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Com o estoque baixo, diretoria faz apelo para doadores comparecerem antes das festas de fim de ano; ontem, o secretário da Saúde, Geraldo Medeiros, fez doação. Página 5

Hemocentro da Paraíba precisa de sangue

PB fecha 2021com número 
recorde de transplantes
Com média de uma cirurgia a cada 30 horas, Estado tem aumento de 387% em relação a 2020, o melhor resultado em 20 anos. Página 6

Facilidade ICMS de dezembro do comércio pode ser 
parcelado. Iniciativa é para melhorar fluxo de caixa. Página 17

Em 2022, Dignidade Menstrual 
quer chegar a 700 mil paraibanas

NE é a região com maior número 
de times no Brasileirão 2022

Programa que distribui absorventes atendeu, só este mês, 
35 mil adolescentes da rede pública de ensino. Página 13

Das 124 equipes que irão disputar o campeonato, 39 são 
da região, incluindo quatro clubes da Paraíba. Página 23

A partida não estava acabada, faltava um 
gol para sacramentar a eliminação, e só não veio 
no minuto seguinte por pura sorte, pois a defesa 

mal sabia o que fazer.  Página 22
Felipe Gesteira

Não cultivo nenhuma simpatia por desejos e 
votos de fortuna, dinheiro no bolso, prosperidade. 

Coisas que individualizam, dividem, separam o 
que existe de humano em nós.  Página 2

Mariana Moreira

Mega da Virada Paraibanos fazem fila em lotéricas de olho 
no prêmio de R$ 350 mi, o maior da história do concurso. Página 17
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Esportes
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Políticas

NA PARAÍBA*

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

464.121

22.262.869

282.800.017

9.594

618.870 

5.414.213

CASOS vACINAS APLICADAS

------

330.780.336

9.097.104.632
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

(*) Devido a instabilidade nos sistemas do Ministério da Saúde, não foram divulgadas informações sobre vacinação na PB 
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Leia na edição de amanhã... 

O governador João Azevêdo esteve ontem na sede 
do Jornal A União, em João Pessoa. Antes de 

visitar setores como redação, editora, gráfica e o 
arquivo, concedeu uma longa e exclusiva entrevista, 
em que fala sobre os três anos de sua gestão, os 
desafios para o próximo, os projetos de retomada 
econômica para o estado, saúde, investimentos e 
política, entre outros temas. A entrevista, completa, 
sairá na edição deste sábado, a primeira de 2022, 
para marcar o início do novo ano. Não perca!

Economia

Colunas



E o ano chegou ao fim. Um ano difícil para milhões de 
brasileiros que, além das adversidades relacionadas à pandemia 
de coronavírus, enfrentaram outros graves problemas sociais, 
a exemplo da falta de emprego, da alta do custo de vida e dos 
efeitos do aquecimento global, como secas e tempestades. 
Situação que certamente irá se estender pelos próximos 12 
meses, levando-se em conta o desinteresse do Governo Federal 
em combatê-la.

A transformação deste quadro está mais uma vez nas mãos 
do povo. Em primeiro lugar, sendo solidário consigo mesmo, 
com cada pessoa agindo em relação às outras como se estivesse 
no lugar delas. Ou seja, levando para o campo prático, algo do 
tipo “faço com os outros o que gostaria que fizessem comigo”. 
Menos egoísmo, e mais espírito de coletividade. Uma mão 
lavando a outra, e assim por diante. Esse é o caminho.

Outro fator importante, para a reversão do caos que toma 
conta do país, é valorizar muito o voto nas próximas eleições. 
Ter a consciência de que o aparentemente simples ato de votar 
tem, na verdade, uma poderosa força transformadora, para o 
bem, desde que se saiba fazer as escolhas certas, na hora de ir 
às urnas. Descartar o que não está dando certo, e apostar em 
quem dá provas de que pode servir bem ao país.

Fim de ano é um dos momentos mais apropriados para 
a reflexão. Todo ser humano precisa fazer isso pelo menos 
uma vez na vida. Olhar para dentro de si mesmo, localizar e 
esforçar-se para dissolver os traumas impregnados na alma, 
além de remover o entulho autoritário que a vida às vezes vai 
depositando aos poucos, até formar uma massa de intolerância 
que o torna um ser insociável e que não raro prejudica o próprio 
portador.

É preciso observar o mundo ao redor com o espírito 
desarmado, reconhecendo o que de positivo foi feito, tanto pelo 
desperto como pelas outras pessoas. A gratidão é moeda cara. 
Pode acontecer de o troco que se recebe por ela vir na forma de 
felicidade, sinônimo de amor, de amizade, de solidariedade. Ano 
novo, vida nova. Vale a pena não só acreditar, mas fazer por onde 
a máxima se realize. O mundo fica bem melhor assim.

Importa acreditar Ano curto, tempo longo
O tempo é infinitamente longo, tudo 

que parece não se acabar, em relação à 
gente, é como se fosse infinito. Sucede, 
como numa demorada viagem, a criança, 
no banco traseiro, fica assustada com a 
distância e pergunta a cada instante, can-
sada: “Já chegou?”. Deus não se fatiga, sua 
eterna longevidade ultrapassa os caminhos 
do tempo. Ele não se aborrece, apesar das 
tentativas de descontentamento que a hu-
manidade Lhe tem causado. Também Deus 
não se cansa. Somente por conveniência 
artística, Michelangelo (1511) pintou Deus 
está deitado, no afresco do teto da Capela 
Sistina, depois da criação de Adão; não para 
descansar, mas satisfeito e acordado. Ape-
sar de que criar o homem 
e a mulher tenham sido 
a obra mais difícil, mais 
trabalhosa do que fazer 
céus, terra, fontes, rios, 
mares, florestas e toda a 
sorte de coisas e bichos. 
O Criador continua incan-
sável. Se Deus se cansasse, 
Ele deixaria de ser Deus 
ou pararia o tempo para 
descansar, assemelhando a ausência do 
tempo à escuridão da noite, para fechar os 
olhos, como se comporta toda a natureza. 

 O tempo não tem parado. Caminha ou 
corre, incessantemente, como um misterio-
so contínuo, o que faz com que a gente conte 
seus passos, na ponta do lápis, minuto por 
minuto, dia por dia, e assim como agora, ano 
por ano, rasgando as folhas do calendário e 
jogando as agendas no baú. Igual ao que se 
repete e como acontece hoje, o último dia 
de 2021; amanhã. O primeiro de 2022. É 
um filme, milhares de vezes, já visto. Mas 
quem não deseja vê-lo, muitas vezes, de 
novo? Tudo isso para contar a duração da 
nossa existência, festejando aniversários e 
sobretudo a entrada do ano, chamado novo.        

Há cientistas, como é o caso do meu 
amigo pesquisador Bernardo Boris Var-

gaftig, que afirmam que, com as mudanças 
do tempo, não precisaremos de remédio; a 
saúde abundará, porém, o prazer da vida 
será decrescente, a partir, mais ou menos, 
dos 130 anos, pois cansaremos de existir, 
sofrendo profunda e angustiosa tristeza... 
Isso, convencidos da nossa finitude, diante 
da infinitude do tempo, não haverá tanto 
ânimo e talvez forças para continuar a ca-
minhar nessa longuíssima estrada. Então, 
vivamos o tempo que temos, carpe diem! 
Queira ou não, o tempo é aquilo que corre 
e passa sem controle, em relação à nossa 
vontade. Nossas ilusões nos enganam , es-
pecialmente quando conseguimos realizar 
um trabalho, uma tarefa ou um objetivo 

difícil, e respiramos pro-
fundo: “Ufa! Deu tempo”. 
Nesse caso, não houve 
controle sobre o tempo, 
mas simplesmente nós nos 
controlamos no tempo, 
que nos foi dado. A maior 
preocupação é fazer tudo 
no seu devido tempo. Afi-
nal, esse Ano Novo, como 
os outros, só tem 365 dias; 

amanhã, 364... 
Hoje, na passagem do ano anterior para 

o posterior, festejamos a sensação de que, 
enfim, vencemos mais uma etapa, e que 
outra iniciará e dias venturosos virão. Eles 
não virão, somos nós que devemos fazê-los. 
Nesse sentido, Santo Agostinho admoesta 
que não somos feitos pelo tempo, somos nós 
os capazes de fazê-lo, inclusive um tempo 
feliz. A felicidade não vem de fora, ela, em ato 
ou potencialmente, está dentro de nós, como 
semente ou fruto. Desejar “muito dinheiro no 
bolso e saúde” até para vender não significa 
a verdadeira felicidade. Caberá a todos nós 
a difícil tarefa de sermos felizes e tornar 
assim os momentos, os dias felizes; quiçá 
o ano de 2022. Coragem, cansar é humano, 
mas vencer o cansaço, também. Deus nos dá 
o modelo anímico: Ele não se cansa... 

Inútil ano bom
E me instigam falar quais desejos 

espero ver realizados no ano vindouro.
E penso que meus desejos cami-

nham na contramão dos padrões con-
vencionais que forjam as mensagens 
e os votos de ano novo circulantes em 
múltiplas modalidades e espaços.

Não cultivo nenhuma simpatia por 
desejos e votos de fortuna, dinheiro no 
bolso, prosperidade. Coisas que indi-
vidualizam, dividem, separam o que 
existe de humano em nós. 

Desejo que a todos seja verdadeiro 
o acesso a dignidade da moradia sem o 
sobressalto do desmoronamento que 
arrasta posses, memórias 
e vidas.

Desejo que a todos seja 
tradução de vida a roupa 
limpa que protege o corpo 
cansado do dia de traba-
lho. Trabalho que, reali-
zado na parceria homem-
natureza, não provoque 
destruição, contaminação, 
poluição, extinção de plan-
tas, bichos, rios e homens. 
Que não seja, pela explora-
ção de muitos por alguns, 
expressão de dor, morte, 
silêncio, corpos invisibi-
lizados, vozes silenciadas, 
criatividades atrofiadas.

Desejo que a todos seja manifesta-
ção de verdade o bom dia partilhado 
na calçada iluminada pelos primeiros 
raios de dia. 

Que a bênção pedida aos pais como 
evocação de proteção e respeito para 
mais um dia de existência seja expres-
são de sensibilidade, afeto, carinho. 
Não repetição de um ritual mecânico 
ensaiado como pose de fotografia espa-

lhada na frieza do anonimato de redes 
e mídias sociais. E quando essa bênção 
não mais seja materializada na existên-
cia de todos, seja doces lembranças a 
animar sentimentos de carinho por nós 
mesmos e por semelhantes e caminhan-
tes do planeta partilhado por gentes, 
bichos, plantas, águas, nuvens, sois.

Desejo que o aroma de café que 
exala de chaleiras fumegantes em fo-
gões que aquecem e aninham corpos, 
corações e sonhos seja presença em 
memórias e manhãs de todos que divi-
dem, sem restrições, o pedaço de pão, 
farto em todas as mesas, o cuscuz que 

ontem brotou em espigas 
de milho cultivadas pelo 
trabalho de homens e ge-
nerosidade da natureza, 
e hoje saciam bocas e es-
tômagos indistintamente. 
Que a fome seja somente a 
antecipação de uma refei-
ção, jamais rotina na vida 
de tantos famélicos de ma-
greza contundente e olhos 
turvados pela tristeza da 
ausência de um singelo 
prato de feijão com arroz.

Meu desejo de ano 
novo é simples e, talvez por 
isso, impossível. 

Quando os desejos e 
sonhos ganham a embalagem de merca-
dorias, acessível a poucos, a vida perde 
a essência de mero pulsar de órgãos e 
sentimentos e se converte em vãs ma-
nifestações de trivialidade, ausências 
de gente, precariedade e escassez de 
pessoas. 

E soma apenas fortuna, prosperi-
dade e dinheiro no bolso. E como são 
parcos esses bolsos!  

 O tempo não tem 
parado. Caminha ou 

corre, incessantemente, 
como um misterioso 

contínuo...   

 Quando os 
desejos e sonhos 

ganham a embalagem 
de mercadorias, a vida 

perde a essência de 
mero pulsar de órgãos 

e sentimentos e se 
converte em vãs 
manifestações de 
trivialidade   

Fotolegenda
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Assinaturas de dois convênios vão permitir consolidar ações no âmbito da regularização fundiária no Estado
O Governo do Estado, por 

meio da Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Rural e 
Regularização Fundiária (Em-
paer), vinculada à Secretaria 
de Estado da Agropecuária e 
da Pesca (Sedap), conclui as 
atividades de assistência téc-
nica aos agricultores familiares 
no ano de 2021 com as assi-
naturas de dois convênios que 
vão permitir consolidar ações 
no âmbito da regularização 
fundiária na Paraíba.

Conforme o presidente da 
Empaer, Nivaldo Magalhães, o 
primeiro acordo assinado foi 
de cooperação técnica com o 
Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agraria (Incra), 
para a emissão de Declaração 
de Aptidão ao Pronaf (DAP). 
Este termo, assinado por in-
termédio da Superintendência 
Regional do Incra no Estado da 
Paraíba, é inédito no Brasil. 

O segundo convênio trata 
da parceria entre Agência Na-

cional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Anater) e a 
Empaer, cujo objetivo é ofere-
cer serviços de assistência téc-
nica para famílias assentadas, 
desenvolver socioeconomica-
mente as Unidades Produtivas 
Familiares e os assentamentos 
como um todo, no âmbito do 
Programa de Consolidação de 
Assentamentos - Produzir Bra-
sil – Nordeste. 

Serão atendidos 305 as-
sentados de cinco assentamen-
tos em dois municípios que 
serão assistidos com a regula-
rização fundiária, começando 
pelo georeferenciamento, cer-
tificação, assistência técnica, 
parcelamento e, no final, a ti-
tulação.  Esse projeto envolve 
R$ 1,5 milhão em dois anos, 
tendo contrapartida solidária 
em torno de 30 por cento pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Empaer-PB, em prestação 
de serviços, e o restante como 
participação da Anater.

Com este trabalho de 
acompanhamento dos exten-
sionistas rurais, as famílias te-
rão acesso às políticas públicas 
de crédito, à comercialização 
da produção em feiras e aos 
programas governamentais, 
além de receber semente, edu-
cação cooperativista, assesso-
ria financeira, e mais a orga-
nização dos agricultores para 
produção, comercialização e 
acesso planejado às fontes de 
financiamento e a orientação 
gerencial das unidades de pro-
dução.

Governo garante atendimento 
às famílias agricultoras na PB

“O partido decidirá se o melhor 
para o MDB é fazer uma aliança 
ou se é melhor ter uma candi-
datura própria”, disse Venezia-
no. O senador, porém, espera 
se encontrar com o governador 
João Azevêdo antes da reunião 
do diretório estadual. Uma coi-
sa é certa: Roberto Paulino, vice
-presidente do MDB, já anteci-
pou que apoiará a reeleição do 
governador. 

Decisão já antecipaDa  
Em entrevista a uma emissora de 
rádio, o senador Veneziano Vital 
do Rêgo disse que até o final de 
janeiro o MDB deverá definir os 
rumos que o partido tomará na 
eleição de 2022. Para isso, con-
vocará uma reunião com os in-
tegrantes da legenda. “Tem as 
duas teses [candidatura própria 
ou composição]. Para uma ou 
para outra, será uma decisão 
majoritária”, disse. 

Na hipótese de decidir sair do Ci-
dadania, o governador João Aze-
vêdo já tem dois convites bem for-
malizados: do PSD, cujo presidente 
Gilberto Kassab é entusiasta dessa 
filiação, e do PSB, partido pelo qual 
foi eleito em 2018 – com a anuên-
cia e o desejo, claro, do presidente 
deste último, Carlos Siqueira.   

convites formalizaDos 

auxiliar Diz que irá aconselhar o governaDor a 
sair Do ciDaDania, caso ocorra aliança com psDB 

no final De janeiro 

A formação de federações partidárias está se tornando, por assim dizer, uma ‘dor de cabeça’ 
para agentes políticos nos estados. Por motivos óbvios: aquilo que pode ser bom para a ins-
tituição partidária em nível nacional, não necessariamente será viável no recorte regional. 
Na Paraíba, temos um exemplo ilustrativo disso. A direção nacional do Cidadania, partido do 
governador João Azevêdo (foto), está em tratativas com o PSDB para formar uma federação. 
Ocorre que os tucanos são adversários do governador e até já lançaram a pré-candidatura 
de Pedro Cunha Lima para a disputa ao Governo do Estado. Tanto o governador quanto o 
deputado tucano afirmaram que essa convivência partidária não seria possível. A coluna 
indagou a um dos auxiliares mais próximos do governador, em off: ele fica no Cidada-
nia, se houver a aliança com o PSDB? “Se depender de mim, não. Vou aconselhar que 
ele saia”, disse. Insisti: mesmo que o governador fique como condutor da federação? 
“Mesmo assim, sou da opinião que ele saia. O PSDB é um partido em decadência, 
perdeu a sua identidade, não é aquele PSDB de Mário Covas, de FHC. E teria muito 
problemas para administrar isso no interior. O Cidadania disputou com o PSDB em 
vários municípios [em 2020). Não daria certo”, argumentou a privilegiada fonte.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo 
reagiu, nas redes sociais, à declaração do ex-
juiz Sérgio Moro de que a operação Lava Jato 
combateu com eficiência o PT. “Grande respon-
sável pela crise que o país está atolado. Escroto 
e nojento”, postou o dirigente partidário. A de-
claração de Moro foi vista como ‘ato falho’: ele 
sempre negou que a operação tivesse por alvo 
partidos políticos.  

presiDente Do pt Da pB  
reage a moro: “nojento” 

sairá antes Do prazo 

‘DoBraDinha’ em itapororoca 

A secretária da Articulação Municipal, Ana Cláu-
dia Vital do Rêgo (Podemos), deixará a pasta an-
tes do prazo estabelecido pelo governador João 
Azevêdo – 30 de março – para que auxiliares que 
serão candidatos em 2022 se desincompatibili-
zem. Ela deverá entregar a secretaria no mês de 
janeiro. “Até porque precisa cuidar da campanha 
em busca dos apoios”, justificou Veneziano.     

E o deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB), que 
é pré-candidato a deputado federal nas eleições do 
próximo ano, fechou ‘dobradinha’ com George Mo-
rais, superintendente executivo da Mobilidade Urba-
na de João Pessoa, que disputará cadeira na ALPB. 
No município de Itapororoca, a prefeita Elissandra 
Brito (DEM) já declarou apoio a ambos. 
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Em seis municípios

Sine-PB oferece mais de 
150 vagas de empregos

O Sistema Nacional de 
Emprego na Paraíba (Sine
-PB) disponibiliza, a partir da 
próxima segunda-feira, 157 
oportunidades de trabalho 
em seis municípios paraiba-
nos. João Pessoa é a cidade 
que possui o maior número 
de oportunidades, um total de 
100 vagas, sendo 10 para cos-
tureira de máquina industrial, 
10 para vendedor de serviços 
e 10 para vendedor pracista, 
entre outras funções. 

 Em Campina Gran-
de, estão disponíveis 34 
vagas, das quais quatro 
são para mecânico de ma-
nutenção de máquinas 
industriais. Já na cidade 
de Santa Rita, existem 14 
vagas, entre as quais duas 
para garçom, duas para 
promotor de vendas e 

duas para técnico de con-
trole de qualidade.

Ainda estão sendo dis-
ponibilizadas sete vagas na 
cidade de Guarabira, sen-
do quatro para assistente 
administrativo; uma vaga 
de ajudante de serralheiro 
na cidade de Bayeux e uma 
vaga temporária de vende-
dor para comércio de mer-
cadorias na cidade de São 
Bento.

 Atualmente, o Sine-PB 
possui 14 postos de atendi-
mento em funcionamento, 
dos 15 existentes. Estão em 
funcionamento as unida-
des dos municípios de João 
Pessoa, Campina Grande, 
Cajazeiras, Mamanguape, 
Monteiro, Pombal, Sapé, Ba-
yeux, Conde, Guarabira, Ita-
poranga e São Bento, Santa 

Rita e Cabedelo. Apenas o 
Sine Estadual de Patos se-
gue fechado.

 O atendimento no pos-
to Sine, localizado na Rua 
Duque de Caxias, em João 
Pessoa, ocorre de segunda 
a sexta-feira, das 8h30 às 
16h30, por ordem de che-
gada. São distribuídas 150 
fichas para consulta de em-
prego e 50 para seguro-de-
semprego. Os atendimentos 
nos postos Sine das Casas 
de Cidadania seguem o ho-
rário de funcionamento das 
unidades.

 O Sine-PB realiza o tra-
balho de recrutamento de 
pessoal para empresas insta-
ladas ou que irão se instalar no 
estado. Esses serviços podem 
ser solicitados pelo e-mail: 
estadual@hotmail.com .

Foto: Evandro Pereira

 O atendimento no Sine, na Rua Duque de Caxias, em JP, ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30

A partir de fevereiro, 
a Penitenciária Desembar-
gador Sílvio Porto, em João 
Pessoa, disponibilizará para 
os reeducandos um ateliê 
para produção de artesa-
nato e outras boas práticas, 
onde serão desenvolvidas 
oficinas de diversas tipolo-
gias, a exemplo do macramê, 
peças em argila e tecidos, 
entre outras, além do cultivo 
de horas orgânicas e cultivo 
de plantas em miniatura. 

 Entre os projetos de 
ressocialização nos presí-
dios, o artesanato tem ga-
nhado força com uma boa 
aceitação entre os reeducan-
dos, que aproveitam a oferta 
das oficinas para aprende-
rem uma profissão. Na úl-

tima quarta-feira, ocorreu 
a entrega de certificados da 
oficina de macramê a inte-
grantes da população LGB-
TQIA+ que cumprem pena 
no presídio Sílvio Porto. Elas 
concluíram a primeira etapa 
da oficina de macramê, téc-
nica de habilidades manuais 
originária da Turquia. O pró-
ximo passo será a inscrição 
no cadastro nacional para 
validação dessas habilida-
des e consequente acesso à 
carteira de artesã. 

Na ocasião, o secretário 
de Administração Peniten-
ciária, Sérgio Fonseca, des-
tacou que as pessoas que 
cumprem pena perdem o 
direito à liberdade, porém, o 
Estado deve garantir, pre+-

servar os demais direitos e 
investir em projetos de res-
socialização, uma das me-
tas prioritárias do Governo. 
“Essa vitória, a liberdade, 
vai chegar para vocês um 
dia e vocês devem estar pre-
paradas para poder sair e 
dominar uma técnica como 
esta e outras habilidades 
que vocês terão a oportuni-
dade de aprender. O grande 
objetivo do Governo, atra-
vés da Seap, é fazer com 
que todas as pessoas que 
cumprem pena alcancem a 
ressocialização, retornem 
à sociedade com dignidade 
e uma profissão e o artesa-
nato é uma das atividades 
laborais que tem recebido 
investimentos”, pontuou.

Penitenciária disponibiliza 
ateliê para reeducandos 

Serão atendidos 305 
assentados de cinco 
assentamentos em 

dois municípios, que 
serão assistidos com a 

regularização fundiária
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Estado acumula 9.594 mortes e 464.121 casos da doença; ocupação total de leitos de UTI está em 14%

Mais três falecimentos 
foram confirmados em de-
corrência do agravamento 
da Covid-19 na Paraíba. De 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), as 
mortes aconteceram entre 
a quarta-feira e ontem, aco-
metendo dois homens e uma 
mulher, com faixa etária de 
60 a 77 anos. As vítimas re-
sidiam em João Pessoa, Rio 
Tinto e Santa Rita, sendo um 
dos pacientes sem comorbi-
dade e os demais com hiper-
tensão mais frequente. Com 
isso, o Estado chega ao total 
acumulado de 9.594 mortes.

Também foram regis-
trados novos 266 casos de 
contaminação pelo novo 
coronavírus, sendo três de-
les considerados modera-
dos ou graves. Chegando a 
464.121 casos confirmados 
da doença desde o início da 
pandemia, onde 358.448 
são considerados recupe-
rados. O Estado já realizou 
1.249.199 testes para diag-
nóstico da Covid-19, cons-
tatando casos em todas as 

cidades e óbitos em 222 dos 
223, sendo apenas Riachão 
do Bacamarte sem mortes 
entre seus residentes. 

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico), em todo o esta-
do, é de 14% e 6% em enfer-
marias para adultos. Chegan-
do ao total de 78 pacientes 
hospitalizados em unidades 
de referência para o trata-
mento da doença, sendo cin-
co deles hospitalizados entre 
quarta-feira e ontem.

Fazendo um recorte ape-
nas dos leitos para adultos 
nas macrorregiões de saúde, 
a Região Metropolitana de 
João Pessoa, tem uma taxa de 
ocupação que chega a 26% 
em UTI e 10% em enferma-
rias. Em Campina Grande, es-
tão ocupados 5% dos leitos 
de UTI e 1% de enfermarias. 
Já no Sertão, estão ocupados 
22% e 8% dos leitos de UTI 
e enfermarias para adultos, 
respectivamente.

Com instabilidade nos 
sistemas e-SUS Notifica e SPI
-PNI, os dados referentes à 
vacinação contra a Covid-19 
não puderam ser atualizados 
pelo Ministério da Saúde.

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

PB confirma mais 266 novos 
casos e três mortes por Covid

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

No país

Instituto Nacional de Meteorologia  
alerta para fortes chuvas até amanhã

Depois da chuva forte 
causar diversos danos nas 
cidades de Lençóis, Itabuna, 
Caravelas e Ilhéus, na Bahia, 
e no norte de Minas Gerais, 
como nas cidades de Pedra 
Azul e Salinas, o Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet) alerta sobre a con-
dição de tempestades em 
parte das regiões Sudeste 
e Centro-Oeste até amanhã.

Alerta
Segundo o Inmet, até 

a noite do dia 1º de janei-
ro de 2022, uma massa de 
ar úmida e instável deverá 
provocar muita chuva so-
bre o norte, centro e leste 
de Goiás, Distrito Federal 
e no noroeste de Minas Ge-
rais, onde os totais de chuva 
podem superar os 200 mi-
límetros (mm). Além disso, 
os totais de chuva no centro, 
sul e leste de Minas Gerais 

e na região serrana e sul do 
Rio de Janeiro devem variar 
entre 70 e 100 mm. Não es-
tão descartadas eventuais 
quedas de granizo nessas 
áreas.

Os acumulados de chuva 
em dezembro de 2021 (con-
siderando dados até a manhã 
do dia 27/12) já ultrapassa-
ram, e muito, a média de todo 
o mês. Em algumas Estações 
Meteorológicas do Inmet, o 
mês de dezembro de 2021 é 
o mais chuvoso há pelo me-
nos 15 (quinze anos).

Virada
A virada do ano deve 

ser de chuva em grande par-
te do país, mas o clima con-
tinuará quente e abafado. 
Segundo os meteorologis-
tas, há grande possibilidade 
de chuva no Centro-Oeste, 
Norte e Sudeste.

Histórico
O mês de dezembro de 

2021 foi marcado por muita 

chuva em grande parte da 
Bahia e no norte de Minas 
Gerais e do Espírito Santo. 
O principal fenômeno me-
teorológico responsável 
pelas chuvas nessas áreas 
foi a Zona de Convergência 
do Atlântico Sul (ZCAS). A 
ZCAS é um dos principais 
sistemas meteorológicos 
responsáveis pela repo-
sição hídrica em parte do 
Brasil central no período 
chuvoso e tem como carac-
terística a persistência de 
uma faixa de nuvens que 
fica, praticamente estacio-
nada, provocando muita 
chuva sobre as mesmas 
áreas por, pelo menos, qua-
tro dias consecutivos.  Além 
da ZCAS, a temperatura 
da superfície do mar nos 
oceanos Pacífico e Atlânti-
co também contribuiu para 
potencializar as condições 
das chuvas.

No Oceano Pacífico, a 
atual temperatura do mar 
abaixo da média configura 

o fenômeno La Niña. Tecni-
camente, é chamado de fase 
fria do fenômeno El Niño – 
Oscilação Sul (ENOS). Atual-
mente as anomalias são da 
ordem de -1,1°C, o que de-
fine o fenômeno como de 
intensidade moderada. A 
maioria dos modelos de pre-
visão gerados pelos princi-
pais centros internacionais 
de Meteorologia indica uma 
probabilidade superior a 
60% de que se mantenha o 
fenômeno La Niña durante 
o verão, podendo atingir a 
intensidade de moderado 
entre os meses de dezem-
bro/2021 e janeiro/2022.

Já no Oceano Atlântico 
Sul, as temperaturas da su-
perfície do mar estiveram 
em torno de 0,5°C acima da 
média em toda a costa da 
região Nordeste do Brasil, 
favorecendo a manutenção 
e permanência da banda de 
nebulosidade da ZCAS so-
bre grande parte do estado 
da Bahia.

Karine Melo
Agência Brasil

Criado em março de 
2020, o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar para 
Covid-19, da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), já 
agilizou a internação para 
mais de 20 mil pessoas. O 
setor tem o objetivo de faci-
litar e organizar o acesso aos 
serviços do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e prover os 
recursos necessários para a 
assistência. 

O processo de Regula-
ção se inicia a partir da soli-
citação do estabelecimento 
de saúde onde o paciente se 
encontra e a necessidade de 
transferir essa pessoa, que 
está com suspeita ou con-
firmação de Covid-19, aos 
hospitais de referência que 
constam no Plano Estadual 
de Contingenciamento. 

A implantação de um 
centro regulador como estra-
tégia de gestão em Saúde Pú-
blica tem como objetivo prin-
cipal unir as ações voltadas 
para a regulação do acesso na 
área hospitalar propiciando 
o ajuste da oferta disponível 
às necessidades imediatas da 
população. 

“Por meio do Centro, a 
gestão sabe quem está pre-
cisando de leitos e, o mais 
importante, quem precisa 
primeiro da vaga. O servi-
ço salva porque entrega, em 
tempo oportuno, a vaga que 
o paciente precisa para co-
meçar a ser cuidado e isso 
é decisivo. Se não tem uma 
área de inteligência em saú-
de como essa, a gente perde a 
autonomia, a capacidade e, o 
que é bem pior, perde vidas”, 
observou o secretário execu-
tivo de Saúde da Paraíba, Da-
niel Beltrammi.

A gerente executiva de 
Regulação e Avaliação da 
Assistência da SES, Carolina 
Lucena, informou que a equi-
pe é formada por médicos, 
enfermeiros e videofonistas 
que trabalham em um ser-
viço de 24 horas, analisando 

cada caso específico e clas-
sificando o risco através de 
informações sobre as condi-
ções clínicas, exames com-
plementares e diagnóstico 
médico. 

“Esses profissionais uti-
lizam protocolos para ca-
racterizar a necessidade de 
internação de determinado 
paciente, sendo enfermaria 
ou UTI, e encaminham essa 
solicitação para o hospital de 
referência”, explica. 

Quanto à demanda de 
internação hospitalar, no ano 
de 2020, no início da pan-
demia, os meses de maio e 
junho foram os de maior mo-
vimentação, com uma média 
de 45 e 35 internações/dia, 
respectivamente. Esse cená-
rio mudou em 2021. Em ja-
neiro, o centro regulava, em 
média, 24 pacientes, por dia. 
Em fevereiro, esse número 
subiu para 31 e, em março, a 
média subiu mais ainda para 
68 pacientes regulados, ao 
dia. Atualmente, são cerca de 
12 internações diárias.

O Centro de Regulação 
para Covid-19 funciona em 
contato direto com os mu-
nicípios, para habilitar a in-
ternação de pacientes com 
síndrome gripal, com ne-
cessidade de tratamento em 
rede especializada.

As unidades que, em 
algum momento, foram re-
ferências, são federais, esta-
duais e municipais, que ficam 
em vários municípios das três 
macrorregiões do estado. 

Na Região Metropolitana 
de João Pessoa (1ª macro), 
estão o Complexo de Doen-
ças Infecto-Contagiosas Cle-
mentino Fraga; Prontovida; 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley; Maternidade Frei 
Damião e os Hospitais Orto-
trauma, São Vicente de Pau-
lo, Metropolitano Dom José 
Maria Pires, de Emergência 
e Trauma Senador Humberto 
Lucena, do Valentina, Santa 
Isabel e São Luiz.

Regulação da SES agiliza 
internação de pacientes

Em assembleia geral 
do Convention & Visitors 
Bureau ocorrida ontem, os 
hoteleiros Marcus Abran-
tes e Cláudio Filho foram 
reeleitos presidente e vi-
ce-presidente da entida-
de. Em uma eleição com 
a presença das empre-
sas associadas, Marcus 
Abrantes foi reconduzido 
ao cargo e será respon-
sável pela Gestão do CVB 
para o biênio 2022/2023. 
Na eleição também foram 
escolhidos mais sete em-
presários da indústria de 
eventos para compor os 
novos Conselhos de Ad-
ministração e Fiscal.

O presidente reeleito 
segue à frente da entidade 
com a missão de reposicio-
nar o destino João Pessoa 
no mercado de eventos 
nacional, em um momento 

de transição pós pandemia 
e atrair mais congressos 
e eventos para a capital 
paraibana e seus destinos 
de atuação em períodos 
de baixa demanda, além 
de continuar ampliando a 
visibilidade da capital pa-
raibana através da atração 
de novos negócios e movi-
mentando a economia em 
parceria com o Governo 
da Paraíba/SETDE/PBTur, 
Prefeitura de João Pessoa/
Setur, Sebrae, ABIH e Feco-
mércio.

O Convention Bureau 
cumpriu também o obje-
tivo de apresentar o des-
tino para congressos em 
visitas técnicas de inspe-
ção e comercialização de 
suas empresas associadas. 
“Agradeço a confiança dos 
empresários, especialmen-
te de nossa diretoria e da-

Hoteleiro Marcus Abrantes é reeleito 
presidente do Convention Bureau de JP 

Presidente: Marcus Abrantes (Welkom Hotéis)

Vice-Presidente: Cláudio Filho (Hotel Atlântico)

Diretores do Conselho de Administração:
Rossano Lira (Telasat Tecnologia)
Elízia Lopes (Internacional Turismo)
Paulo Menezes (P Mais Eventos)
Izaul Lopes (Apoio Turismo)
Allan Sales (Jadai Eventos)

Diretores do Conselho Fiscal:
Rodrigo Bione (Bione Tecnologia)
Ricardo Miranda (Versalhes Recepções)

Confira como fica a Diretoria Executiva 
para o biênio 2022/2023:

queles que estão ao nosso 
lado no desejo de ver João 
Pessoa como um destino 
turístico consolidado e nos 
ajudam a construir dias 

melhores. Fico lisonjeado 
em dar sequência ao tra-
balho em prol do fortaleci-
mento do turismo paraiba-
no”, destacou.

Os acumulados de chuva em 
dezembro de 2021 já ultrapassaram, 

e muito, a média de todo o mês
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Leilão de veículos
O Detran-PB realizará, nos próximos dias 12 e 13 de 
janeiro, o primeiro leilão de veículos de 2022. São mais 
de 400 carros e motos a serem leiloados. Página 8
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Fator RH negativo apresenta volume pratricamente zerado; órgão faz apelo para doadores antes das festas do Réveillon

O período de fim de ano 
geralmente é marcado pela 
queda nas doações de sangue 
devido às festividades que 
acabam afastando os doado-
res. Para lidar com o proble-
ma, sobretudo na queda das 
bolsas de sangue de fator RH 
negativo, o Hemocentro da 
Paraíba lança um apelo para 
que os doadores busquem o 
local para fazer sua doação 
antes das festas de Réveillon. 
Hoje, o Hemocentro, loca-
lizado na Avenida Pedro II, 
em João Pessoa, funciona até 
o meio-dia e 
retoma suas 
a t i v i d a d e s 
na segunda-
feira (3) em 
horário nor-
mal, das 7h às 
17h30.

A diretora 
do Hemocen-
tro da Paraíba, 
Shirlene Ga-
delha, explica 
que a deman-
da por san-
gue aumenta 
no período 
do início do ano, sobretudo 
pelo aumento do número de 
acidentes e da necessidade 
de infusão de sangue para 
as vítimas. Ela alerta que o 
Hemocentro contava, até on-
tem, com apenas quatro bol-
sas com fator negativo.

“Estamos com o públi-

co doador muito reduzido 
e isso é bem preocupante. 
Sabemos que o sangue não 
pode parar, as cirurgias de 
urgência têm que acontecer, 
os acidentados também pre-
cisam fazer a infusão dessas 
bolsas, tanto de plaquetas 
como de sangue total, e nos-
sos pacientes oncológicos 
que precisam de transfusão. 
Se a gente não tiver doador, 
vamos ficar desabastecidos”, 
lamenta Shirlene.

Como forma de estimu-
lar a doação antes das fes-
tas, o secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medeiros, 
esteve no Hemocentro, on-

tem, fazendo 
seu papel de 
cidadão. “Es-
tamos somen-
te com quatro 
doadores em 
sala, inclusive, 
nosso secretá-
rio de Saúde, 
doutor Geral-
do Medeiros, 
veio fazer 
sua doação. A 
gente faz um 
apelo a toda 
população da 
Paraíba, que 

venham fazer suas doações 
antes das festividades, por-
que sangue é vida, e sem san-
gue a gente não pode viver”, 
acrescentou a diretora do 
centro.

Ainda de acordo com 
Shirlene Gadelha, o estoque 
em geral está dentro do espe-

André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Hemocentro entra em alerta 
com baixo estoque de sangue
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Hemocentro contava ontem com apenas quatro bolsas com fator negativo, número insuficiente para casos de emergência

Foto: Marcus Russo

rado para o período, porém, 
ela reforça que o fator “o -” está 
praticamente zerado, corren-
do um grande risco de não ter 
como ajudar pessoas que pre-
cisem desse tipo sanguíneo. 
“Muitas vezes um paciente só 
solicita para fazer infusão de 
três bolsas. Se isso acontecer, 
a gente não vai poder atender 

esses pedidos”, comentou.
Para os doadores que 

não conseguirem compare-
cer ao Hemocentro da Paraí-
ba antes dos festejos de fim 
de ano, a dica é fazer a doa-
ção logo na primeira semana 
de 2022, mas se atentando 
ao intervalo entre o último 
copo de bebida alcoólica e a 

cessão de parte do sangue. 
“A gente precisa dar um in-
tervalo para que essa bebida 
não vá fazer efeito, a gente 
pede que as pessoas mante-
nham um espaço de tempo 
de 8h a 12h entre a bebida e 
a doação, mas o prazo míni-
mo é de 6h”, avisou Shirlene 
Gadelha. 

O Hemocentro da Paraíba 
funciona até o meio-dia 

de hoje. O atendimento ao 
publico será retomado na 

segunda-feira, dia 3

Serviço

A Prefeitura de João 
Pessoa, por meio da Su-
perintendência Executi-
va de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP), permanecerá 
em regime de plantão hoje 
com o objetivo de garantir 
a segurança viária e reduzir 
pontos de congestionamen-
tos durante os deslocamen-
tos das pessoas pelos bair-
ros ou na região da orla. 

Os ônibus na capital 
trafegarão com a frota redu-
zida, o equivalente a 70% da 
quantidade de veículos dos 
dias normais. Já no feriado 
do sábado, dia 1º de janeiro,  
serão 30% dos ônibus circu-
lando.  Os canais de comuni-
cação também permanece-
rão ativos, caso a população 
registre ocorrências de ur-
gência no trânsito.

De acordo com San-
derson Cesário, diretor de 
operações da Semob-JP, 40 
agentes de mobilidade ur-
bana estarão trabalhando 
durante a virada de ano. Os 
servidores estarão tanto em 
campo, quanto observando 
as 100 câmeras de monito-
ramento integradas ao Cen-
tro Operacional de Trânsito 
e Transporte (COTT).

“Apesar de não termos 
eventos públicos, conforme 
determina o decreto muni-
cipal, existe a expectativa de 
que haja o aumento do fluxo 
de pessoas e veículos, nas 

vias próximas da orla, espe-
cialmente, entre os bairros 
do Bessa, Manaíra, Tambaú 
e Cabo Branco. Por isso, es-
taremos com equipes rea-
lizando rondas por toda a 
cidade, atendendo as urgên-
cias de trânsito, fiscalizando 
irregularidades, bem como 
atuando quando observa-
dos pontos congestionados”, 
explica Sanderson Cesário.

Urgências
A Semob-JP ressalta 

que, em caso de urgência de 
trânsito, a população pode 
entrar em contato, ligando 
para o disk 118 ou enviando 
mensagem para o whatsapp 
do COTT: (83) 98760-2134.

As equipes de agen-
tes de mobilidade estarão 
em alerta também para o 
cumprimento do Código de 
Trânsito Brasileiro (COTT), 
por isso, fique atento para 
não cometer infrações, 
mantendo o trânsito orde-
nado e seguro. Atenção para 
algumas dicas: não pare o 
veículo trancando garagens, 
apenas estacione em local 
permitido, não permaneça 
em fila dupla, mantenha ve-
locidade reduzida e respei-
te as sinalizações.

Ônibus em CG
A Prefeitura de Cam-

pina Grande, por meio da 
Superintendência de Trân-

sito e Transportes Públicos 
(STTP) divulgou, na manhã 
de ontem, um esquema es-
pecial de transporte públi-
co para as festividades de 
Ano-Novo.

Hoje, 31 de dezembro, 
a circulação dos ônibus ur-
banos será igual ao horário 
do sábado, operando das 
5h às 19h, com redução 
gradativa da frota, a partir 
das 14h.

No feriado de amanhã, 
1º de janeiro, haverá ôni-
bus circulando equivalente 
ao horário de domingo, so-
mente nas seguintes linhas: 
090A – 092 – 263 – 303 e 
004, com uma frota de nove 
veículos, das 6 às 12h.

Para mais informações 
sobre os horários do trans-
porte coletivo, o usuário 
pode entrar em contato 
pelo (83) 3341-1517, tanto 
por ligação, como por men-
sagem via WhatsApp Mobi-
lidade.

Frota de ônibus reduzida em JP e CG

Esquema de trânsito no 
Réveillon na capital terá 40 
agentes  de trânsito, além 

do monitoramento das 
100 câmeras instaladas em 

vários pontos da cidade
Frota de ônibus de JP funcionará hoje e amanhã em esquema especial

Foto: Evandro Pereira

As equipes de agentes 
da Autarquia Especial Mu-
nicipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) vão iniciar o ano 
de 2022 com a realização 
das ações de zeladoria nas 
praias de João Pessoa, na 
manhã de amanhã. Mais de 
400 agentes de limpeza vão 
executar os serviços.

O superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, afir-
ma que foi elaborado um 
plano operacional para as 
praias, no primeiro final de 
semana do ano, sem prejuí-
zo das demais atividades 
de limpeza urbana, que 
reúnem o trabalho de mais 
de mil agentes de limpe-
za urbana. A execução dos 
serviços começa às 5h. 

Ricardo Veloso enfa-
tiza que a intensificação 
da limpeza nas praias no 
dia 1º de janeiro se faz 
necessária mesmo sem a 
realização de festas pela 
Prefeitura de João Pessoa. 
“É possível que as famílias 
se dirijam às praias para 
comemorar a chegada de 
2022, então, queremos nos 
certificar de que tudo seja 
limpo e a natureza protegi-
da”, observou.

Limpeza 
da orla será 
intensificada 
pela Emlur

Equipes da Secretaria 
de Desenvolvimento Urba-
no (Sedurb), da Prefeitura 
de João Pessoa, mante-
rá um esquema especial 
durante a noite de hoje e 
madrugada de amanhã na 
orla pessoense. O objeti-
vo é coibir o uso de solo 
público para instalação de 
tendas nas areias da orla 
da cidade, de acordo com a 
decisão tomada para evitar 
a proliferação da Covid-19.

O decreto publicado 
no dia 30 de novembro, 
em seu artigo 10°, fica 
proibida a instalação de 
tendas na praia, bem como 
de outros objetos que es-
timulem a aglomeração 
de pessoas. Também ficou 
vedada a presença de am-
bulantes na faixa de areia 
da orla no dia 31. As equi-
pes fiscalizarão o respeito 
à decisão, não permitindo 
a instalação de nenhum 
tipo de estrutura no espa-
ço, como cadeiras, mesas 
e caixinhas de som, por 
exemplo. 

O secretário de Desen-
volvimento Urbano, Fábio 
Carneiro, frisou que “além 
da Covid, temos um surto 
de gripe na cidade e o mês 
de janeiro é uma época de 
turismo intenso”.

Equipes 
da Sedurb 
fiscalizarão 
as praias
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Com média de um procedimento a cada 30 horas, Estado aumentou em 387% o número de transplantes em 2021

Nos últimos dias, a Pa-
raíba registrou um aumento 
considerável de possíveis 
casos de gripe que podem 
estar associados à variante 
Darwin do vírus Influenza 
A (H3N2). A circulação co-
munitária do vírus tem pro-
vocado a superlotação das 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs), em João Pes-
soa, e demais equipamentos 
de saúde distribuídos no 
estado. A orientação da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), no entanto, é que só 
se procure estes locais se 
os sintomas forem graves, 
já que a variante possui alta 

transmissibilidade e a lo-
tação destes espaços pode 
aumentar ainda mais os ín-
dices de infecção. 

De acordo com o secre-
tário executivo de Saúde da 
Paraíba, Daniel Beltrammi, 
os casos gripais com sinto-
mas mais leves – sejam em 
crianças, adultos ou idosos 
–, como dores de garganta 
e de cabeça, tosse, e febre 
mais amena, podem ser tra-
tados em casa, com bastante 
hidratação e uso de remé-
dios analgésicos e antitérmi-
cos, devidamente prescritos 
por médicos.

“Os quadros cuja febre 
apresenta temperatura mais 
elevada, repetida por vários 
dias e que não responde à 

medicação, bem como aque-
les com dores de cabeça mui-
to intensas, dificuldade para 
respirar, e  situações de sono-
lência ou embaraço, causan-
do confusão mental, no caso 
de idosos e gestantes, estes, 
sim, precisam procurar aten-
dimento nos serviços de saú-
de”, alerta Beltrammi.

O secretário ressalta que 
se alguma pessoa apresenta 
sintomas de gripe dentro de 
uma casa, as outras devem 
redobrar os cuidados bási-
cos de proteção e prevenção, 
como o uso de máscaras, dis-
tanciamento mínimo, higie-
nização das mãos, além de 
evitar compartilhar objetos 
e utensílios (copos, talheres, 
lençóis, entre outros).

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Central de Transplantes tem 
recorde de cirurgias na PB

Diferença dos sintomas entre as doenças
A síndrome gripal da 

Influenza é muito seme-
lhante à da Covid-19, no 
entanto, existem algumas 
diferenças. Enquanto os 
sintomas da primeira são 
mais intensos a partir das 
primeiras 48 horas, os da 
segunda se intensificam a 
partir do sexto ou sétimo 
dia da infecção. 

Além disso, conforme 
explicou Daniel Beltrammi, 
tem sido observado uma 
maior predominância de dor 
de garganta nos casos de In-
fluenza. Já as dores de cabeça 
são mais fortes nos quadros 
de Covid-19. A perda tem-
porária de olfato e paladar 
também é uma diferencia-
ção entre as duas síndromes. 
Enquanto na Covid-19 é um 
sintoma bem característico, 
mesmo nos casos leves, no 
quadro de Influenza ele qua-
se não aparece.

Testes
A testagem para o diag-

nóstico da gripe está sendo 

feita em casos considerados 
moderados e graves, segun-
do o secretário Daniel Bel-
trammi. Ele explica que es-
tão sendo realizados testes 
de antígeno para a Covid-19 
(testes rápidos), a fim de 
descartar a possibilidade de 
coronavírus, já que os sinto-
mas se assemelham.  

“Afastada a hipótese 
de Covid-19, o quadro vai 
ser enquadrado como  uma 
situação de síndrome gri-
pal, com alta possibilidade 
de Influenza A [H3N2].”, 
pontua, destacando que 
vários testes deste tipo já 
estão sendo distribuídos 
aos municípios, para que o 
serviço de pronto atendi-
mento amplie a capacidade 
de atender à demanda.

Atualmente, as UPAs de 
João Pessoa estão receben-
do, em média, 500 pessoas 
por dia com suspeitas de 
gripe, segundo a diretora 
da Vigilância em Saúde da 
capital, Aline Grisi. Ela afir-
mou que as unidades ainda 

não têm como testar todos 
os pacientes que chegam, e 
que somente os casos mais 
graves passam pelo pro-
cesso de testagem do tipo 
RT-PCR. Os demais são ava-
liados pelos médicos, que, a 
depender de cada quadro, 
prescreve a medicação mais 
adequada.

Teleatendimento
A partir da próxima se-

mana, a Secretaria de Esta-
do da Saúde vai reativar o 
serviço de teleatendimento 
sobre informações gripais. 
Através do telefone (83) 
99146-9790, a população 
receberá orientações, re-
passadas por profissionais 
de saúde, como médicos, 
enfermeiros e técnicos, so-
bre como proceder em ca-
sos de eventuais sintomas 
do vírus Influenza. 

O serviço de telecon-
sulta também deve ser re-
tomado em João Pessoa, 
Campina Grande e outras 
cidades do estado. 

Poucas internações na rede privada
Assim como na rede pública, 

os atendimentos relacionados aos 
casos de gripe em alguns hospi-
tais particulares também tiveram 
aumento. De acordo com o diretor 
Clínico e Técnico do Hospital Alber-
to Urquiza Wanderley (Unimed), em 
João Pessoa, José Calixto da Silva 
Filho, mesmo com os números altos 
de atendimento, o internamento 
por gripe na unidade tem sido pra-
ticamente zero. 

Entre a terça-feira e a quarta-
feira, foram realizados 276 atendi-
mentos. Segundo Calixto, 90% dos 
pacientes apresentaram sintomas 
leves. 

O diretor explicou que a unida-
de está organizando a logística e os 
fluxos para o diagnóstico do vírus, 
e que os testes para a Influenza só 
estão sendo realizados quando o 
paciente com sintomas não é posi-
tivado com Covid-19.

“Existem diretrizes da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar 
[ANS] para a indicação de testes, le-

vando em conta o quadro clínico do 
paciente  junto aos exames. A maior 
parte dos testes de Influenza é para 
pacientes que ficam internados, ou 
seja, pacientes graves”, frisou José 
Calixto ao ressaltar que o plano de 
saúde dá direito ao exame, de acor-
do com aquilo que está estabelecido 
pelo regulamento da ANS.

AlgUns
sInTOMAs DA 
InFlUEnZA: 

n Dores Musculares;

n Febre;

n Dor de garganta;

n Tosse;

n Coriza;

n Dor de cabeça;

n Perda de apetite;

n Mal-estar;

n Nariz entupido.

A Unimed João Pessoa 
vai ampliar, neste mês de 
janeiro, os dias de atendi-
mento no drive-thru para 
exames de Covid-19. O 
serviço funcionará todos 
os dias da semana, das 
8h às 16h, inclusive neste 
sábado, primeiro dia do 
ano, que é feriado nacio-
nal. O drive-thru  fica no 
Espaço Vida, clínica de 
reabilitação da Cooperati-
va, na Avenida Júlia Freire, 
Nº 573 (próxima à Igreja 
Santa Júlia). 

 Os testes no drive-th-
ru são feitos em clientes 
da Unimed João Pessoa e 
de Intercâmbio (de outras 
Unimeds) em segurança e 
com comodidade, sem que 
a pessoa precise sair do 
carro. Mas, para ser aten-
dido, é preciso apresen-

Unimed amplia drive-thru 
para testes de Covid-19

tar documento oficial com 
foto, a carteira do plano de 
saúde e a guia autorizada. 

 
Tipos de exames
Os exames realizados 

são Swab Nasal Antígeno (co-
nhecido também como swab 
nasal rápido) e teste rápido 
IGG e IGM para Covid-19. São 
dois pontos de coleta no dri-
ve-thru e não é necessário 

fazer marcação prévia.
O resultado fica dispo-

nível, aqui no Portal Uni-
med João Pessoa, em até 
quatro horas após o pro-
cedimento, para os clien-
tes Unimed JP. Os clientes 
em Intercâmbio recebem 
o resultado por e-mail. O 
endereço para conferir o 
resultado é https://www.
unimedjp.com.br/cliente/.

Ações deverão ser seguidas para garantir a segurança 
de pacientes e profissionais da saúde. 

- Permanecer no veículo;

- Usar máscara de proteção;

- Apresentar documento oficial com foto;

- Apresentar a guia autorizada;

- Seguir as orientações dos funcionários.

Medidas de segurança

A Central de Transplan-
tes da Paraíba chega ao fim 
de 2021 com a marca de 
287 transplantes realizados 
no ano. O número equiva-
le a um transplante a cada 
30 horas. Comparando os 
dados com o mesmo pe-
ríodo de 2020, a diferença 
representa um aumento de 
387%. O resultado é o mais 
expressivo dos últimos 20 
anos no estado.

Todas as vidas foram 
transformadas por meio da 
resposta positiva dos fami-
liares, que autorizaram a 
doação dos órgãos. Do total, 
246 pessoas tiveram uma 

nova chance de enxergar 
melhor com o transplante 
de córneas, três pacientes 
ganharam um coração, 14 
um fígado, 16 um rim e oito 
fizeram transplante de me-
dula óssea.

As cidades de Campi-
na Grande e João Pessoa 
foram as que mais respon-
deram pelas notificações 
de potenciais doadores do 
estado. Para a chefe do nú-
cleo de ações estratégicas 
da Central de Transplantes, 
Rafaela Carvalho, um dos fa-
tores que colaboraram para 
o crescimento dos procedi-
mentos em 2021 foi a sensi-

bilização da população.
“A solidariedade dos 

paraibanos aliada ao traba-
lho das equipes de captação 
para identificar e notificar 
potenciais doadores são os 
fatores-chave dos números 
conquistados este ano pela 
Central Estadual de Trans-
plantes. Falar sobre o as-
sunto é importante porque 
pode salvar vidas”, pontuou.

Na fila, à espera por um 
órgão ou tecido na Paraíba, 
ainda existem 503 pessoas. 
São 295 aguardando uma 
córnea, quatro esperando 
um coração, 16 um fígado e 
188 precisando de um rim.

Foto: Secom-PB

Foram realizados 287 transplantes ao longo de 2021, resultado mais expressivo dos últimos 20 anos no estado

Pessoas com gripe só devem ir 
aos hospitais em casos graves
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De acordo com a polícia, Bruno Santos esperava a mãe da criança sair para o trabalho para praticar o crime, denunciado pela vítima

Homem é preso suspeito de 
estuprar enteada de 11 anos

Uma ação integrada en-
volvendo policiais da Delega-
cia de Repressão aos Crimes 
Contra a Infância e Juventude 
e do Gabinete da 1ª Delega-
cia Seccional de Polícia Civil 
possibilitou a prisão, em fla-
grante, de Bruno Santos de 
Oliveira, 28 anos, apontado 
como suspeito de reiterados 
estupros contra a sua entea-
da, de 11 anos.

O delegado Pedro Ivo, 
que comandou a operação, 
disse que as denúncias são 
de que os estupros vinham 
sendo praticados desde o 
início deste ano, sempre pela 
manhã, após a mãe da crian-
ça e então companheira do 
autuado sair para trabalhar. 
Nas oportunidades, o sus-
peito seguia até o quarto da 
vítima, onde praticava atos li-
bidinosos e conjunção carnal, 
segundo a polícia. O último 
estupro teria ocorrido na ma-
nhã de quarta-feira passada, 
quando foi efetuada a prisão.

O fato passou a ser co-
nhecido pela família quando 
a vítima, após não aguentar 
mais os abusos, contou para 
uma amiga de 10 anos, que 
relatou o ocorrido para um 
tio da vítima. Imediatamen-
te, este comunicou à mãe da 
criança e ambos acionaram a 
Polícia Civil. 

Após tomar conheci-
mento da ocorrência, foram 

Foto: Reprodução

Um policial militar, 
de identidade não reve-
lada, foi preso na última 
quarta-feira, na cidade de 
Caruaru, em Pernambuco, 
suspeito de ter assassina-
do o comerciante Tiago 
José da Silva, de 33 anos. 
A prisão foi efetuada por 
policiais da Delegacia de 
Homicídios de Campina 
Grande e o suspeito já se 
encontra recolhido ao ba-
talhão da Polícia Militar, 
sediado em Caruaru, onde 
presta serviço.

O crime aconteceu na 
noite do dia 5 deste mês, 
no bairro do Velame, em 
Campina Grande. Tiago 
foi morto a tiros por dois 
homens que estavam em 
uma moto no momento 
que passeava com a es-
posa. “O militar que par-
ticipou diretamente do 
crime teria anunciado o 
assalto, mandou a mulher 
da vítima ficar de costas e 
efetuou os disparos”, con-
tou a delegada Suelane 
Guimaraes, que presidiu o 
inquérito. “O assalto foi si-

mulado para dificultar as 
investigações”, acrescen-
tou Suelane.

O crime teria sido 
motivado por ciúmes que 
o acusado sentia de sua 
mulher com a vítima. O 
policial militar desconfia-
va que era traído pela es-
posa desde o ano passado 
e passou a ameaçar o co-
merciante. Mesmo sendo 
policial em Pernambuco, 
ele residia em Campina 
Grande e, antes de prati-
car o crime, resolveu se 
mudar com a família para 
Caruaru. 

Após praticar o cri-
me, não foi mais visto na 
Paraíba. “Fizemos o le-
vantamento e chegamos 
ao policial como autor do 
crime”, explicou Suelane 
Guimarães. O outro parti-
cipante ainda está sendo 
procurado pela polícia pa-
raibana.

A delegada explicou 
que o militar deverá ser 
transferido para Campina 
Grande após ser interro-
gado em Caruaru.

PM é apontado como 
autor de homicídio

Reconhecimento

Atuação de bombeiros da PB é 
enaltecida pelo Governo da BA

O governador da Bahia, 
Rui Costa, enalteceu, duran-
te entrevista, o profissio-
nalismo e a dedicação dos 
bombeiros militares parai-
banos que cumprem uma 
missão de auxílio nas áreas 
atingidas pelas fortes chu-
vas nas últimas semanas. 
Vários municípios ficaram 
debaixo d’água. Desde o 
início da semana, 21 milita-
res do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba desenvol-
vem esse trabalho de ajuda 
humanitária aos afetados 
das áreas devastadas. 

O chefe do Executivo 
baiano pontuou o trabalho 
desenvolvido pelos bom-
beiros paraibanos sob o 
comando do coronel Car-
los Jean Benício. “Não só o 
profissionalismo, mas me 
impressionou, eu diria, a 

dedicação dos bombeiros 
da Paraíba. Nós temos lá 
uma equipe de bombei-
ros comandada nada me-
nos que por um coronel, 
ou seja, coronel é o último 
posto da carreira dos bom-
beiros. E ele estava lá com a 
roupa do corpo encharcada 
e dormiu lá, em Dário Mei-
ra, com a equipe porque 
tinha ameaça de chuvas”, 
comentou.

Rui Costa disse ainda 
que é importante reconhe-
cer o trabalho, que embora 
seja ‘obrigação’, é algo que 
nem todos os profissionais 
fazem com dedicação para 
ajudar as pessoas, o que 
foi diferente com a equi-
pe paraibana. “Mesmo as 
pessoas cumprindo sua 
obrigação, quando fazem 
com paixão e dedicação, é 

preciso que isso seja reco-
nhecido, e eu acho que nós 
temos que agradecer”, res-
saltou.

O governador paraiba-
no, João Azevêdo, usou as 
redes sociais para demons-
trar a felicidade sobre o re-
conhecimento de Rui Cos-
ta. “A dedicação dos nossos 
bombeiros paraibanos não 
é novidade para nós, mas 
ficamos felizes quando ve-
mos esse reconhecimento 
vir de alguém como o ami-
go Rui Costa, governador 
da Bahia. Parabenizo o co-
ronel Jean e toda sua equi-
pe que estão se destacando 
na missão de auxílio ao 
povo baiano. Que bom se-
ria que todos assumissem 
a sua responsabilidade 
com tanta determinação e 
amor”, publicou.

Fotos: Divulgação

Em entrevista, o governador da Bahia, Rui Costa (no detalhe), destacou o 
profissionalismo da equipe da PB destacada para auxiliar os desabrigados

Localizada mulher acusada 
de matar a ex-companheira

Policiais da Delegacia 
de Homicídios da capital 
prenderam na quarta-feira 
a principal suspeita de as-
sassinar a facadas Leandra 
Silva de Souza, de 26 anos. 
A mulher, ex-companheira 
da vítima, se apresentou à 
justiça espontaneamente 
após ter prisão temporária 
decretada. Ela se encontra 
na carceragem da Central 
de Polícia cumprindo qua-
rentena.

De acordo com a delega-
da Flávia Assad, que preside 
o inquérito sobre a morte de 
Leandra, a suspeita confes-
sou o crime se reservando 
ao direito de permanecer em 

silêncio. A prisão dela, como 
é temporária, pode ser pror-
rogada por mais 30 dias. A 
polícia segue investigando o 
caso e ouvindo depoimentos.

Relembre o caso
Segundo levantamen-

to realizado pelos agentes 
da Delegacia de Homicídios, 
Leandra mantinha um rela-
cionamento com a suspeita, 
no entanto, a vítima resolveu 
terminar o romance há al-
gumas semanas antes. Após 
o fim do relacionamento, a 
proprietária do imóvel onde 
vítima e acusada residiam 
contou que a acusada não 
aceitava o fim e chegou a pro-

curar pela vítima na porta de 
sua casa, apresentando com-
portamento violento.

Leandra já estava com 
outra companheira e, na ma-
drugada do dia 22, a vizinha, 
dona do imóvel, ouviu baru-
lhos e pedidos de socorro. 
Pela manhã, a atual namo-
rada da vítima foi até a casa, 
tentou contato e, como não 
conseguia resposta, chamou 
uma amig; ao abrir a casa de 
Leandra, em Mangabeira, en-
contraram a vítima no chão, 
já morta. A perícia constatou 
que Leandra foi assassinada 
com várias perfurações de 
faca no peito e na região do 
pescoço.

Operação reforça fiscalização 
nas rodovias federais da PB

A Polícia Rodoviária 
Federal iniciou, na madru-
gada de ontem, a Operação 
Ano Novo 2022 em todas 
as rodovias federais pa-
raibanas. A atividade, que 
se estenderá até o último 
minuto do domingo (2), 
contará com reforço em 
policiamento ostensivo e 
fiscalizações específicas 
para garantir a segurança 
dos usuários da via e a flui-
dez do trânsito. 

Nesse período estão 
previstas ações preventi-
vas, com foco na diminui-
ção da violência no trânsito 
e de acidentes. O planeja-
mento da PRF faz parte de 

esforços para a redução 
da violência no trânsito 
durante toda a Operação 
Rodovida, que abrange as 
festas de final de ano, como 
Natal e Ano Novo, além do 
verão se prolongando até o 
Carnaval, quando se encer-
ra em março de 2022.

O objetivo é orientar, 
fiscalizar e alertar motoris-
tas sobre a necessidade do 
cumprimento das regras 
relacionadas à proibição do 
consumo de bebidas alcoó-
licas associados à direção 
de veículos, às ultrapassa-
gens em locais indevidos, 
uso de cinto de segurança 
para todos do veículo e ma-

nutenção da distância de 
segurança entre veículos. 
Comandos para prevenção 
de acidentes envolvendo 
motocicletas também terão 
atenção especial das equi-
pes. Também serão reali-
zadas ações de combate à 
criminalidade. Haverá tam-
bém restrições de tráfego 
em rodovias federais de 
pista simples, de veículos 
cujo peso ou dimensão ex-
cedam itens constantes na 
legislação de trânsito.

A PRF divulgou que as 
restrições ocorrerão hoje, 
das 14 às 22h; amanhã, das 
6h às 12h, e no domingo, 
das 16h às 22h.

requisitadas, ao Instituto de 
Polícia Científica, as perícias 
necessárias (exame sexológi-
co e pesquisa de PSA), além 
dos exames preventivos e 
medidas profiláticas junto 
ao Instituto Cândida Vargas, 
bem como tomados os depoi-
mentos.

A prisão de Bruno Santos 
aconteceu no bairro Alto do 
Mateus, em João Pessoa. Não 
houve resistência. Ele foi con-
duzido para a Delegacia de 

Repressão aos Crimes Contra 
a Infância e a Juventude, onde 
foi autuado por estupro de 
vulnerável.

Em nome da Polícia Civil, 
o delegado Pedro Ivo ressal-
tou a importância da comuni-
cação imediata de fatos dessa 
natureza, bem como da ne-
cessidade de observação do 
comportamento de crianças 
e adolescentes por parte dos 
familiares e amigos. 

Em casos suspeitos de 

abuso, devem ser imediata-
mente procurados os órgãos 
do Estado (Polícia Civil, Polí-
cia Militar, Conselho Tutelar, 
etc) para adoção das provi-
dências necessárias. Esses 
crimes quase sempre são 
praticados no âmbito domés-
tico e familiar, sendo comum 
existir apenas a palavra da 
vítima como meio de prova. O 
Disque-Denúncia 197 funcio-
na 24 horas para recebimento 
de denúncias.

O suspeito foi autuado em flagrante na De-
legacia da Infância e da Juventude
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O leilão será exclusivamente na modalidade on-line e ocorrerá nos dias 12 e 13 de janeiro, com 400 carros e motos à disposição
O Departamento Esta-

dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) realiza, nos dias 
12 e 13 de janeiro, a partir 
das 9h, o primeiro leilão de 
veículos de 2022. Mais de 400 
carros e motos a serem leiloa-
dos, nas duas datas, foram 
apreendidos por infrações ao 
Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB) e não procurados pelos 
seus proprietários.

De acordo com o edital, o 
leilão será exclusivamente na 
modalidade on-line, realiza-
do por leiloeiro oficial, com 
suporte técnico de empresa 
credenciada ao órgão para 

esse fim. Portanto, o primei-
ro evento do ano ocorrerá 
por meio do site www.beedz.
com.br, onde já se encontram 
as imagens dos veículos para 
visitação virtual e oferta de 
lances, sendo classificados 
como recuperáveis.

Visitação
Segundo o presidente 

da Comissão de Leilão do 
Detran-PB, Rafael Miranda, 
também será possível a vi-
sitação para inspeção visual 
dos veículos. De acordo com 
o edital, essa visita presen-
cial deverá ser feita entre os 

dias úteis de 3 a 7 de janeiro, 
das 8h às 11h e das 14h às 
17h. Para isso, os interessa-
dos devem se dirigir à Rua 
Agenor Felipe de Morais, 
s/n, no bairro de Paratibe, 
seguindo todos os protoco-
los de distanciamento social 
e uso de máscaras, além do 
comprovante do esquema 
vacinal completo.

Para participar do leilão 
de forma on-line basta aces-
sar o site indicado, realizar o 
cadastro e ofertar seus lances 
via internet, acompanhando 
os lances de terceiros. Ainda 
de acordo com o edital, o va-

lor mínimo de venda do bem 
deve ser igual ou maior que o 
valor da avaliação. Mais infor-
mações podem ser obtidas na 
íntegra do edital, disponível 
no site www.detran.pb.gov.br, 
no ícone ‘Leilão’, em ‘Editais 
de Leilão’ e no link Leilões 
2021 (Edital nº 003).

Para o superintendente 
do Detran-PB, Isaías Gual-
berto, o leilão tem o objetivo 
de esvaziar os pátios do ór-
gão em todo o Estado, lota-
dos com veículos não resga-
tados por seus proprietários 
no devido tempo estipulado 
por lei.

Detran anuncia o primeiro 
leilão de veículos de 2022

No Altiplano

Prefeito assina ordem de serviço para pavimentação
O prefeito Cícero Lu-

cena assinou, ontem, uma 
ordem de serviço para cal-
çamento e infraestrutura 
de via no Altiplano. O ato 
eleva para 81 o número de 
ruas com serviços em anda-
mento por toda a cidade. As 
ações integram o programa 
Agora tem Trabalho.

“A Prefeitura está pre-
sente hoje em toda a cidade 
de João Pessoa. Nosso so-
nho é calçar essa cidade in-
teira. Nossa primeira meta 
era entregar 500 ruas, hoje 
já temos recursos para 
pavimentar mil. Fazemos 
isso, pois entendemos os 
problemas das pessoas e 
sabemos o quanto é ruim 
conviver com lama e poei-
ra na porta de casa”, decla-
rou Cícero.

A rua beneficiada nesta 
quinta foi a Pedro Narciso 
Castanheira, que vai receber 
calçamento em paralelepí-
pedo, padronização de cal-
çadas, drenagem e o plantio 
de mudas. Estão sendo in-
vestidos R$ 301 mil.

Uma das moradoras da 

Meta inicial era 
entregar 500 ruas, 
mas já há recursos 

para pavimentar mil

Avanço

Rua é a gastrônoma Jorgia-
na Gomes, de 41 anos. Ela 
conta que mora na via há 
13 anos e que sofre com a 
falta de calçamento, princi-
palmente pela dificuldade 
de acesso de seus clientes 
para buscar encomendas. 
“Já ouvimos muitas pro-
messas, a gente se organiza 
aqui na rua, compra e colo-
ca metralha para amenizar, 
mas precisava muito da 
obra. Estamos todos feli-
zes”, afirmou.

Estiveram presentes 
no evento os vereadores 
Bruno Farias, Bosquinho e 
Damásio Franca.As ações integram o programa ‘Agora tem Trabalho’: o ato eleva para 81 o número de ruas com serviços em andamento por toda a cidade 
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Mais de 400 carros e motos, apreendidos em infrações, serão leiloados pelo órgão

Foto: Divulgação

O Parque Zoobotâni-
co Arruda Câmara (Bica) 
inicia, na próxima terça-
feira, a sua programação 
de férias. Para participar 
das atividades, as pessoas 
interessadas devem fazer 
agendamento, que já pode 
ser realizado, em horário 
comercial, pelo telefone 
3218-9817.

As atividades de férias 
acontecem pela manhã, a 
partir das 8h, e à tarde, a 
partir das 13h. Na progra-
mação tem atividades para 
todas as idades, com brin-
cadeiras e desafios educati-
vos, como a expedição eco-
lógica pela Bica e a pista de 
orientação ecológica, que 
dá ao visitante a oportuni-
dade de aprender sobre a 
natureza, a partir de desa-
fios propostos.

O diretor do parque, 
Rodrigo Fagundes, ressalta 
que as atividades são gra-
tuitas, mas é necessário rea-
lizar o agendamento com 

a equipe de educação am-
biental, visto que o número 
de participantes é limitado. 
“As atividades são educati-
vas e divertidas e o visitante 
pode participar junto com 
toda a família, só é necessá-
rio agendar”, afirmou.

Funcionamento
Neste fim de ano, o Par-

que Arruda Câmara estará 
fechado hoje e amanhã. O 
espaço de lazer reabre no 
domingo, e também funcio-
na na segunda-feira, dia em 
que geralmente fica fecha-
do para manutenção.

A Bica está localizada 
na Avenida Gouveia Nóbre-
ga, s/n, bairro do Roger. O 
local fica aberto das 8h às 
17h, com fechamento da 
bilheteria às 16h. A entra-
da custa R$ 2,00 por pes-
soa, sendo que crianças até 
7 anos e idosos acima de 
65 anos não pagam. Mais 
informações pelo telefone 
3218-9710. 

Parque Arruda Câmara abre programação de férias
Confira a programação completa

Segunda
Sem programação (Bica não é aberta à visitação);

Terça
Jogos ecológicos: atividades variadas para todas as idades feitas com 
materiais recicláveis, com o objetivo de sensibilizar o público sobre as 
questões ambientais;

QuarTa
Desafio ecológico: consiste em uma apresentação sobre os animais 
silvestres de vida livre na Bica e identificação deles, fazendo uso de uma 
planilha;

QuinTa
Pista de orientação ecológica: oportunidade de aprender sobre a prática 
da orientação na natureza de forma simples, com desafios ecológicos 
agregados para percepção.

SexTa
Expedição ecológica pela Bica: 1-Árvore, para que te quero?: vivência 
do ambiente de vida e interação das plantas com os demais elementos 
da natureza e com o homem; 2-Bicho, para que te quero?: vivência do 
ambiente de vida e interação animal entre si, com os demais elementos 
da natureza e com o homem.

Para participar das atividades, os interessados precisam agendar previamente 

Foto: Patrícia Cantisani / Educação Ambiental
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Inspirações
Os paraibanos Fernando e Fernanda Vasconcelos, pai e filha, estão 
publicando, neste fim de ano, respectivamente, antologias de 
crônicas e de poesias que falam de inspirações diárias. Página 12 Fo
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Juntos, os termos blockchain, 
hardware, criptomoedas e robó-
tica remetem, imediatamente, à 
computação e às ciências exatas. 
Para o artista plástico H4wnee, 
nome artístico de Raunny Souza, 
30 anos, essas palavras são ferra-
mentas de trabalho para quadros 
e esculturas que retratam o mun-
do através do incômodo.

Nascido em João Pessoa, H4w-
nee trabalhou durante 10 anos 
como designer e diretor de arte 
no ramo publicitário. Nesse meio 
tempo, percorreu por áreas artís-
ticas como a música e a literatura 
até que, em 2016, mudou-se para 
São Paulo e hoje atua como artista 
plástico em tempo integral. “Ve-
nho de uma família ortodoxa cris-
tã, sou cria do bairro Ernani Sáti-
ro, zona periférica de João Pessoa. 
Na adolescência, fui morar em Ca-
baceiras com minha mãe e irmãos 

Termos ligados à computação são ferramentas de trabalho para quadros e esculturas que retratam o mundo pelo incômodo
Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Artes plásticas hackeadas

Um gorila azul, de três 
metros de altura, no meio 
de uma estação de metrô 

em São Paulo: uma das 
mais recentes obras do 

artista paraibano

Expressei-me em várias 
linguagens por inquietação 

genuína, mesmo, e até 
hoje continuo nesses 

exercícios de liberdade. 
Percebo que tudo isso ajuda 

em minhas criações

e lá tive meus primeiros contatos 
com artesanato e cultura popular. 
Mais tarde, volto para João Pessoa 
onde eu começo a desenvolver mi-
nha percepção sensível e uma pes-
quisa estética”, contou.

“Eu me reconhecia como po-
tencial criativo e era o suficiente 
para transitar nas bolhas artísti-
cas e na coleta de símbolos. Ex-
pressei-me em várias linguagens 
por inquietação genuína, mesmo, 
e até hoje continuo nesses exer-
cícios de liberdade. Percebo que 

tudo isso ajuda em minhas cria-
ções”, comentou.

Em maio deste ano, o artis-
ta lançou sua primeira exposição 
solo, a ‘Utopias Piratas’, na Nós 
Galeria, em São Paulo. As obras 
escolhidas abordam temas como 
desigualdade social, religiosidade 
e tecnologia através de sobrepo-
sições de materiais. “Eu não faço 
muitas paisagens esperançosas 
na minha arte. Na verdade, é uma 
visão do mundo em total colapso. 
Não busco o belo, busco o ruidoso. 
São especulações sobre para onde 
está indo a humanidade”, explicou. 
Com linguagem que aponta para 
a ironia, ele disse ainda que tenta 
mimetizar as coisas para ser tão 
ridículo ao ponto das pessoas não 
quererem seguir esses passos”.

Sua vida em terras parai-
banas é presença forte em suas 
obras. “A paisagem sertaneja sem-
pre me influenciou, principalmen-
te o lado da escassez; ver meus ir-
mãos e amigos criando com quase 

nada ou trabalhando com a maté-
ria prima do que a terra dava… Já 
o Ernani Sátiro me propôs muita 
bagagem visual. A moda, as pes-
soas daquele lugar e como conse-
guiam se reinventar num proces-
so também de escassez. As motos, 
as roupas, esses signos aparecem 
de forma diluída e fragmentada 
na minha arte”, contou.

Foi no Ernani Sátiro onde 
H4wnee teve seus primeiros con-
tatos com eletrônica, uma vez que 
seu pai é eletricista. Mas a auto-
percepção enquanto artista-hac-
ker só veio anos depois, quando 
passou a explorar diferentes pos-
sibilidades em suas obras. “Quan-
do cheguei em São Paulo, e tive 
contato com cerâmica e com com-
ponentes eletrônicos, eu não pen-
sava em robótica. Era algo que me 
fazia discutir a estética das coisas 
e como esses equipamentos se 
comportavam. Senti que a evolu-
ção natural do meu trabalho seria 
se eu fizesse parte ativamente da 

comunidade robótica e não ape-
nas especulando o design das coi-
sas. Quando senti essa necessida-
de, fui na Santa Ifigênia, que é um 
pico de São Paulo onde existem 
muitas possibilidades de coisas 
eletrônicas e tudo se encontra lá. 
Fiz uma feirinha de equipamentos 
de robótica. Comprei livros e co-
mecei a estudar”, contou.

“Eu sempre tive a curiosidade 
de saber como as coisas funcio-
nam, desde os meus brinquedos 
de criança. Hackear é entender 
a lógica de como algo trabalha e 
subverter o uso de alguma forma. 
Nos últimos tempos tenho estuda-
do robótica e meu próximo passo 
é trazer movimentos interativos 
para os meus projetos artísticos”, 
complementou.

Enquanto está na Paraíba para 
as férias de verão, H4wnee trouxe 
em sua bagagem algumas de suas 
obras, que pretende reunir para 
realizar, em breve, sua primeira 
mostra individual na Paraíba.

NFTs e criptomoedas: a revolução no mercado das artes
Um gorila azul, de três metros de 

altura, no meio de uma estação de 
metrô em São Paulo. Uma das mais 
recentes obras de H4wnee foi desta-
que na mídia nacional quando levou 
discussão social para uma das mais 
movimentadas linhas da cidade. A 
instalação foi feita com fibra de vidro, 
tinta acrílica, ferro e peças mecânicas. 
“Há cinco anos, uma parte desse tem-
po sendo camelô, eu percebo a hos-
tilidade praticada pelos seguranças 
dos metrôs contra os ambulantes e 
isso sempre me causou repúdio. Ob-
servava de perto a política preconcei-
tuosa desses espaços. Um dia, surgiu 
a oportunidade de expor umas obras 
na linha amarela, a mais hostil, e me 
veio à ideia de colocar um ambulante 
gigante na entrada da estação, uma 
espécie de Diógenes de Sinope ne-
gociante de criptomoedas”, contou. 
O cínico filósofo da Grécia Antiga, 
contam os livros de história, uma vez 
foi visto pedindo esmolas para uma 
estátua e se justificou dizendo que 
fazia isto pois, eventualmente, ele se 
acostumaria a ficar de mãos vazias e 
a não depender de ninguém.

As criptomoedas não fazem parte 
apenas figurativamente do trabalho 
do escultor. Em 2021, H4wnee tor-
nou-se o primeiro artista paraibano a 
lançar uma NFT, em outras palavras, 
um “token não fungível”. O termo 
que virou assunto mundial simboliza 
uma espécie de certificado digital de 

autenticidade e começou a revolucio-
nar o mercado dos colecionadores de 
arte mundialmente. “NFT é um novo 
modelo de mercado. Não apenas de 
trabalhos artísticos ou itens virtuais, 
mas de qualquer coisa que possa ser 
fotografada ou gravada de alguma 
forma. NFT é também um ativo finan-

ceiro e suas transações funcionam 
por meio de uma tecnologia cha-
mada blockchain”, explicou.

Isso acontece porque cada 
obra que possui o certificado 
pode ser revendida inú-
meras vezes e o artista 
sempre recebe uma 
porcentagem em 
cima disso. O assun-
to tem sido polêmi-
co, gerando inú-
meras especu-
lações acerca 
do impacto 
ambiental 
ou até da 
u t i l i d a d e 
das NFTs. 
“O que não 
podemos ne-
gar é que as 
c r i p tomoedas 
descentralizam o 
monopólio do Ban-
co Central e podem 
gerar anomalias na eco-
nomia mundial nos próximos 
anos”.

H4wnee conta que, como camelô, 
pôde perceber a hostilidade dos 

seguranças contra os ambulantes, o 
que sempre lhe causou repúdio

Preconceito

Fotos: Divulgação

“Senti que a evolução natural do meu trabalho seria 
se eu fizesse parte ativamente da comunidade robó-
tica e não apenas especulando o design das coisas”, 

afirma H4wnee (ao lado)
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Retrospectar 
e avançar

Barbosa
portuguesleobarbosa@gmail.com

Leo

Mais uma vez: o tempo. Hora de rebobinar? Prepa-
rados estamos para uma retrospectiva? Como você se 
relaciona com as horas? A saudade que passa e perma-
nece. A rugas que vêm. Os amores vão e vãos. Final de 
ano e os anseios se condensam. Fomos os seres huma-
nos que gostaríamos de ter sido? Como fazer melhor 
daqui para frente? O que almejamos: dinheiro, saúde, 
amor, paz? Como alcançar, então? Nós somos movidos 
pelo desejo e, ainda que alguém considere uma boba-
gem o término do ano, é fato que nos esforçamos para 
girar a chave e quem sabe abrirmos novas portas. As 
imagens podem até ser desgastadas, mas podemos dar 
novos contornos às molduras que revestem a cronolo-
gia de nossas vidas.

A inaptidão de transpor os limites da materiali-
dade nos coloca dentro do relógio. Essa vida imediata, 
metódica, gera uma falsa segurança – a de que, atra-
vés do cumprimento e do comprimento dos horários 
teremos controle sobre a nossa existência. Entretanto, 
percebe-se, na medida em que o relógio nos limita, nos 
proporciona a consciência de nossa finitude, até che-
garmos à conclusão de que, como diria o escritor José 
Saramago, no auge de sua maturidade: “Não tenhamos 
pressa, mas não percamos tempo”. Sabedoria é o equi-
líbrio entre o desfazimento de ilusões para transferir 
as esperanças para aquilo que julgamos de fato ser o 
essencial. Sem vislumbre. Um menino se hospeda num 
talvez. O homem, em um agora.

No acumular das mortes, perdemos identidade e, 
ironicamente, tornamo-nos mais autênticos. Vai chegan-
do o momento em que não há mais o devaneio de unir o 
presente, o passado e o futuro. Presentifica-se. Presen-
teia-se, porque não é com bússola quebrada que se ga-
nha rumo. É com lutas diárias que se consegue superar 
o saldo, pois estar não é ser e serestar é coisa de quem se 
excessiva. Por isso devaneio, mudo o tom, busco matizes 
e matrizes. Amanhã haverá uma grande solenidade. E 
hoje? Encontre-se e esteja perfumado em respeito à sua 
trajetória. Não se sente confortável? Troque de roupa.

Ao longo de nossas vidas, se olharmos com calma, 
veremos que cada qual está traçando um propósito. 
Todavia, nos especializamos em mascarar as marcas 
dos nossos problemas através de subterfúgios que vão 
desde uma agenda atolada de atividades até o fanatis-
mo religioso, passando pelo consumo excessivo de be-
bidas alcoólicas ou mesmo pela exacerbada motivação 
para atividades físicas. Alguns nem sabem mais em 
que e em quem crer e seguem tocando a vida sem me-
lodia alguma.

Nascemos e em pouco tempo nos é imposto um 
conjunto de costumes e valores, pequenas etiquetas que 
nem sempre nos beneficia. Essas, não raro, vão na con-
tramão do que intimamente acreditamos. Mas, se não 
seguirmos esses protocolos, provavelmente seremos 
punidos, excluídos. Sim, a liberdade tem um custo. Para 
sermos autênticos, devemos estar dispostos a desagra-
dar aos outros. Carinho, intimidade e fraternidade serão 
palavras de um dicionário obsoleto? Não creio. Recons-
truamos o verbo e partamos para a ação ou vice-versa.

Reanuncio que estou em processo de feitura. São 
365 novas oportunidades. Com inexperiência, compra-
remos a experiência. Com o auxílio do conhecimento, 
poderemos evoluir. Com ciência; consciência. E a cons-
ciência de si é a matriz de tudo, como disse o poeta lí-
bano-americano Kahlil Gibran. Em contrapartida, Oscar 
Wilde, escritor irlandês, disse que “só quem é superficial 
conhece a si mesmo”. Transitar na trilha individual sem 
romper os tendões requer densa análise. O ser humano 
que não for afeito à reflexão será passivo ao ser violenta-
do e facilmente se tornará um agressor, porque no viver 
sem refletir prevalece a ordem de machucar e ser ma-
chucado. A maturidade traz como aprendizado o enten-
dimento de que precisamos proteger nossa subjetivida-
de. Não como mero individualismo, mas como forma de 
proteger nossa intimidade, sinônimo de espaço em que 
não permitimos que qualquer um adentre.

Pensamento é linguagem. As palavras imperam, 
duvidam e interrogam. Mais importante do que rabis-
car a vida é passar a limpo tudo o que já foi anotado em 
cada um de nós. Em 2022, talvez a meta seja não ser tão 
ambicioso a ponto de anular sonhos por motivações 
que não sejam de fato aquelas que realmente almeja-
mos. Que o medo não nos paralise, que a coragem seja 
a pauta suprema dia por dia. Saúde a todos. Um brinde 
à esperança.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

Registros
Quando questionado se migraria do 

conto para o romance, Dalton Trevisan foi 
incisivo: “Do conto para o haicai!”.  Ou seja, 
partidário da concisão e avesso à gratui-
dade, o “Vampiro de Curitiba” certamente 
abominaria, a exemplo de Paul Valéry, o 
narrador que acrescentasse à sua obra fic-
cional a seguinte frase: “A marquesa saiu 
às cinco horas”*. Sim, cara-pálida, saiu por 
quê? Qual a razão? Qual o motivo? Por essa 
e outras é que já não sou mais o leitor de 
romances que eu fui antigamente, pois não 
tenho mais tempo a perder com saídas de 
marquesas, marqueses, duques e quejan-
dos às cinco horas da tarde sem um motivo 
plausível que justifique tal comportamento. 
Na minha idade, dentro e fora da literatura, 
tudo o que é acessório soa para mim como 
excrescência, penduricalho, berloque.

Apesar de ser um romance intimista, 
de atmosfera, as personagens de ‘O Pássa-
ro Secreto’ (Editora José Olympio, Rio de 
Janeiro, 2021), de Marília Arnaud, não se 
extraviam em elucubrações risíveis, im-
pertinentes ou descontextualizadas. Com 
efeito, nessa mais recente obra de Marília, 
tudo se acopla como um jogo de armar, 
cujas peças o narrador vai armando uma 
a uma até o bem-sucedido encaixe final. 
Ou seja, o deus ex-machine, expressão de 
língua latina com origem no grego, e que 
consiste numa “solução inesperada, im-
provável e mirabolante”, literalmente caí-
da do céu, desprovida de verossimilhança 
– recurso em que se assenta ou se lastreia 
a verdade ficcional, por mais absurda que 
ela aparente ser –, não encontra guarida 
nesse excelente romance.

Feito este breve registro, transcrevo 
parte de um ensaio que escrevi sobre ‘Li-

turgia do Fim’, também dessa autora que, 
mesmo antes da conquista do importante 
Prêmio Kindle, já começava a despontar 
nacionalmente: “(...) esse é um livro cujo 
principal protagonista é a linguagem... (...) 
Ademais, ao se levar em conta que ‘A lin-
guagem é a morada do ser’, Marília Arnaud 
senta o piso, levanta as paredes e cobre o 
teto de ‘Liturgia do Fim’ para reunir nessa 
‘casa’ as personagens de um romance cuja 
trama, embora urdida com ‘a marca suja 
da vida’, flui através de uma escrita limpa, 
harmoniosa, sem que a tisne a mais ínfima 
impureza, o mais insignificante resíduo”.

nnnnnnnnnn

Registro – Se a crítica impressionis-
ta é demonizada, a que se convencionou 
chamar de crítica universitária também o 
é, pois alguns a consideram pretensiosa, 
hermética, absconsa, destinada a pouquís-
simos iniciados. Mas há, evidentemente, 
as exceções. E uma delas é a crítica ou o 
ensaísmo feito por Peron Rios, professor 
da Universidade Federal de Pernambuco, 
autor do livro A Espiral Crítica (Confraria 
do Vento, Rio de Janeiro, 2020).

Pois bem. Peron não é apenas bem 
equipado teoricamente, uma vez que mui-
tos o são e nem sempre chegam a proce-
der a exegese do texto a contento, pois 
falta-lhes a argúcia, a perspicácia e outros 
elementos que nenhum compêndio da 
literatura ensina ou ministra. Claro, se o 
estudioso da fenomenologia literária os 
possui, vai utilizá-los melhor quando os 
consorcia com o conhecimento da teoria 
da literatura, o que é o caso de Peron, cujos 
textos reunidos em A Espiral crítica são ‘A 

Crítica no Espelho’, ‘A Dialética da Militân-
cia’, ‘A Pulverização da Crítica’, ‘Uma Crítica 
de Olhos Livres’, ‘A Hora de J. Veiga’, ‘Fer-
nando Pessoa: Pensamento e Paisagem’, 
‘Grande Sertão: A Sinuosa Travessia’, ‘A 
Rua do Padre Inglês: Poesia e Permanên-
cia’, ‘O Lirismo Épico de Fátima Barros’, ‘A 
Subterrânea Lira’, entre outros.

Registro – De Samuel Duarte sobre 
João Pereira de Castro Pinto, no livro ‘O 
Tribuno Castro Pinto e Sua Época’ (Ideia 
Editora, 2021), de Flávio Ramalho de Bri-
to : “Não foi Castro Pinto um general, he-
rói de batalhas. Não foi um ‘condotttieri’, 
um chefe de partido, um administrador 
que se assinala por empreendimentos 
notáveis. Também não foi escritor na so-
brevivência de livros que continuassem 
respirando a sua grande vida. Superou, 
entretanto, essas dimensões em que de 
hábito o louvor das massas ou das elites 
emoldura seus ídolos. Superou na opu-
lência de um espírito que fascinava no 
dom da eloquência arrebatadora. (...) foi 
grande no talento e no coração. Esse ‘di-
lettante’ dominava qualquer tema com 
erudição impetuosa. Bacharel em leis, 
discutia com a mesma segurança medi-
cina, matemática, filosofia, ciências so-
ciais... (...) fez o governo da lei acima de 
injunções. O povo amou esse presidente 
que repudiava as normas escusas da ad-
ministração, que não permitia interferên-
cias descabidas no magistério, no fisco e 
na Justiça; que traçava enérgicas frontei-
ras ao domínio dos chefes políticos mu-
nicipais; que não intervinha nas eleições, 
em cega obediência à pureza das práticas 
republicanas”. (Samuel Duarte, ex-presi-
dente da Câmara dos Deputados).

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

A revista ‘Letras do Sertão’ e o progresso 
na cidade de Sousa nos anos de 1951-69

O ano é 1951, o Alto Sertão paraibano 
ganhava um novo veículo de comunicação 
que se destinava, dentre outras coisas, a 
divulgar a “inteligência do povo sertanejo”. 
Estamos nos referindo à revista Letras do 
Sertão, nascida e idealizada na cidade de 
Sousa no ano acima anunciado. Quando 
dizemos que a revista se colocava a serviço 
dos sertanejos para divulgar sua inteligên-
cia, aludimos que aquele veículo era antes 
de tudo um instrumento literário.

Mas, para além das rimas poéticas 
que moviam as edições da revista, existia 
também aquilo que podemos chamar 
de tribuna, onde ideias e ideais, críticas, 
sugestões e elogios contribuíam para a 
formação de um imaginário social sobre 
Sousa, seu passado, presente e futuro. 
Entender a cidade imaginária impressa 
nas páginas daquele magazine é também 
mergulhar nos rios de uma cidade real que 
existia naquele momento e que, em muitos 
casos, no pensamento dos jovens editores 
de Letras do Sertão precisava aderir a al-
gumas posturas para tornar-se uma urbe 
em sintonia com a modernidade.

A modernidade enquanto movimento 
representa uma ruptura com aquilo que 
obscurece a razão. Essa ideia de romper, 
de quebrar grilhões com o antigo, atinge a 
vida social, material, passando pelas artes 
e pela espiritualidade. Novas formas de 
conceber o tempo e o mundo foram anun-
ciadas e a velocidade do motor da moder-
nidade era latente, prometendo atropelar 
tudo quanto não seguisse seu ritmo.

Consideramos que a modernidade 
tem muitas facetas e uma delas é a mu-
dança de mentalidade que tende a atingir 
o homem que pretende se (re)vestir de 
moderno. Como o Brasil possui uma es-
sência tradicionalista e patriarcal, presente 
em seu âmago devido seus fortes traços de 
religiosidade, esse lado da vida moderna 
muitas vezes é apenas uma penumbra 
diante do brilho de outras facetas da vida 
moderna, como é o caso do progresso ma-
terial e seus impactos para e na vida social. 
Inferimos que a revista Letras do Sertão 
passou a representar um caminho pavi-
mentado que ligaria Sousa à modernidade 
pretendida naqueles anos. A revista pode 
ser considerada representante de uma mo-

Tempo: 
“A inaptidão 
de transpor 
os limites da 
materialidade 
nos coloca 
dentro do 
relógio”

Rafaela Pereira Dário
delzymar@yahoo.com.br

dernidade cultural em ascensão, logo, ela 
passou a reivindicar que o progresso mate-
rial da cidade se equiparasse a tal progres-
so espiritual, elaborando um “projeto de 
cidade” que objetivava encaminhar a urbe 
nos trilhos do progresso e da civilização.

Ao longo dos anos de 1950 e até mes-
mo dos de 1960, a partir do momento que 
certas necessidades materiais chegam a 
Sousa em um ritmo cada vez maior, Letras 
do Sertão encara a tarefa de defensora de 
certo progresso de espírito, denunciando 
em alguns de seus artigos que Sousa anda-
va longe de alcançar por pensar demais no 
progresso material. Nesse sentido, a revis-
ta contribuiu para a formação de um ima-
ginário sobre Sousa em outras regiões do 
estado. Até mesmo no início da circulação 
do magazine, onde o progresso existente 
na cidade parecia insatisfatório, já era pos-
sível ouvir falar em uma Sousa “futurosa 
e progressista”, eis nossa questão: seria a 
revista Letras do Sertão o prenúncio de 
novos tempos de progresso para a “Cidade 
Sorriso” do Sertão?

Desde o início do século XX que o pro-
cesso de urbanização da cidade de Sousa 
tomava pulso. O trem de ferro chegou na 
cidade na década de 1920, a iluminação 
noturna foi por muito tempo à base de 
querosene e depois através de um gerador 
com hora marcada para ser desativado. O 
abastecimento de água era precário, pa-
vimentação nos bairros não existia e nem 
mesmo a área central portava melhor apa-
rência. Tudo isso no tocante a iniciativa do 
poder público, outras conquistas advindas 
da iniciativa privada existiam, ainda que de 

forma incipiente, como é o caso do cinema.
Observamos que, com a queda do es-

tado getulista e a volta do cargo de prefeito, 
novas políticas desenvolvimentistas foram 
sendo empreendidas, principalmente quan-
do as ideias de desenvolvimento industrial 
tomam força, como foi o caso da renovação 
do sistema de eletricidade da cidade, a pa-
vimentação de ruas e diversas construções 
que tenderam a mudar a arquitetura do 
município. Essas medidas não chegaram de 
uma só vez, mas, quando elas aconteciam, 
já incitava na população, talvez devido ao 
discurso dos agentes públicos, um imagi-
nário moderno que superou as ideias de 
moderno do início do século. Em muitas 
edições da revista Letras do Sertão, consta-
tamos alguns apelos direcionados a um cui-
dado especial por parte da administração 
municipal para com a cidade, na intenção 
de norteá-la nos rumos da modernidade 
– representada pelo binômio civilização/
progresso. Abaixo, um trecho da publicação:

“Sousa, cidade de bom gênio, de boa 
água e de gente melhor ainda nesse se-
tor, tem pegado uma turma de prefeitos, 
quando não realizadora, é de mal gosto 
desprovida de vaidade com a cidade... As 
praças e avenidas vivem sem nenhum 
trato, ou friso de vaidade, parecendo mais 
enteados da senhora prefeitura. Fala-se, no 
entanto, que vamos ter luz elétrica noturna 
e diurna na cidade, pois a luz existente está 
a desejar. A cidade cresce a cada dia, por 
essa razão, o conjunto elétrico, trazido a 
cidade pelo então prefeito Coronel Emílio 
Sarmento de Sá, já desserve” (Letras do 
Sertão, 1953, edição 8).

Fac simile da capa do primeiro número da revista ‘Letras do Sertão’, que circulou na década de 1950
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PRÉ-ESTREIA (de 2 a 5/1)

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. Animação, 
Aventura, Comédia. Livre). Na glamourosa cidade de 
Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, 
fazem novos amigos e superam seus limites em uma 
jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway 
a subir aos palcos novamente. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(dub.): 14h15 (exceto sáb. qui. e sex.) - 17h (exceto qui. e 
sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h30 (exceto 
qui. e sex.) - 18h (exceto qui. e sex.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 1 (dub): 15h20 (exceto sáb.) - 17h25; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub): 15h20 - 17h25.

ESTREIA

TuRmA dA mônIcA: LIçõES 
(Brasil. Dir: Daniel Rezende. Aventura e Comédia. 
Livre.). Mónica e os seus amigos tentam jogar hooky e 
corre mal. Agora, devem enfrentar as consequências de 
uma viagem onde aprendem lições valiosas sobre o valor 
real da amizade. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h50 (exceto 
sábado) - 17h15 (exceto sex.) - 19h45 (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 15h - 17h15 (exceto sex.) 
- 19:30 (exceto sex.) - 21:45 (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4: 14h (exceto sáb.) - 16h. CINESERCLA 
PARTAGE 3: 14h40 (exceto sáb.) - 16h30 - 18h20; CINE-
SERCLA TAMBIÁ 2: 14h40 (exceto sáb.) - 16h30 - 18h20.

cOnTInuAçÃO

mATRIx RESuRREcTIOnS (The Ma-
trix Resurrections. EUA. Dir: Lana Wachowski. Ação, Sci-Fi 
e Aventura. 14 anos). Em um mundo de duas realidades 
– a vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas 
Anderson (Keanu Reeves) teráque escolher seguir o 
coelho branco mais uma vez. A escolha, embora seja 
uma ilusão, ainda é a única maneira de entrar ou sair da 
Matrix, que é mais forte, mais segura e mais perigosa do 
que nunca. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub): - 20h30 (ex-
ceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h45 
(exceto sáb.) - 18h (exceto sex.) - 21h15 (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15 (apenas qui. 
e sex.) - 17h15 (apenas qui.) - 20h30 (exceto sex.); CINE 

Em cartaz
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SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h45 - 17h45 - 20h45; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h45 (exceto sáb.) - 17h45 
- 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 (leg.): 18h.

EncAnTO (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e 
Jared Bush. Animação e Comédia. Livre). Na Colômbia, a 
extraordinária família Madrigal vive escondida em uma 
região montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A 
magia da região abençoou todos os meninos e meninas 
membros da família com poderes mágicos, desde super-
força até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem 
um dom mágico. Mas, quando descobre que a magia 
que cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode 
ser a última esperança de sua família excepcional. CINE 
SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 14h20.

HOmEm-ARAnHA - SEm VOLTA 
PARA cASA (Spiderman - No Way Home. 
EUA. Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 
anos). Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com 
as consequências da sua identidade como aracnídeo ter 
sido revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz 
de separar sua vida normal das aventuras de ser um 
super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict 
Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdeira 

identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 13h40 (apenas qui. e sex.) 
- 16h45 (apenas qui.) - 20h (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (3D, leg.): 16h (exceto sex.) - 19h15 (exceto 
sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, dub.): 15h - 21h30 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (2D, dub.): 18h15 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 
14h30 (dub., exceto sáb.) - 17h45 (leg., exceto sex.) - 21h 
(leg., exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (3D, 
leg.): 15h15 - 18h30 (exceto sex.) - 21h45 (exceto sex.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 14h30 (exceto 
sáb)  - 17h45 (exceto sex.) - 21h (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4: 18h15 (dub., exceto sex.) - 21h (leg., ex-
ceto sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 13h45 
(exceto sáb.) - 16h45 (exceto sex.) - 20h (exceto sex.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h30 (apenas qua. e 
qui.) - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h (exceto sáb.) - 18h 
- 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h (exceto sáb) 
- 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 14h30 
(exceto sáb.) - 17h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 14h (exceto sáb) - 17h - 20h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 2 (3D, dub.): 14h30 (exceto sáb.) - 17h30 - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 20h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 5: 15h (dub., apenas qua. e qui.) - 21h (leg.).

Em um mundo de duas realidades, a vida cotidiana e o que está por trás dela é mostrada

Barbara Stanwyck, em uma das obras da coleção, contracena com uma “estrelinha” em ascensão: Marilyn Monroe

Uma das maiores atri-
zes da era clássica de Holly-
wood, Barbara Stanwyck, 
marcou o cinema com per-
sonagens que passavam 
longe de mocinhas inocen-
tes. Felizmente, se os strea-
mings falham em deixar fil-
mes clássicos à disposição, 
há uma boa variedade da 
carreira dessa estrela lança-
da em DVD, basta procurar. 
O selo Obras-Primas do Ci-
nema lançou há pouco um 
novo digipack dedicado a 
ela, com quatro filmes em 
dois discos, abrangendo 15 
anos de sua trajetória na 
tela.

B a r b a r a  S t a n w yc k 
abre com Stella Dallas, 
Mãe Redentora, de 1937, 
a primeira de suas quatro 
indicações ao Oscar (nunca 
ganhou, exceto um prêmio 
honorário pelo conjunto da 
obra em 1982). Ela é uma 
mulher pobre que faz o que 
precisar para que a filha 
tenha um futuro promissor 
– ou o que isso significava 
nos anos de 1930. Dramão 
que foi muito popular na 
época e gerou um seriado 
de rádio que continuou por 
anos a história das perso-
nagens.

Lembra-se  Daquela 
Noite?, de 1940, é uma co-
média dramática em que a 
atriz é uma mulher que é 
presa por roubar um brace-
lete às vésperas do Natal. O 
promotor acaba levando-a 
para passar as festas com 
sua família. O profissiona-
lismo de Barbara era en-
cantador e fez o roteirista 
Preston Sturges, mestre da 
comédia, prometer escre-
ver um filme para ela. E no 
ano seguinte, ele escreveria 
e dirigiria um dos melho-
res filmes da atriz, As Três 
Noites de Eva (também dis-
ponível em DVD no Brasil).

Mais romance, num 
tom agora dramático, em 
Minha Reputação, de 1946. 
Um dos favoritos da pró-
pria Barbara, em que ela 
interpreta uma viúva que 
se apaixona por um oficial 
do exército e precisa resis-
tir à pressão de amigos e 
família contra o romance.

O quarto filme é Só a 
Mulher Peca, de 1952, diri-
gido por outro mestre, Fritz 
Lang. Ela é a personagem 
que volta para sua comu-
nidade como uma mulher 
cínica. Se casa e tem um 
filho, mas é rondada por 
um amigo casado. No fil-
me, em papel coadjuvante 
importante está uma estre-

Estrela do período clássico de 
Holywood em quatro filmes
Renato Félix
Especial para A União

linha em ascensão: Marilyn 
Monroe.

Os extras são poucos 
– dois vídeos de cinco mi-
nutos –, mas os filmes são 
peças de um mosaico impor-
tante da história do cinema. 
Vale ver esses filmes e pro-

curar pelos outros dispo-
níveis da atriz, como Pacto 
de Sangue (1944), Serpente 
de Luxo (1933), no digipack 
“Cinema Pre-Code”), Bola de 
Fogo (1941), Uma Vida por 
um Fio (1948) ou Adorável 
Vagabundo (1941).

A atriz Barbara Stanwyck, que marcou o cinema com personagens 
que passavam longe de mocinhas inocentes, nunca recebeu um Oscar

Foto: Reprodução

Primeira edição

Cidade de Cabedelo 
recebe Verão On

Amanhã e no pró-
ximo dia 7, a cidade de 
Cabedelo recebe a pri-
meira edição do Festival 
Verão On. Com os ser-
tanejos Henrique e Ju-
liano, o hitmaker Alok, 
o forró de Pedrinho Pe-
gação e, pela primeira 
vez na Paraíba, o pago-
de de Menos é Mais, o 
evento está pronto para 
mostrar ao que veio, 
com diversão e seguran-
ça. Para isso, o festival 
acontece à beira-mar 
da Praia de Intermares, 
num ambiente reple-
to da energia do verão, 
com vista para o Oceano 
Atlântico.

Quem traz essa 
grande novidade para 
aquecer ainda mais a 
estação mais quente do 
ano é a GBL Music, em-
presa do show Business 
que realiza eventos e 
festivais nacionalmen-
te. “Nosso objetivo era 
chegar nesta primei-
ra edição com grandes 
atrações para entrar no 
calendário da cidade 
com relevância. Viemos 
com novidades para que 
Cabedelo tenha uma 
experiência única com 
atrações exclusivas. E, 
podem esperar, que este 
é apenas o primeiro de 
muitos”, afirmou Bruno 
Bila, diretor da GBL.

“Estamos investin-
do em uma mega estru-
tura para trazer confor-
to. O espaço escolhido 
contará com pavilhão 
gastronômico, front sta-
ge com bares exclusivos 
e lounges, tudo isso para 
oferecer uma experiên-
cia verdadeiramente di-
ferenciada para a Gran-
de João Pessoa”, disse 
Jomário Souto, diretor
-presidente da Medow 
Promo, realizadora do 
projeto. A empresa é a 
mesma que está à frente 
do São João de Campina 
Grande desde 2019.

Pensando na se-
gurança sanitária do 

evento e obedecendo 
recomendações das en-
tidades governamentais 
e de saúde, foi firmada 
uma parceria entre o 
evento e a Prefeitura de 
Cabedelo (PMC). “Está 
sendo feita uma campa-
nha forte de vacinação 
contra a Covid-19, que 
começou na reta final 
do ano passado que an-
tecedia o nosso evento, 
e vão ser respeitados 
todos os protocolos de 
segurança, com totens 
de álcool em gel, sina-
lização com respeito ao 
distanciamento e todas 
as outras recomenda-
ções”, disse Flávio Ta-
vares, também diretor 
da GBL.

“Isto é uma prova 
que estamos vindo nes-
ta primeira edição com 
cuidado. Esta parceria 
com a prefeitura de Ca-
bedelo é para que todos 
os protocolos sejam se-
guidos e, desta forma, 
para que todos estejam 
seguros neste momen-
to”, afirmou. No Verão 
On, a vacina é mais do 
que bem-vinda, é obri-
gatória, portanto, todos 
devem apresentar car-
teirinha de vacinação 
física ou digital no apli-
cativo do ConecteSUS.

As vendas estão sen-
do realizadas no site In-
gressando e, também, nos 
pontos de vendas: Loja 
Mioche – piso térreo 
do Manaíra Shopping; 
no Shopping Altiplano 
Cabo Branco, no piso 
L2; e na Loja Mioche do 
Partage Shopping, em 
Campina Grande.

Da Redação

Aponte seu celular 
para o QR Code para 
adquirir os ingressos

FESTiVAL VErãO On

n Data: 
1o e 7 de janeiro de 2022

n Local: 
Rua Oceano Atlântico, 2258, Intermares, Cabedelo

n Atrações:
Hoje: Henrique e Juliano; Alok e Pedrinho Pegação

n Dia 7: 
Menos é Mais e Matheus Fernandes

n ingressos: 
entre R$ 150,00 e R$ 572,00

n Vendas on-line: 
https://linktr.ee/veraoon
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No fim de ano, pai e filha fa-
zem lançamento conjunto de seus 
novos projetos: o escritor e colu-
nista do Jornal A União Fernan-
do Antônio de Vasconcelos está 
publicando mais uma antologia, 
Crônicas de vida e felicidade, 
enquanto Fernanda Holanda de 
Vasconcelos Brandão está divul-
gando Sentimentos Inspirados 
– Poesias e sentimentos de vida. 
Ambas as obras estão saindo pela 
Editora Ideia.

“As crônicas tratam do co-
tidiano das pessoas, da vida em 
família, dos percalços da vida a 
dois, das separações, traições e 
divórcios”, resume Fernando Vas-
concelos. “Trata, ainda, do amor e 
do sexo, contando histórias de ca-
sos surreais, envolvendo maridos 
e mulheres, DNA, sexo em locais 
impróprios etc.”.

O autor cita o tema de um dos 
capítulos presentes na coletânea, 
sobre implicações jurídicas na 
vida amorosa. “Aí o campo é vas-
to, a exemplo das questões que 
envolvem a paternidade, o adul-
tério, violência doméstica, pensão 
e traição. Há, também, crônicas 
sobre a saúde e a felicidade dos 
idosos, procurando mostrar que 
eles podem namorar e se diver-
tir, sem se esquecerem de uma 
alimentação balanceada. Colo-
quei um capítulo sobre internet 
e felicidade nas redes sociais, no 
qual surgem histórias fantásticas 
envolvendo o celular, as paqueras 
virtuais, casamento e divórcio 
on-line, e ferramentas como o 
Instagram e Facebook”, elenca 
Fernando Vasconcelos. “Como mi-
nha tese de doutorado foi sobre a 
internet (em 2000), gosto muito 
do último capítulo e também do 
que trata sobre as implicações 
jurídicas na vida a dois, devido à 
minha atuação como promotor de 
Justiça durante 30 anos”, justifica 
o escritor paraibano, que também 
é consultor jurídico, professor e 
promotor de Justiça aposentado.

A ideia para a antologia de 
crônicas partiu desde a década de 
1990, período em que começou a 

Pai e filha lançam obras que 
falam de inspirações diárias

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Paraibanos Fernando e Fernanda Vasconcelos publicam antologias de crônicas e de poesias, respectivamente
Da Redação

“Parayba & Minas”

Nélio Torres fará show na Usina Cultural Energisa

Uma mistura de sons da Pa-
raíba e de Minas Gerais estará no 
palco da Usina Cultural Energisa no 
próximo dia 22 de janeiro, em João 
Pessoa. O cantor e compositor pa-
raibano Nélio Torres (radicado em 
Minas Gerais) mostrará o show ao 
vivo ‘Parayba & Minas’, a partir das 
20h, com participações de Escuri-
nho (percussão e voz), Kal Robson 
(guitarra e vocal), Jorge Negão (bai-
xo) e Luciano Oliveira (percussão).

No repertório, canções do dis-
co ‘Parayba & Minas’, que Nélio lan-
çou em julho 2021 (através de live 
na internet). É a primeira vez que 
o show será apresentado de forma 
presencial na Paraíba. Os ensaios 
já estão acontecendo no Estúdio 
Felipe Gomes, na capital paraiba-
na. O repertório terá as músicas do 
disco, inclusive uma parceria com 
Escurinho: ‘No vão da eternidade’.

‘Parayba & Minas’ é o oita-
vo disco de Nélio Torres, que tem 
mais de quatro décadas de carrei-

ra. Com a participação especial de 
Toninho Horta, o CD está disponi-
bilizado nas principais platafor-
mas de streaming pelo selo e dis-
tribuidora Quae, uma agência de 
música do estado de Minas Gerais.

O disco reúne 13 canções au-
torais com forte influência das so-
noridades nordestinas de Minas 
Gerais, e algumas delicadas com-
posições dos sonhos espirituais, 
entre baião, toada, salsa, bossa, 
samba, xote e cantos do Cavalo 
Marinho Estrela da Paraíba. São 
diversas parcerias com os poetas 
Rogério Salgado, Petrônio Gonçal-
ves, Antônio Galvão, Ana Paula Ro-
drigues e Fábio Gonçalves.

Também com Kal Robson, Es-
curinho e Geraldin da Viola, além 
dos músicos Rosa Chico, Aglaia 
Costa, Beto Lopes, Cristiano Olivei-
ra, Giba Nascimento, Elisa de Sena, 
Bebel Paiva, Deângelo, Cesão Con-
trabaixo, Kal Robson, Geovando 
Morais e Levi Reis. O genial Toni-
nho Horta tem participação espe-
cial na faixa ‘Canção de amar’.

Natural de João Pessoa, Nélio 
Torres está radicado em Belo Hori-
zonte desde 2018, onde desenvol-
ve seus projetos como compositor, 
cantor, poeta, produtor, mestre de 
Cavalo Marinho (Cavalo Marinho 
Estrela da Paraíba e do Cavalo Ma-
rinho de Belo Horizonte). Sua en-
trega permanente à música e à cul-
tura popular já lhe rendeu diversos 
prêmios e homenagens, sempre nas 
áreas de música e cultura popular.

O Título de Cidadão Espírito-
Santense veio em 2014, mesmo ano 
em que participou do Projeto Espí-
rito Mundo, na Itália, e do Festival 
Brasilicata Tour. O CD ‘Banxhuurna’, 
lançado pelo selo Tratore, recebeu 
menção honrosa, ficando entre os 
melhores da música brasileira, no 
Prêmio Embrulhador 2017, sendo 
muito bem avaliado pelo mestre 
Toninho Horta. Participou ainda 
das coletâneas ‘Antologia 32’, Edi-
tora Caravana, uma publicação Bra-
sil-Argentina de 2019, e ‘Antologia 
Contemporâneos 2017’, da Editora 
Taba Cultural (RJ).

Da Redação

Os ensaios já estão acontecendo no Estúdio Felipe Gomes, na capital paraibana

Foto: Divulgação

escrever em jornais de Campina 
Grande e João Pessoa. “Durante 
a pandemia, passei alguns meses 
em Bananeiras e verifiquei que 
havia muitas crônicas não publi-
cadas. Delas extraí material para 
três livros: Crônicas de dor e ale-
gria; Crônicas jurídicas do consu-
midor; e o presente livro”, explica.

Para Vasconcelos, o que lhe 
inspira na formação das suas crô-
nicas é a observação das pessoas 
e dos fatos. “Já fui repreendido vá-
rias vezes por minha esposa devi-
do a observação de pessoas, ou ca-
sais, nos shoppings, restaurantes 
e igrejas. Assim, surgiu o primeiro 
livro, Vícios e medos modernos, e 
depois Estórias do Mundo Virtual, 
ambos pela Editora A União. E, 
ainda, Crônicas forenses: o dia a 
dia da Justiça, pela Editora Juruá, 
de Curitiba”, aponta o escritor.

Sentimentos diversos
O prefácio desse novo livro de Fernando 

Vasconcelos, Crônicas de vida e felicidade, é 
assinado pela sua filha, a jornalista e professo-
ra Fernanda Holanda de Vasconcelos Brandão, 
que também está lançando uma coletânea.

Com um título autoexplicativo, Sentimen-
tos Inspirados – Poesias e sentimentos de vida 
são “poesias feitas a partir de inspirações 
diárias com pessoas e fatos ocorridos”, nas 
palavras da autora. “Comecei a postar as 
poesias no meu perfil do Instagram e muitas 
pessoas falavam que eu devia fazer um livro. 
Era também um sonho meu. Fiz um compilado 
com algumas das poesias feitas para publicar 
a coletânea”.

Fernanda conta que são diversificados os 
pensamentos de vida presentes nas páginas do 

livro: são temas como o amor, alegria, tristeza, 
frustrações, filhos, pai, mãe, amigos, natureza, 
crises existenciais, autoestima, saudades, famí-
lia, amor próprio, escolhas, livros, descobertas, 
cotidiano, atitudes, dentre tantos outros.

A autora não tem um modo de criar poe-
sia e nem sabe explicar como elas surgem. 
“Começo a escrever e rapidamente a poesia 
se forma e depois nem lembro o que escrevi”, 
explica a paraibana.

Falando em “inspiração”, Fernanda Vas-
concelos vê em seu pai não só como o seu 
primeiro leitor, como também o seu maior 
incentivador. “Ele é meu ídolo e em quem 
me espelho sempre. Não é à toa que somos 
jornalistas, professores e escritores”, finaliza 
a poetisa.

Foto: Arquivo Pessoal

As obras ‘Crônicas de vida e felicidade’ 
e ‘Sentimentos Inspirados – Poesias e 
sentimentos de vida’ estão saindo pela 

Editora Ideia

Prefácio do novo livro de 
Fernando Vasconcelos é assinado 

pela sua filha, a jornalista e 
professora Fernanda Holanda de 

Vasconcelos Brandão, que também 
está lançando uma coletânea

Foto: Reprodução 

Foto: Reprodução 
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Previsão é que, em 2022, mais de 700 mil meninas e mulheres, de nove a 59 anos, sejam assistidas pelo programa 

“Muitas meninas não 
têm condições financeiras 
de comprar absorventes, 
por isso, faltam às aulas. Ou-
tras, como é o meu caso, têm 
a menstruação irregular, e 
quando ficam menstruadas 
no colégio, têm de ir para 
casa. Agora, como também 
teremos acesso a esses itens 
na escola, não precisaremos 
perder aula”, declarou Kay-
nara Gerônimo de Sousa, 15 
anos, uma das mais de 250 
estudantes da Escola Esta-
dual Dom José Maria Pires, 
do Bairro das Indústrias, 
beneficiada com o Programa 
Dignidade Menstrual. 

O n t e m , 
a secretária 
da Mulher e 
da Diversida-
de Humana, 
Lídia Moura, 
juntamente 
com a secre-
tária executi-
va de Admi-
nistração, de 
Suprimentos 
e Logística 
da Secretaria 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia, Elis Barreiro, es-
tiveram na escola para fazer 
a entrega dos itens de higie-
ne pessoal. A secretária Lí-
dia Moura afirmou que esse 
mês já foram atendidas 35 
mil adolescentes da Rede de 
Ensino do Estado. A estima-
tiva é que em 2022, mais de 
700 mil meninas e mulheres 
de nove a 59 anos sejam as-
sistidas com o programa. 

“No total, o Governo da 
Paraíba vai atender cerca de 
780 mil meninas, mulheres 
e homens trans que estão 
dentro da previsão legal”, 
destacou Lígia. Além de es-
tudantes adolescentes, o 
Programa Dignidade Mens-
trual, previsto em lei regu-
lamentada pelo governador 
João Azevêdo por meio de 
decreto, ainda ajuda mora-
doras das comunidades qui-
lombolas e indígenas. 

A legislação prevê que o 
programa atenda o público 
que está no CadUnico (Ca-
dastro Único para Progra-

mas Sociais) que recebe até 
um salário mínimo mensal, 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade, moradoras 
de rua, as que estão encarce-
radas, integrantes das casas 
abrigo, aquelas atendidas 
pela Patrulha da Mulher e os 
homens trans assistidos pelo 
Espaço LGBT e pelo Centro 
de Referência Luciano Be-
zerra, em Campina Grande.

“Nós aproveitamos a en-
trega das cestas alimentares 
que são entregues às meni-
nas da rede estadual, para 
acrescentar esse item, que é 
o absorvente. Durante todo 
ano elas vão continuar rece-
bendo”, completou Lídia.

Segundo ela, a iniciativa 
visa tirar essas meninas e 

mulheres do 
estágio de po-
breza mens-
trual para 
uma condição 
mais digna, 
uma vez que a 
falta de acesso 
ao absorvente 
higiênico tira 
a liberdade de 
ir e vir, gera 
evasão esco-

lar e traz riscos 
de infecções devido ao uso 
de produtos inapropriados 
para higiene íntima durante 
o ciclo menstrual. 

Além de oferecer mais 
segurança, liberdade e saú-
de a este público, o progra-
ma também surge como um 
veículo educacional para in-
serir na mentalidade da po-
pulação que a menstruação 
é algo natural na vida das 
mulheres. “E que portanto, 
não pode ser tratada como 
doença ou como algo que vá 
tirar a mulher de seus direi-
tos elementares, como estu-
dar e trabalhar. Então, é um 
programa muito abrangente, 
porque prevê também um 
processo de educação”.

A diretora da Escola Es-
tadual Dom José Maria Pires, 
Nilma de Fátima dos Santos 
declarou que várias estudan-
tes, devido à precariedade 
das condições financeiras, 
faltam às aulas durante o ci-
clo menstrual, por não pode-
rem comprar o absorvente. 
“Por isso, essa ação do Go-

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Programa Dignidade Menstrual 
atendeu a 35 mil adolescentes

verno está vindo para ajudar 
demais essas alunas. É uma 
ação voltada para a mulher 
e com certeza vem agregar à 
nossa escola. É uma iniciati-
va muito importante porque 
traz melhorias em todos os 
aspectos”.

A secretária Elis Bar-
reiro frisou que o universo 
beneficiado pelo programa é 
bastante significativo e des-
de que ele foi posto em prá-
tica, surgiu também a refle-
xão de que alunas faltam às 
aulas pela falta de um absor-
vente. “Isso é muito sério, e 
tem impactos pedagógicos. 
Além das questões de saú-
de, tem a questão educacio-
nal, porque a aluna não vai 
mais faltar aula por falta de 
absorvente. Estamos muito 
orgulhosos de fazer parte 
deste programa e vamos em 
frente porque o objetivo é 
ampliar cada vez mais por 
todas as regiões da Paraíba”, 
completou. 

Solidariedade

Famup realiza campanha para ajudar vítimas das enchentes
As chuvas que casti-

gam o sul e o sudeste do 
Estado da Bahia desde o 
início de dezembro já cau-
saram mais de R$ 1,3 bi-
lhão em prejuízos. As en-
chentes afetaram centenas 
de milhares de pessoas, 
com dezenas de milhares 
desabrigadas, desalojadas 
e 25 mortes. Cerca de 100 
municípios da região afe-
tada já decretaram situa-
ção de emergência, segun-
do a Superintendência de 
Proteção e Defesa Civil da 
Bahia (Sudec/BA). 

Para ajudar essas fa-
mílias, a Federação das 
Associações de Municí-
pios da Paraíba (Famup) 
está encabeçando uma 
campanha para arredar 
recursos.

Para ajudar, a Famup 
recomenda que a doação 
seja feita de forma segura, 
a instituições que garan-
tam o repasse para quem 
de fato está precisando. 
Por isso, sugere a conta 
disponibilizada pelo Go-
verno do Estado. Os recur-
sos serão utilizados para 

compra de itens básicos, 
como geladeiras e fogões, 
e beneficiarão famílias de 
todas as regiões que fo-
ram impactadas pelas for-
tes chuvas deste mês de 
dezembro.

A conta bancária do 
Banco do Brasil tem como 
número de agência 3832-
6 (setor público) e conta 
número 993.602-5, iden-
tificada como BA Estado 
Solidário. 

Para depósitos via 
PIX, os doadores devem 
usar o CNPJ da Sudec – Su-

perintendência de Prote-
ção e Defesa Civil do Esta-
do: 13.420.302/0001-60.

Informações da Con-
federação Nacional de 
Municípios (CNM) reve-
lam que a partir de 2012, 
utilizando o Sistema Inte-
grado de Informações so-
bre Desastres (S2ID), por 
meio dos dados devida-
mente cadastrados pelos 
municípios, foi possível 
quantificar os prejuízos 
pelas chuvas nos setores 
de agricultura, pecuária e 
indústria, de todo o país, 

sobretudo na Bahia.
Conforme levantamen-

to, é possível verificar que, 
do total de R$ 1,3 bilhão, o 
setor agrícola sofreu mais 
de R$ 553,9 milhões em 
prejuízos, ocupando o pri-
meiro lugar, o equivalente 
a 41,8%, seguido dos pre-
juízos causados no setor 
de habitações que foram 
danificadas e ou destruídas 
pelas chuvas, com R$ 371,7 
milhões, correspondendo a 
28%. 

Em terceiro, ficaram 
as obras de infraestrutura 

como pontes, asfaltamen-
to de estradas, ruas, ave-
nidas, entre outros, com 
R$ 224,4 milhões, corres-
pondendo a quase 17% do 
total.

Programa Dignidade 
Menstrual visa tirar meinas 

e mulheres do estágio 
de pobreza menstrual, 
dando uma condição de 

vida mais digna

Os recursos doados serão 
utilizados para compra 
de itens básicos, como 

geladeiras e fogões para 
as famílias desabrigadas

A secretária da Mulher, Lídia Moura (abaixo), e  a secretária executiva de 
Administração, Elis Barreto (a primeira, da esq. p / dir.), fizeram a 
distribuição de absorventes na Escola Estadual Dom José Maria Pires 

Fotos: Ortilo Antonio

Morte de Simão Almeida
O corpo do ex-deputado e presidente da Junta Comercial da Paraíba, Simão Almeida, 
foi sepultado ontem, no final da tarde, no município de Boa Vista. Pela manhã, o 
governador João Azevêdo esteve no velório na Assembleia Legislativa. Página 14 Fo
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Governador João Azevêdo e outras autoridades prestaram homenagens ao ex-deputado durante o velório na ALPB
O corpo do presidente da 

Junta Comercial do Estado e 
ex-deputado estadual Simão 
Almeida, foi velado, na ma-
nhã de ontem, no Salão No-
bre da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), em João 
Pessoa. Entre as autoridades 
presentes estava o governa-
dor da Paraíba, João Azevêdo 
(Cidadania). Após o velório, o 
corpo de Simão Almeida se-
guiu para o município de Boa 
Vista, onde o velório teve con-
tinuidade. O sepultamento 
aconteceu no fim da tarde, no 
cemitério público São Miguel, 
em Boa Vista.

“A Paraí-
ba ficou mais 
pobre, hoje, 
politicamente 
e de exemplo. 
O que nos 
conforta, na 
verdade, é sa-
ber que exis-
te um legado 
de trabalho, 
de compromisso, de história 
e de exemplo, como cidadão 
e como político. Quem con-
viveu com Simão sabe muito 
bem da retidão, da correção 
que ele tinha no trato da coisa 
pública. Então, eu não tenho 
dúvida nenhuma que, além de 
perdermos um grande amigo, 
perdemos um militante, um 
defensor da democracia, dos 
direitos humanos. Mas, nos 
conforta saber que ele deixou 
todo esse exemplo no coração 
das pessoas que tiveram a fe-
licidade de conviver com ele”, 
explicou o governador da Pa-
raíba, João Azevêdo.

Após um primeiro mo-
mento com os familiares e 
parentes, o velório foi aber-
to ao público e contou com 
a presença de diversas auto-
ridades. “Ele sempre foi um 
exemplo de coerência, de ho-

nestidade, de lealdade. Não 
só às lutas sociais, mas um 
exemplo para toda a família. 
Diante de tantas batalhas, 
nunca desistiu de nenhuma. 
Estamos perdendo um gran-
de homem, que deixou um 
grande legado para a Paraí-
ba”, ressaltou Marinez de Al-
meida, viúva de Simão.

De acordo com a ALPB, 
para a realização do velório 
do parlamentar, foram se-
guidos todos os protocolos 
sanitários de prevenção à Co-
vid-19. O presidente da Casa 
de Epitácio Pessoa, Adria-

no Galdino, 
ressaltou as 
q u a l i d a d e s 
de Simão e se 
solidarizou 
com a famí-
lia. “Neste 
momento de 
dor para toda 
a família nos 
s o l i d a r i z a -
mos com os 

familiares e amigos de Simão 
Almeida, um grande político 
do nosso Estado, que deixa 
grandes lições e um legado de 
trabalho e luta pelo povo da 
Paraíba”, ressaltou. 

O deputado estadual 
João Gonçalves também la-
mentou a morte do colega e 
se solidarizou com a família. 
“Mais um ex-parlamentar 
que, no seu tempo de atua-
ção, construiu sua história 
e defendeu a ideologia e a 
própria história do PCdoB, 
que se consolidou até os 
dias de hoje. Simão e seu 
legado, a sua trajetória de 
luta, de combate e defesa 
das minorias são marcantes 
e serão sempre lembradas 
por todos os paraibanos, 
com toda certeza”, destacou 
o parlamentar. O deputado 
Anísio Maia também compa-

Corpo de Simão Almeida 
é enterrado em Boa Vista
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receu para prestar suas últi-
mas homenagens a Simão.

O vice-presidente da Junta 
Comercial da Paraíba, Guilher-
me Coutinho, ressaltou o traba-
lho desempenhado por Simão 

na instituição. “O presidente 
Simão vinha desempenhando 
um papel fundamental na Junta 
Comercial do Estado da Paraí-
ba, sendo o grande responsável 
pela transformação da Junta fí-

sica para a Junta digital. Ele foi 
uma pessoa que nós podemos 
sempre lembrar pela sua sen-
sibilidade e atenção aos colabo-
radores e aos usuários. Foi uma 
peça essencial para a moder-

nização e humanização da ins-
tituição, e não mediu esforços 
para dar o seu melhor, mesmo 
neste momento de pandemia 
que ainda estamos enfrentan-
do”, elencou.

Ex-deputado 
Simão Almeida morreu 
na quarta-feira, aos 77 
anos, em decorrência

 da Covid-19

História política em defesa da democracia 
Simão Almeida faleceu nessa 

quarta-feira (29), aos 77 anos, 
vítima de complicações provo-
cadas pela Covid-19. O ex-de-
putado estava internado em um 
hospital de João Pessoa. Ele ha-
via tomado duas doses da vacina 
contra a Covid-19 mas, mesmo 
assim, desenvolveu sintomas da 

doença, pois tinha problemas 
respiratórios. Ele deixa esposa, 
seis filhos e 11 netos.

O ex-deputado foi eleito em 
1990 pelo PCdoB com 4.538 
votos. Era natural da cidade de 
Cabaceiras e sofreu prisão e 
perseguição durante a ditadura 
militar instaurada em março de 

1964 pela sua atuação contra o 
regime. Formado em engenha-
ria elétrica, em fins de 1968, 
mudou-se para o Recife, onde, 
em fevereiro de 1969, teve a 
sua casa invadida pela polícia. 
Passou, então, a viver na clan-
destinidade, até a promulgação 
da lei de anistia.

A Prefeitura de João 
Pessoa publicou, ontem, em 
seu Semanário Municipal, o 
decreto 9.935/2021, com o 
conjunto de medidas de en-
frentamento e prevenção à 
pandemia da Covid-19. As 
principais mudanças em re-
lação ao anterior são o fim 
do horário específico para o 
funcionamento de bares, res-
taurantes e similares, que a 
partir de agora poderão fun-
cionar sem limite de horário, 
além de permitir a ocupação 
de 80% da capacidade nos es-
tabelecimentos, assim como 
cerimônias religiosas, teatros, 
cinemas, academias e eventos 
esportivos. O novo decretote-
rá validade entre os dias 1º e 
31 de janeiro de 2022.

Durante o período de 
vigência do decreto, os bares, 
restaurantes, lanchonetes, lo-
jas de conveniência e estabe-
lecimentos similares poderão 
funcionar, em seu horário ha-
bitual, com ocupação de 80% 
da capacidade do local, man-
tendo-se entre as mesas dis-
tanciamento de, no mínimo, 
1 metro, sendo obrigatória 
a colocação de álcool em gel 
em cada uma delas, devendo 
esses estabelecimentos, sem-

pre que possível, prestigiar as 
áreas livres e abertas. 

Fica autorizado ainda a 
realização de apresentação 
musical com a presença de 
até seis músicos no palco, que 
deverão obedecer aos proto-
colos específicos do setor. 

Os bares, restaurantes, 
lanchonetes, estabelecimen-
tos similares 
e praças de 
alimentação, 
que estejam 
i n s t a l a d o s 
no interior 
de shoppings 
centers e 
centros co-
merciais, de-
verão obede-
cer ao limite 
de ocupação 
de 80% da 
capacidade do local, cabendo 
à administração do estabele-
cimento assegurar o cumpri-
mento do protocolo estabele-
cido para o setor.

Fica permitida a realiza-
ção de shows no município de 
João Pessoa, com o uso obri-
gatório de máscaras faciais, 
disponibilização de álcool 
70%, exigência de apresen-
tação de cartão de vacinação 

Novo decreto em JP põe fim ao limite 
de horário para bares e restaurantes

Orçamento impositivo

Vereador reclama 
do veto ao projeto

O vereador Olimpio 
Oliveira lamentou, por 
meio das suas redes so-
ciais, a postura de alguns 
parlamentares governistas 
que se negaram a assinar o 
projeto que visava implan-
tar o orçamento impositivo 
em Campina Grande. Ele 
lembrou que muitos deles 
subscreveram o documen-
to com o mesmo objetivo, 
em 2013, cujo autor peça 
era o então vereador Bru-
no Cunha Lima, atual pre-
feito da cidade. 

“Infelizmente, não 
conseguimos colher as oito 
assinaturas necessárias 
para que o projeto que cria-
va o Orçamento Impositivo 
em Campina Grande fosse 
ao menos discutido no ple-
nário da Câmara Munici-
pal. Dos atuais 23 vereado-
res, apenas sete assinaram 
o projeto de emenda à Lei 
Orgânica Nº 001/2021: 
Olimpio Oliveira, Dona Fá-
tima, Anderson Almeida, 
Jô Oliveira, Hilmar Falcão, 
Valéria Aragão e Pimen-
tel Filho. É uma pena que 

muitos vereadores que se 
negaram a assinar o nos-
so projeto, subscreveram 
o P--rojeto com o mesmo 
objetivo, no ano de 2013, 
cujo projeto era de autoria 
do então vereador Bruno 
Cunha Lima”, comentou 
Olimpio.

De acordo com Olim-
pio, a ideia não é nova, inclu-
sive o atual prefeito Bruno 
Cunha Lima quando exercia 
o mandato de vereador em 
Campina. Naquela época, o 
projeto não prosperou, mas 
o vereador Olímpio resga-
tou a proposta.

De acordo com Olímpio, 
com a emenda impositiva 
é permitido ao vereador 
uma resolutividade mais 
rápida das demandas das 
comunidades, ou seja, serão 
impositivas as emendas in-
dividuais ao projeto de lei 
orçamentária aprovadas no 
limite de 1,2% da receita 
corrente líquida prevista no 
projeto encaminhado pelo 
Poder Executivo, sendo que 
a metade deste percentual 
será destinada a ações e ser-
viços públicos de saúde, con-
forme dispõe a Constituição 
Federal.

Petronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

João Azevêdo esteve no velório de Simão Almeida e afirmou: “Perdemos um grande amigo, perdemos um militante, um defensor da democracia, dos direitos humanos”

Foto: ALPB/Divulgação

com, no mínimo, a compro-
vação da primeira dose da 
vacina, há pelo menos 14 dias, 
e apresentação de teste de an-
tígeno negativo para Covid-19 
realizado em até 72 horas an-
tes do evento, sendo dispen-
sada a apresentação do exa-
me para as pessoas que já se 
encontrarem com o esquema 

vacinal com-
pleto (duas 
doses). 

As aca-
demias de gi-
nástica e ou-
tros serviços  
como salões 
de beleza e 
barbearias, 
poderão fun-
cionar, em 
seu horário 
habitual, ob-

servando todos os protocolos 
contra a Covid-19, atendendo 
exclusivamente por agenda-
mento prévio e sem aglome-
ração de pessoas nas suas 
dependências. As academias, 
que deverão funcionar com 
até 80% de sua capacidade 
e observar todas as normas 
de distanciamento social e 
os protocolos específicos do 
setor; escolinhas de esporte; 

instalações de acolhimento 
de crianças, como creches e 
similares; hotéis, pousadas e 
similares. Os estabelecimen-
tos do setor de serviços e o 
comércio poderão funcionar 
sem aglomeração de pessoas 
nas suas dependências e ob-
servando todas as normas 
de distanciamento social e 
os protocolos específicos do 
setor.

As cerimônias religiosas, 
a exemplo de missas, cultos, 
entre outras, seguem de for-
ma presencial, com ocupação 
máxima de 80% da capacida-
de do local, distanciamento 
mínimo de um metro entre os 
fiéis, com uso obrigatório de 
máscaras faciais e disponibili-
zação de álcool 70%. 

O uso de máscara per-
manece obrigatório em am-
bientes públicos, espaços 
abertos públicos e transporte 
de passageiros. Quem des-
cumprir está sujeito a multa 
de até R$ 50 mil e interdição 
do estabelecimento por até 
sete dias. Em caso de reinci-
dência, o prazo de interdição 
será ampliado para 14 dias e, 
caso haja nova reincidência, 
ocorre a cassação do alvará 
do estabelecimento infrator. 

Novo decreto publicado 
pela Prefeitura de 

João Pessoa é válido 
a partir de amanhã, 
dia 1º, até o 31 de 

janeiro de 2022



Brasil

Nas redes sociais, o governador Rui Costa disse que o estado aceitará qualquer tipo de ajuda neste momento

Após o Governo Federal 
negar o auxílio humanitário 
oferecido pela Argentina às 
vítimas das chuvas na Bahia, 
o governador do Estado, Rui 
Costa (PT), foi às redes sociais 
apelar por ajuda internacio-
nal. “A Bahia aceitará direta-
mente, sem precisar passar 
pela diplomacia brasileira, 
qualquer tipo de ajuda neste 
momento”, publicou o gover-
nador, em um claro recado ao 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro.

Em suas redes, o gover-
nador já tinha celebrado a 
ajuda oferecida pela Argen-
tina, que se comprometeu 
a enviar dez profissionais 
especializados nas áreas de 
água e saneamento, logísti-
ca e apoio psicossocial para 
vítimas do desastre no esta-
do. “Agradeço aos argentinos 
e peço ao Governo Federal 
celeridade na autorização 
para a missão estrangeira”, 
escreveu, antes de saber da 
negativa do Governo Federal 
ao apoio.

Ontem, o governador, 
que tem mostrado insatisfa-
ção com a forma que o Execu-
tivo federal tem lidado com a 
questão, reforçou a necessi-
dade de ajuda para a Bahia. 
“Os baianos e brasileiros que 
moram aqui no estado pre-
cisam de todo tipo de ajuda. 
Estamos trabalhando muito, 
incansavelmente, para re-
construir as cidades e as ca-
sas destruídas, mas a soma 
de esforços acelera este pro-
cesso, portanto é muito bem-

Matheus de Souza 
Agência Estado

Bahia aceita ajuda sem passar 
pela diplomacia brasileira
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O presidente Jair Bol-
sonaro aproveitou seu 
quarto dia de férias em São 
Francisco do Sul (SC) para 
visitar o parque temático 
Beto Carrero World, no 
município de Penha. Cri-
ticado por não suspender 
suas férias para acompa-
nhar a tragédia causada 
pelas chuvas na Bahia, o 
presidente compareceu 
ao espetáculo “Hot Wheels 
Epic Show!”, promovido no 
parque de diversões.

Após a apresentação, 
o presidente foi à pista e 
dirigiu um dos carros do 
show, enquanto era ova-
cionado por apoiadores, 
como mostram imagens 
que circulam nas redes so-
ciais. Desde que chegou ao 
litoral catarinense, o presi-
dente tem registrado suas 
férias na internet compa-
recendo a praias, passean-
do de jet ski e posando 
para fotos com apoiadores.

A rotina do presidente 
continua sem alterações, 
mesmo após ter recebido 
a informação de que o de-
putado Coronel Armando 
(PSL-SC), com quem se en-
controu no estado, testou 
positivo para Covid-19.

Bolsonaro 
assiste a 
espetáculo 
em parque
Matheus de Souza 
Agência Estado

vinda qualquer ajuda neste 
momento”, afirmou.

O governo da Bahia in-
formou na tarde da quarta-
feira, que o número total de 
vítimas devido às fortes chu-
vas no Estado chegou a 24. 
A quantidade de feridos, por 
sua vez, saltou de 358 para 
434. Conforme a Superinten-
dência de Proteção e Defesa 
Civil da Bahia (Sudec), este 
é o dezembro mais chuvoso 
do Estado desde 1989, o que 
tem causado riscos à popula-
ção. Cerca de 91 mil morado-
res do Estado já tiveram de 

deixar suas casas. Ao mesmo 
tempo, o total de atingidos já 
chega a 629,4 mil pessoas.

Justificativa
Ontem pela manhã, Bol-

sonaro foi às redes sociais 
para justificar a recusa à ofer-
ta de ajuda da Argentina. Se-
gundo o presidente, apesar 
do “fraterno oferecimento” 
da Argentina, as Forças Ar-
madas e a Defesa Civil já es-
tavam realizando o trabalho 
oferecido pelo país vizinho, 
afirmando que esse apoio se-
ria “muito caro para o Brasil”. 

“A avaliação foi de que a ajuda 
argentina não seria necessá-
ria naquele momento”, disse, 
ressaltando que o país estava 
aberto a doações internacio-
nais, e não descartando a pos-
sibilidade de pedir ajuda aos 
argentinos em caso de “agra-
vamento das condições”.

Em entrevista ao Esta-
dão, contudo, o embaixador 
da Argentina no Brasil, Da-
niel Scioli, afirmou que a Ar-
gentina arcaria com os custos 
da ajuda oferecida. O embai-
xador também negou confli-
tos políticos entre os países.

Os baianos e 
brasileiros que moram 

aqui no estado precisam 
de todo tipo de ajuda. 
Estamos trabalhando 

muito para reconstruir 
as cidades e as casas 
destruídas. É muito 

bem-vinda qualquer tipo 
de ajuda 

Foto: Reprodução 

Antes de saber da negativa do Governo Federal ao apoio da Argentina, o governador da Bahia pediu celeridade na autorização para a missão estrangeira 

“Ajuda não se rejeita”

Ex-embaixador critica Bolsonaro por recusar apoio

O ex-embaixador do 
Brasil nos Estados Unidos, 
Rubens Barbosa, afirmou 
que o Governo Federal er-
rou ao não aceitar o apoio 
humanitário oferecido pela 
Argentina no socorro às ví-
timas das fortes chuvas no 

sul da Bahia. “Não faz ne-
nhum sentido. Ajuda não se 
recusa, se agradece. Foi um 
ato simbólico que deveria 
ser recebido como gesto de 
amizade, não de provoca-
ção”, disse por telefone ao 
Estadão. 

Por meio de sua con-
ta no Twitter, o presiden-
te Jair Bolsonaro disse ter 

considerado o envio de dez 
bombeiros brigadistas do 
país vizinho desnecessário, 
mas não descartou a possi-
bilidade de requisitá-los no 
futuro, caso a situação se 
agrave. “O fraterno ofere-
cimento argentino, porém 
muito caro para o Brasil, 
ocorre quando as Forças 
Armadas, em coordenação 

Gustavo Côrtes
Agência Estado

com a Defesa Civil, já esta-
vam prestando aquele tipo 
de assistência à população 
afetada”, justificou-se. 

De acordo com a Supe-
rintendência de Proteção e 
Defesa Civil (Sudec), houve 
pelo menos 24 mortes em 
decorrência dos temporais 
na região, que deixaram 
91.258 pessoas desabri-
gadas ou desalojadas e le-
varam 136 municípios a 
decretar situação de emer-
gência. O presidente tem 
sofrido críticas de oposito-
res por ter mantido seu pe-
ríodo de descanso em meio 
à situação de calamidade 
no local. Sem compromis-
sos desde o Natal, ele passa 
férias em São Francisco do 
Sul, no litoral de Santa Ca-
tarina, onde deve perma-
necer até o dia 3 de janeiro.

Em resposta aos ata-
ques, o Planalto disse que 
destinaria R$ 200 milhões 
para auxiliar nas operações 
de resgate, mas uma Medi-
da Provisória (MP) publi-
cada na última terça-feira, 
determina a distribuição 
deste valor para a recons-
trução de rodovias em cin-
co estados.

Para Barbosa, o Itama-
raty perdeu uma oportu-

O Itamaraty perdeu 
uma oportunidade 
de reaproximação 

diplomática 

Rusgas

nidade de reaproximação 
diplomática com a Argenti-
na, cuja relação com o Bra-
sil tem sido minada pelas 
rusgas ideológicas entre os 
Bolsonaro e Alberto Fer-
nández. “Deveríamos ter 
aceitado principalmente 
pela separação que existe 
hoje entre os presidentes, 
que não se falam. Seriam 
poucas pessoas (enviadas 
pela Argentina). Não re-
solveria o problema, mas 
serviria para aproximar os 
países, que não têm tido 
uma relação boa nos últi-
mos anos.”

Em janeiro de 2019, 
quando houve o rompi-
mento da barragem de 
Brumadinho (MG), o go-
verno brasileiro recebeu 
130 militares israelenses 

oferecidos pelo então pre-
sidente do país, Benjamin 
Netanyahu, com quem Bol-
sonaro tinha afinidades 
ideológicas. Após três dias 
de trabalhos de busca com 
auxílio de cães farejadores 
e sonares de submarino, os 
soldados voltaram sem en-
contrar sobreviventes. 

Desde que se tornou 
presidente, Bolsonaro fez 
diversas críticas a Fernán-
dez e o comparou ao dita-
dor da Venezuela, Nicolás 
Maduro, em declarações 
públicas. Em outubro, os 
dois deram um aperto de 
mão amistoso na reunião 
do G-20, em Roma, na Itá-
lia. Naquele momento, ha-
viam selado trégua e a re-
lação entre os países vivia 
momento de estabilidade. 

No entanto, a visita do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) a Bue-
nos Aires, no último dia 10, 
quando foi recebido por 
Fernández e homenagea-
do na Casa Rosada, sede do 
governo argentino, causou 
novos atritos. Na ocasião, o 
petista discursou para uma 
multidão que lotava a Plaza 
de Mayo para celebrar os 38 
anos da redemocratização 
do país e foi ovacionado.‘Não faz nenhum sentido’, afirmou Rubens Barbosa sobre Bolsonaro rejeitar ajuda humanitária oferecida pela Argentina
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Mundo

Infecções globais do novo coronavírus atingiram alta recorde no último período de sete dias em vários países

A Covid-19 irá ofuscar as 
comemorações de Ano-Novo 
em todo o mundo pelo segun-
do ano consecutivo hoje, já que 
governos de muitos países re-
duzem festividades às pressas 
na tentativa de conter o contá-
gio desenfreado.

As infecções globais do 
novo coronavírus atingiram 
uma alta recorde no último pe-
ríodo de sete dias, com quase 
um milhão de casos diários de-
tectados em média entre 23 e 
29 de dezembro - cerca de 100 
mil a mais do que o pico ante-
rior registrado na última quar-
ta-feira, de acordo com dados 
da Reuters.

Vários países registraram 
altas históricas durante as 24 
horas anteriores, entre eles 
Argentina, Austrália, Bolívia, 
Estados Unidos, França e Itália, 
agora que a variante Ômicron 
se espalha sem controle.

Embora estudos levem a 
crer que ela é menos mortal do 
que algumas variantes anterio-
res, muitas autoridades de saú-
de preferem não arriscar, di-
zendo às pessoas que a melhor 
maneira de receber 2022 é em 
casa com muito poucos con-
vidados, de preferência todos 

vacinados. Na Europa, onde 
quase um milhão de pessoas 
morreram de covid-19 nos úl-
timos 12 meses, shows e quei-
mas de fogos de artifício tradi-
cionais que costumam atrair 
milhões de pessoas às ruas 
foram cancelados na maioria 
das grandes cidades, incluindo 
Londres, Paris, Zurique, Bruxe-
las, Varsóvia e Roma.

Autoridades da Índia co-
meçaram a impor regras rigo-
rosas ontem para evitar aglo-
merações, aplicando toques de 
recolher noturnos em todas as 
grandes cidades e ordenando 
que os restaurantes limitem a 
quantidade de clientes.

“Está se vendo que as re-
uniões sociais estão acontecen-
do de maneira irrestrita, que as 
pessoas estão desdenhando 
todas as normas de distan-
ciamento social”, disse Rajesh 
Tope, ministro da Saúde de 
Maharashtra, estado do oeste 
indiano cuja capital é Mumbai.

No início desta semana, o 
diretor-geral da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
pediu às pessoas que repen-
sem seus planos de festas. “É 
melhor cancelar agora e co-
memorar mais tarde do que 
comemorar agora e lamentar 

mais tarde”. Apesar da dispara-
da de casos, alguns lugares es-
tão mantendo suas programa-
ções de eventos, como Sydney, 
a primeira grande cidade a dar 
as boas-vindas ao Ano-Novo, 
que realizará seu espetáculo de 
queima de fogos sobre a Opera 
House e Harbour Bridge.

De forma semelhante, 
Nova York disse que fará sua 
festa em Times Square, em-
bora em escala reduzida, com 
muito menos pessoas no local 
para assistir a bola gigante em-
blemática descer por um mas-
tro para marcar a chegada de 
2022.

Agência Brasil

Covid ofuscará celebrações 
de Ano-Novo no mundo
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Vários países registraram altas históricas da doença nos últimos dias, sendo que a variante Ômicron se espalha sem controle

Agência Estado

Agência Estado
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Está se vendo 
que as reuniões 

sociais estão 
acontecendo de 

maneira 
irrestrita, 

que as pessoas 
estão desdenhando 

todas as normas 
de distanciamento 

social”

Argentina bate recorde diário  

Nova onda de infecções nos EUA

A Argentina bateu na última 
quarta-feira seu recorde diário de no-
vos casos de coronavírus. Segundo o 
Ministério da Saúde, 42.032 pessoas 
foram diagnosticadas com Covid-19 
no país, superando o recorde anterior, 
de 41.080 casos, em 27 de maio 
deste ano, quando foram registradas 
551 mortes. Nas últimas 24 horas, 26 
pessoas morreram pela doença.

Apesar do aumento de notifica-
ções, o país deve reduzir de 10 para 
sete dias o prazo de isolamento obri-
gatório para pessoas contagiadas 
com Covid-19 que estejam totalmen-
te vacinadas.

“A Argentina está entrando na 
terceira onda. O número de casos 
está aumentando, ainda que isso 
não esteja se traduzindo em mais 
internações e mortes”, disse a mi-
nistra da Saúde, Carla Vizzotti. Se-
gundo a ministra, no contexto atual, 
“a preocupação não é tanto com o 
sistema de saúde, e sim que ocorra 

um impacto econômico devido ao 
isolamento”.

O país de 45 milhões de habitan-
tes já registrou 5,5 milhões de casos 
e 117 mil mortes desde o início da 
pandemia, segundo dados oficiais.

Uruguai, Bolívia e Peru 
No Uruguai, foram registrados 

nesta quarta 1.417 casos de covid, o 
número mais alto desde junho. O au-
mento foi atribuído à Ômicron pelo 
ministro da Saúde, Daniel Salinas.

Já a Bolívia registrou o recorde 
de cinco mil novas infecções ontem, 
com 46 mortos. O país é o que tem 
a mais baixa taxa de vacinação na 
América do Sul, com somente 38,8% 
da população totalmente imunizada.

No Peru, para evitar aglomerações 
e risco de contágio durante as festas de 
fim de ano, o governo anunciou na úl-
tima quarta-feira que vai fechar praias 
e piscinas públicas na próxima sexta-
feira e no sábado. As Forças Armadas 
e a polícia apoiarão os municípios na 
vigilância das praias.

EUA e Reino Unido vêm ba-
tendo recordes de novos casos de 
Covid-19. Segundo especialistas, as 
variantes Delta e principalmente a 
Ômicron são as responsáveis pela 
nova onda de infecções. A média 
móvel de casos em sete dias nos 
EUA chegou a 267 mil na última 
quarta-feira, segundo o The New 
York Times. O Reino Unido somou 
183 mil novas contaminações em 
24 horas - no país, 90% das inter-
nações são de quem não tomou a 
dose de reforço.

Conforme a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), o “tsunami” 
de infecções pela Ômicron nos úl-
timos sete dias aumenta a pressão 

sobre os sistemas de saúde, que 
estão “à beira do colapso”. Nos 
EUA, a Ômicron superou a variante 
Delta em poucas semanas e repre-
senta 96,3% dos novos casos em 
três Estados do noroeste do país 
(Oregon, Washington e Idaho), de 
acordo com o Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC).

No Reino Unido, a situação se 
repete. A Escócia, por exemplo, re-
latou 15.849 novos testes positivos 
para Covid em 24 horas, o maior 
total diário desde o início da pande-
mia, superando o recorde anterior, 
de 11.030, registrado em 26 de 
dezembro. O número diário da In-
glaterra também bateu recorde, com 
138.287 casos na última quarta-
feira, ante a 117.093 de terça-feira. 
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Medida adotada pelo Governo do Estado visa melhorar fluxo de caixa do comércio neste período de pandemia 
O Governo da Paraíba vai par-

celar, mais uma vez, o recolhimen-
to do ICMS referente às vendas de 
mercadorias realizadas no mês de 
dezembro em duas vezes. O decreto 
42.152 foi assinado pelo governador 
João Azevêdo e publicado no Diário 
Oficial do Estado.

De acordo com o texto do de-
creto, as empresas varejistas inte-
ressadas, classificadas no código de 
receita 1101 de ICMS Normal, po-
derão solicitar por requerimento a 
divisão do ICMS em duas parcelas. 
Os prazos para pagamentos serão os 
dias 17 de janeiro e 15 de fevereiro 
do próximo ano. No pagamento até 
17 de janeiro de 2022, será o valor 
mínimo equivalente a 50% do ICMS 
devido, enquanto o saldo remanes-
cente em parcela única até o dia 15 
de fevereiro de 2022.

O secretário de Estado da Fa-
zenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, 
afirmou que o governador  manteve 
mais uma vez esse parcelamento op-
cional do recolhimento do ICMS do 
varejo em duas vezes como forma de 
ajudar o setor comercial. “É mais uma 
medida para melhorar o fluxo do cai-
xa do comércio varejista diante desse 
período difícil da pandemia. Nos me-
ses de dezembro e janeiro, as empre-
sas do setor comercial têm uma série 
de compromissos adicionais como o 
abono de 13º salário, folha maior com 
contratações temporárias, pagamento 
de comissões e custos com as opera-
doras do cartão de crédito”, frisou.

O requerimento para o parce-
lamento deverá ser realizado, indi-
vidualmente, pelo contribuinte ou 
pelo seu representante legal ao che-
fe da repartição fiscal do domicílio 
fiscal da empresa.

O interessado que optar pela 
forma de pagamento parcelada fi-
cará obrigado a antecipar a entrega 
da Escrituração Fiscal Digital (EFD) 
até o dia 7 de janeiro de 2022. O par-
celamento do ICMS não abrange as 
operações sujeitas à Substituição 
Tributária (ST), cobrança do ICMS - 
Fronteira e as que envolvam contri-
buintes detentores de regime espe-
cial de tributação.

ICMS de dezembro poderá 
ser parcelado na Paraíba

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

2021 será, para muitos, um ano 
inesquecível. Para muitos, um ano de perdas e 
dificuldades e, para outros tantos, um período 
de sobrevivência, vitórias e, acima de tudo, 
superação.

Ao longo desse ano, pude trazer aqui, 
nesta coluna, diversas histórias que tive a 
honra de testemunhar no exercício do meu 
trabalho à frente do Programa Empreender-
PB e, voltando um pouco em minhas 
memórias, posso dizer que, até pelo papel 
que esse programa exerce na vida de muitas 
pessoas, acabei sendo abastecido por mais 
exemplos de vitórias, o que, de certa forma, 
me faz sentir uma certa sensação de dever 
cumprido.

É óbvio que não há como ignorar os 
milhares de brasileiros que enfrentaram 
muitas perdas pessoais e profissionais neste 
ano, os números estão aí para quem quiser 
ver. E muito mais que números, famílias 
devastadas, negócios encerrados, sonhos 
interrompidos por influência direta ou 
indireta da pandemia que ainda vivemos.

Mas para exemplificar um pouco do que 
falo sobre os meus testemunhos aqui nessa 

coluna, gostaria de relembrar com os caros 
leitores desta coluna, algumas histórias que 
acompanho desde o início do ano, e que tive o 
prazer de compartilhar aqui.

Em um dos meus primeiros textos, ainda 
em fevereiro de 2020, intitulado “O início de 
um novo empreendimento”, eu falava sobre 
o surgimento de um negócio familiar que, 
diante de uma perspectiva de melhora nas 
atividades econômicas que surgia naquele 
momento, aproveitou o fechamento de um 
ponto comercial para arriscar empreender. 
Pois bem, de lá pra cá esses empreendedores 
têm enfrentado grandes dificuldades 
como, por exemplo, o fechamento dos 
empreendimentos diante do aumento no 
número de casos de Covid-19, além de 
desabastecimento de insumos, aumento nos 
valores de seus produtos, entre outras coisas.

Hoje, ainda acompanho a vida deles 
de perto, e posso dizer que, apesar de todas 
essas dificuldades, em menos de um ano de 
funcionamento, eles conseguiram evoluir 
satisfatoriamente, empregando outros dois 
novos funcionários e se estabelecendo no ramo 
da alimentação e entretenimento em seu bairro.

Um pouco depois, em março, eu falava 
sobre o papel do empreendedorismo na 
reintegração social, e contava a história de 
duas mulheres egressas do sistema prisional 
que, naquele momento, procuravam, através 
do empreendedorismo, uma saída para 
refazerem suas vidas. Laís e Dona Fátima, hoje 
cabeleireira e artesã, respectivamente, são 
duas grandes histórias que nos enchem de 
esperança e alegria nesse finalzinho de 2021, 
e que nos dão a certeza do quanto é possível 
enxergar soluções para as adversidades e 
perceber que não há limite para o recomeço.

A história de Duda, de Campina Grande, 
relatada na coluna de título “O instinto natural 
da mente empreendedora”, nos trouxe um 
pouco do que é o exemplo de quem nasce 
com o empreendedorismo na veia. Duda 
nos mostrou que, com sua capacidade de 
articulação e simpatia, ela seria capaz de 
tirar o sustento de sua família e educar seus 
filhos com suas próprias conquistas. Duda, 
hoje, possui um centro de distribuição de 
cosméticos em sua casa e oferece produtos 
e serviços para além de seu círculo pessoal, 
oferecendo oportunidades, inclusive, a outras 

representantes de toda a Campina Grande.
Foram muitos os assuntos abordados por 

nossa coluna no decorrer deste ano. Falamos 
sobre competitividade, viabilidade, inovação, 
marketing, redes sociais, saúde mental, 
conversamos também sobre os diversos grupos 
sociais no empreendedorismo, jovens, idosos. 
Confesso, inclusive, que, para mim, foi um novo 
e prazeroso desafio tentar abordar tantos temas 
e tão diversos em minha primeira experiência 
como colunista. E espero, humildemente, que 
alguns desses textos tenham contribuído na 
formação do pensamento de nosso estimado 
leitor. Mas devo dizer a vocês que nada me deu 
mais prazer que trazer esses testemunhos de 
histórias de pessoas reais que buscaram no 
empreendedorismo a conquista de seus sonhos.

2021 acaba hoje. E pode ser que essa seja 
uma mera representação temporal, baseada 
em uma convenção da sociedade ocidental para 
organizar o calendário, e que em nada influencia 
as coisas que acontecerão a partir de amanhã. 
Mas em não sendo, que 2022 seja um novo 
tempo de novas esperanças e principalmente de 
novas vitórias para todos nós. 

Feliz ano novo!

2021 acaba hoje

Ibovespa 

-2,03%
R$ 5,578

-2,39%
R$ 6,302

-2,14%
R$ 7,521

+0,99%
105.133 pts

Virada do ano

Apostador tem até as 17h de hoje para 
jogar na Mega e tentar mudar de vida

O maior prêmio da história da 
Mega Sena da Virada será sortea-
do hoje - R$ 350 milhões. Segun-
do a presidente do Sindicato das 
Lotéricas da Paraíba, Marlene Fal-
cão, as apostas ainda podem ser 
feitas hoje até as 17h. “A procura 
por esse prêmio surpreendeu. 
E milhares de paraibanos conti-
nuam buscando as lotéricas para 
apostar, ganhar esse prêmio e mu-
dar totalmente a vida”, relatou.

Essa é a 13ª edição da Mega 
da Virada. De acordo com a Caixa, 
o concurso vai pagar R$ 350 mi-
lhões a quem acertar as seis deze-
nas, que serão sorteadas a partir 
das 20h de hoje, último dia do ano.

É bom lembrar que a Mega 
da Virada não acumula. Se não 
houver ganhadores na faixa prin-
cipal, com o acerto de seis núme-
ros, o prêmio será dividido entre 
os acertadores da segunda faixa 
(com o acerto de cinco números) e 
assim por diante, conforme as fai-
xas de premiação. As apostas po-
dem ser feitas nas casas lotéricas 
ou no aplicativo da Caixa. A aposta 
simples custa R$ 4,50.

Bolões
Para aumentar as chances de 

ganhar, Marlene Falcão informou 
que muitos apostadores preferi-
ram juntar grupos de amigos para 
fazer bolões, já que concorrem 
com uma maior quantidade de jo-
gos e de números em uma aposta, 
gastando menos.

Para realizar o bolão, basta 
formar um grupo, escolher os nú-
meros da aposta, marcar a quanti-

José Alves
zavieira2@gmail.com

dade de cotas e registrar em qual-
quer uma das lotéricas da Paraíba. 
Ao ser registrada no sistema, a 
aposta gera um recibo de cota 
para cada participante que, em 
caso de premiação, poderá resga-
tar o prêmio individualmente.

O apostador também pode 
adquirir cotas de bolões organi-
zados pelas próprias lotéricas. 
Para isso, é preciso solicitar ao 
atendente a quantidade de co-
tas que deseja e guardar o recibo 
para conferir a aposta no dia do 
sorteio. Nesse caso, poderá pagar 
uma tarifa de serviço adicional de 
até 35% do valor da cota, a crité-
rio da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm 
preço mínimo de R$ 10. Porém, 
cada cota não pode ser inferior a 

R$ 5. É possível realizar um bolão 
de no mínimo duas e de no máxi-
mo 100 cotas. É permitida a rea-
lização de no máximo 10 apostas 
por bolão. Nos casos de mais de 
uma aposta, todas elas deverão 
conter a mesma quantidade de 
números de prognósticos.

Sonhos de apostadores
O apostador Damião Silva 

disse que se ganhar o grande prê-
mio da Mega da Virada, primeira-
mente, vai ajudar toda a família, 
em seguida, moradores de comu-
nidades carentes e pessoas em si-
tuação de rua. “Um dos meus so-
nhos é comprar casa com piscina, 
carros importados e fazer muita 
festa para comemorar a mudança 
de vida”.

A dona de casa Monalisa Sil-
va dos Anjos disse que, ganhando 
o prêmio da Mega da Virada no 
valor de R$ 350 milhões, não vai 
fazer nada sem planejar. “Vou co-
locar tudo na poupança da Caixa e 
pensar calmamente no que fazer. 
Mas, com certeza, vou ajudar toda 
a família, os amigos mais íntimos 
e realizar o sonho de comprar a 
casa própria”.

Para Paulo Santos, o prêmio 
da Mega da Virada será sua inde-
pendência financeira. “Eu tenho 
diversos planos e, caso seja o ven-
cedor, vou tentar realizar todos 
eles, mas antes terei que enume-
rar os principais. Entre eles, está 
a compra de uma bela casa à bei-
ra-mar e uma lancha para fazer 
passeios em Areia Vermelha”.

A maior premiação da história da Mega tem atraído os paraibanos, que sonham em comprar bens e ajudar familiares com o dinheiro

Foto: Ortilo Antonio



Economia

Com a mudança, também foi alterada a data das provas, que, agora, irão ocorrer em 10 de abril do próximo ano
As inscrições para con-

correr a 206.891 vagas tem-
porárias do Censo 2022 fo-
ram prorrogadas até 21 de 
janeiro. São 183.021 vagas 
de nível fundamental para re-
censeadores distribuídas em 
5.297 municípios do país. Os 
recenseadores do IBGE atua-
rão diretamente na coleta das 
informações em mais de 70 
milhões de domicílios. 

Com a mudança, tam-
bém foi alterada a data para 
a realização das provas do 
concurso: elas não ocorre-
rão mais em 27 de março de 
2022, mas em 10 de abril do 
ano que vem.

Há vagas para os cargos 
de recenseador, agente censi-
tário supervisor e agente cen-
sitário municipal. Pela manhã, 
ocorrerá o processo seletivo 
para recenseador; pela tarde, 
para agente censitário. Os sa-
lários para os postos vão de 
R$ de R$ 1,7 (agente censitá-
rio supervisor) a R$ 2,1 mil 
(agente censitário municipal). 
No caso do recenseador, a re-
muneração é variável.

As provas serão realiza-
das em todos os municípios 
onde houver vagas. O candi-
dato poderá fazer a prova em 
local diferente do que ele se-
lecionar para trabalhar no ato 
da inscrição. O IBGE reforça 
que as inscrições para os pro-
cessos seletivos de 2020 e 
2021 não serão válidas para o 
Censo 2022. 

A taxa de inscrição para 
recenseador é de R$ 57,50, e 
de R$ 60,50 para agente cen-
sitário, e pode ser paga até 16 
de fevereiro. Os candidatos 
podem concorrer aos dois 
processos seletivos, já que 
as provas dos recenseadores 
serão realizadas no turno da 
manhã e a dos agentes cen-
sitários na parte da tarde. As 
provas objetivas serão aplica-
das presencialmente seguin-
do os protocolos sanitários 
de prevenção da Covid-19 
que constam em edital. O 
candidato que descumprir as 
medidas de proteção será eli-
minado do processo seletivo.

De acordo com o coorde-
nador de Recursos Humanos 
do IBGE, Bruno Malheiros, a 
prorrogação é um processo 
normal e esperado em pro-
cessos seletivos deste porte. 
“Há o acréscimo de ser um 
processo que foi aberto em 
um período de festas de final 
de ano, com a população via-
jando. Os alunos das univer-
sidades são um público que 
se interessa pelo trabalho de 
recenseador, e eles estão de 
férias neste momento. Além 
disso, muita gente está em-
pregada com contratos tem-
porários que expiram agora 
no final de dezembro, e vai 
começar a buscar novas opor-
tunidades”.

Isenção de taxa 
Os processos seletivos 

para o Censo 2022 permitem 
a solicitação da isenção do pa-
gamento da taxa de inscrição 
para pessoas inscritas no Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal, o 
CadÚnico.

Para recenseador, o pedi-
do deverá ser feito até o dia 21 
de janeiro. Após o envio dos 
dados, a solicitação passará 
por uma análise da organiza-
dora. O resultado preliminar 
dos pedidos de isenção de 
taxa será no dia 2 de fevereiro, 
cabendo recursos nos dias 3 e 
4 de fevereiro. No dia 15 de fe-
vereiro, sai o resultado defini-
tivo. Caso o pedido de isenção 
seja indeferido, o candidato 
poderá pagar a taxa até o dia 
16 de fevereiro.

IBGE: inscrições para concurso 
são prorrogadas até o dia 21
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Extrema pobreza

Bolsonaro veta inclusão de todas as 
famílias elegíveis no Auxílio Brasil

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou a lei que 
institui o Auxílio Brasil, 
programa social que subs-
titui o Bolsa Família, mas 
vetou o trecho que previa 
a inclusão automática no 
programa de todas as fa-
mílias elegíveis para rece-
ber o benefício. Na práti-
ca, o dispositivo rejeitado 
por Bolsonaro tinha como 
objetivo acabar com a fila 
de espera pelo benefício, 
atendendo, portanto, to-
das as famílias que cum-
prissem os requisitos exi-
gidos.

“As despesas do Pro-
grama Auxílio Brasil cor-
rerão à conta das dotações 
alocadas ao programa, 

que deverão ser suficien-
tes para atender a todas 
as famílias elegíveis aos 
benefícios de que tratam 
os incisos I, II, III e IV do 
caput do art. 4º desta lei”, 
diz o trecho vetado.

Segundo o Governo 
Federal, a proposição con-
traria o interesse público, 
pois “alteraria a natureza 
da despesa do programa 
de transferência de ren-
da do Governo Federal e 
acarretaria, consequen-
temente, a ampliação das 
despesas”.

Bolsonaro também 
vetou o artigo que trazia 
metas para a redução de 
taxas de pobreza no país 
para os próximos três 
anos. Pelo trecho, a taxa 
geral de pobreza deveria 
ser reduzida em 2022, 

2023 e 2024 em 12%, 11% 
e 10%, respectivamente. E 
a taxa de extrema pobreza, 
em 6%, 4% e 3%. Nesse 
caso, o governo justificou 
o veto também alegando 
aumento de despesas, sem 
a devida estimativa do seu 
impacto orçamentário e a 
medida de compensação 
correspondente.

A sanção e os vetos fo-
ram publicados no Diário 
Oficial da União (DOU) de 
ontem. O novo programa 
social tem três benefícios 
básicos e seis suplemen-
tares, que podem ser adi-
cionados caso o beneficiá-
rio consiga um emprego 
ou tenha um filho que se 
destaque em competições 
esportivas ou em compe-
tições científicas e acadê-
micas.

Podem receber o Au-
xílio Brasil as famílias com 
renda per capita de até R$ 
105, consideradas em si-
tuação de extrema pobre-
za, e aquelas com renda 
per capita de até R$ 210, 
consideradas em condição 
de pobreza. “A inscrição 
no CadÚnico é obrigatória 
para acesso a programas 
sociais do Governo Fede-
ral”, destaca a lei, fruto da 
aprovação, pelo Congres-
so Nacional, de projeto de 
lei de conversão de medi-
da provisória editada em 
agosto. “O Poder Executivo 
federal adequará a gestão 
e os atos normativos rela-
tivos ao Programa Auxílio 
Brasil às disposições desta 
lei em 90 (noventa) dias 
contados da data de sua 
publicação”, acrescenta.

Luci Ribeiro
Agência Estado

BNB destina R$ 18 milhões a projetos 
familiares de produção sustentável

“Aqui não temos poços, 
não temos riachos, não te-
mos cacimbas. Aqui é a água 
que Deus manda”. O relato do 
agricultor Vilmar Lermen, no 
município de Exu, no Sertão 
pernambucano, poderia ser 
o início de uma história de 
tristeza e sofrimento. Mas 
logo se vê que é um exemplo 
de que com técnica e apoio 
financeiro é possível mudar a 
realidade de uma comunida-
de inteira. O empreendimen-
to de Vilmar é um dos muitos 
projetos de cultivo sustentá-
vel que são apoiados pelas 
linhas de crédito do Banco 
do Nordeste. Em 2021, foram 
financiados R$ 18,2 milhões 
com recursos do Programa 
Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pro-
naf) em 490 projetos pelas 
linhas Floresta, Agroecologia 
e Bioeconomia.

Na Paraíba, a linha Agroe-
cologia liberou R$ 44 mil para 
dois projetos e a linha Bioe-
conomia, R$ 74,5 mil em três 
projetos. Em todo o estado, as 
linhas somaram R$ 118 mil.

Harmonia
 Vilmar e sua família tra-

balham com sistema de pro-
dução agroflorestal em que 
várias espécies de plantas e 
animais convivem em harmo-
nia, produzindo alimentos sem 
agredir o meio ambiente. Hoje, 
a propriedade familiar na Ser-
ra dos Paus Dóias cultiva feijão, 
milho e outras 200 espécies de 

plantas, além de processarem 
e comercializarem produtos 
como tintura, lambedor, fari-
nhas de cascas e frutos, con-
dimentos alimentícios e ma-
téria-prima para cosméticos, 
produtos de limpeza e bebidas.

Em uma região em que 
não havia água disponível nem 
energia elétrica, a transforma-
ção veio com o financiamento 
do Banco do Nordeste. “Em 
2009, nós iniciamos a cons-
trução do projeto pelo Pronaf 
Agroecologia para ter acesso 
ao crédito. Assim, construímos 
uma cisterna de 76 mil litros 
para dar autonomia à produ-
ção e adquirimos outras tec-
nologias, como uso de abelhas, 
mudas, palmas e adubo orgâ-
nico. No começo de 2013, com 

novo financiamento fizemos 
outra cisterna e outros culti-
vos”, afirma Vilmar Lermen.

O empreendimento de 
Exu recebeu, em 2021, o prê-
mio do Banco do Nordeste 
de Agricultura Familiar na 
categoria Sustentabilidade e 
foi um dos exemplos (temos 
vídeo no link) apresentados 
no XII Congresso Brasileiro 
de Sistemas Agroflorestais 
(XII CBSAF), que ocorreu em 
dezembro, em São Paulo.

Assim como a família 
Lermen, muitas proprieda-
des rurais no Nordeste es-
tão buscando financiamento 
para transformar seus negó-
cios em agricultura sustentá-
vel sem degradar as reservas 
naturais.

O Ministério da Edu-
cação (MEC) informou que 
o número de vagas para o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) em 2022 
será de 110.925, das quais 
66.555 no primeiro semes-
tre e 44.370 no segundo 
semestre novas vagas. As 
informações foram divul-
gadas quinta-feira pelo co-
mitê gestor do programa.

“Ao todo serão dispo-
nibilizadas 110.925 vagas 
para o exercício de 2022, 
primeiro ano do Plano 
Trienal, período de 2022 
a 2024, com aporte de R$ 
500 milhões no Fundo Ga-
rantidor do Fies (FG-Fies), 
provenientes do orçamen-
to do Ministério da Edu-
cação (MEC)”, informou a 
pasta.

O Fies é um programa 

do Governo Federal des-
tinado à concessão de fi-
nanciamento a estudantes 
regularmente matricula-
dos em cursos superiores 
não gratuitos e com avalia-
ção positiva nos processos 
conduzidos pelo MEC. As 
inscrições para o Fies ocor-
rem duas vezes por ano, 
antes do início das aulas 
em cada semestre.

Para efetuar a inscri-
ção, é necessário que o 
estudante tenha realizado 
alguma das edições do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) entre os anos 
de 2010 e 2020.

Além disso, o parti-
cipante precisa ter notas 
iguais ou acima de 450 
pontos e nota diferente de 
zero na redação. Outro cri-
tério é o da renda familiar 
mensal, que tem que ser de 
até três salários mínimos 
por pessoa.

Em 2022, Fies vai 
abrir 110.925 vagas 
Luciano Nascimento 
Agência Brasil 
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Os candidatos podem 
concorrer aos dois 
processos seletivos, 
já que as provas dos 
recenseadores serão 

realizadas no turno da 
manhã e a dos agentes 

censitários à tarde

Com o veto do presidente, nem todas as famílias que cumprem as exigências serão cadastradas para receber o benefício do Governo Federal
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Decisão consta de despacho assinado pelo ministro Milton Ribeiro, em que aprova parecer da Consultoria Jurídica

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, decidiu proi-
bir as Instituições Federais 
de Ensino de exigir a vaci-
nação contra Covid-19 como 
condicionante ao retorno das 
atividades educacionais pre-
senciais. Pela determinação 
do ministro, compete a essas 
instituições a implementação 
dos protocolos sanitários e a 
observância das diretrizes 
estabelecidas por resolução 
do Conselho Nacional de Edu-
cação de agosto deste ano.

A decisão consta de 
despacho assinado pelo 
ministro em que aprova pa-
recer da Consultoria Jurí-
dica junto ao Ministério da 
Educação (MEC). O despa-

cho está publicado no Diá-
rio Oficial da União (DOU) 
de ontem. O documento diz 
que “a exigência de compro-
vação de vacinação como 
meio indireto à indução da 
vacinação compulsória so-
mente pode ser estabelecida 
por meio de lei, consoante o 
entendimento firmado pelo 
Supremo Tribunal Federal”.

Sobre as universidades 
e institutos federais, o ato do 
ministro diz que, “por se tra-
tar de entidades integrantes 
da Administração Pública 
Federal, a exigência somen-
te pode ser estabelecida me-
diante lei federal, tendo em 
vista se tratar de questão ati-
nente ao funcionamento e à 
organização administrativa 
de tais instituições, de com-
petência legislativa da União”.

Luci Ribeiro
Agência Estado

Covid: MEC proíbe instituições 
federais de exigir vacinação 
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A escritora gaúcha Lya 
Luft, de 83 anos, morreu 
ontem, em sua casa, em 
Porto Alegre. A informação 
foi confirmada pela família 
da escritora. Nascida em 
Santa Cruz do Sul, Lya Luft 
enfrentava um melanoma, 
um tipo de câncer de pele 
que havia sido descoberto 
há sete meses, já com me-
tástase. Ela chegou a ficar 
internada, mas recebeu 
alta para passar o Natal 
com familiares.

Luft nasceu em Santa 
Cruz do Sul em 15 de se-
tembro de 1938. De origem 
alemã, a autora se formou 

em letras pela Pontifícia 
Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS) 
e fez dois cursos de mes-
trado, na PUCRS e na Uni-
versidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 
Começou sua carreia lite-
rária aos 25 anos escre-
vendo poemas, que foram 
reunidos no livro Canções 
de Limiar (1964), sua pri-
meira publicação.

Em 1972, foi publica-
do seu segundo livro de 
poemas, intitulado Flauta 
Doce. Em 1978, foi lançada 
sua primeira coletânea de 
contos, Matéria do Cotidia-
no.  

Em 1981, publicou A 
Asa Esquerda do Anjo e, 

no ano seguinte, publicou 
Reunião de Família. Em 
1984, lançou duas obras: O 
Quarto Fechado e Mulher 
no Palco. Em 1987, lançou 
Exílio; em 1989, o livro de 
poemas O Lado Fatal; e, em 
1996, o premiado O Rio do 
Meio, livro que reuniu en-
saios.

Sua obra de maior edi-
torial, Perdas e Ganhos, foi 
lançada em 2003, e vendeu 
cerca de 1 milhão de có-
pias. Permaneceu na lista 
dos mais vendidos durante 
dois anos e foi publicada 
no exterior. A obra também 
era um misto de ensaio e 
memórias da escritora. 

Em 2001, Luft recebeu 
o prêmio União Latina de 

melhor tradução técnica e 
científica, pela obra Lete: 
Arte e crítica do esqueci-
mento, de Harald Wein-
rich. Em 2013, recebeu o 
Prêmio da Academia Bra-
sileira de Letras (ABL), na 
categoria Ficção, Romance, 
Teatro e Conto, pela obra O 
tigre na sombra.

Em 2017, a escritora 
foi a entrevistada por Pro-
grama da TV Brasil.

Ela deixa o marido, 
o engenheiro Vicente de 
Britto Pereira, dois filhos, 
além de netos e netas. O 
corpo da escritora será ve-
lado em cerimônia restrita 
à família, e depois crema-
do. As datas e horários não 
foram informados.

Escritora gaúcha Lya Luft morre aos 
83 anos na cidade de Porto Alegre
Pedro Rafael
Agência Brasil 

Aposentados e pensio-
nistas do Poder Executivo 
Federal e anistiados políti-
cos que não fizeram a prova 
de vida de janeiro de 2020 
a setembro de 2021 devem 
ficar atentos ao prazo para 
realizar o procedimento e 
assim evitar que o benefí-
cio seja suspenso. Para esse 
grupo, a prova de vida deve 
ser feita até hoje.

A prova de vida pode 
ser feita por meio do com-
parecimento do beneficiário 
em uma agência do banco 
onde recebe o pagamento, 
munido de documento de 
identificação com foto. No 
último dia do ano, só será 
possível fazer o processo 
digitalmente porque as 
agências bancárias estarão 
fechadas ao público.

A prova de vida digital 
está disponível para cida-
dãos com a biometria ca-
dastrada no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) ou no 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). Basta 
instalar o aplicativo GOV.BR 
no celular e validar o cadas-
tro por meio do reconheci-
mento facial.

O fornecimento do 
comprovante da prova de 
vida e o acompanhamen-
to da situação podem ser 
feitos por meio de outro 
aplicativo, o SouGOV.BR, de-
senvolvido exclusivamente 
para servidores ativos, apo-
sentados e pensionistas da 
Administração Pública Fe-
deral. Esse aplicativo tam-
bém envia notificações para 
lembrar o servidor público 
inativo sobre o prazo para 
realizar o procedimento.

Pandemia
Por causa da pande-

mia de Covid-19, a prova 
de vida para os servidores 
inativos e os anistiados po-
líticos ficou suspensa entre 
janeiro de 2020 e setembro 
de 2021. O procedimento 
voltou a ser exigido a partir 

de outubro deste ano, para 
os nascidos em novembro e 
em dezembro.

INSS
Para os aposentados e 

pensionistas do setor priva-
do, que recebem pelo Insti-
tuto Nacional do Seguro So-
cial (INSS), a prova de vida 
só voltará a ser obrigatória 
em janeiro de 2022.

Segundo o INSS, cerca 
de 3,3 milhões de pessoas 
podem ter o benefício sus-
penso se não regularizarem 
a situação no próximo ano.

Para os segurados da 
iniciativa privada, a prova 
de vida pode ser realiza-
da nas agências do INSS, 
na agência do banco onde 
o segurado recebe seu pa-
gamento ou por meio do 
aplicativo Meu INSS. Assim 
como no caso dos servido-
res públicos, a prova de vida 
digital também exige o ca-
dastro da biometria facial 
cadastrada nos sistemas do 
Denatran ou do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

As pessoas acima de 80 
anos ou com dificuldade de 
locomoção podem pedir a 
prova de vida no domicílio 
do segurado. Nesse caso, é 
necessário agendar um ho-
rário através da central 135 
ou do aplicativo Meu INSS.

INSS: prazo para prova 
de vida termina hoje
Agência Brasil  

Veículos

Confaz ratifica alteração de novo 
teto para pessoas com deficiência

O Conselho de Política 
Fazendária (Confaz) rati-
ficou o convênio 204/21, 
que trata sobre a isen-
ção de ICMS nas saídas 
de veículos destinados a 
Pessoas com Deficiência 
(PcDs). Entre as altera-
ções, que começam a va-
ler a partir de 1º janeiro 
de 2022, será a elevação 
do valor do veículo para 
deficientes de R$ 70.000 
para R$ 100.000, mas com 
isenção parcial.

De acordo com o novo 
convênio do Confaz, ratifi-

cado pelo Estado da Paraí-
ba, por meio da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Se-
faz-PB), a isenção total se 
mantém em R$ 70.000, 
sendo que para o teto de 
R$ 100.000, será aplicado 
a isenção parcial.  

Nesta nova regra, se 
um veículo, por exem-
plo, tem preço público 
sugerido de R$ 100.000, 
este valor terá incidência 
de ICMS em cima dos R$ 
30.000, que é a diferen-
ça ultrapassada acima do 
teto de isenção total para 

veículos com deficiência 
que continua em R$ 70 
mil. 

O Confaz aprovou ain-
da que os carros adquiri-
dos com isenção de ICMS 
continuam com prazo 
para troca de quatro anos, 
enquanto os adquiridos 
com IPI serão com prazo 
de três anos. O Confaz ha-
via aprovado os convênios 
no dia 9 de dezembro em 
reunião por videoconfe-
rência com todos os par-
ticipantes dos estados e 
ontem ratificou.

Autora de sucesso, Lya Luft, de 83 anos, enfrentava um melanoma, tipo de câncer de pele que havia sido descoberto há sete meses, já com metástase

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Entre as alterações, 
que começam a valer a 
partir de 1º janeiro de 
2022, há a elevação 
do valor do veículo 
para deficientes, de 
R$ 70.000 para R$ 
100.000, mas com 

isenção parcial

Segundo o INSS, cerca 
de 3,3 milhões de 

pessoas podem ter o 
benefício suspenso se não 
regularizarem a situação 
no próximo ano. Pessoas 
acima de 80 anos, ou com 
dificuldade de locomoção, 
podem pedir a prova de 

vida no domicílio

Regras
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Sob a regência de Mercúrio, 
2022 será ano de mudanças
Previsões para o ano que começa amanhã são de tempos difíceis, mas também de muitas oportunidades
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

O ano de 2021 está che-
gando ao fim e a expecta-
tiva de todos é que o novo 
ano seja melhor do que o 
que está acabando, sobre-
tudo em relação à volta de 
um mundo sem pandemias. 
Para tentar entender o que 
está por vir, a astrologia é 
usada como uma ferramen-
ta de previsão, através dos 
astros do universo, e deter-
mina o planeta Mercúrio 
como regente dos próximos 
365 dias de um novo tempo. 

Para a astróloga Karla 
Moraes, a chegada de Mercú-
rio favorece a comunicação, 
a habilidade de argumentar 
e dividir opiniões das pes-
soas. Será um ano positivo 
para os estudos, descober-
tas e oportunidade de mu-
dança em todas as áreas, 
que serão estimuladas pelas 
mudanças planetárias; seja 
com a passagem de Júpi-
ter por Peixes que trará um 
período mais sonhador ao 
novo ano ou quando Júpiter 
estiver passando por Áries, 
que promete deixar as pes-
soas mais corajosas.

A especialista em as-
trologia, destaca que por se 
tratar de um ano par que to-
taliza o número seis, as mu-
danças serão principalmen-

te na economia e política do 
país. “Também haverá um 
grande interesse pela espiri-
tualidade. Devido a presença 
do Sol com trânsito no signo 
de Áries, que acontecerá no 
mês de março, abre lugar 
para algumas novas seitas, 
isso é um alerta para o sur-
gimento de fanatismos”, diz 
Karla.

A astróloga acrescenta 
também que Marte e Vê-
nus com junção em Aquário 
abrem revolução para novas 
relações de poder. “Podemos 
ver luta pelo interesse do co-
letivo, quebra de padrões na 
economia, política e cultura. 
Também traz mudanças ao 
mundo. Quebra de sistemas 
até então inatingíveis”, re-
força a estudiosa dos astros.

Segundo a atróloga, 
2022 terá a interferência de 
Plutão em Capricórnio ain-
da vai trazer a permanência 
da crise econômica, assim 
como na saúde que deverá 
se repetir, como em 2020. 
Karla avisa que haverá aci-
dentes no universo conside-
rados grandes, que vão aba-
lar o sistema espacial.

Sobre os últimos dias de 
2021 e primeiros de 2022, 
a astróloga pontua que a 
lua na casa oito (representa 
como os sentimentos e ins-
tintos dos humanos acon-
tecem) vem com passagens 

e perdas de atitudes. Uma 
limpeza planetária para o 
novo tempo. “Para melhorar 
a energia é preciso muita fé, 
coragem e prudência. Janei-
ro ainda nos deixa materia-
lista, mas isso serve para ini-
ciar o ano colocando a casa 
em ordem para o novo tem-
po. Neste dia 31, indico para 
as cores da virada todos os 
tons de verde e o branco”, 
comenta Karla. 

Com relação às previ-
sões para os signos, Karla 
pondera que os do elemento 
Terra: Touro, Virgem e Capri-
córnio serão os favorecidos. 
No próximo ano, cada signo 
se destacará em um aspecto 
do zodíaco. Karla pondera 
que Áries vai ser marcado 
por avanços na carreira e 
status profissional. Touro, 
traz muitas viagens para os 
nascidos de 21 de abril a 20 

de maio. Para quem é de Gê-
meos, o dinheiro será cons-
tante. As pessoas de Câncer 
podem esperar por boas 
parcerias. Trabalho e saúde 
serão assuntos importan-
tes para quem é de Leão. Os 
virginianos terão um ano de 
pura diversão. 

Já as pessoas de Libra 
estarão voltadas para suas 
famílias e casas. Enquanto 
a comunicação se destacará 

entre os escorpianos. Quem 
é do signo de Sagitário pas-
sará a ter uma nova relação 
com o dinheiro. Os de Ca-
pricórnio, que nasceram de 
22 de dezembro a 20 de ja-
neiro, passarão por mudan-
ças de status. “Quem for de 
Aquário, estará com muita 
tendência para a realização 
de sonhos e projetos. Os pis-
cianos terão bons momen-
tos com amigos e grupos”, 
prevê a astróloga e taróloga.

As previsões para 2022 
trazem tempos difíceis, mas 
também muitas oportuni-
dades para quem optar por 
conexões com a natureza e 
toda a espiritualidade que 
se pode encontrar no uni-
verso.

“Mudanças serão, 
principalmente, nas 
áreas de economia e 

política do país. Também 
haverá interesse pela 

espiritualidade”

Ano par

Simpatias para 2022

Praticantes acreditam que rituais trazem boas energias

No final do ano, as 
pessoas costumam refletir 
como direcionar a vida, no 
ano que se inicia e o que 
deixaram de realizar. É tam-
bém um período em que as 
expectativas afloram e me-
tas são traçadas para o ano 
seguinte. É nesse contexto 
que entram os rituais mís-
ticos, em que as pessoas o 
praticam por acreditarem 
que podem trazer boas 
energias para 2022.

Os rituais de fim de 
ano são importantes para 
marcar a passagem de um 

ciclo antigo para o novo. 
Quando as pessoas se pre-
param para a virada do ano 
e utilizam algum tipo de ri-
tualística, além de estarem 
modificando o seu campo 
para atrair novas energias, 
está marcando de manei-
ra psíquica e emocional a 
transição para o novo ciclo. 

Essa mudança traz a 
consciência de que é preci-
so encontrar novas formas 
de viver, sendo mais con-
dizente com aquilo que se 
acredita. De acordo com o 
astrólogo e tarólogo, Saulo 
Oliveira, a astrologia, atra-
vés das luas, pode guiar as 
pessoas no sentido da au-

toanálise, reflexão da vida. 
Quais os objetivos que que-
ro alcançar em minha vida? 
As relações e ciclos que 
quero encerrar? 

“A vida é fluida e não 
muda imediatamente do 
dia 31 para o dia 1 de janei-
ro. É importante reconhe-
cer esses fatores astrológi-
cos para auxiliar as pessoas 
a entender os caminhos a 
trilhar. Se não puder tomar 
uma decisão assertiva, pos-
so pelo menos dar um pri-
meiro passo?” , aconselhou.

O ano 2021 está sendo 
encerrado com a lua minguan-
te e lá para o dia 3 de janeiro 
se transforma em lua nova. 

Logo, uma simpatia bem re-
presentativa para a passagem 
de ano é escrever uma carta a 
punho a si mesmo.

“Nessa carta, devemos 
ser o mais sincero possí-
vel. Primeiramente, deve-
mos agradecer o que te-
mos, por menor que seja. 
Depois disso, fazemos os 
pedidos que desejamos 
alcançar, os problemas 
que queremos resolver, 
pedindo força ao univer-
so e a Deus. Após escrita, 
queimamos a carta porque 
o ato de queimar emana 
energia de gratidão ao uni-
verso”, sugeriu.

Outra simpatia bem 

tradicional é o banho de 
mar, que por ser salgado, 
tem a propriedade de neu-
tralizar energias negativas. 
“O mar conecta as pessoas 
com o universo, por isso é 
interessante tomar banho 
de mar em qualquer perío-
do. O ambiente da praia, 
naturalmente, é reflexivo 
principalmente no final da 
tarde. No banho de mar, 
também devemos agrade-
cer na crença de cada um 
e depois fazemos as nossas 
preces para o ano seguinte”, 
explicou.

O banho com ervas po-
sitivas também é uma boa 
sugestão para a chegada do 

ano novo. Esse banho tem a 
finalidade de recarregar as 
nossas energias. Um banho 
com canela em pau, alecrim, 
louro, camomila, hortelã, ro-
sas amarelas, cravo da índia. 

“A gente pega todas 
essas ervas e coloca para 
ferver como um chá, filtran-
do os ingredientes. Depois 
pegamos um recipiente de 
água e misturamos com a 
fervura do chá. Perto de 
dormir tomamos o banho 
da cabeça para baixo, agra-
decendo os pontos positivos 
da nossa vida, saúde, famí-
lia e conquistas. Em segui-
da, fazemos os pedidos para 
o dia seguinte”,  enfatizou.

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com 

O que dizem os astros
Astrologicamente, o ano novo só começa no dia 20 

de março pois é quando o sol faz toda a caminhada de 
volta e entra novamente no signo de Áries. No entanto, a 
astrologia também segue o calendário convencional. Um 
dos pontos mais fortes em 2022 será a entrada do planeta 
Júpiter no signo de peixes. Júpiter é o planeta que rege as 
relações sociais, influencia a saúde e as relações jurídicas.

Na avaliação do astrólogo, a entrada de Júpiter em 
peixes vai influenciar a coletividade. As pessoas ainda 
vão sentir a polaridade social, política e ideológica em 
virtude dos últimos dois anos, no entanto, vai diminuir 
muito em 2022.

“Júpiter é um planeta de expansão e coletividade 
quanto o próprio signo de peixes. É um planeta poderoso 
pois tem uma energia muito forte, isso vai fazer com que 
as pessoas fiquem muito preocupadas com o coletivo. A 
gente perdeu isso porque estamos com uma visão mais 
radical. A previsão indica que estaremos mais empáticos 
em 2022. Eu posso não concordar com você e até não 
querer uma relação próxima, mas vou estar mais aberto 
ao diálogo”, comentou.

Banho de ervas é uma boa sugestão para a chegada de 2022 Saulo Oliveira acredita que a astrologia guia as pessoas à autoreflexão

Foto: ReproduçãoxFoto: Reprodução

Foto:  Arquivo Pessoal

Para Karla Moraes, o ano de 2022 será um ano positivo para os estudos, descobertas e oportunidade de mudanças
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Botafogo, Campinense, Sousa e São Paulo Crystal são as equipes que vão disputar mais competições na temporada

O ano chega ao fim e os clubes 
já estão com os seus elencos prati-
camente montados para mais uma 
temporada, depois de muito agito no 
mercado de transferências no futebol 
paraibano que promete se intensifi-
car nos próximos dias, já que tem clu-
be que ainda não anunciou nenhum 
jogador, caso do Sport Lagoa Seca.

Com o fim de 2021, o foco dos 
clubes, dirigentes e torcidas é nas 
competições que se aproximam e 
o mês de janeiro deve se destacar 
pela realização de vários amistosos 
preparatórios. No primeiro semes-
tre de 2022 as equipes paraibanas 
vão disputar, além do Campeonato 
Paraibano, as Copas do Nordeste 
e do Brasil. No regional, Botafogo, 
Campinense e Sousa são os repre-
sentantes. Já na disputa da Copa 
do Brasil, apenas a “Raposa e o Di-
nossauro”, campeão e vice do Pa-
raibano de 2021, respectivamente. 
No entanto, além das três equipes 
com essas disputas, mais sete clu-
bes se preparam para o Estadual de 
2022 e um deles para debutar no 
Brasileiro da Série D. 

É que o São Paulo Crystal, de 
Cruz do Espírito Santo, fará com-
panhia ao Sousa nas disputas que 
começam em abril. Os outros inte-
grantes do Paraibano são Auto Es-
porte e CSP de João Pessoa;  Treze, 
de Campina Grande e Sport, de La-
goa Seca, além de  Atlético, de Caja-
zeiras;  e Nacional de Patos. De olho 
nas movimentações dessas equipes, 
A União apresenta a lista de contra-
tações por equipes para as competi-
ções que se aproximam.  Várias equi-
pes já estão realizando atividades na 
pré-temporada.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Clubes paraibanos seguem
montando elencos para 2022

São Silvestre
A Corrida Internacional de São Silvestre fecha o 
calendário brasileiro de competições de 2021, hoje 
pela manhã, nas ruas de São Paulo. Página 22
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Atlético de Cajazeiras
O “Trovão Azul” vem para uma temporada de reconstrução, após um ano 
difícil em que chegou a brigar contra o rebaixamento. Se manteve na elite e 
agora espera fazer um bom campeonato
Goleiros: Márcio Victor
Zagueiros: Léo Alves, Gean Carlos e Jan Pieter
Laterais: Dênis Ceará, Batata, Neto e Netinho
Volantes: Diego Serra, Douglas Palestina e Russo
Meias: Marcílio, Renatinho e Kiko Alagoano
Atacantes: Henrique, Tatá e Jeorge
Técnico: Jaelson Marcelino

Elencos para 2022

Auto Esporte
O Auto Esporte retornou para a primeira divisão, após ser rebaixado em 2018. 
No entanto, convivendo com antigas dificuldades, o “clube do povo” vai preci-
sar lutar muito para que essa não seja uma nova e breve aparição na elite. 
Goleiros: Vladimir, Romeu e Augusto
Zagueiros: Gabriel, Dedé, André Lima e Felipe Almeida
Laterais: Raphinha, Fellypy e Lobão
Meias: Messinho, Eduardo, Enercino e Mael
Atacantes: Raphael Freitas e Bruno,
Técnico: Jazon Vieira

Botafogo
O Belo chega para 2022 focando nas mesmas disputas que teve em 2021. De-
pois de ficar no “quase” na briga pelo acesso à Série B, o time da estrela verme-
lha espera corrigir os erros para fazer uma temporada melhor. E uma melhor 
participação no Estadual é fundamental. O Botafogo quer voltar a vencer depois 
de dois anos de jejum, algo que não ocorria desde o título de 2014.
Goleiros: Lucas Ferreira e Paulo Gianezzini
Zagueiros: Daniel Felipe, Gabriel Yanno e Paulo Vitor
Laterais: Sávio, Lucas Gabriel,Bruno Ré e Alessandro
Volantes: Pablo, Adriano, Juninho, Everton Heleno e Diego Gomes
Meias: Esquerdinha, Nádson e Anderson Paraíba
Atacantes: Adilson Bahia, Roney, Rafael Barros, Nicolas Schulz e Leilson
Técnico: Gerson Gusmão

Campinense
A “Raposa” vai em busca do bicampeonato paraibano. Depois de um 
2021 quase perfeito, ficou faltando apenas o título de campeão da Série 
D, mas além do vice, o mais importante veio: o acesso para a Série C que 
quebrou uma sequência de oito temporadas seguidas na quarta divisão. 
Agora, retornando para a terceira divisão, o time almeja voos mais altos no 
Brasileiro da Série C e nas Copas do Nordeste e do Brasil.
Goleiros: Mauro Iguatu, Camilo e José Arthur
Zagueiros: Michel Benneche, Ítallo, Weverton, Cleiton, Iago Leite e Moisés
Laterais: Felipinho, André Mascena, Filipe Ramon
Volantes: Rafinha, Serginho Paulista, Patrick, Magno, Marinho, Gabriel Alves
Meias: Dione, Eduardo Lopes, Gabriel Ribeiro
Atacantes: Cláudio, Matheus Régis, Olávio, Juninho Potiguar
Técnico: Ranielle Ribeiro

CSP
Campeão da Segunda Divisão, o CSP chega para 2022 trazendo a base 
da equipe que conquistou o acesso. O “Tigre”  retorna para a primeira 
divisão, após ter sido rebaixado em 2019. Com bons valores vindos de 
suas categorias de formação, o clube espera seguir revelando talentos 
para se manter na elite do futebol da Paraíba.
Goleiros: Wallace e Victor
Zagueiros: Emersonn, Gilmar Pitbull e Valdenilson
Laterais: Igor, Fábio Cruz e Cézar Soares
Volantes: Emanuel, Rafael Victor e Klayver
Meias: Vitor de Souza e Messias
Atacantes: Kiko, Ronald, Mano Walter, Bruno Balaka, Ariano e Betinho
Técnico: Josivaldo Alves

Nacional de Patos
Com nova direção, o Nacional volta a pensar grande. Campeão Paraibano 
em 2007, o “Canário” quer não só se manter, mas brigar por classificação. 
No entanto, a realidade do clube segue sendo de dificuldades.
Goleiro: Jean
Zagueiros: Mailson e Rafael Henriques
Laterais: Dênis e Wendel 
Meia: Messias
Atacantes: Daniel Silva, Araújo e Maycon
Técnico: Reinaldo 

São Paulo Crystal
O São Paulo Crystal vai para a sua terceira temporada na elite do 
futebol paraibano. A equipe de Cruz do Espírito conquistou, através do 
Estadual, uma vaga na Série D de 2022. Assim, além de buscar repetir 
o bom desempenho de 2021, o clube espera debutar com destaque no 
cenário nacional. 
Zagueiro - Gualberto, 
Lateral - Arthur Wesley
Volantes - Gaspar e Léo Henrique
Atacantes - André Ferreira, Henrique e Lucas Sousa
Técnico - Ederson Araújo

Sousa
O “Dinossauro” chega como um dos favoritos para o Estadual de 2022. 
Ao lado de Botafogo e Campinense promete brigar pelo título e fazer 
boas campanhas no Nordestão e na Copa do Brasil. Depois do vice-cam-
peonato de 2021 e de uma campanha histórica para conquistar a vaga 
na Copa do Nordeste, a equipe promete para a próxima temporada.
Goleiros: Ricardo, Júnior Conceição, João Victor e Lucas Gabriel
Zagueiros: Adriano Seixas, Marcelo Duarte, Weder Silva e Jefferson
Laterais: André Victor, Iranilson e Gustavo
Volantes: Romeu, Gleidson e Marlinho
Meias: Daniel Costa, Keyllo Mancha, Juninho, Esquerdinha e João Victor
Atacantes: Piauí e Deivide
Técnico: Tardelly Abrantes

Treze
Depois de um dos piores anos da sua história, o Treze luta por redenção em 
2022. Em um ano onde só disputará o Campeonato Paraibano, o Galo luta contra 
dívidas e desconfianças para mostrar o peso de sua camisa. Contudo, com recursos 
parcos, vai ter que correr atrás dos adversários e contrariar os prognósticos.
Goleiros: Luciano Alves e Andrezon
Zagueiros: Patrick Ramon, Eduardo Elias e Hyago de Oliveira
Laterais: Carlos Antônio, Sanderson, Guilherme Rocha e Ikaro
Volantes: Olívio, Lucas, Raphael Augusto, Jean Sergipano, João Victor e 
Marcelo Barbosa
Meia: David Silva
Atacantes: Marcos Vinícius, Weverton, Ramon Soares e José Vieira 
Técnico: Flávio Barros

Foto: Instagram/CSP

Clubes já estão na pré-temporada visando as 
competições de 2022. O Campinense terá a 
Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Brasileiro 
da Série C e o Estadual. CSP e Treze seguem 

treinando para disputar o Paraibano

Foto: Samy Oliveira/Campinense

Foto: Instagram/Trezeoficial



Esportes

Temporada de eventos esportivos no Brasil será encerrada hoje com a prova mais tradicional pelas ruas de São Paulo

Corrida de São Silvestre é a
atração do último dia do ano

Edição: Geraldo Varela                 Editoração: Bhrunno Maradona22  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 31 de dezembro de 2021

Gabriel e Davi estavam atônitos. Nem os gritos de 
Cristina pedindo para o trio se recompor traziam eles 
de volta ao jogo. Os dois gols marcados por Jair, o mais 
velho dos três irmãos de barro, foram golpes duros o 
suficiente para derrubar o time que até então era favo-
rito. Os meninos se comportavam como a zaga da Se-
leção Brasileira no fatídico 7 a 1 contra a Alemanha. A 
partida não estava acabada, faltava um gol para sacra-
mentar a eliminação, e só não veio no minuto seguinte 
por pura sorte, pois a defesa mal sabia o que fazer.

Mas a sorte não costuma ficar do lado de quem 
pouco se ajuda.

Mais um minuto de bola rolando e, de novo ele, Jair, 
pega o rebote de um chute para o gol feito por Cristina 
e avança sobre os dois defensores que ainda procuram 
saber onde estão após os dois gols sofridos. Ele dribla 
ambos com um só movimento e chuta de longe, com pé 
chapado, sem olhar para a direção da meta, numa refe-
rência ao bruxo Ronaldinho Gaúcho. Antes mesmo que 
a bola atravesse as traves compostas por chinelos, os ir-
mãos de barro se abraçam e comemoram a classificação.

No entanto, em vez de apitar a vitória, o juiz Henri-
que chama o VAR. Havia um menino na beira do campo 
filmando tudo. Era o assistente da arbitragem, que de 
tão pequeno e franzino ainda não podia jogar, então, 
para participar da competição que movimentava o 
bairro, foi encarregado das imagens. 

Henrique era bom de métrica e prestador de aten-
ção como poucos. Percebeu que a bola quicou antes de 
passar pelo gol. O artigo 132 do livro de regras do I 
Campeonato de Travinha das Oito Ruas é claro quando 
diz que o gol só pode ser validado se a bola passar ras-
teira por entre as traves, com tolerância máxima para a 
altura das correias das sandálias. 

O vídeo filmado do ponto de vista da lateral do gol 
mostra exatamente a bola passando um milímetro aci-
ma da altura permitida. Houve protesto por parte do 
time prejudicado. Os irmãos de barro acusaram Henri-
que de usar a regra somente por ser fã de Cristina. A 
admiração do juiz pela jogadora era verdadeira, assim 
como era justa a motivação para anular o gol com base 
na regra. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra e 
foi dado o apito para recomeçar o jogo. 

Cristina jogou um copo de água gelada no rosto de 
cada companheiro e exigiu mais atenção. Pegou a bola, 
cobrou ela própria a saída e partiu para receber de vol-
ta, mirando nos adversários, driblando sozinha e mar-
cando o primeiro gol do seu trio, que ainda estava por 
um triz, mas apresentava sinais de reação. 

O jogo ficou ainda mais pegado na reta final. Cris-
tina viu que na banheira não resolveria o problema e 
voltou para marcar. Era retranca sim, apesar do placar 
desfavorável, mas sua estratégia era tentar roubar a 
bola e resolver sozinha novamente, enquanto o trio ad-
versário forçava o fim da partida pelo placar em vez de 
usar o tempo a seu favor. 

Deu certo! A menina da regra arrancou, driblou 
todo mundo e marcou o gol de empate. A lateral do 
campo estava lotada. Gente de tudo quanto era lugar se 
amontoava para assistir à prorrogação, que agora viria 
com o gol de ouro. 

Cansada de carregar o time nas costas, ela não viu 
Jair cortar luz e receber a bola por trás dos defensores, 
livre para marcar sozinho o gol decisivo. Os irmãos de 
barro comemoram. Seu Marcílio, pai deles, dono do mer-
cadinho e patrocinador do evento, vibra junto, mas cala a 
plateia ao dizer “tua mãe e teu pai vão se orgulhar, Jair!”. 

Como assim? A dúvida correu pelas cabeças das 
crianças, que logo cercaram Seu Marcílio para enten-
der, pois se não era ele o pai dos meninos que viviam 
com ele, quem era então?

Seu Marcílio era tio, e cuidava dos meninos duran-
te o dia para que sua irmã, Odete, pudesse trabalhar. 
Como os três passavam o dia no mercadinho, a vizi-
nhança acreditava que moravam lá, mas Odete, que 
vive com os três filhos no bairro vizinho, deixava eles 
de manhã cedo e buscava só à noite, fora do horário de 
criança na rua. Por isso ninguém sabia. Como o regula-
mento restringe a participação aos moradores das Oito 
Ruas, a mentira eliminou o trio dos irmãos de barro. 
Davi, Gabriel e Cristina se classificaram. E a menina que 
era boa em tudo venceu com a bola no pé, o regulamen-
to debaixo do braço e a verdade do seu lado.

A menina da regra 
(parte 3 de 3)

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Foto: Divulgação/São Silvestre.com.br

A Corrida Internacional 
de São Silvestre, hoje pela 
manhã, encerra os eventos 
esportivos no Brasil em 2021. 
Cerca de 20 mil pessoas se 
inscreveram no evento, e não 
35 mil, como era a intenção 
dos organizadores, e a 96ª 
será a menor edição da “era 
matinal”, iniciada em 2012.A 
pandemia de Covid-19 im-
possibilitou que a mais tra-
dicional prova ocorresse em 
2020. Até houve uma tenta-
tiva de remarcá-la para o dia 
11 de julho de 2021, mas fi-
cou evidente que ainda não 
haveria condições sanitárias 
de ocorrer no meio do ano. 
Foi montado um percurso 
de 15 km com início e fim na 
Avenida Paulista, passando 

por vias da região central de 
São Paulo.

As inscrições ficaram 
abertas por quase um ano e, 
mesmo assim, não se esgo-
taram. A largada dos 15 km 
da elite masculina e do pelo-
tão geral está marcada para 
as 8h05, 40 minutos após a 
partida dos cadeirantes e 25 
minutos depois da saída das 
mulheres profissionais. O 
ponto de largada é a altura 
do número 2.000 da Avenida 
Paulista; a chegada, em frente 
ao prédio da Fundação Cás-
per Líbero, no número 900 
da mesma avenida.

As pessoas que não de-
ram início ao esquema va-
cinal contra a Covid-19 não 
podem participar da São 

Silvestre-2021. É necessário 
apresentar comprovante de 
vacinação. 

O uso de máscara é obri-
gatório na região das vias 
respiratórias durante todo o 
período de permanência na 
arena da prova presencial, a 
qual compreende as áreas de 
largada e chegada, incluindo 
a dispersão, e, preferencial-
mente, sempre que possível, 
em todos os momentos da 
corrida, durante o percurso, 
para segurança dos partici-
pantes”

A prova tem tradição de 
vitória dos atletas quenianos, 
mas os brasileiros prome-
tem surpreender nesta edi-
ção. A fim de tentar quebrar 
a hegemonia dos corredores 

africanos, Daniel do Nasci-
mento pretende liderar o pe-
lotão brasileiro e confirmar 
sua ótima fase. No início do 
mês, ele obteve a segunda 
melhor marca da história de 
um brasileiro na distância da 
maratona. Fez 2h06min11s 
em Valência, ficando atrás 
apenas de Ronaldo da Costa, 
que marcou 2h06min05s em 
1998.

Em 2019 ele foi o brasi-
leiro com a melhor marca na 
São Silvestre, terminando a 
prova na 11ª colocação e com 
o tempo de 46’32. Para supe-
rar seu desempenho, o atleta 
apostou em uma preparação 
no Quênia, país que costuma 
dominar as corridas de rua 
pelo mundo.

A largada da Corrida Internacional de São Silvestre sempre acontece na Avenida Paulista. Este ano, os atletas deverão usar máscaras em alguns pontos do percurso

Se Daniel Azevedo foi o 
grande destaque na natação 
masculina na Paraíba, no fe-
minino, a nadadora Giovana 
Campos terminou o ano de 
2021 em alta no cenário na-
cional. Apesar de todos os 
problemas de treinamentos 
durante a pandemia, a atle-
ta continuou se destacando 
nas piscinas pelo Brasil.

Giovana Campos meda-
lhou com uma prata e um 
bronze no Brasileiro infan-
til em julho, no Minas Tênis 
Clube, quebrando o recorde 
paraibano nos 200m borbo-
leta. Em agosto, ela dispu-
tou o Norte-Nordeste, em 
piscina curta, a Taça Walter 
Figueiredo, na cidade de São 
Luiz, nadando 10 provas, 
obtendo sete medalhas de 
ouro e três pratas. Com es-
ses resultados, a atleta foi 
premiada com o Troféu Efi-
ciência da competição.

Em outubro, Giovana 
disputou os Jogos Escolares 
Brasileiros, no Rio de Janei-
ro, e foi a única medalhista 
da Paraíba da modalidade, 
mesmo com um ano a me-
nos que as finalistas. Em 
dezembro, se sagrou vice- 
campeã brasileira nos 200m 
borboleta, na cidade de Co-
lombo – PR. “Estou feliz com 
os meus resultados. Testei 
algumas provas e vi que pos-
so melhorar muito ainda. 

Giovana Campos brilha
na natação feminina

Um esporte e três re-
presentações. O futsal na 
Paraíba hoje tem na Liga 
Metropolitana, Liga Parai-
bana e Federação Paraibana 
seus órgãos representati-
vos, tendo cada um seu pró-
prio calendário de eventos. 

O fato da modalidade 
estar dividida entre as três 
entidades não é um pro-
blema, pelo menos para o 
presidente da  Federação 
Paraibana de Futebol de 
Salão (FPFS). Para Bosco 
Crispim, o fato de haver 
três grupos representando 
o futsal não chega a atrapa-
lhar o desenvolvimento da 
modalidade no estado. Mas 
Bosco foi enfático em rela-
ção à afirmação que fez. 
“Não prejudica desde que 
cada um respeite o outro”. 
A FPFS foi criada em 1964 
e reúne atualmente cerca 
de 60 equipes. 

Já para a Liga Metro-
politana de Futsal da Pa-
raíba, criada há sete anos, a 
contribuição de cada uma 
das entidades é responsá-
vel pelo fomento do futsal 
no estado, crescente a cada 
ano. “Se cada entidade pro-
curar se organizar, fazer 

eventos de nível, só quem 
ganha com isso é o futsal e 
os verdadeiros salonistas”, 
coloca Francielton Vieira, 
presidente da Liga.

Em relação à Liga Pa-
raibana Esportiva (LPBE), 
responsável por reunir 15 
equipes, não há no meio 
uma competição, pelo con-
trário. “Tanto a Federação 
quanto a Liga Metropolita-
na são parceiras”, afirmou 
o presidente Marcelo Nas-
cimento (Marcelão). Cria-
da em 2018, a LPBE tem 
o objetivo de levar mais 
estrutura e organização ao 
esporte, segundo informou 
o presidente.  

Com calendários in-
dependentes, os grupos se 
preparam para o inícios das 
competições de 2022. Para 
a Liga Metropolitana de 
Futsal da Paraíba,  os jogos 
têm início em 7 de feverei-
ro, com a segunda divisão 
do masculino. Ao todo, a 
Liga reúne 24 clubes da pri-
meira divisão e cerca de 10 
da segunda. Na agenda da 
Federação, em 8 de feverei-
ro começam as disputas en-
tre as categorias pares (sub 
8, 10, 12, 14, 16 e 20). Já a 
LPBE, após dois anos sem 
eventos, terá a rodada 2022 
iniciada em 29 de janeiro.

Futsal, modalidade
dividida no estado
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Tenho gordura pra queimar, 
e por isso acredito no meu 
potencial”, afirmou Giovana” 
e emendou:  “Em 2022, meu 
planejamento está pronto, 
meu treino ficará ainda mais 
puxado, e novas metas serão 
batidas, pois confio na técni-
ca do meu nado e na minha 
raça de paraibana”.

Giovana tem um ano de muitas
conquistas na natação paraibana

Foto: Divulgação/Feap



Esportes

Trinta e nove equipes estão entre as 124 que compõem as séries A, B, C e D para a próxima temporada

Os 124 clubes que vão dispu-
tar o Campeonato Brasileiro de 
2022 já estão definidos e o estado 
de São Paulo é quem terá a maior 
representação nas quatros séries 
das competições nacionais com 
16 clubes. O Rio Grande do Sul 
aparece em segundo com nove 
equipes contra oito de Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa 
Catarina e Ceará. 

Os cearenses dominam o 
número de clubes na região Nor-
deste, superando Bahia com seis 
times e Pernambuco com cinco. 
A Paraíba vem depois com qua-
tro clubes: Botafogo, Campinense, 
Sousa e São Paulo Crystal. Os es-
tados com menos clubes no país 
são Amapá, Mato Grosso do Sul, 
Rondônia e Tocantins, todos com 
apenas um.

A região Nordeste é a que tem 
mais clubes nos campeonatos com 
39, ficando a região Sudeste em 
segundo com 34 clubes e depois o 
Sul com 25. A região Norte tem 13 
times, mesmo número da região 
Centro-Oeste.

De acordo com o calendá-
rio anunciado pela Confederação 
Brasileira de Futebol, a Série B é 
quem começa mais cedo, a partir 
do dia 9 de abril, indo até o dia 5 
de novembro com a realização de 
38 rodadas.

No dia 10 de abril terá início a 
Série C do Campeonato Brasileiro, 
onde tem dois times paraibanos, 
Botafogo e Campinense, com 26 
datas e previsão de término no dia 
1o de outubro. Quem também terá 
a bola rolando no dia 10 de abril 
é o Brasileirão, a elite do futebol, 
com jogos até 13 de novembro e 
38 rodadas. A Série D do Campeo-
nato Brasileiro, que terá as equi-
pes  paraibanas do Sousa e do São 
Paulo Crystal, terá início no dia 17 
de abril com jogos até 25 de se-
tembro, em 24 rodadas.

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Região Nordeste com mais
clubes no Brasileiro de 2022

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
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Equipes por estado

O Fortaleza (na imagem, em lance 
de jogo contra o Santos) será um 
dos representantes do Ceará, estado 
nordestino com mais clubes nas quatro 
séries do Brasileiro do próximo ano
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Apenas quatro clubes vão poder erguer o troféu de campeão do Brasileiro das Séries A, B, C e D

São Paulo (16): Corinthians (A), Palmeiras (A), Bragantino (A), Santos (A), São Paulo (A), Guarani (B), Ituano (B), Novorizontino (B), Ponte Preta (B), Botafogo-SP (C), Mirassol (C), 
Ferroviária (D), Inter de Limeira (D), Oeste (D), Santo André (D) e São Bernardo (D)

Rio Grande do Sul (9 ): Inter (A), Juventude (A), Grêmio (B), Brasil de Pelotas (C), São José (C), Ypiranga (C), Aimoré (D), Caxias (D) e São Luiz (D)

Minas Gerais (8): América-MG (A), Atlético-MG (A), Cruzeiro (B), Tombense (B), Boa Esporte (D), Caldense (D), Pouso Alegre (D) e URT (D)

Paraná (8): Athletico (A), Coritiba (A), Londrina (B), Operário (B), Paraná (D), Cianorte (D), FC Cascavel (D), Azuriz (D)

Rio de Janeiro (8): Flamengo (A), Fluminense (A), Botafogo (A), Vasco (B), Volta Redonda (C), Nova Iguaçu (D), Pérolas Negras (D) e Portuguesa (D)

Santa Catarina (8): Avaí (A), Chapecoense (B), Brusque (B), Criciúma (B), Figueirense (C), Próspera (D), Juventus Jaraguá (D), Marcílio Dias (D)

Ceará (8): Ceará (A), Fortaleza (A), Ferroviário (C), Floresta (C), Atlético-CE (C), Crato (D), Icasa (D) e Pacajus (D)

Goiás (7): Atlético-GO (A), Goiás (A), Vila Nova (B), Aparecidense (C), Anápolis (D), Grêmio Anápolis (D) e Iporá (D)

Bahia (6): Bahia (B), Vitória (C), Jacuipense (D), Atlético de Alagoinhas (D), Bahia de Feira (D), Juazeirense (D)

Pernambuco (5): Sport (B), Náutico (B), Santa Cruz (D), Salgueiro (D), Afogados (D)

Alagoas (4): CRB (B), CSA (B), ASA (D), CSE (D)

Pará (4): Remo (C), Paysandu (C), Castanhal (D), Tuna Luso (D)

Maranhão (3): Sampaio Corrêa (B), Moto Club (D) e Juventude Samas

Paraíba (4): Botafogo (C), Campinense (C), Sousa (D), São Paulo Crystal (D)

Sergipe (3): Confiança (C), Lagarto (D), Sergipe (D)

Amazonas (3): Manaus (C), Amazonas (D), São Raimundo (D)

Mato Grosso (3): Cuiabá (A), Ação (D) e Operário (D)

Piauí (3): Altos (C), Fluminense-PI (D), 4 de Julho (D)

Rio Grande do Norte (3): ABC (C), América-RN (D), Globo (D)

Acre (2): Humaitá (D), Rio Branco (D

Distrito Federal (2): Brasiliense (D), Ceilândia (D)

Espírito Santo (2): Real Noroeste (D), Nova Venécia (D)

Roraima (2): Náutico-RR (D), São Raimundo (D)

Tocantins (1): Tocantinopólis ou Araguacema

Amapá (1): Trem (D)

Mato Grosso do Sul (1): Costa Rica (D)

Rondônia (1): Porto Velho (D)

Foto: Divulgação/CBF



Memorial

“Mãe Ester”, parteira considerada campeã em número de partos na Região Metropolitana de JP, cumpria sua profissão a pé

Cabedelo lembra os 40 anos 
da parteira Estelina Gouveia

Edição: Jorge Rezende      Editoração: Bhrunno Maradona24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 31 de dezembro de 2021

45 a.C. — Quinto Fábio Máximo, cônsul romano
192 — Cômodo, imperador romano
335 — Papa Silvestre I
1650 — Dorgon, imperador chinês
1961 — Péricles, cartunista brasileiro
1972 — Diógenes Caldas, jornalista, agrônomo, 
pesquisador e poeta (PB)
1980 — Marshall McLuhan, 
filósofo e teórico da comunicação canadense
1988 — Yara Amaral, atriz brasileira
1994 — José Cavalcanti da Silva, político e escritor (PB)
1997 — Capiba, músico brasileiro
2008 — Fábio Sabag, ator, diretor e produtor brasileiro
2015 — Natalie Cole, cantora norte-americana
2017 — João Gomes da Cruz (Jota Gomes, o “Cowboy do 
Asfalto”), radialista (PB)
2018 — Etty Fraser, atriz brasileira
2020 — José Dantas Irmão (Zelão, o “Rei do Caldo de 
Mocotó”), empresário (PB)

Mortes na História

Obituário
Anderson Vanzela
29/12/2021 – Aos 38 anos, em Itapo-
ranga (PB), vítima de descarga elétrica. 
Técnico em instalação de vidros e esqua-
dria estava aplicando uma proteção de 
alumínio na sacada de um apartamento 
quando foi eletrocutado ao encostar em 
um fio de alta tensão. Era natural de Indaiatuba (SP) e esta-
va residindo em Itaporanga. Deixa dois filhos e esposa.

Foto: Notícia Paraíba

Aforismo
“A morte é, de 

certa maneira, uma 
impossibilidade, que 
de repente se torna 

realidade.”
(Goethe)
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Maurílio
29/12/2021 – Aos 28 anos, em Goiânia 
(GO), em decorrência de um tromboem-
bolismo pulmonar. Cantor sertanejo que 
formava dupla com a cantora Luíiza, 
morreu na tarde desta quarta-feira (29) 
em um hospital de Goiânia. Nasceu em 
Imperatriz, no Maranhão. Ele e Luíza, que é natural de Belo 
Horizonte (MG), formavam uma dupla sertaneja desde 
2016. A dupla cantava o sucesso ‘S de Saudade’, com par-
ticipação de Zé Neto e Cristiano. Essa foi a quinta música 
mais tocada no Brasil entre 2019 e 2020, no Spotify.

Foto: Instagram

José Maria Rabelo
29/12/2021 – Aos 93 anos, de falência 
múltipla dos órgãos. Jornalista fundador 
do semanário Binômio, considerado um 
dos precursores da imprensa alternativa 
no Brasil, e exilado político por sua ativi-
dade jornalística, Era natural de Campos 
Gerais, no Sul de Minas Gerais. O Binômio era um jornal 
posicionado à esquerda e tinha como características mais 
marcantes a ironia, o sarcasmo e o bom humor. Em 1961, 
o jornal foi literalmente destruído por cerca de 200 ho-
mens do Exército e da Aeronáutica.

Foto: Divulgação

Yago (Carlos Hiago
Francisco Piemonte Silva)
29/12/2021 – Aos 29 anos, em Curitiba 
(PR), em decorrência de um linfoma que 
causou uma pneumotórax. Cantor serta-
nejo que fazia dupla com Santhiago. Nas-
cido em Caieiras (SP) e morava em Campo 
Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, desde 2012.

Foto: Divulgação

Harry Reid
28/12/2021 – Aos 82 anos, de câncer no 
pâncreas. Ex-líder democrata no Senado 
dos Estados Unidos. Atuou por mais de 
três décadas no Congresso norte-ame-
ricano. Como principal democrata do 
Senado, impediu o presidente George 
W. Bush de privatizar a Previdência Social e, mais tarde, 
ajudou a promulgar a lei de seguro-saúde de 2010, conhe-
cida como Obamacare.

Foto: Divulgação

Familiares, amigos e afilhados 
lembram este ano o quadragésimo 
aniversário da morte de “Mãe Es-
ter”, a parteira considerada campeã 
em número de partos na cidade de 
Cabedelo, na Região Metropolitana 
de João Pessoa, que cumpria sua 
profissão a pé, visitando as mães 
em domicílios. Ela morreu em João 
Pessoa, no Hospital São Vicente de 
Paulo, em 31 de dezembro de 1981. 
Quem a conheceu lembra que era 
exigente com a higiene e a saúde 
das parturientes, a ponto de criar 
galinhas em cativeiro, no quintal, 
para colocá-las dentro de uma “die-
ta líquida” e, assim, “limpar os intes-
tinos das impurezas”. No final, a car-
ne era separada para fazer o pirão 
dietético do resguardo da mulher, 
que durava em torno de 15 dias.

Irene Souza Miranda, esposa 
do primeiro prefeito de Cabedelo, 
Enivaldo Miranda, que teve três dos 
sete filhos “pegos” por dona Ester, 
foi tratada assim. “Mãe Ester dizia: 
olha menina, venha buscar a die-
ta de sua mãe às onze horas, viu? 
Sei que ela fazia isso com todas as 
clientes – pois as famílias Gouveia 
e Miranda sempre foram amigas –, 
mas, acho, que mamãe tinha dela 
um tratamento diferenciado”, diz 
Ana Maria, a filha mais velha do ca-
sal Enivaldo e Irene.

Era dentro dessa rotina que, 
quando a manhã passava das seis 
horas, uma mulher branca e loira, 
de olhos castanho-amarelados, já 
estava a postos, nas ruas de Cabe-
delo, a 18 quilômetros de João Pes-
soa, a tratar das parturientes cujos 
filhos havia ajudado a conduzir ao 
mundo. Fala-se em 300 os meninos 
e meninas que Estelina Apoliná-
rio de Gouveia “pegou” nessa cida-
de. Mas há quem admita ser essa 
quantia o dobro, pois, do final dos 
anos de 1940 até as duas décadas 
seguintes, no lugar só havia duas 

parteiras, ela e a filha Eurídice. De 
qualquer forma, “Mãe Ester”, como 
era tratada carinhosamente, a cada 
24 horas cumpria, fielmente, “a sina 
que Deus lhe confiou”: a de colher 
vidas que ainda hoje estão aí, para 
contar suas histórias.

Ela nasceu em Timbaúba, em 
Pernambuco, e casou-se aos 15 
anos, em 30 de maio de 1915, com 
o comerciante Cornélio Eulâmpio 
de Gouveia, 12 anos mais velho, 
membro de tradicional família de 
Palmares, também em Pernambu-
co, que era sobrinho do famoso usi-
neiro e industrial Delmiro Gouvêa. 
O casamento foi quase um rapto: 
os pais de Ester, líderes do clã dos 
Apolinário Sales, não permitiram o 
casamento de bom grado.

Mas o casal Cornélio e Estelina 
se apaixonou e casou de qualquer 
jeito. Dessa união nasceram Teobal-
da, Eurídice, Clotilde, Josefa e José. 
Josefa teve 14 filhos, o sétimo deles 
foi batizado de Hilton Gouveia de 
Araújo, o jornalista que vos escre-
ve. De personalidade dominadora e 
gênio arrojado, “Mãe Ester” sempre 
manteve disciplina rígida no trata-
mento com os netos.

Estelina, que em latim signifi-
ca estrelinha, brilhou muito em sua 
profissão. Ela só cobrava de quem 
podia pagar. Quem não podia, o tra-
balho era “creditado em nome de 
Deus”. A sua indumentária era úni-
ca e assídua: vestido branco, boina 
idem, com a cruz vermelha pintada 
no cimo. O anel de parteira diplo-
mada pela Escola de Enfermagem 
Ana Nery, de João Pessoa, talhado 
em ouro de 20 quilates, que sempre 
constava no dedo anelar da mão es-
querda, está com a família há mais 
de cem anos, hoje cuidadosamente 
guardado pelo seu neto, o professor 
Milton Marques Júnior, da Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB).

Na maleta de couro, carregava 
um estetoscópio de madeira, luvas, 
algodão, gazes e álcool com arnica, 
para desinfetar as mãos. Era raro o 

rapaz por quem passava que não lhe 
suplicava: “Bênção, ‘Mãe Ester’?”. A 
resposta vinha pausada e carinho-
sa: “Com o amor de Deus, meu filho”. 
Ostentava, no rosto óculos de aro de 
tartaruga, todo em ouro, atualmen-
te em poder de outro neto, o jorna-
lista Hilton Gouvêa.

Início do trabalho
Nascida a 26 de dezembro de 

1900, por antônima coincidência, 
seu nascimento ocorreu no apagar 
das luzes do século 19 (seu nome 
não significa estrela?). Morreu na 
capital paraibana quase no crepús-
culo do século 20 (era uma estreli-
nha que se apagava?).

Casou-se jovem e acompanhou 
Cornélio em grande parte de sua 
vida de comerciante: primeiro em 
Nazaré, Pernambuco, depois em Ba-
naneiras, na Paraíba, onde Cornélio 
foi gerente de uma das Lojas Paulis-
ta – depois Casas Pernambucanas –, 
pertencente ao império financeiro 
dos Lundgreen, donos das fábricas 
de tecidos de Paulista e Rio Tinto (na 
Paraíba). Sua última morada foi em 
Cabedelo, exercendo a profissão de 
parteira e, o marido, de portuário.

Nessa cidade, onde tornou-se 
conhecida de todos, separou-se de 
Cornélio e se uniu ao portuário João 
Serafim da Silva. Nesse ínterim, já 
estava com os filhos todos grandes 
e enfrentou a vida ao lado de “Seu” 
João, com certa dose de heroísmo. 
Morou até o dia da sua morte num 
típico solar praieiro, à Rua Solon de 
Lucena, 55, no Centro de Cabedelo, 
que atraía os curiosos por causa de 
seu forte cheiro de jasmim, ema-
nando dos canteiros.

Ali, no portão da frente, enci-
mou uma parreira que lhe fornecia 
cachos de uvas negras saudáveis 
e deliciosas. No resto do terreno 
plantou coqueiros, limoeiros e pés 
de mangas-rosa e espada. Entre o 
banheiro externo e a lavanderia, ha-
via um cacimbão escavado na areia. 
A água era sugada com uma bomba 

Hilton Gouvêa
hiltongouvearaujo@gmail.com

Breves & Curtes
# País desenvolvido que aplica a pena capital
O Japão executou no último dia 21 três presos que estavam no 
corredor da morte, as primeiras penas capitais aplicadas no país 
desde dezembro de 2019 e as primeiras do governo do primei-
ro-ministro Fumio Kishida, que assumiu o poder em outubro. 
Com mais de 100 condenados a penas de morte aguardando 
para serem executados, o Japão é um dos poucos países desen-
volvidos que ainda aplica a pena capital – medida que tem apoio 
da opinião pública e críticas dos direitos humanos.

# “Papai Noel” morre em acidente de motocicleta
Na noite do último dia 22, o servidor da Prefeitura de Mer-
cedes, no Paraná, Márcio Rockenbach, 46 anos, morreu após 
colidir com uma outra motocicleta. Ele estava trabalhando 
como Papai Noel no momento do acidente e já havia entrega-
do alguns brinquedos. O outro motociclista também morreu.

hidráulica, semelhante às que apa-
recem nos filmes de faroeste.

“‘Mãe Ester’ foi a parteira mais 
solicitada de Cabedelo. Dois de 
meus irmãos foram “pegos” por 
ela”, lembra Ana Maria Miranda 
Souto Maior, esposa do auditor fe-
deral Argemiro Souto Maior, que 
morou muitos anos como vizinha 
de “Mãe Ester”. Ana recorda: “Ela 
era inteligente e às vezes ralhava 
com os médicos que faziam partos 
errados e punham em risco a vida 
das parturientes”.

Uma das cenas do trabalho 
habitual de “Mãe Ester”, por coinci-
dência, foi contada por uma amiga 
de Ana. Hilda Souto Maior, esposa 
de Severino Souto Maior, conhecido 
por “Seu” Silas, entrou em trabalho 

de parto e mandou chamar a partei-
ra, que a submeteu aos toques, sem 
encontrar a entrada do útero por 
onde a criança deveria sair.

“Ester” encaminhou a partu-
riente para João Pessoa e o médico 
mandou-a voltar, alegando que não 
estava na hora do menino nascer. 
De volta a Cabedelo, Hilda topou 
com uma “Dona Ester” irada, por 
causa da atitude do médico. Acom-
panhando Hilda e os parentes de 
volta à capital, a parteira só conse-
guiu convencer o médico Napoleão 
Laureano, da inexistência do colo 
do útero de Hilda, quando ela já es-
tava morta. O menino foi salvo. Hoje 
mora em São Paulo. Foi batizado 
de Severino Marcos e é empresário 
bem-sucedido.

Fotos: Álbum de Família

“Mãe Ester” e o anel de parteira 
diplomada pela Escola de Enfermagem 
Ana Nery, de João Pessoa, talhado 
em ouro de 20 quilates



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 
julgamento da proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00012/2021, cujo objeto: 
Contratação de empresa do ramo pertinente para a aquisição de equipamentos (computadores), 
para a rede municipal de ensino, atendendo ao convênio nº 206/2021, para o lote 01 e com  
recursos próprios para o lote 02. Tendo como VENCEDORA e HABILITADA a empresa CENTER-
DATA ANALISE DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTIVA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 
02.596.872/0001-90, considerada vencedora do LOTE 01 com o valor de R$ 102.060,00 (cento e 
dois mil e sessenta) e considerada vencedora do LOTE 02 com o valor de R$ 102.060,00 (cento e 
dois mil e sessenta reais), totalizando o valor global de R$ 204.120,00 (duzentos e quatro mil, cento 
e vinte reais) para ambos os lotes. Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da 
Pregoeira e equipe de apoio, não havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, 
o certame será encaminhado ao ordenador de despesas para fins de homologação e adjudicação.  

Aguiar-PB, 29 de Dezembro de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00010/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da 
frota de veículos da Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 13/01/2022 às 8:30 horas, na Sala de Lici-
tações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 12/01/2022.

Alagoa Grande(PB), 30 de janeiro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM LADEIRAS NA ZONA RURAL 
NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - R$ 372.617,77.

Alagoa Nova - PB, 30 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS 
NO CONJUNTO MAZAGÃO – II ETAPA – NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: E.P.S. SERVICOS DE 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 366.129,54.

Alagoa Nova - PB, 30 de Dezembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

LADEIRAS NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: FUNDO ESPECIAL/RECURSOS PRÓPRIOS 
VIGÊNCIA: até 30/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: 
CT Nº 00245/2021 - 30.12.21 - E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - R$ 372.617,77.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DI-

VERSAS RUAS NO CONJUNTO MAZAGÃO – II ETAPA – NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
VIGÊNCIA: até 30/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: 
CT Nº 00246/2021 - 30.12.21 - E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI - R$ 366.129,54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021 - CT Nº 00101/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES 

E LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍ-
PIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00076/2021 – Maria Celi Monteiro - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 meses. 
ASSINATURA: 30.12.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA PADRE CRISTIANO MUFFLER – CENTRO 

– ARARUNA/PB. LICITANTE HABILITADO: EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 12/01/2022, 
às 15:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 29 de dezembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00040/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00040/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa do ramo de alimentos para confecção e fornecimento de 861 
cestas básicas pra serem distribuídas entre as pessoas carentes do Município de Assunção–PB, 
beneficiadas com o Auxilio Brasil, através da Secretaria de Ação Social em suas ações públicas 
conforme Termo de Referência; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 49.593,60.

Assunção - PB, 29 de Dezembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de alimentos para confecção e fornecimento de 861 
cestas básicas pra serem distribuídas entre as pessoas carentes do Município de Assunção–PB, 
beneficiadas com o Auxilio Brasil, através da Secretaria de Ação Social em suas ações públicas 
conforme anexo I e Termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00040/2021. DOTAÇÃO: Conforme QDD e LOA do exercício financeiro vigente. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Assunção e: CT Nº 00131/2021 - 29.12.21 - COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CE-
REAIS LTDA - R$ 49.593,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de informática para Secretaria de Educação 
do Município de Assunção/PB, conforme anexos, por meio de Adesão à Ata de Registro de Preços 
N.º 10004/2021 da Prefeitura Municipal de Alagoa Grande/PB, decorrente do processo licitatório 
modalidade Pregão Presencial nº 10004/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de 
Preços nº AD00002/2021 - Ata de Registro de Preços nº 10004/2021, decorrente do processo lici-
tatório modalidade Pregão Presencial nº 10004/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALAGOA GRANDE. DOTAÇÃO: 02.060–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 02060.12.361.0400.1009 
– AQUIS. DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS–FEB 30%, 4.4.90.52.00.00 EQUIPA-
MENTOS E MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE RECURSO: 113 – TRANSFERÊNCIAS DO 
FUNDEB – IMPOSTOS 30%; 12.365.0400.2130 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
INFANTIL – FEB 30% – VAAT – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO, 44.90.52 – EQUIPAMENTOS 
MATERIAL PERMANENTE, FONTE DE RECURSO: 119; 02060.12.361.0400.1011 – AQUISICAO 
DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS, 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE, FONTE DE RECURSOS: 111 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00129/2021 - 16.12.21 - AZ COMER-
CIO E SERVICOS EIRELI - R$ 141.702,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00192/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Janeiro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de software de monitoramento e gestão do planejamento estratégico, gestão de 
projetos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 30 de Dezembro de 2021
BÁRBARA RODRIGUES SOARES

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caraúbas, por meio da Presidente da CPL, 

abaixo transcrita, TORNA PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO TOMADA DE 
PREÇO N.º 00009/2021, tempestivamente interposto pela empresa B K L CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ: 03.372.105/0001-60, foi analisado e julgado PROCEDENTE, conforme Ata de Julgamento 
constante nos autos do Processo. Considerando a necessidade de alteração no Edital que afeta 
diretamente a elaboração das propostas, data de abertura da referida licitação prevista para o 
dia 03/01/2022 às 13:30h, fica adiada para o dia 17/01/2022, às 09:30h. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3353 – 2274.

Caraúbas - PB, 29 de Dezembro de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE 1.º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 00040/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TRATOR AGRÍCOLA E 1 (UMA) GRADE ARADORA PARA 

O MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/PB, CONFORME CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL N° 
907663/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 e também de acordo com a Cláusula Segunda - 
Contrato nº 00040/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021. VIGÊNCIA: de 31/12/2021 até 
22/06/2022, conforme a seguinte dotação: ORÇAMENTO DE 2021 - RECURSOS ORDINARIOS 
/ MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONVÊNIO PLATAFORMA+BRASIL N° 
907663/2020 = 20.080 – SECRETARIA DE AGRICULTURA - 20.606.0008.1030 ELEMENTO DE 
DESPESA: 449052 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE e MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS 
EIRELI. DATA DE ASSINATURAS: 17/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 00025/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de materiais elétricos destinados a atender as necessidades 

das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município. FUNDA-
MENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 - Art. 65 da Lei 8.666/93. ORÇAMENTO 
DE 2021 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE/FEDERAIS (RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS/ /TRANSFERÊN-
CIA DE RECURSOS DO SUS). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE e: 1.º TERMO ADITIVO ao 
CT Nº 00025/2021 – MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 
Nº 18.100.267/0001-16 - R$ 11.346,50 (onze mil e trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta 
centavos) alterando o valor contratual para R$ 74.320,50 (setenta e quatro mil e trezentos e vinte 
reais e cinquenta centavos). DATA ASSINATURAS: 20/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

POR OUTROS MOTIVOS Nº DP056/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Outros Motivos nº DV056/2021, nos 
termos do Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que objetiva: 
Contratação de direta da pessoa jurídica Nerivaldo da Costa Pessoa-ME (Pro Medicina), CNPJ: 
70.099.924/0001-72, para Aquisição de 01 (um) aparelho de Raio “X” usado (devendo está em 
perfeito funcionamento), Aquisição de 01 (uma) processadora automática para filmes de Raio X 
usado (devendo está em perfeito funcionamento), e aquisição dos seguintes acessórios “novos”: 
Avental, protetor de tireóide e diversos chassis, para ser utilizado pelos coremense que precisarem 
desse tipo de equipamento, com a devida prescrição medica, através da Secretaria de Saúde 
deste Município, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição 
de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Nerivaldo da Costa 
Pessoa-ME (Pro Medicina), CNPJ: 70.099.924/0001-72, Rua Doutor Vasconcelos, 218, Alto Bran-
co, CEP: 58.401-624, Campina Grande-PB, com o valor total de R$ 125.000,00 (cento e vinte e 
cinco mil reais), que será pago em 03 (três) parcelas, conforme a seguir: 1ª) parcela no valor de 
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que será pago em até 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da 
assinatura do contrato; 2ª) parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que será pago em até 
30 (trinta) dias corridos, contado a partir da assinatura do contrato; 3ª Parcela e última no valor de 
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que será pago em até 60 (sessenta) dias corridos, contado 
a partir da assinatura do contrato. Fundamentação: Inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. Publique-se e cumpra-se. 

Coremas - PB, 20 de dezembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 461/2021
Processo Administrativo Nº 189/2021. Dispensa Por Outros Motivos Nº 056/2021. Contratante: 

Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Nerivaldo da Costa Pessoa-ME (Pro Medicina), CNPJ: 
70.099.924/0001-72. Objeto: Aquisição de 01 (um) aparelho de Raio “X” usando (devendo está 
em perfeito funcionamento), Aquisição de 01 (uma) processadora automática para filmes de Raio 
X usado (devendo está em perfeito funcionamento, e aquisição dos seguintes acessórios “novos”: 
Avental, protetor de tireóide e diversos chassis, para ser utilizado pelos coremense que precisarem 
desse tipo de equipamento, com a devida prescrição medica, através da Secretaria de Saúde deste 
Município. Valor total contratado: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Serão por conta da 
contratada as despesas com transporte, as instalações dos equipamentos e os acessórios acima 
citados e inclusive as despesas com orientação técnica para adequação do local que será indicado 
pela Secretaria de Saúde. Serão por conta da contratante todas as despesas com materiais e 
mão-de-obra que serão usados na preparação da infraestrutura do local onde serão instalados os 
equipamentos e acessórios. O fornecimento deverá obedecer rigorosamente às condições expressas 
neste instrumento, proposta apresentada, Dispensa Por Outros Motivos nº DP056/2021 e instruções 
do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, 
independente de transcrição. Forma de pagamento: Será pago em 03 (três) parcelas, conforme a 
seguir: 1ª) parcela no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) que será pago em até 05 (cinco) 
dias úteis, contado a partir da assinatura do contrato; 2ª) parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) que será pago em até 30 (trinta) dias corridos, contado a partir da assinatura do contrato; 
3ª Parcela e última no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que será pago em até 60 
(sessenta) dias corridos, contado a partir da assinatura do contrato. Recursos: Recursos próprios 
(Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB e Recursos próprios (Diversos) Secretaria de Saúde/Fundo 
Municipal de Saúde. Unidade orçamentária: QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a 
lei orçamentaria anual aprovada para o exercício seguinte. Início dos serviços: Em até 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da assinatura deste. Prazo de entrega dos equipamentos e acessórios 
funcionado: Em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura deste, podendo 
ser prorrogado por igual período, caso seja necessário. Vigência do contrato: Será de 01 (um) ano, 
considerado da data de sua assinatura, para o cumprimento da garantia (equipamentos e acessórios) 
ofertada na proposta de preços da contratada. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) 
e o Sr. Nerivaldo da Costa Pessoa (Pela contratada). 

Coremas/PB, 27 de dezembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: contratações futuras, para: aquisição 
de material de consumo destinado a secretaria de saúde deste município; ANULO o correspondente 
procedimento licitatório. Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de vício, por ausência 
de pesquisa de mercado nos autos.

Gurinhém - PB, 30 de Dezembro de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Damião Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 08:15 horas do dia 14 de Janeiro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
combustíveis e lubrificantes destinados a atender a frota veicular própria e/ou locada da edilidade 
e suas secretarias, inclusive Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 028/05; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 32941112. E-mail: pmilicitacao2013@hotmail.
com. Edital: www.itapororoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Itapororoca - PB, 30 de Dezembro de 2021
TARCÍSIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00029/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00029/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da 
frota de veículos da Prefeitura de Juarez Távora, e veículos locados durante o ano de 2022, no 
dia 12/01/2022 às 8:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 
171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.
com, até o dia 11/01/2022.

Juarez Távora(PB), 30 de dezembro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

O Prefeito Constitucional do Município de Juarez Távora, no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 10.520/2002, a Lei Federal 
nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, à vista das razões transcritas na ata de realização 
do certame, resolve:

1. DECLARAR A LICITAÇÃO FRACASSADA 

Nº do Processo 052/2021

Edital de Licitação 00004/2021

Modalidade Pregão Eletrônico

Data da Licitação 22/12/2021

Objeto Aquisição de um veículo tipo passeio, para atender as necessidades 
da Secretaria Saúde do Município de Juarez Távora.

2. DETERMINAR A ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.
Ao Setor de Licitações para providências, com consequente arquivamento destes autos.
Publique-se.

Juarez Távora(PB), 23 de dezembro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Instrumento: 1º Termo aditivo ao contrato nº. 09069/2021
Objeto: Aquisição de material elétrico para a manutenção dos prédios administrativos e as 

unidades da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa EREMAS-

TER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/042395, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09023/2021.
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o 

Sr. Geciano Antonio Jaguseski, pela empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS 
E FERRAMENTAS

Classificação: 10.101.12.361.5197.102476
Natureza: 3.3.90.30/111/113/120
Fonte: Recurso Ordinários da Educação/FUNDEB e FNDE (Salário – Educação)
Vigência: O prazo de vigência deste 1º Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, o qual passa a 

vigorar a partir de 01 de janeiro de 2022 até o dia 31 de março de 2022.
 João Pessoa, 30 de dezembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Instrumento: 1º Termo aditivo ao contrato nº. 09035/2021
Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de kit aluno para atender as de-

mandas de Escolas, CREIS e do CEI (Centro de Educação Integrado) da Secretaria de Educação 
e Cultura do Município de João Pessoa.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa TUTTO 
LIMP DISTRIBUIDORA LTDA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/012464, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09029/2021.
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sra. 

Juliana de Almeida Pessoa, pela empresa TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA.
Classificação: 10.102.12.361.5200.104064
Natureza: 3.3.90.30/111/113/120
Fonte: Recursos Ordinários Educação/ FUNDEB e FNDE (Salário Educação).
Vigência: O prazo de vigência deste 1º Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, o qual passa a 

vigorar a partir de 01 de janeiro de 2022 até o dia 31 de março de 2022.
 João Pessoa, 30 de dezembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Instrumento: 1º Termo aditivo ao contrato nº. 09037/2021
Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de kit aluno para atender as de-

mandas de Escolas, CREIS e do CEI (Centro de Educação Integrado) da Secretaria de Educação 
e Cultura do Município de João Pessoa.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa SUPRA 
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/012464, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09029/2021.
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Au-

ristone Pereira Pessoa, pela empresa SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 
Classificação: 10.102.12.361.5200.104064
Natureza: 3.3.90.30/111/113/120
Fonte: Recursos Ordinários Educação/ FUNDEB e FNDE (Salário Educação).
Vigência: O prazo de vigência deste 1º Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, o qual passa a 

vigorar a partir de 01 de janeiro de 2022 até o dia 31 de março de 2022.
João Pessoa, 30 de dezembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Instrumento: 1º Termo aditivo ao contrato nº. 09036/2021
Objeto: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de kit aluno para atender as de-

mandas de Escolas, CREIS e do CEI (Centro de Educação Integrado) da Secretaria de Educação 
e Cultura do Município de João Pessoa.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa EVL 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/012464, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09029/2021.
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. 

Eder Vilha do Lago, pela empresa EVL COMÉRCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI.
Classificação: 10.102.12.361.5200.104064 - 10.102.12.366.5200.102521.
Natureza: 3.3.90.30/111/113/120 - 3.3.90.30/111/113/120/124
Fonte: Recursos Ordinários Educação/ FUNDEB e FNDE (Salário Educação).
Vigência: O prazo de vigência deste 1º Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, o qual passa a 

vigorar a partir de 01 de janeiro de 2022 até o dia 31 de março de 2022.
João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Instrumento: 1º Termo aditivo ao contrato nº. 09053/2021
Objeto: Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender às demandas de Escolas, CREIS e 

do CEI (Centro de Educação Integrado) da Secretaria da Educação do Município de João Pes-
soa- SEDEC

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa MAIS 
ESTOQUES COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/059557, 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09025/2021.

Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a 
Sra. Giuliana Paula Sousa de Oliveira, pela empresa MAIS ESTOQUES COMÉRCIO E DISTRI-
BUIDORA EIRELI

Classificação: 10.102.12.361.5207.102498 / 10.104.12.365.5207.102781 
Natureza: 4.4.90.52/111, 113 e 120
Fonte: Recurso Ordinários da Educação/FUNDEB e FNDE (Salário – Educação)
Vigência: O prazo de vigência deste 1º Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, o qual passa a 

vigorar a partir de 01 de janeiro de 2022 até o dia 31 de março de 2022.
João Pessoa, 28 de dezembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Instrumento: 1º Termo aditivo ao contrato nº. 09066/2021
Objeto: Aquisição de Estação de Trabalho (PC/Desktop), Notebooks E Nobreaks Para as 187 

Unidades Educacionais da Rede Municipal De Ensino (Escolas e Creis) De João Pessoa.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa i9 TECNO-

LOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.289.203/0001-78.
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o 

Sr. Rudinei Kronbauer, pela empresa i9 TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 2021/077584, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09034/2021.

Classificação: 10.104.12.361.5174.102862
Natureza: 4.4.90.52/111,113 e 120 
Fonte: Recurso Ordinários da Educação/FUNDEB e FNDE (Salário – Educação).
Vigência: O prazo de vigência deste 1º Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, o qual passa a 

vigorar a partir de 01 de janeiro de 2022 até o dia 31 de março de 2022.
João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Instrumento: 1º Termo aditivo ao contrato nº. 09065/2021
Objeto: Aquisição de quantitativo complementar de PARQUES INFANTIS (PLAYGROUND 

ÁREA EXTERNA), para atender às demandas de Escolas e CREIS da Secretaria de Educação.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa REYS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/014118, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09012/2021.
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a Sra. 

Camila Chaul Aidar Pereira, pela empresa REYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.
Classificação: 10.102.12.361.5207.102498 -10.102.12.365.5207.102781
Natureza: 4.4.90.52/111, 113 e 120
Fonte: Recursos Ordinários Educação /FUNDEB e FNDE (Salário Educação)
Vigência: O prazo de vigência deste 1º Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, o qual passa a 

vigorar a partir de 01 de janeiro de 2022 até o dia 31 de março de 2022.
João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Instrumento: 1º Termo aditivo ao contrato nº. 09062/2021
Objeto: Aquisição de materiais de manutenção para os serviços de pintura para os prédios 

administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa CHRISTIANE 

SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.307.671/0001-81, 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/ 040963, PREGÃO Nº 09020/2021.

Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o 
Sra. Christiane Soares Santos Do Nascimento, pela empresa CHRISTIANE SOARES SANTOS 
DO NASCIMENTO – EPP

Classificação: 10.101.12.361.5197.102476
Natureza: 3.3.90.30/111/113/120
Fonte: Recurso Ordinários da Educação/FUNDEB e FNDE (Salário – Educação)
Vigência: O prazo de vigência deste 1º Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, o qual passa a 

vigorar a partir de 01 de janeiro de 2022 até o dia 31 de março de 2022.
João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Instrumento: 1º Termo aditivo ao contrato nº. 09067/2021
Objeto: Aquisição de ESTAÇÃO DE TRABALHO (PC/DESKTOP), NOTEBOOKS E NOBREAKS 

PARA AS 187 UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS E 
CREIS) DE JOÃO PESSOA.

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e a empresa VIZZEN 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº.2021/077584, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09034/2021.
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e a 

Sra. Vivian Massignani Mendes Pezzin, pela empresa VIZZEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EM 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Classificação: 10.104.12.361.5174.102862
Natureza: 44.90.52/111,113 e 120
Fonte: Recurso Ordinários da Educação/FUNDEB e FNDE (Salário – Educação)
Vigência: O prazo de vigência deste 1º Termo Aditivo será de 90 (noventa) dias, o qual passa a 

vigorar a partir de 01 de janeiro de 2022 até o dia 31 de março de 2022.
João Pessoa, 29 de dezembro de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrô-

nico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Fardamento e vestuários destinados as necessidades 
das diversas secretarias contidas no município de Manaíra-PB. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 08:55hs/min do dia 14/01/2022. Data e horário do início da disputa: 09:00hs do 
dia 14/01/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 30 de Dezembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, 

do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, zero quilômetro, ano/modelo 
2021 ou versão mais atualizada, tipo Ambulância Tipo A – Simples, Tipo Furgoneta para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Manaíra/PB. Data e horário do recebimento 
das propostas: até às 10:55hs/min do dia 14/01/2022. Data e horário do início da disputa: 11:00hs do 
dia 14/01/2022. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 30 de Dezembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 31 de dezembro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 40801/2021.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma da Creche Maria Lucia Simplicio 

no Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária.
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - PROGRAMA 

DE TRABALHO - 12 365 1010 1028 Ampliação e Reforma de Escola de Educação Infantil - MDE- 
ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e:  JAF CONSTRUCAO E CON-

SULTORIA EIRELI, CNPJ nº 40.603.807/0001-33  – VALOR: R$ 117.231,88 (Cento e dezessete 
mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta e oito centavos).

Manaíra - PB, 28 de Dezembro de 2021.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00043/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00043/2021, para o dia 07 

de Janeiro de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Cândido de Assis 
Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 30 de Dezembro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0006/2021
A prefeitura municipal de Pedra Branca, por meio de sua comissão de licitação, torna público 

a convocação de todas as empresas que protocolaram seus envelopes para o processo licitatório  
na modalidade tomada de preços nº 0006/2021 para abertura dos envelopes de habilitação no dia 
07/01/2022, às 08:30 horas, na sala da comissão de licitação. Os envelopes serão abertos com a 
presença ou não de parte ou de nenhum dos licitantes.

Pedra Branca-PB, 30 de dezembro de 2021 
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00053/2021, em 09.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE 

LACERDA EIRELI – ME - CNPJ nº 27.452.966/0001-16.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa ou profissionais para prestar serviços de 

assessoria e consultoria técnica junto a Secretaria de Saúde e demais Secretarias, de acordo com 
as suas necessidades para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-
-PB, item 02.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 14 de dezembro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito  
Republicado por incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00069/2020, em 15.04.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa FRANCIELDO SUZANA DA SILVA 

EIRELI - CNPJ 17.812.270/0001-08.
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços administrativos;
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  16 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito
Republicado por incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00098/2021, em 09.09.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa J F GEO ENGENHARIA E CONS-

TRUCOES LTDA – CNPJ Nº 40.026.578/0001-31
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo pertinente para os serviços com 

elaboração de projeto executivo de engenharia do Açude Ppúblico Riacho dos Cavalos e consultoria 
técnica, estudo geotécnicos e sondagens (s.p.t.), com recurços do departamento da Secretária 
Nacional de Segurança Hidrica SNSH,  junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  30 de dezembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00029/2019, em 07.02.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CLINICA MEDICA TIBURTINO & BAR-

BOSA LTDA – ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação para prestação de serviços especializados na área de 

saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, plantonistas/urgentistas para o SAMU/
UPA, referente a Chamada Pública 00001/2019.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 30 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.033/2021, em 10.05.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de 

Assessoria e Consultoria Técnica Contábil junto a todos os Conselhos Escolares e demais órgãos 
vinculados ao Município De Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 30 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

E SUSPENSÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO
E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ: 09.148.727/0001-95
CONTRATADO: A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA – ME, CNPJ 31.070.140/0001-60
DECISÃO: mantenho a decisão do gestor de contratos na íntegra, rescindo o contrato nº 

01.00090/2021 e aplico a suspensão de contratar com este município por 02 anos.
Piancó-PB, 30 de dezembro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: Aquisição de 01 
(um) veículo tipo pick–up cabine dupla, para a Secretaria Municipal de Educação deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO AUTOMOTORES 
LTDA - R$ 246.000,00.

Pilões - PB, 24 de Dezembro de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo tipo pick–up cabine dupla, para a Secretaria Municipal de 
Educação deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Ordinários/FUNDEB 30%: CRÉDITO ESPECIAL – LEI 356, de 09/12/2021 - 4490.52 – Equi-
pamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00072/2021 - 27.12.21 - CARNEIRO 
AUTOMOTORES LTDA - R$ 246.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00028/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00028/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA CENTRALIZAÇÃO E PRO-
CESSAMENTO DE CRÉDITOS PROVENIENTES DE 100% (CEM POR CENTO) DA FOLHA DE 
PAGAMENTO GERADA PELO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 470.000,00. (publicação referente 
ao jornal do dia 30/12/2021).

Remígio - PB, 01 de Dezembro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhe-

cimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00018/2021, que tem como objeto: 
Aquisição de Equipamento e Material Permanente Medico/Hospitalar para a Unidade de Atenção 
Especializada em Saúde - POLICLINICA DR KIVAL GORGONIO do Município de Santa Luzia/PB, 
conforme PROPOSTA Nº. 10425.754000/1190-11. Licitantes declarados vencedores e respectivos 
valores totais das contratações: - MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI, CNPJ: 31.131.938/0001-74, Item(s): 02, 16. Valor: 1.726,00; - MEDICALMED REPRE-
SENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 
27.705.997/0001-31, Item(s): 01. Valor: 6.449,80; - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, Item(s): 05,07,08,09,12,13,15,17. 
Valor: 5.816,26; -  RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME, CNPJ: 10.719.048/0001-08, Item(s): 06,11,18. 
Valor: 2.380,00; - VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI, CNPJ: 10.485.989/0001-24, 
Item(s): 03,04,14. Valor: 1.626,88; - VS COSTA & CIA LTDA, CNPJ: 05.286.960/0001-83, Item(s): 
10,19,20. Valor: 28.840,00.

Santa Luzia - PB, 29 de dezembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - MEDIC MANUTENÇÃO 
E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.131.938/0001-74, Item(s): 02, 16. Valor: 
1.726,00; - MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 27.705.997/0001-31, Item(s): 01. Valor: 6.449,80; - ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80, 
Item(s): 05,07,08,09,12,13,15,17. Valor: 5.816,26; -  RITA DE ANDRADE VIEIRA – ME, CNPJ: 
10.719.048/0001-08, Item(s): 06,11,18. Valor: 2.380,00; - VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE 
EIRELI, CNPJ: 10.485.989/0001-24, Item(s): 03,04,14. Valor: 1.626,88; - VS COSTA & CIA LTDA, 
CNPJ: 05.286.960/0001-83, Item(s): 10,19,20. Valor: 28.840,00. 

Santa Luzia - PB, 29 de dezembro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PA-

VIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM AVENIDAS (ASSIS CHATEUBREANT E ARNALDO BONIFÁCIO) 
E RUAS (VEREADOR FÉLIX ARAÚJO, GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, LIGAÇÃO ENTRE 
A RUA EMBAIXADOR MILTON CABRAL COM A RUA GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, 
SENADOR ADALBERTO RIBEIRO) DO BAIRRO DE TIBIRI II, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o julgamento dos recursos, impetrados 
pelas empresas: COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI – CNPJ 73.041.188/0001-90 e 
TAPAJÓS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP – CNPJ 00.457.362/0001-06. Dá 
análise dos recursos à vista das normas estabelecidas no ato convocatório, como também, nos pa-
receres técnicos e jurídicos, DECIDE pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela empresa 
COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI, ficando inabilitada para o certame em epígrafe, e 
DEFERIDO o recurso interposto pela licitante TAPAJÓS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
LTDA EPP, mantendo-a no referido processo licitatório. Comunica também, que no dia 06 de janeiro 
de 2022, às 09:30 realizará a sessão para a abertura das propostas, junto as empresas habilitadas: 
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – CNPJ 00.779.059/0001-20 e TAPAJÓS TERRAPLANAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP – CNPJ 00.457.362/0001-06. Os autos do processo licitatório 
encontram-se com vista franqueada aos interessados.

Santa Rita - PB, 30 de dezembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CAPEAMENTO, FRESAGEM, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO 
HORIZONTAL, EM VIA PÚBLICAS, NO CENTRO DE SANTA RITA, PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o julgamento dos recursos, impetrados 
pelas empresas: COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI – CNPJ 73.041.188/0001-90 
e TAPAJÓS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP – CNPJ 00.457.362/0001-06. 
Dá análise dos recursos à vista das normas estabelecidas no ato convocatório, como também, 
nos pareceres técnicos e jurídicos, DECIDE pelo INDEFERIMENTO do recurso apresentado pela 
empresa COMERCIAL E CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI, ficando inabilitada para o certame em 
epígrafe, e DEFERIDO o recurso interposto pela licitante TAPAJÓS TERRAPLANAGEM E PAVIMEN-
TAÇÃO LTDA EPP, mantendo-a no referido processo licitatório. Comunica também, que no dia 07 
de janeiro de 2022, às 09:30 realizará a sessão para a abertura das propostas, junto as empresas 
habilitadas: CLPT CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ 25.165.699/0001-70, CONSTRUTORA LUIZ 
COSTA LTDA – CNPJ 00.779.059/0001-20 e TAPAJÓS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
LTDA EPP – CNPJ 00.457.362/0001-06. Os autos do processo licitatório encontram-se com vista 
franqueada aos interessados.

.Santa Rita - PB, 30 de dezembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2021 
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de materiais, insumos e equipamentos odontológicos, para atender as demandas da Secretaria de 
Saúde da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: dia 12 de 
Janeiro de 2022 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.
tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 30 de Dezembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, por meio do site www.gov.br/compras, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Combustíveis para abaste-
cimento da Frota Veicular, durante o exercício de 2022. Abertura da sessão pública: 08:00 horas 
do dia 14 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras. 

Solânea - PB, 30 de Dezembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0316/2021-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Solânea.
Contratada: SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME
Objeto: O presente aditivo tem por objeto alterar a cláusula sétima do Contrato nº 0316/2021-

CPL, para prorrogar por mais 03 (três) meses, o prazo inicialmente previsto, contado a partir do dia 
31.12.2021 até o dia 31.03.2022.

Tomada de Preços  nº: 0007/2021
Data da Assinatura do aditivo: 29.12.2021.

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
PREFEITO

AVISO DE ERRATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

AVISO DE APRECIAÇÃO DE RECURSO 
TOMADA DE PREÇOSNº 04/2021

Torna público através do(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação  CPL, que após 
apreciar o(s) RECURSO(S) interposto(s) pela(s) empresa(s): POR TODOS ,   tem(ns) seu(s) 
PARECER(ES) INDEFERIDOS(S), portanto, O PROCESSO SUBIRAR PARA APRECIAÇÃO DO 
GESTOR  . Fundamento legal: Lei Federal nº .8.666/93 e suas alterações posteriores . Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) NO SITE.
Email: NO SITE.

TACIMA - PB, 27 de 12 de 2021..
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

PRESIDENTE
Errata em 28/12/2021
Onde se lê:
Torna público através do(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação  CPL, que após 

apreciar o(s) RECURSO(S) interposto(s) pela(s) empresa(s): POR TODOS ,  tem(ns) seu(s) 
PARECER(ES) INDEFERIDOS(S), portanto, O PROCESSO SUBIRAR PARA APRECIAÇÃO DO 
GESTOR  . Fundamento legal: Lei Federal nº.8.666/93 e suas alterações posteriores . Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) NO SITE.
Email: NO SITE.

TACIMA - PB, 27 de 12 de 2021..
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

PRESIDENTE
Leia-se:
Torna público através do(a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação  CPL, que após 

apreciar o(s) RECURSO(S) interposto(s) pela(s) empresa(s): B & F EDIFICARE ENGENHARIA 
LTDA, tem(ns) seu(s) PARECER(ES) INDEFERIDO(S), portanto, O PROCESSO SUBIRÁ PARA 
APRECIAÇÃO DO GESTOR. Fundamento legal: Lei Federal nº.8.666/93 e suas alterações poste-
riores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) NO SITE.
Email: NO SITE.

TACIMA - PB, 27 de dezembro de 2021.
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

PRESIDENTE

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO

CONCORRÊNCIA N° 001/2021
PROCESSO Nº 29.000.000001.2021

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Estado da Administração, comunica 
a todos os interessados que nos termos da Lei nº 12.232 de 29.04.2010, e mediante a aplicação, 
de forma complementar, das Leis nº 4.680 de 18.06.1965 e nº 8.666 de 21.06.1993 e modificações 
posteriores, do Decreto Estadual nº 37.693, de 2017, das Instruções Normativas SECOM/PR nº 
2 de 27.04.1993, nº 04 de 21.12.2010, nº 05 de 06.06.2011 e nº 08 de 19.12.2014 bem como à 
legislação correlata, foi realizada a Terceira Sessão Pública da Concorrência 001/2016, no dia 30 
de dezembro de 2021, às 09h09, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIAS DE PUBLICIDA-
DE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, 
CONFORME A LEI 12.232/2010, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALI-
ZADAS INTEGRALMENTE, QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A 
CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO, A 
EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE CARÁTER INSTITUCIONAL DE 
COMPETÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO, visando atender as necessidades da SECRETARIA 
DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - SECOM, conforme edital e anexos, que nos 
termos do item 10.41 do edital, considerando que foram negociados com os quatro primeiro colo-
cados das propostas técnicas os percentuais/preços da melhor colocada da proposta de preços, 
ficando proclamado o resultado do julgamento das propostas técnicas e de preço, em favor das 
seguintes agências vencedoras: MART PET COMUNICAÇÃO LTDA EPP; ART & C COMUNICAÇÃO 
INTEGRADA LTDA; MÁXIMA TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA e SALA 10 COMUNICAÇÃO LTDA. As 
propostas de preços ficaram negociadas com os seguintes percentuais:

Objeto PERCENTUAL 
NEGOCIADO

Percentual de desconto a ser concedido ao Governo do Estado da Paraíba 
sobre os custos internos dos serviços executados pela licitante, a ser concedido 
ao Anunciante, baseados na tabela de preços do Sindicato das Agências de 
Propaganda na Paraíba - SINAPRO-PB, conforme a proposta apresentada 
pelo licitante vencedor. 

35%

Honorários (em percentual), incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços 
especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão 
da licitante, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material 
cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência concedido pelos 
veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680, de 1965. 

10%

Honorários (em percentual), incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços 
especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão 
da licitante, referentes: I. ao planejamento e à execução de pesquisas e de 
outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento pertinen\tes ao 
objeto do contrato; II. à renovação do direito de autor e conexos e aos cachês, 
na reutilização de peça ou material publicitário, exclusivamente quando a sua 
distribuição/veiculação não lhe proporcione o desconto de agência concedido 
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei nº 4.680/1965; III. à 
reimpressão de peças publicitárias. 

5%

Honorários (em percentual), incidentes sobre os preços dos bens e dos serviços 
especializados prestados por fornecedores, com a intermediação e supervisão da 
licitante, referentes à criação, à implementação e ao desenvolvimento de formas 
inovadoras de comunicação publicitária, destinadas a expandir os efeitos das 
mensagens e das ações publicitárias, em consonância com novas tecnologias. 

10%

Outrossim, comunicamos a todos os interessados que deste resultado, caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, conforme disposto na alínea b, do inciso 1º do art. 109, da Lei 8.666/93. 
Maiores informações pelo site www.centraldecompras.pb.gov.br, pelo e-mail cplseadpb@central-
decompras.pb.gov.br ou pelo telefone (83) 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01823-8
João Pessoa, 30 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CREDJUST – Cooperativa de Crédito Mútuo dos Integrantes da Justiça do Trabalho
da 13ª Região LTDA. 

CNPJ – 04.608.925/0001-70
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO 2022

DA DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL DA CREDJUST
O Sr. Paulo Roberto Wanderley Silva, Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo 

dos Integrantes da Justiça do Trabalho da 13ª Região CREDJUST - Ltda., no uso das atribuições 
que lhe conferem o Estatuto Social e o Regimento Interno, convoca os cooperados interessados 
em concorrer à eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, que estejam enquadrados nos termos 
do Estatuto Social e do Regimento Interno da CREDJUST, para que se proceda a inscrição de 
chapa para cargo na Diretoria, bem como de nomes para concorrer a cargo no Conselho Fiscal, 
que será realizada no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste edital, e 
realizar-se-á pessoalmente pelo interessado na sede da COOPERATIVA, situada na Av. Almirante 
Barroso, nº 600, sala 006, centro - João Pessoa-PB CEP-58.013-120, em dias úteis, no horário 
comercial das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min. No ato de registro aos cargos 
da Diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser apresentados os documentos conforme exigência 
do Regimento Interno da Credjust. 

João Pessoa, 04 de janeiro de 2022.

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
E AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DO MÉDIO PIRANHAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do SASEMP – SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGEN-

TES DE COMBATES AS ENDEMIAS DO MÉDIO PIRANHAS– PB, CNPJ nº 11.140.459/0001-07, 
com sede localizada na Rua Margarida Pereira da Silva, nº S/N, Vida Nova, Pombal (PB), CEP 
58.840-000, convoca todos os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias 
de Pombal, Paulista, Cajazeirinhas, São Domingos e São Bentinho  - PB, ativos e aposentados, 
para participarem de uma assembleia geral no dia 04/02/2022 às 09h00min, na sede do Sindicato 
localizada no endereço acima, onde será discutida a seguinte pauta: 1 – Ratificação da fundação 
da entidade junto ao Ministério do Trabalho e Emprego; 2 – Ratificação da Diretoria e do Conselho 
Fiscal; 3 – Alteração estatutária; 4 – Filiação à entidades superiores. ALEXSANDRO DA SILVA 
FERNANDES, brasileiro, divorciado, Agente Comunitário de Saúde, portador do RG nº 242.4380 e 
CPF nº 044.220.834-06 -, PASEP nº 1.901.699.045-6, residente e domiciliado na Rua João Kenedy 
de Araújo, nº 185 AP, Altiplano, Pombal (PB).

Pombal (PB), 28 de dezembro de 2021.
Alexsandro da Silva Fernandes 

Presidente

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, RLO = LOA: 988/18 = PROC.: 18-0224 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
= AC: 50M² = NE: 05 = L/ATV: MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PB. Processo: 2021-009695/TEC/LO-3428.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = AC: 270M² = AC: 05 = L/ATV: 
MUNICIPIO: SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB. Processo: 2021-009700/TEC/LO-3431.

LABORATORIO PRONTO  ANALISE LTDA ,112. CNPJ 08.979.072/0003-04 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo  renovação 
da LICENÇA  DE OPERAÇÃO  para seguintes  atividades; LABORATÓRIO CLINICO, ATIVIDADE 
MEDICA AMBULATÓRIO RESTRITA A CONSULTAS , SERVIÇO DE  DIAGNOSTICO POR IMAGEM  
SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA    Situado  a  AV. 
DUQUE DE CAXIAS , 78 CENTRO CABEDELO –PB.

A MAIA & LAMENHA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,CNPJ nº 36.570.627/0001-
25, torna público que requereu à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo/PB – a LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃOpara a RESIDÊNCIA UNIFAMILIARque 
será construídana rua Projetada 10, no lote 56, da quadra ‘B’, do Condomínio Residencial Horizontal 
Bosque de Intermares, em Cabedelo (PB).

DONATO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 20..184.998/0001-39, torna público 
que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente do Município de João Pessoa, a Licença 
Prévia (LP), de construçãode um prédio residencial multifamiliar, situado à Rua Hilton Guedes 
Pereira, SN, no bairro Cristo Redentor, João Pessoa - PB. ST 28, QD 062, LT 0316.

Eu, Matheus Porpino Gomes Travassos, portador do CPF: 703.328.114-50, torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a licença de 
instalação e operação para regularização de Centro Comercial e de Serviços situado a Rua Golfo 
de Tailândia, S/N, Intermares, Cabedelo/PB, CEP: 58.102-092.

MODELO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO 
JACQUELINE SANTANNA DA SILVA torna público que requereu a SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a Licença Ambiental, para ONE ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA situado na AVE-
NIDA NEGO,265, BAIRRO TAMBAÚ CEP 58039-100- JOOA PESSOA –PB.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 31 de dezembro de 2021         26
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