Postos da Casa da Cidadania
de João Pessoa vão voltar no
dia 22
Os trabalhos nos postos da Casa
da Cidadania de João Pessoa vão
voltar no dia 22 de setembro nos
shoppings de Tambiá e Manaíra.
Mas, para minimizar a demanda
acumulada pelos meses sem
atendimento, já no dia 21 será
iniciado em paralelo um mutirão
no Espaço Cultural para quem quiser dar entrada na primeira ou
segunda via de documento oficiais.
William Tejo, que é o gerente das casas da cidadania na
Paraíba, explica que o mutirão vai respeitar alguns limites e
alguns cuidados para tentar minimizar a disseminação do
coronavírus entre a população. Serão distribuídos apenas 150
senhas diárias e no local serão colocados frascos de álcool em
gel para os presentes.
Ele informou também que o acesso ao interior do espaço onde o
documento será realizado será controlado, de forma que um
usuário só entra quando aquele que estiver dentro sair. E
todos terão a temperatura aferida antes do acesso ser
autorizado. A fila deve ser iniciada a partir do
estacionamento do Espaço Cultural.
O atendimento vai ser realizado pela manhã, das 8h às 12h. Mas
as fichas começarão a ser distribuídas a partir das 6h.
O mutirão vai durar duas semanas e se estende até 2 de
outubro.

Esse

mesmo

tipo

de

mutirão,

inclusive,

está

programado para acontecer em Campina Grande, no Colégio
Estadual da Prata, a partir da primeira semana de outubro.
Casas da cidadania
As casas da cidadania de João Pessoa, por sua vez, serão
reabertas no dia 22. Mas ao contrário do multirão, em que o
atendimento vai ser por ordem de chegada, nas casas o
atendimento será exclusivamente por agendamento prévio pelo
site do Governo da Paraíba.
William Tejo, no entanto, explicou que neste período de
fechamento houve um processo de modernização do sistema de
atendimento, de forma que agora será usado a biometria para
registrar as impressões digitais de quem, por exemplo, vai
tirar o RG.
Antes, o usuário precisava sujar os dedos com tinta para
marcar as digitais, mas isso não será mais necessário.
Ele informou também que as casas da cidadania espalhadas pelo
interior da Paraíba vão ser reabertas na medida em que os
respectivos planos de flexibilização permitir isso.
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Deputados
aprovam
3.307
matérias durante à pandemia
ao coronavírus

O enfrentamento à pandemia ao
coronavírus levou a Assembleia
Legislativa da Paraíba a aprovar
3.307 matérias, no período de 23
de março ao dia 2 de setembro
deste ano. Foram 25 sessões
extraordinárias com transmissões
remotas, o que dá uma média de 132,28 matérias aprovadas por
sessão. Este número comparado à produção no mesmo período de
2018 representa quase cinco vez mais.
Dentre as matérias aprovadas estão 30 Vetos apreciados, sendo
21 mantidos e nove rejeitados; duas Propostas de Emenda
Constitucional; nove Projetos de Decreto Legislativos; seis
Medidas Provisórias; 114 Projetos de Lei Ordinárias; 12
Projetos de Resolução; 62 Pedidos de Informação; 237
Indicações; 52 Sessões Especiais e Audiências Públicas; e
2.783 Requerimentos. Vale frisar que pela primeira vez na
história, os parlamentares não entraram em recesso no meio do
ano e continuaram realizando as sessões remotas e aprovando
projetos, em sua grande maioria ligadas ao combate à pandemia
e seus efeitos.
Para o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, todos os
parlamentares e servidores se uniram neste momento dificil
para elaborar leis e discutir ações para amenizar os efeitos
dessa pandemia e evitar uma crise sanitária e econômica no
Estado. “Nós demos exclusividade em um primeiro momento à
apreciação e votação de matérias estritamente relacionadas à
questão da pandemia, garantindo direitos e deveres aos
cidadãos e conter a propagação do novo coronavírus e combater
esta doença. Mesmo assim, registramos um número quase similar
à produção de 2019, que foi recorde absoluto da história do
Poder Legislativo Paraibano”, resumiu.
Comparação com anos anteriores
Se formos fazer um paralelo da aprovação de matérias na

Assembleia Legislativa nesse período de 2020 com a produção
nos dois anos anteriores, vamos perceber que os parlamentares
conseguiram um manter o ritmo de trabalho do ano passado,
quando registrou uma aprovação recorde. Mesmo vivenciando uma
grave pandemia que parou o mundo, as unidades federativas do
Brasil, a exemplo da Paraíba, e já matou mais de 120 mil
brasileiros por covid-19, os parlamentares quase superaram em
cinco vezes a produção de 2018 (que foi de 689 matérias
aprovada) e chegou perto dos números produzidos em 2019, ano
em que os deputados bateram um recorde de matérias aprovadas
na história da Assembleia, com 4.147 projetos aprovados.
Leis que fazem a diferença
A pandemia trouxe transtorno para os cidadãos comuns, com
muitos perdendo os seus empregos, especialmente os
trabalhadores autônomos. Trouxe também para as empresas
privadas, com muitas fechando suas portas, como ao comércio, à
indústria e ao erário com a perda de receita. Diante desse
quadro, as leis aprovadas pela Assembleia Legislativa buscam
minorar as perdas dos paraibanos em 2020.
Um dos exemplos disso é a Lei 11.676/2020, de autoria do
presidente da Assembleia, Adriano Galdino, com apenso do
deputado Wilson Filho, que proíbe empresas de concessão de
serviços públicos de água, luz e telefonia de interromper o
fornecimento de seus serviços nas residências de pessoas com
renda familiar de até cinco salários mínimos. Também não
permite o despejo por falta de pagamento do aluguel – seja por
moradores de residências ou empreendedores que alugam salas
comerciais.
A manutenção do fornecimento da alimentação escolar aos alunos
durante a paralisação das aulas em consequência da pandemia,
com a garantia da distribuição de cestas básicas aos 260 mil
alunos da rede estadual de ensino também foi uma garantia
legislativa. De autoria do deputado Felipe Leitão, a Lei nº
1.577/2020 foi sancionada pelo Governo do Estado e está
garantindo alimento aos estudantes.

O presidente da Assembleia, Adriano Galdino, promulgou a Lei
11.728/2020, de autoria do deputado Buba Germano, que autoriza
a produção, envase, comercialização e transporte do álcool
70%, em todo o território paraibano, durante o estado de
calamidade pública, provocado pela pandemia do coronavírus
(Covid-19).
De acordo com a lei, a autorização de produção do álcool 70%
tem como objetivo a assepsia e desinfecção de ambientes em
escala comercial e está voltado para o setor industrial
sucroenergético. Os produtores devem seguir as regras das
agências de Vigilância Sanitária Estadual e Nacional.
Outra lei aprovada pela Assembleia e sancionada pelo
governador, de autoria do deputado Ricardo Barbosa, determina
que as agências bancárias e as lotéricas do estado da Paraíba
estão obrigadas a garantir o acesso irrestrito de idosos em
suas dependências e permitir que eles tenham prioridade em
todos os caixas presenciais. A Lei nº 11.725/2020 dispõe sobre
procedimentos complementares a serem atendidos pelas agências
bancárias e lotéricas, para enfrentamento da emergência de
saúde pública
(covid-19).

decorrente

da

pandemia

do

coronavírus

Já a Lei 11.659/2020 coíbe a divulgação de Fake News sobre o
novo Coronavirus e outras pandemias e epidemias. A proposta
dessa lei foi apresentada pelo deputado Wilson Filho (PTB) e
já foi sancionada.
De autoria da deputada Camila Toscano, foi aprovada a Lei
11.761/2020, que institui o Memorial Covid-19, em homenagem às
vítimas do novo Coronavirus e aos profissionais envolvidos no
enfrentamento à pandemia, no Estado da Paraíba.
Ações
A ALPB também efetuou o repasse de R$ 2 milhões ao Governo do
Estado para ser destinado à Secretaria de Desenvolvimento
Humano, para a compra de cestas básicas a serem distribuídas

pelo Exército Brasileiro em diversos municípios do Estado, e
destinado também à Secretaria de Educação, Ciência e
Tecnologia, para ser gasto com pesquisa referentes ao
enfrentamento à Covid-19.
Além disso, a Casa de Epitácio Pessoa doou 100 mil máscaras
para profissionais de saúde que atuam nas unidades de saúde do
Estado, realizou uma série de discussões através da TV
Assembleia para discutir os efeitos da pandemia na economia e
na saúde das pessoas e produz diversos materiais que estão
sendo rotineiramente divulgados nas redes sociais da Casa para
alertar a população sobre os cuidados para combater o
covid-19.
Paraíba Educa
Outra iniciativa inédita da Casa de Epitácio Pessoa foi a
parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de
Educação, que disponibilizou um canal exclusivo para que os
alunos da Rede Estadual de Ensino pudessem assistir aulas de
forma remota.
www.reporteriedoferreira.com.br

Policia
Civil
identifica
matadores do homem morto na
Pousa no bairro do Bessa

A Polícia Civil está no local e vai
investigar
o
caso.
(Foto:ilustrativa)

Depois de intensas investigações e em tempo real a Polícia
Civil, conseguiu elucidar a morte do homem que morreu na manhã
desta terça-feira (08), ao cair do 4º andar da Pousada
Golfinho, no bairro do Bessa, em João Pessoa. O local teria
sido locado pela Prefeitura de João Pessoa como ponto de apoio
para pessoas em situação de vulnerabilidade.
De acordo com as primeiras informações, moradores em situação
de rua estão residindo no local, onde houve uma confusão
ocasionando o acidente. Ainda de acordo com Polícia, uma faca
foi encontrada no local, dando a hipótese de que o homem foi
esfaqueado antes de cair do prédio
Policiais Militares da Companhia Especializada em Apoio ao
Turista (CEATur) localizaram um homem suspeito acusado de
jogar à vítima da pousada. Ele estava em um outro quarto da
pousada.
Durante a prisão, Pedro Henrique Anísio da Silva disse que a
vítima de 24 anos estava praticando roubos na região e que
tinha que ter morrido.
O preso disse que nesta manhã à vítima teria ameaçado com uma
faca, e conseguiu desarmá-lo. Logo em seguida, ele o esfaqueou
e o jogou do 4º andar “para não sujar o quarto de sangue”. A
vítima, que ainda não teve a identidade confirmada.
A Polícia Civil foi acionada e vai periciar a cena do crime.
Caberá a ela investigar e dar novos detalhes sobre o episódio.
Antes mesmo da prisão e confissão de Pedro Henrique, o

delegado Canrobert Rodrigues, da Polícia Civil, já o apontava
como principal suspeito de ter cometido o crime. Canrobert
disse ainda que vai arrolar testemunhas para averiguar melhor
o que de fato aconteceu.

Segunda prisão
Pouco tempo depois da prisão de Pedro Henrique, a Polícia
Militar realizou uma segunda prisão. Isso porque o homem tinha
dito que duas pessoas de fora do abrigo tinham invadido o
local e realizado o crime. Mas, com a confissão, tal versão
acabou desmentida.
Os policiais suspeitam que esse segundo homem sabia do crime,
foi cúmplice e tentou acobertar o autor do homicídio. Ele
também será levado para a Central de Polícia e vai ficar a
disposição da justiça.
Por meio de nota, a Prefeitura de João Pessoa, que é
responsável pelo espaço, se manifestou. Por nota, a Secretaria
de Desenvolvimento Social (Sedes) lamentou o episódio e
registrou que está “prestando todas as informações possíveis
para ajudar a esclarecer o ocorrido”.
A nota diz ainda que a Sedes continuará a oferecer o serviço
de abrigamento temporário para as pessoas em situação de rua e
tratou o caso de “um fato isolado que não reproduz a índole e
o estilo de vida da maioria das pessoas em situação de rua de
João Pessoa”.
www.reporteriedoferreira.com.br

Polícia Civil investiga morte
misteriosa de uma mulher
grávida no Sertão paraibano
Foto: reprodução/WhatsApp

Uma mulher grávida morreu após na noite desta segunda-feira
(07), em Poço de José Moura, Sertão paraibano. A polícia
investiga um suposto espancamento.
A jovem Pâmela Nascimento, de 27 anos, chegou a ser socorrida
pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e
encaminhada para o Hospital Capitão João Dantas Rothea, em São
João do Rio do Peixe, mas não resistiu aos ferimentos. A
vítima deixou três filhos
De acordo com o delegado Glauber Fontes, todas as hipóteses
serão checadas. “A polícia não trabalha com uma hipótese
fechada, é preciso apontar todas as possibilidades para
esclarecer o fato”, disse, alegando que a polícia irá realizar
todas as diligências para a conclusão.
O marido da vítima prestou depoimento foi liberado. O corpo da

jovem foi encaminhado para o IML e a perícia vai analisar as
causas a morte da vítima.
www.reporteriedoferreira.com.br

Congresso Nacional perdoa
dívidas de R$ 1 bilhão de
igrejas
As igrejas foram beneficiadas em cerca de um bilhão de reais
pelo perdão das suas dívidas com o Tesouro. Uma dádiva do
Congresso Nacional, que ainda aguarda a sanção presidencial
(Foto: Alan Santos/PR)

247 – Jair Bolsonaro decidirá se sanciona ou não o perdão das
dívidas das igrejas concedido pelo Congresso Nacional. O valor
é de cerca de R$ 1 bilhão. O presidente tem na bancada
evangélica um importante pilar de sustentação política de seu
governo. A decisão sairá até 11 de setembro.
A dádiva do Congresso Nacional às igrejas veio na forma de um

projeto de lei.
De acordo com O Estado de S.Paulo, Bolsonaro promoveu em abril
uma reunião entre o deputado federal David Soares (DEM-SP),
filho do missionário R. R. Soares, e o secretário especial da
Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, para discutir os
débitos das igrejas. O presidente já ordenou à equipe
econômica “resolver o assunto”. Bolsonaro também já defendeu
publicamente a possibilidade de acabar com taxas ainda pagas
pelas igrejas e “fazer justiça com os pastores, com os padres,
nessa questão tributária”.
O deputado evangélico David Soares foi autor da emenda que
introduziu, durante a votação na Câmara dos Deputados, o
perdão que pode beneficiar inclusive a Igreja Internacional da
Graça de Deus, fundada por seu pai. Sua instituição religiosa
deve ao Tesouro R$ 37,8 milhões, que estão inscritos na Dívida
Ativa da União, além de outros débitos milionários ainda em
fase de cobrança administrativa pela Receita Federal.
As igrejas driblam frequentemente a legislação e distribuem
lucros e outras remunerações a seus principais dirigentes e
lideranças sem efetuar o devido recolhimento de tributos,
motivo pelo qual são alvos de autuações milionárias.
Agora as igrejas estão sendo beneficiadas pela anistia
aprovada pelo Congresso Nacional por meio do projeto de lei
1581/2020, que trata de descontos em pagamento de precatórios,
deixam de pagar e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a
CSLL, e a contribuição previdenciária.
Hoje as igrejas têm ao todo R$ 1,5 bilhão em débitos inscritos
na Dívida Ativa.
www.reporteriedoferreira.com.br
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Criminosos efetuam disparos
na casa de pré-candidado de
Pedras de Fogo-Pb-Veja Vídeo

O pré-candidato a prefeito de Pedras de Fogo pelo partido
Cidadania, Lucas Romão, foi acordado na madrugada desta
segunda-feira (07) por tiros disparados contra sua residência.
O circuito das câmeras de segurança flagrou o exato momento
dos disparos, quando um veículo passa pelo local e um dos
integrantes faz no mínimo três disparos, em seguida foge em
alta velocidade.
Lucas Romão acionou a Polícia Militar que esteve no local para
apurar os fatos. As imagens foram repassadas para as
autoridades policiais. A PM realizou rondas pela cidade, mas
não conseguiu identificar o veículo nem o autor dos disparos.
“Felizmente, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar nos deu

todo suporte necessário e hoje já registramos o boletim de
ocorrência e repassamos as imagens do sistema de vigilância
para ajudar na investigação. Espero, sinceramente, que este
tenha sido um fato isolado, sem nenhuma relação com a minha
pré-candidatura. Nos próximos dias, a partir dos resultados
das investigações, saberemos o que de fato aconteceu”, disse
Lucas Romão.

www.reporteriedoferreira.com.br

Bandidos assaltam Posto de
Gasolina e despem frentistas,
acidente
deixa
vários
feridos,
jovem
morre
em
acidente, Incêndio destrói
barracos
Os criminosos queriam usar o fardamento do posto para
disfarçar o roubo ao cofre do estabelecimento.

Polícia ainda não sabe quanto
dinheiro foi levado (Foto:
Reprodução) Clickpb

Um posto de combustível foi assaltado e os funcionários foram
obrigados pelo bandidos a tirar as roupas, na manhã deste
domingo (6), em João Pessoa. O caso aconteceu no bairro de
Tambiá.
Os criminosos queriam ter acesso à sala onde fica o cofre do
posto e para isso pediram o fardamento dos funcionários. O
objetivo era dificultar o reconhecimento nas câmeras do
circuito interno de segurança, já que eles estavam vestidos
como funcionários. A polícia ainda não tem informações sobre o
paradeiro dos criminosos nem qual foi a quantia levada do
cofre.

Carro que trazia pessoas de
aniversário,
inclusive
crianças, capota e deixa 13
feridos na PB

Foto:
Arquivo/
paparazzo/RTC

Verinho

Um capotamento deixou algumas pessoas feridas na noite deste
domingo (6), entre elas crianças. O acidente aconteceu no
quilômetro 75 da rodovia BR-230, sentido Campina Grande/ João
Pessoa.
Um veículo Doblô acabou capotando quando trafegava no trecho.
No carro estavam crianças e adultos vindo de um aniversário
que tinha acontecido na cidade de Areia, interior da Paraíba.
Segundo socorristas, nenhuma das vítimas ficou ferida com
gravidade.
O veículo, que tem capacidade para transportar 7 pessoas,
transportava no momento do acidente 13 pessoas, sendo oito
adultos e cinco crianças. No acidente, todas as 13 pessoas
ficaram feridas, sendo 11 vítimas leves e 2 vítimas graves.
Uma criança de 1 ano e 2 meses e um idoso foram socorridos em
estado grave pelo Samu.
Foi realizado teste de etilômetro no condutor do automóvel que
deu resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica. A
causa provável do acidente será analisada pela PRF com base
nos vestígios encontrados no local.
No trecho onde aconteceu o acidente que está sendo realizado
um serviço de recapeamento. A falta de sinalização pode ter
contribuído o acidente, mas a causa principal não foi
identificada

Motociclista
morre
em
acidente no Centro de João
Pessoa
Foto: Thamyres Máximo/RTC

Um motociclista morreu em um acidente com um carro na manhã
deste domingo (6), em João Pessoa. A colisão aconteceu entre
as Avenidas Duarte da Silveira e Maximiano Figueiredo, no
Centro, por volta de 9h30.
O motorista do carro disse que o condutor da moto ultrapassou
o cruzamento ao furar o sinal vermelho.
O motorista acionou o socorro e prestou esclarecimentos sobre
o acidente na delegacia.

Bombeiros são acionados para
incêndio em área de invasão
na Zona Sul de João Pessoa

O Corpo de Bombeiros foi
acionado na noite deste domingo
(6) para atender uma ocorrência
na comunidade Gervásio Maia. De
acordo
com
as
primeiras
informações, repassadas por
testemunhas, um incêndio de
grandes proporções tomou conta de alguns barracos que foram
erguidos no local.
Segundo comandante da operação, a situação é corriqueira e
social. O fogo foi colocado em uma área de invasão, onde
alguns barracos foram construídos.
O comandante informou que algumas pessoas colocam fogo nesses
barracos e, por serem de material inflamável como madeira e
plástico, possibilita a rápida propagação das chamas.
www.reporteriedoferreira.com.br / T5

7 de setembro; Veja o que
abre e fecha no feriado da
Independência na Capital

Nesta segunda-feira (7), é
comemorado
o
dia
da
Independência do Brasil.A data é
tradicionalmente dedicada a
comemoração da pátria e muitos
estabelecimentos não funcionam
devido ao feriado, que é nacional.
Veja o que abre e fecha no feriado desta segunda-feira (07).
Comércio
O Sindicato dos Lojistas do Comércio de João Pessoa
(Sindilojas) informou que as lojas devem abrir normalmente em
tentativa de retomada do setor devido à pandemia do
Coronavírus.
Trens
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) na
capital, os trens não funcionam nesta segunda-feira (07), mas
retornam às atividades a partir da terça-feira (8), em horário
especial.
Shoppings
Manaíra Shopping – funcionam a Casa Lotérica (das 10h às 19h),
a academia (10h às 15h), lojas e praça de alimentação (12h às
20h) e os restaurantes do Espaço Gourmet (12h às 22h). As
lojas estarão fechadas.
Mangabeira Shopping – funcionará das 12h às 20h, com exceção
de bancos, casa lotérica, academia e a parte de lazer.
Shopping Tambiá – funciona das 10h às 18h, apenas lojas e
praça de alimentação.
Mag Shopping – abre as lojas e a praça de alimentação, das 12h
às 19h.

Shopping Sul – as lojas funcionam das 12h às 18h e a praça de
alimentação das 12h às 20h.
Bancos
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) não
haverá atendimento nas agências bancárias.
Justiça
O Poder Judiciário estadual funcionará em regime de plantão,
segundo o Tribunal de Justiça da Paraíba. O Tribunal Regional
Eleitoral também não funciona nesta segunda-feira (7).
Não haverá expediente no MPT-PB, que inicia a primeira etapa
de retorno das atividades presenciais no dia 21 de setembro.
As denúncias e atendimentos podem ser feitos no site do MPTPB, a qualquer momento.
Governo e Prefeitura
As repartições públicas não terão expediente nesta segundafeira (7). Os servidores cumprirão ponto facultativo.
Correios
Não funcionam nesta segunda-feira (07)
www.reporteriedoferreira.com.br

Polícia encontra carro usado
para executar PM, alguns

suspeitos foram identificados
Todo o material encontrado passará por perícia
(Foto: Thamyres Máximo/ RTC)

A Polícia Civil encontrou, na manhã deste domingo (06), o
veículo que foi utilizado pelos suspeitos de matar o policial
militar na noite desse sábado (05). Além do carro, foram
encontradas peças de roupa que podem ajudar na identificação
dos envolvidos.
O carro, do modelo Onix, foi encontrado no Planalto de Boa
Esperança, em João Pessoa. Ele foi incendiado pelos
criminosos. De acordo com o delegado Ademir Fernandes, a
Polícia Civil levanta informações sobre o carro, que passará
por perícias para saber se foi clonado.
Para o delegado, a morte do PM Túlio Barros Godoi Calado foi
uma execução. “Pela maneira que foi, ele era o alvo do crime,
resta saber as razões. Não é comum o alvo ser um policial para
fazer a execução da maneira que foi feita”, explicou à TV
Tambaú.

Apesar do veículo ter sido incendiado, o perito Rodrigo Farias
afirmou à TV Tambaú que será possível coletar informações que
ajudem a elucidar o crime e identificar os suspeitos. “Apesar
da destruição, ainda há vestígios que passarão por um exame
pericial, e outras informações vão ser extraídas”, detalhou.

As roupas encontradas possuíam perfurações de projeteis de
arma de fogo, bonés e indícios de sangue. As peças devem
servir para coletar vestígios biológicos e levantar os
suspeitos.

Policial militar e jovem de
19 anos são assassinados a
tiros misteriosamente
O policial foi socorrido para o Hospital de Emergência e
Trauma, mas morreu minutos após dar entrada na unidade.

Na corporação desde 2014, o policial atuava no Regimento de
Polícia Montada (RPMont). Não há informações sobre o motivo do
crime. (Foto: Reprodução)
Um policial militar e uma jovem de 19 anos morreram na noite
deste sábado (5), alvejado a tiros no tórax e mãos, em
Valentina Figueiredo, bairro da zona sul de João Pessoa.
De acordo com as informações da Polícia Militar, o policial
identificado como Túlio Barros Godoi Calado, 29 anos, estava
acompanhando amigos em frente a uma residência, em seu dia de

folga, quando um veículo de cor branca se aproximou e homens
atiraram contra as vítimas.
Além do policial, uma jovem de 19 anos, também foi atingida. O
policial foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma,
mas morreu minutos após dar entrada na unidade.
A jovem também foi socorrida, mas morreu ao chegar na unidade
de saúde do Valentina.
Na corporação desde 2014, o policial atuava no Regimento de
Polícia Montada (RPMont). Não há informações sobre o motivo do
crime.
www.reporteriedoferreira.com.br

China, Cuba e Rússia avançam
na produção da vacina contra
a Covid
“Os principais veículos de comunicação do mundo propiciam
diariamente uma enxurrada de informações – e fazem
proselitismo – sobre as vacinas em desenvolvimento nos EUA e
Reino Unido, ao passo que desinformam, omitem e tergiversam
sobre experiências promissoras como são as das vacinas
chinesas, a russa e a cubana”, escreve o jornalista José
Reinaldo Carvalho, editor internacional do Brasil 247

(Foto: ChinaDaily)

247 – Por José Reinaldo Carvalho, do Jornalistas
Democracia – O mundo se aproxima de maneira assustadora
milhões de casos da covid-19, e de um milhão de mortos.
sábado (4), os dados oficiais da Organização Mundial de
indicam 26.622.706 de casos confirmados e 874.708 mortes.
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Em tal cenário, passa ao primeiro plano das medidas de
prevenção, controle e combate à doença a descoberta e a
produção em larga escala de uma vacina que seja a um só tempo
segura e eficaz, com capacidade plena de imunização.
A mobilização para alcançar tal objetivo deve ser total.
Governos, organizações multilaterais, a comunidade científica,
agentes econômicos, a sociedade em geral devem mancomunar
esforços para cumprir o sagrado dever da defesa da vida. Nesse
quadro, merecem condenação veemente ações negacionistas de
governantes, baseados em concepções retrógradas e
obscurantistas, que de alguma maneira opõem restrições à
vacinação, como fez o ocupante do Palácio do Planalto.
Contra essas concepções e atitudes, valem a ciência e a
cooperação internacional. É o que salva vidas, enquanto à
retórica negacionista está reservada o lixo da história.
“Neste momento, 172 economias estão envolvidas em conversas
para potencialmente participar do Covax, uma iniciativa global
que tem o objetivo de trabalhar com fabricantes de vacinas
para fornecer aos países em todo o mundo o acesso equitativo a

vacinas seguras e eficazes assim que licenciadas e aprovadas”,
assinala um informe da Opas Brasil, vinculada à Organização
Mundial de Saúde.
O mundo tem hoje em desenvolvimento cerca de 170 candidatas a
vacina contra a covid, 24 delas em fase de testes clínicos em
humanos. São dados promissores, que despertam esperança e
confiança. Há uma fundada expectativa de que o aziago ano de
2020 termine com algumas dessas vacinas já aprovadas e em
condições de distribuição maciça. Ou no mais tardar, nos
primeiros meses de 2021. Entre estas, destacam-se as vacinas
chinesas, a russa e, em uma primeira escala de
desenvolvimento, a cubana.
Em um mundo globalizado, marcado por feroz competição de
mercados e por hegemonia, a corrida pela vacina é parte
integrante do cenário econômico e geopolítico.
Esta corrida vem desde janeiro, quando apareceram as primeiras
mortes e os casos de infecção pelo novo coronavírus se
multiplicaram e cresceram em flecha.
Os Estados Unidos difundem que sua vacina ficará pronta no mês
de outubro. De olho na reeleição, Donald Trump promete valerse da capacidade tecnológica da gigante farmacêutica Pfizer
para promover a vacinação da população estadunidense. A
empresa, por seu turno, apresta-se a comparecer no mercado e
ganhar bilhões de dólares com a venda da vacina.
No vértice do sistema capitalista, outra vacina que aparece
com perspectivas de sucesso imediato é a desenvolvida em
conjunto pela Universidade de Oxford e a farmacêutica
Astrazeneca. O instituto científico brasileiro Fiocruz tem um
convênio para sua produção em nosso país.
Os principais veículos de comunicação do mundo propiciam
diariamente uma enxurrada de informações – e fazem
proselitismo – sobre essas duas vacinas em desenvolvimento, ao
passo que desinformam, omitem e tergiversam sobre experiências

promissoras como são as das vacinas chinesas, a russa e a
cubana.
Apenas na sexta-feira (4), após a publicação de um estudo na
renomada revista científica Lancet, a vacina russa Sputnik V
ganhou “foro de cidadania” global entre as vacinas candidatas,
segundo esses veículos de comunicação.
A revista reconheceu que a vacina russa induziu resposta imune
e não teve efeitos adversos. Mesmo assim, a cobertura dos
meios de comunicação brasileiros, principalmente os canais de
TV abertos e fechados, demonstraram má vontade, apontando mais
lacunas do que os aspectos comprovadamente positivos da
Sputnik V. Os resultados dos estudos preliminares apontam para
o avanço da pesquisa e dos ensaios clínicos, que entram em sua
fase 3, que incluirá testes clínicos com mais de 40 mil
voluntários, 10 mil dos quais no Brasil, a partir de convênio
com o governo do Paraná.
O país que mais avançou até agora na pesquisa e produção da
vacina contra a covid foi a China. Quatro vacinas chinesas
estão na terceira fase de testes clínicos internacionais, uma
parte destes também no Brasil, a partir de uma parceria entre
a farmacêutica chinesa Sinovac-Biotech com o Instituto
Butantan, de São Paulo.
Desde o mês de julho, o país asiático iniciou oficialmente o
uso de emergência de duas vacinas contra a covid, o que é um
indicador de sua segurança e eficácia.
As expectativas da humanidade para com a vacina chinesa se
relacionam não apenas com as possibilidades de êxito no seu
desenvolvimento, produção, mas também com o acesso, que será
facilitado. O presidente chinês Xi Jinping prometeu
solenemente durante a 73ª conferência da Organização Mundial
de Saúde, em maio, que a vacina chinesa será “bem comum de
toda a humanidade”.
Merece ainda destaque o anúncio feito nos últimos dias dos

êxitos de Cuba no desenvolvimento da vacina contra a covid, já
denominada Soberana 01, que entrou na primeira fase de testes
clínicos. É a vacina mais adiantada na região da América
Latina e Caribe, que poderá resultar não somente na imunização
da população da ilha, mas numa contribuição no combate à covid
em toda a região.
Assim, China, Cuba e Rússia, três países que se destacam no
cenário internacional pela defesa que fazem da
autodeterminação das nações e povos, ao obterem êxitos com a
produção da vacina ajudam a humanidade a vencer o transe que
está vivendo.
www.reporteriedoferreira.com.br
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