
DA REDAÇÃO

E m cerimônia realizada on-
tem, em sua sede, a Escola
Judicial do Tribunal Regio-

nal do Trabalho da 6ª Região (Ejud6)
empossou a sua nova diretoria,
composta pelo desembargador
Eduardo Pugliesi, como diretor;
pela desembargadora Socorro Eme-
renciano, vice-diretora; e pela juíza
Wiviane de Souza, que ocupa o
posto de coordenadora-geral. “São
três gigantes que tenho absoluta cer-
teza que farão um ótimo trabalho à
frente da Escola”, frisou a presidente

do TRT-6, desembargadora Maria
Clara Saboya Albuquerque Bernar-
dino.

Durante a solenidade, Eduardo
Pugliesi recebeu das mãos do pre-
sidente da Associação Nacional de
Desembargadores (Andes), Marce-
lo Lima Buhatem, a Medalha Andes,
direcionada a instituições e pes-
soas que tenham prestado relevan-
tes serviços à entidade ou se desta-
cado no exercício de suas atribui-
ções.

Realizar
cidadania

Em sua fala, Eduardo Pugliesi
pontuou ainda que “a partir de

hoje, o papel da Escola Judicial do
TRT6 é, sobretudo, de realizar ci-
dadania”. Ele destacou a impor-
tância do órgão se tornar um ins-
trumento capaz de viabilizar a trans-
formação social, como a que é rea-
lizada em cooperação com a Or-
questra de Câmara do Alto da Mina,
do bairro dos Bultrins, em Olinda,
comandada pelo maestro Israel
França. O grupo, que se apresentou
na cerimônia, transforma a vida de
jovens da comunidade e conta com
a cooperação do TRT-6 desde 2017.
"Hoje não temos mais concursos,
então você tem que formar o servi-
dor que tem na casa, transformar
um em dois", acrescentou Pugliesi. 

Diálogo do
Tribunal

Wiviane de Souza destacou que a
meta é ampliar o diálogo do tribu-
nal. "Como a Justiça do Trabalho é
uma Justiça eminentemente social,
a gente pretende fazer uma escola
mais viva, mais democrática, mais
social e com um diálogo com as ou-
tras instituições, não tão fechada
para o nosso Judiciário Trabalhista,
mas também com diálogo com ou-
tras instituições para dar abertura à
sociedade”, afirmou Wiviane. Tam-
bém ontem, foram inauguradas as
exposições “Melodia da Inclusão” e
“Pinturas Afetivas”, além da galeria
dos ex-diretores da Escola Judicial.

No seu discurso de posse, Eduardo Pugliesi ressaltou papel vital da entidade: o de realizar cidadania
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Escola Judicial do TRT empossou Eduardo Pugliesi como diretor; Socorro
Emerenciano como vice e Wiviane de Souza como coordenadora-geral

Ejud6 empossa sua 
nova diretoria

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3035/0222- 1° Leilão e nº 3036/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, 
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, 
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão 
Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados de 14/04/2022 até 24/04/2022, no primeiro leilão, e de 29/04/2022 até 09/05/2022, no 
segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AM, AP, CE, DF, GO, MA, 
MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO e no escritório do leiloeiro, Sr. EDUARDO DE 
WERK, no endereço Rua Emilio Blum, 131, torre B, sala 706, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.020-010, 
(48) 98404-8161 / (48) 3036-1429. Atendimento no horário de segunda a sexta das 09:00 às 12:00hs 
e 14:00 às 18:00hs (Site: www.gestordeleiloes.com.br). (O Edital estará disponível também no site: 
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 25/04/2022, às 13h (horário de Brasília), 
e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 10/05/2022, às 13h (horário de Brasília), 
ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço : www.gestordeleiloes.com.br)
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MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

O presidente Jair Bolsonaro contará com o apoio de
partidos como PL, PP, Republicanos, PTB, PSC e
Patriota. O Republicanos ainda era dúvida, mas com as

chegadas do vice-presidente Hamilton Mourão, que
disputará o Senado pelo Rio Grande do Sul, do ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que disputará o
governo de São Paulo, e a ministra dos Direitos Humanos,
Damares Alves, que disputará o Senado pelo Amapá,
consolidaram a chegada da legenda para a coligação de
reeleição do presidente da República.

Partindo desse pressuposto, há uma defesa, que antes era
velada, mas que ontem foi tornada pública por bolsonaristas,
que o PP e o Republicanos possam integrar formalmente a
coligação liderada por Anderson Ferreira para o governo de
Pernambuco. Há uma forte expectativa dos aliados de
Anderson de que esse movimento possa prosperar.

O grande obstáculo é que os dois partidos já sinalizaram
aliança com o PSB do pré-candidato Danilo Cabral e
pretendem permanecer na Frente Popular. A questão é que o
PP é um diretório constituído, o que dificultaria qualquer
movimento mais brusco sem a anuência do presidente
estadual da sigla, o deputado federal Eduardo da Fonte, uma
vez que na eleição passada o senador Fernando Bezerra
Coelho tentou levar o MDB para a oposição e não conseguiu
justamente por conta de o diretório estadual ter autonomia
para trilhar o caminho que julgasse pertinente no estado.

Enquanto o Republicanos é comissão provisória, o que
daria, de acordo com uma fonte em reserva, a possibilidade
de um direcionamento nacional para a coligação de
Anderson. Esta fonte prossegue, lembrando os casos de
disputas anteriores, como do PDT, que por duas vezes
figurou em coligações opositoras mesmo sendo aliado do PSB
em 2014 e 2018, por direcionamento nacional.

Prestes a concluir o prazo de filiação, que se encerra no
próximo dia 2, ainda haverá muita expectativa quanto ao
futuro destes partidos, que serão disputados tanto por
Danilo Cabral quanto por Anderson Ferreira, que renderão
preciosos segundos de guia eleitoral e a garantia de uma
coligação mais robusta e representativa.

Guia
A divisão do tempo da propaganda eleitoral gratuita para

as eleições somente será definida no segundo semestre,
quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizará
audiência pública com representantes dos partidos, das
federações e das emissoras de rádio e televisão para
debater a elaboração do chamado plano de mídia. Até lá, só
previsões e estimativas. O guia eleitoral será veiculado de
26 de agosto a 29 de setembro, no primeiro turno. Em caso
de segundo turno, a transmissão ocorrerá de 7 a 28 de
outubro.

CPF E CNPJ > “O PT tem CNPJ e não CPF. A briga é de
Marília com a família. Não é uma briga do PT com a família
Campos”, destacou o vereador Osmar Ricardo. O
parlamentar afirmou que o PT apoiará Danilo Cabral para o
governo num projeto que visa eleger Lula presidente em
outubro.

INOCENTE QUER SABER > Lula indicará mesmo seu
advogado Cristiano Zanin e a esposa de Chico Buarque,
Carol Proner, para o STF caso seja eleito em outubro?

Bolsonaristas apostam em verticalização
de aliança com PP e Republicanos 

EDMAR
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M ilhões de pessoas na
zona leste da cidade
chinesa de Xangai ini-

ciaram um confinamento ontem
(28), com o objetivo de conter o
maior foco de covid-19 na China.
As autoridades anunciaram no
domingo à noite um confina-
mento em duas fases na cidade 25
milhões de habitantes para orga-
nizar testes em larga escala.

O anúncio provocou uma corri-
da aos mercados de moradores
cada vez mais irritados com a in-
capacidade das autoridades de
conter o foco da doença após três
semanas de medidas restritivas. O
governo tentou evitar os fecha-
mentos severos aplicados em ou-
tras cidades do país, optando por
confinamentos direcionados para
não afetar a economia de Xangai.

A cidade se tornou nas últimas
semanas o principal foco de co-
vid-19 na China e registrou nesta
segunda-feira o novo recorde de
3.500 contágios em 24 horas. A
área confinada a partir desta se-
gunda-feira é o distrito leste co-
nhecido como Pudong, que inclui
o principal aeroporto internacio-
nal e o distrito financeiro da ci-
dade.

Moradores 
irritados

O confinamento prosseguirá até
sexta-feira, quando passará a ser
aplicado no setor mais populoso
Puxi, a zona oeste da cidade. O go-
verno chinês anunciou que adotou
"passos para conter a propagação da
epidemia, garantir o bem-estar e a
saúde das pessoas e erradicar as in-
fecções o mais rápido possível".
Mas nas últimas semanas foram
adotadas medidas restritivas nos
bairros, situação que irritou muitos

moradores com os repetidos confi-
namentos em casa.

Alguns criticaram nesta segunda-
feira as poucas horas de alerta antes
do início do confinamento em me-
tade da cidade. "Realmente não en-
tendemos as medidas de gestão e
controle de Xangai. Há algumas in-
consistências", reclamou um ho-
mem que se identificou pelo so-
brenome Cao em uma fila de su-
permercado. "Depois de tanto tem-
po (a cidade) não controlou o vírus
e os números continuam aumen-
tando", completou. O governo não
explicou de que maneira as medidas

afetarão o transporte aéreo ou o
porto da cidade.

A China conseguiu manter o vírus
sob controle nos últimos dois anos
com uma estratégia rígida "covid
zero", que inclui confinamentos em
larga escala de cidades, inclusive por
poucos contágios. Mas a variante
ômicron é mais difícil de erradicar
e nas últimas semanas foram regis-
trados milhares de casos diários. Os
números do país são insignificantes
globalmente, mas representam um
forte aumento na comparação com
o balanço menos de 100 contágios
diários de fevereiro.

UCRÂNIA 
Ao menos 5 mil pessoas morreram na

cidade de Mariupol, segundo informou o
governo ucraniano à imprensa. 6 Radar

INCLUI BRASIL, MUNDO E ÚLTIMAS

Partido
desiste de
processo

LOLLAPALOOZA

Governo chinês determinou o confinamento da população da cidade para realizar testagem em massa

Xangai tem surto de Covid

Recife, terça-feira, 29 de março de 2022

Folha de Pernambuco
politica@folhape.com.br - (81) 3425-5870

Cidade, com 25 milhões de habitantes, registrou 3,5 mil novos casos em apenas 24 horas

HÉCTOR RETAMAL / AFP

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ALIANÇA AVISO DE PUBLICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO Nº 
001/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2022

O Fundo Municipal de Saúde de Aliança do Estado de Pernambuco, através da CPL do FMSA nomeada 
pela Portaria nº 003/2022, torna público para conhecimento dos interessados a presente licitação que tem 
por objeto: Credenciamento de prestadoras de serviços de saúde, prestação de serviços de exames de 
Ultrassonografia, com base na tabela de preços do SUS, visando a formação de Rede Complementar de 
Saúde. O Edital, o Termo de Referência e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no site 
do município www.aliança.pe.gov.com. O valor estimado para o referido credenciamento é de R$ 76.296,00 
(setenta e seis mil, duzentos e noventa e seis reais). Inicia-se o recebimento das documentações e 
propostas de preços a partir do dia 30/03/2022 a 13/04/2022 Horário: das 08h:00m as 12h:00m. Data da 
Sessão de abertura de envelopes: 18/04/2022. Divulgação do resultado do credenciado: 20/04/2022 Local 
de recebimento: Sala de Licitações do Fundo Municipal de Saúde de Aliança, no prédio da Prefeitura 
Municipal de Aliança – PE, Setor de Licitação, Rua Domingos Braga, s/n, – Centro - Aliança – PE, ou através 
do endereço eletrônico: fmsalicitacao@gmail.com. Lidiany Cavalcante de Melo –Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE

AVISO DE RETOMADA / CONTINUAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2022

RETOMADA / CONTINUAÇÃO do Processo Nº: 010/2022. Chamada Pública: 001/2022. CPL. Serviço. Objeto: 
Credenciamento de pessoas jurídicas, preferencialmente sem fins lucrativos, especializadas na prestação de 
serviços médicos de forma complementar, a fim de realizar promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento dos 
usuários do SUS, ofertados nas Unidades de Saúde pertencentes ao Município Solidão-PE, conforme 
especificado no Termo de Referência. Após o Tribunal de Contas / PE, analisar documentação solicitada, foi 
reduzido o valor global do objeto e retificado o período de recebimento da documentação. Valor Global Estimado 
Reduzido Para: R$ 1.300.025,24. RETIFICADO O INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO PARA: Período para recebimento do envelope contendo a documentação 
das pessoas jurídicas interessadas ocorrerá a partir do dia 30/03/2022 estendendo-se até o dia 30/03/2023.  
Informações, edital e anexos podem ser obtidos na Prefeitura: R Luiz Carolino de Siqueira, 184, Sala de 
Licitações, Centro, Solidão-PE. CEP: 56.795-000. Fone: 0xx87-3830-1141/1140, no horário de 8:00h às 14:00h, 
de segunda a sexta-feira; retirada de edital e anexos preferencialmente no site: www.solidao.pe.gov.br; ou, 
ainda, através de solicitação por e-mail: cplprefeiturafms@hotmail.com. Em, 29/03/2022.

Djalma Alves de Souza
Prefeito

AGÊNCIA O GLOBO

Após determinação do presi-
dente Jair Bolsonaro, o PL desis-
tiu da ação na qual havia pedido
ao Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) que vetasse manifestações
políticas durante o festival de
música Lollapalooza. De acordo
com o colunista do GLOBO, Lau-
ro Jardim, Bolsonaro telefonou
para o presidente nacional do
PL, Valdemar Costa Neto, deter-
minando a retirada da ação.

No domingo, o ministro Raul
Araújo, do TSE, havia concedido
liminar atendendo ao pedido do
PL para proibir suposta propa-
ganda eleitoral antecipada por
parte dos artistas. Segundo um
auxiliar de Bolsonaro, diante da
repercussão negativa do caso, o
presidente alegou que não teria
tomado conhecimento prévio
da ação do PL, e ordenou a de-
sistência da ação.

A decisão causou incômodo
entre membros da Corte, que já
haviam indicado sua derrubada
no plenário. Ontem, o presiden-
te do TSE, ministro Edson Fa-
chin, disse que o histórico da
Corte é de "defesa intransigente
da liberdade de expressão".

Pedido de 
voto

Em sua decisão, Araújo ale-
gou que os artistas fizeram "co-
mentários elogiosos" a Lula e
"pediram expressamente que a
plateia presente exercesse o su-
frágio em seu nome, vocalizan-
do palavras de apoio e empu-
nhando bandeira e adereço em
referência ao pré-candidato de
sua preferência".

O ministro havia estabelecido
uma multa de R$ 50 mil por cada
ato de desrespeito à decisão.
Ainda no domingo, e empresa
T4F Entretenimento, organiza-
dora do festival, recorreu da de-
cisão. No mesmo dia, Araújo deu
prazo de 24 horas para o PL se
manifestar sobre o recurso.

Em sua nova petição, proto-
colada nesta segunda, o PL in-
formou apenas "requerer a de-
sistência da ação, com conse-
quente arquivamento do feito",
sem maiores detalhes.
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