria um aliado e entusiasta 
defensor deste novo mundo da apren-
dizagem.     

Marcos Formiga: 
seguidor de Celso 

e Pós doutor em 
economia
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Cultura
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O CINEMA RESGATA O MAESTRO GENIAL

Antes tarde do que nunca. 
Esta filosofia popular brasi-
leira bem pode ser aplicada 
pós morte à história do ge-

nial Maestro José Siqueira, paraibano 
de Conceição do Piancó - terra de 
Elba Ramalho e Pinto do Acordeon 
- fundador da Orquestra Sinfônica 
Brasileira bem como da Ordem dos 
Músicos do Brasil. O fato é que por 
ser comunista o Governo Militar bra-
sileiro nunca deu espaços ao reconhe-
cimento, que agora começa a ser feito 
com a premiação recente em Festival 
Internacional de Cinema.

COMO SE DEU
A 13a edição do Festival In-Edit 

Brasil - Festival Internacional do Do-
cumentário Musical aconteceu este 

Festival Internacional premia   Documentário sobre o fundador da Orquestra Sinfônica Brasileira

nacionalista de compositores brasilei-
ros que tinham o folclore como fonte 
de inspiração e enfatizou em sua obra 
as raízes nordestinas.

Um artista e líder da classe musical 
que mostrou ao mundo a força e a 

diversidade da cultura brasileira e que 
segue desconhecido em seu próprio 
país após ter sua história apagada pela 
ditadura militar brasileira.

Um documentário musical que des-
constrói a obra do maestro e compo-
sitor paraibano José Siqueira fazendo 
um mergulho poético no imaginário 
da cultura popular para revelar uma 
das mais importantes e desconhecidas 
figuras da música brasileira.

"Toada para José Siqueira" é uma 
vitrine exuberante e expansiva que 
destaca a música deslumbrante e a 
vida incrível do compositor e maestro 
brasileiro José

Siqueira. A cinematografia é visual-
mente cativante complementando as 
composições de Siqueira com as ricas 
cores e paisagens de sua amada pátria.

O maestro José Siqueira era filho 
de um mestre da Banda do Cordão 
Encarnado no sertão da Paraíba 
que lhe ensinou a tocar diversos 
instrumentos como saxofone e 
trompete. Durante sua juventude, 
José Siqueira atuou em bandas 
de música de várias cidades do 
interior da Paraíba. Foi para o Rio de 
Janeiro em 1927 e logo ingressou 
na Banda Sinfônica da Escola Militar, 
como trompetista. Estudou no 
antigo Instituto Nacional de Música, 
onde formou-se em Composição 
e Regência, iniciando assim sua 
brilhante carreira de compositor 
e regente no Brasil e no exterior. 
Foi professor da Escola de Música 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.

QUEM É O GÊNIO
ano no formato online. A premiação e 
encerramento do festival aconteceram 
no final de junho pelo canal do you-
tube do festival. Nele, o filme "Toada 
para José Siqueira" de Eduardo Con-
sonni e Rodrigo T. Marques recebeu 
o Prêmio Especial do Júri.

Os filmes premiados e os destaques 
da audiência fazem parte de uma re-
pescagem do festival.

Segundo o diretor Rodrigo Mar-
ques, " o que temos de mais recente 
foi a participação no Festival In-Edit 
onde recebemos o Prêmio Especial 
do Júri. Estamos no aguardo da sele-
ção do filme em outros festivais para 
termos mais novidades".

O FILME
"Toada para José Siqueira" é um res-

gate poético da vida e obra do maestro, 
professor, musicólogo e compositor 
brasileiro José Siqueira. Fundador das 
principais orquestras brasileiras, den-
tre elas a Orquestra Sinfônica Brasi-
leira, Siqueira fez parte da 3a. geração 

Rodrigo 
Marques, 

diretor e neto 
do autor

Eduardo Consonni, 
também diretor

Maestro José Siqueira, de Conceição do 
Piancó/PB fundou também o Ordem dos 

Músicos e foi exilado em Moscou
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CONTRIBUIÇÃO NACIONAL

Foi membro fundador da Acade-
mia Brasileira de Música e da 
Academia Brasileira de Artes. O 

músico foi reconhecido com mérito 
no Brasil e no exterior. Ele foi regente 
de importantes orquestras sinfônicas, 
entre as quais: a Sinfônica de Filadé-
lfia/Detroit; Rochester/Estados Uni-
dos; A Orquestra da Rádio Sinfônica 
de Paris/ França; e a Sinfônica de 
Roma/Roma, entre outras.

José Siqueira foi regente de orques-
tras em países como Canadá, Portugal, 
Holanda, Bélgica e na Rússia, onde 
boa parte de sua obra foi editorada e 
preservada.

O músico foi membro do Júri de 
Composição em Moscou em 1957. 
Oficializou junto ao prefeito Miguel 
Arraes, a Orquestra Sinfônica do Re-
cife, a mais antiga do país, também 
idealizou e criou a União dos Músicos 
e a Ordem dos Músicos do Brasil, as-
sumindo a sua Presidência em 1960.

Deve-se a ele também a criação da 
Orquestra Sinfônica de Rio de Ja-
neiro; Orquestra Sinfônica Nacional; 
Orquestra de Câmara do Brasil; So-

ciedade Artística Internacio-
nal e o Clube do Disco.

José Siqueira também pu-
blicou vários livros didáticos 
tais como: Canto Dado em 
XIV Lições, Música para a Ju-
ventude, em quatro volumes, 
Sistema Trimodal Brasileiro, 
Curso de Instrumentação, entre 
outros.

Figura incomparável do mundo 
cultural brasileiro. Ele foi aposentado 
compulsoriamente no ano de 1968 
pela ditadura militar sendo afastado 
da cadeira de professor da Escola de 
Música da UFRJ e o Instituto Villa-
-Lobos além de ter sido proibido de 
reger as orquestras e de ter sua obra 
executada.

José Siqueira faleceu aos 78 anos, 
na cidade do Rio de Janeiro, deixando 
uma vastíssima obra de mais de 500 
composições entre óperas, cantatas, 
concertos, oratórios, sinfonias e mú-
sica de câmara. 

José Siqueira era 
contemporâneo de Vilas 

Lobos e era maestro genial
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