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Governador João Azevêdo (D), 
secretário executivo e presidente 
da PB Saúde, Daniel Beltrammi (C), 
e secretário de Estado da Saúde, 
Geraldo Medeiros (E), assinaram o 
contrato com o Metropolitano

PB Saúde: Governo assina 
primeiro contrato de gestão
Na solenidade, que oficializou a Fundação como gestora do Hospital Metropolitano, foi anunciada convocação de 1,2 mil profissionais. Página 13

Aberto ao público Gibiteca do Espaço Cultural 
preserva relíquias do mundo dos quadrinhos. Página 9

Paraíba

Economia

Alunos da rede estadual terão 
textos publicados em livro

Mais de 52 mil paraibanos se 
vacinam no Dia D contra a Covid

Obras no Centro Histórico de JP 
serão licitadas no início de 2022

Paraíba gerou este ano 
32,8 mil vagas de emprego

Ação é resultado do concurso “Zé Lins, um paraibano 
como eu”, que visa estimular a escrita e a leitura. Página 9

Apenas em João Pessoa foram aplicadas 6.700 doses. 
Novo mutirão será realizado no dia 29.  Página 3

Projetos para o Edifício Nações Unidas e para o antigo 
Ipase estão em fase de conclusão. Página 8

Em novembro, o número de novos postos de trabalho 
chegou a 4.368, segundo dados do Novo Caged. Página 18
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 Colunas

Poemas em prosa? Minicontos? Pouco interessa, 
sobretudo se levarmos em conta que os gêneros 
literários foram diluídos, deixaram de existir em 

compartimentos estanques  Página 10
Sérgio de Castro Pinto

Natal significa o pequeno menino ensinando aos 
grandes. Falta os grandes aprenderem dos pequenos, 

aceitarem a profecia de Isaías (11.6): ‘... e uma 
pequena criança os guiará’  Página 2

Damião Ramos Cavalcanti

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

----

22.227.169

277.165.440

----

618.366

5.377.472
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

----

327.562.756

8.806.100.479

Cultura

Renúncias na Receita Federal 
já somam 635 em todo o país
Ontem, foram mais 44 no Conselho de Recursos Fiscais; 
servidores protestam contra falta de reajuste. Página 25
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Religiosidade, beleza 
e consumo no Natal
4

4

4
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Religiosos falam sobre a celebração do nascimento de Cristo e 
reforçam que este precisa ser um momento de união. Página 5

Em João Pessoa, “Natal dos Sentimentos” ilumina pontos 
turísticos e encanta famílias pessoenses e turistas. Página 6

Feriado natalino altera o funcionamento do comércio e de 
órgãos públicos; bancos fecham as portas hoje às 11h. Página 6

Consumidores mantêm a “tradição” e deixam a compra dos 
presentes e dos produtos da ceia para a última hora. Página 17

Atenção, leitor(A) 
Em respeito aos profissionais que cuidam da 
impressão, encarte e distribuição do jornal, a 
exemplo de gráficos, encartadores e gazeteiros, 
que precisam estar mais cedo em casa para 
celebrar o Natal com suas famílias, A União 
não circulará neste domingo, 26 de dezembro. 
O mesmo acontecerá na próxima semana. 
No sábado, dia 25, o jornal chegará aos 
assinantes com uma revista de retrospectiva 
dos principais acontecimentos de 2021. A 
publicação estará disponível também nas 
bancas para compra. Aos que fazem A União 
e às pessoas que leem este secular periódico, 
muita saúde, paz, amor e êxito nos projetos de 
vida, neste Natal e Ano Novo!

A Diretoria

Foto: Edson Matos
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Há um certo alvoroço na sociedade no mês que encerra 
o ano. Por via de regra, em dezembro, pessoas aceleram 
os movimentos corporal e mental, dividindo o tempo, por 
exemplo, entre o trabalho e os estabelecimentos comerciais, 
para comprar roupa nova, presentes, bebidas e alimentos, de 
maneira a se confraternizarem, em casas, apartamentos, sítios, 
praças ou praias, como reza a tradição, em louvor do Natal e do 
Ano Novo. 

Embora tenha origens mais remotas, o Natal é uma das 
principais datas do calendário cristão, em especial, da Igreja 
Católica, que celebra, no dia 25 de dezembro, o nascimento 
de Jesus. Haverá missas para glorificar a vinda de Cristo em 
cidades de quase todo o mundo, é verdade. Porém, não é menos 
verdade que muitos fiéis irão celebrar a data apenas pela festa 
em si, ou seja, sem as manifestações de fé propriamente ditas.

As profissões de fé e a opção pelo ateísmo ou niilismo 
são decisões que cabe a cada pessoa. No entanto, 
independentemente do fator religioso, momentos como este 
favorecem a reflexão sobre a vida em comunidade. O que se faz 
da própria vida e qual o grau de importância que se dá à vida 
dos outros, por exemplo, são questões inerentes a um projeto 
de transformação, no sentido de superar os preconceitos e as 
desigualdades sociais.

O ideal seria que todas as pessoas vivessem em condições 
dignas, com moradia própria e assistência qualificada em saúde, 
educação, transporte, segurança etc. Em certo sentido, o Sol 
ainda não é para todos, daí a necessidade de se desviar os olhos 
do próprio umbigo e observar melhor o mundo ao redor, para 
constatar o quanto ainda precisa ser feito para que riquezas e 
oportunidades sejam divididas de maneira mais equânime.

Este é um princípio basilar da política: organizar a vida 
em sociedade, estabelecendo direitos e deveres, e fazer com 
que essas duas instâncias sejam respeitadas. Mas há quem 
desvirtue o fundamento político e atue na direção contrária, 
trabalhando para a manutenção dos privilégios para uns 
poucos e o que sobrar, para a maioria. Sendo assim, o melhor 
sentimento natalino continua relacionado à quebra desse 
paradigma desumano.

Reflexão natalina Não há natal sem futuro
Então não seria natal, um natal sem fu-

turo não existe, nem nunca aconteceu, desde 
2021 anos; sempre existiu numa perspectiva 
indulgente de um venturoso futuro, é para 
isso que Jesus Cristo nasceu, morreu e res-
suscitou. Contudo, se acredito em Jesus, na 
plenitude da sua divindade, admito também, 
pela fé, que Jesus nunca precisou ter nascido, 
Ele já era, ou seja, “no princípio era o Verbo, 
que se fez carne para habitar, entre nós”, ser 
como todos os humanos e tal qual viver como 
cada um de nós. Como poderia ter assumido 
nossa humanidade, nossa vida e até nossa 
cultura, sem ter nascido? Para isso nasceu, 
para iniciar a vinda do enviado ou também o 
princípio de toda a Revelação. 

Nasceu, na situação social da maioria, po-
bre, contudo, advertidamente, 
tendo onde dormir, diferente 
das crianças de rua, que dor-
mem na rua, nas calçadas da 
rua, sem qualquer abrigo. Com 
esse humilde gesto, condenou 
as injustiças cometidas contra 
os “pequeninos” sem teto, sem 
ter “uma pedra onde reclinar 
a cabeça”; suportando o frio 
da noite com pedaços de caixa 
de papelão e velhos jornais. 
Admirável é o país, onde sua 
população consegue construir 
casas, onde meninas e meninos não sofreram 
relento, e quando nasceram, tiveram o seu 
“natal” com dignidade humana. Não ter um 
lugar para nascer, seria um natal previsivel-
mente sem futuro... Admiráveis são os países 
que fazem suas ruas como caminhos para 
casa, e não, como casas para seus filhos. Rua 
é rua; e casa, casa. Isso seria uma consciência 
que se avantaja, diante de qualquer esmola ou 
de brinquedos usados, entregues nos sinais 
de trânsito, como doação de  presentes de na-
tal. Nesse aspecto,  a caridade respeitosa não 
atenua, nem perdoa nossos pecados sociais, a 
começar pelo pensamento que politicamente 
construa um país injusto. 

Durante dezembro, constroem-se pre-
sépios, mas não se aprendem lições. Veem, 
nesse evento, às vezes, mais beleza do que 
nas catedrais góticas, com suas naves, tor-
res e vitrais. Mas, pelo que resta em vida, 
tudo tão efêmero, que se acaba no limiar 
do ano seguinte, não se esboçando algum 
entusiasmo que anime a solidariedade e 
o amor ao próximo, o que seria o espírito 
natalino, nos vindouros 25 de dezembro. 
Seria como quebrássemos com uma pedra 
os vitrais, depois que fossem vistos... Para 
recuperá-los, o cristão cataria os cacos 
desses vidros coloridos. Ao passar do ano li-
túrgico, as cores e a mensagem do presépio 
permaneçam nos nossos espíritos. 

Natal significa o pequeno menino en-
sinando aos grandes. Falta 
os grandes aprenderem dos 
pequenos, aceitarem a profe-
cia de Isaías (11.6): “... e uma 
pequena criança os guiará”. 
Criança guiar adultos? Pare-
ce que, no campo da sabedo-
ria, o saber que discerne vê 
as coisas também pelo aves-
so, como é o caso do adulto 
se tornar criança para que, 
na simplicidade, enxergue a 
verdade. Assim, o Natal com 
futuro é uma realidade pelo 

avesso: a aprendizagem dos adultos, sendo 
alunos; e as crianças, seus ensinadores. 
Por isso, tanto esforço dos magos, mesmo 
considerados sábios, procurarem, deserto 
afora, uma criancinha, até achá-la numa 
estrebaria, escondida da espada do rei He-
rodes. O Natal serve para curar a presunção 
adulta, circunstância, em que se reza para 
Ele nos curar de ser gente grande, entesou-
rando apenas riqueza, cousas e coisas de 
gente adulta. Anselmo, magistral doutor 
da Igreja, disse que “Deus é aquilo maior 
do que pensar não se pode”; sim, mesmo na 
fragilidade, na simplicidade e no humilde 
Presépio daquela criança...     

Um conto de Natal
Cara suja, pés descalços, olhos 

espichados de tristeza. Encabulado, 
em sua inocência infantil, pede “uma 
ajuda” para comprar a roupa do Na-
tal. Numa escadaria a mãe, com rosto 
sofrido de Maria, busca alguma imagi-
nária manjedoura onde possa ser aco-
lhida e descansar das cotidianas dores 
e agruras de uma vida despida de tudo. 
E a criança me olhar com olhos de 
menino. E nos seus olhos cintilam um 
longínquo brilho de esperança como 
a teimar na crença de que homens de 
boa vontade sempre irão zelar por sua 
inocente história. E ele quer apenas 
uma roupa nova de Natal.

Seu olhar se dirige 
para outros passantes da 
calçada. E o apelo se re-
pete e reverbera no vazio 
de sua invisibilidade so-
cial e humana. E ele quer 
apenas uma roupa nova 
de Natal.

Do pai José ele traz 
borradas lembranças de 
um tempo alegre que, no 
colo paterno, ele se sentia protegido e 
desenhava futuros. Hoje, a lembrança 
paterna se limita a alguns esporádicos 
momentos de visita ao presídio, onde 
cumpre pena por roubo. Tangido pela 
fome, pelo desemprego, pelas necessi-
dades imediatas da família, o pai rouba 
um fardo de arroz de um depósito e, 
na sua crença de humanidade, se en-
canta com a ferramenta tecnológica 
e se mostra para as câmaras de moni-
toramento. O presídio, para ele, foi a 
derradeira e única hospedaria que lhe 
abriu as portas e lhe concedeu abrigo, 
depois de tantos “nãos” ouvidos de 
bocas cristãs, em portas entreabertas 

e, agilmente, fechadas.
E o menino quer apenas uma rou-

pa nova de Natal.
E na calçada olha para os rostos 

apressados que se desviam de sua 
insignificante presença.

Outras crianças, de tantas outras 
Marias e Josés, chegam em algazarra 
e emprestam volume aos apelos, que 
misturam convicções de Papai Noel, 
fé em mulheres e homens, despren-
dimento e entrega ao estranho que 
enxergam como igual. Dividem a pos-
sibilidade, que convertem em certeza, 
de que terão, no Natal, os presentes 
que as mensagens comerciais enfa-

tizam como acessível a 
todos. E projetam brin-
cadeiras, visitas, lugares 
com os ilusórios presen-
tes que se constituirão, 
somente, em quimeras a 
se dissiparem no vento 
da realidade, manifesto 
na pronuncia de mais um 
não ao apelo do menino 
que deseja apenas uma 

roupa nova para o Natal.
E seus olhos me fitam com olhos de 

menino. E neles vejo outros tantos me-
ninos e meninas em trajes rotos, pés 
descalços, caras sujas e mãos pedintes 
de presentes de Natal. Meninos e me-
ninas sequiosos de um gesto amigo de 
afeto, uma mão em aperto, um olhar 
em igualdade, um abraço despido de 
quaisquer vestígios de ostentação.

E o menino que quer apenas uma 
roupa nova de Natal recebe de uma das 
tantas Marias o que abunda dos gastos 
trapos de seu filho. 

E o menino, finalmente, grita: ago-
ra eu tenho uma roupa nova de Natal. 

 O Natal com 
futuro é uma 

realidade pelo avesso: 
a aprendizagem dos 

adultos, sendo alunos; 
e as crianças, seus 
ensinadores     

 Encabulado, em 
sua inocência infantil, 

pede ‘uma ajuda’ 
para comprar a roupa 

do Natal   

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Mariana Moreira 
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador

Mão dupla!

Fotolegenda
Foto: Edson Matos
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Paraibanos atualizaram o cartão de vacina com dose 1, dose 2, ou completaram o esquema vacinal com a dose de reforço

Cidades da PB vacinam mais de 
52 mil no Dia D contra a Covid

Perguntaram ao governador 
João Azevêdo (Cidadania), 
em entrevista a uma emissora 
de rádio, se com o surgimento 
de pré-candidaturas na opo-
sição ele temeria disputar a 
eleição, em 2022: “Não te-
nho a mínima preocupação se 
vai ter A ou B na disputa. Seja 
quem for, o que eu espero é 
que o debate político fique no 
nível das ideias”. 

“No Nível das ideias” 
Enquanto no Brasil há quem 
defenda, de modo imprudente 
– para não dizer irresponsável 
– o fim da obrigatoriedade do 
uso da máscara como proteção 
adicional à Covid-19, na Itália, o 
movimento é inverso. Após fle-
xibilizar a regra em áreas ao ar 
livre, o governo tornou obrigató-
rio, novamente, o uso das más-
caras, face à expansão acelera-
da da variante Ômicron no país. 

Autor da lei que instituiu o passaporte 
de vacinação na Paraíba – em conjunto 
com Ricardo Barbosa (PSB) –, o presi-
dente da ALPB, Adriano Galdino (PSB), 
disse que a medida traz ganhos econô-
micos:  “A partir do momento em que 
todos estão vacinados num restauran-
te, teatro ou cinema, você terá mais co-
ragem para frequentar esses ambien-
tes. Quem ganha é a economia”. 

“GaNha a ecoNomia”

secretário: variaNte ômicroN teNde a aumeNtar  
óbitos em criaNças, “caso Não sejam vaciNadas” 

movimeNto iNverso 

O debate sobre a vacinação de crianças continua vigente no país. Após a aprovação, pela 
Anvisa, da vacina Pfizer para aplicação nas faixas etárias de 5 a 11 anos, houve reação con-
trária por parte do Governo Federal, inclusive do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, 
que afirma não existir motivo para apressar a imunização de crianças, opinião que encon-
tra oponentes entre autoridades de saúde e na Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Essa postura reticente do governo fez com que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) 
e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) apresentassem notícia-crime contra Bolsonaro 

e Queiroga no STF, acusando-os de prevaricação – de acordo com o Código Penal, esse 
crime consiste em “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo 

contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. Defen-
sor da vacinação de crianças, o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros (foto), 

demonstra preocupação quanto a chegada da nova variante da Covid-19 ao país. “São 
301 crianças que morreram ao longo da pandemia, entre 5 e 11, e com a chegada da 

Ômicron a tendência é que haja um aumento substancial de casos e mortes nessa 
faixa etária, caso não sejam vacinadas”, argumenta.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Durante evento natalino com catadores de lixo 
em São Paulo, Lula disse que Jair Bolsonaro será 
apeado do poder pelo voto. “É uma crise de falta 
de respeito, de carinho, de afeto, de amor, é uma 
crise de transmissão de ódio, é um presidente 
que mente cinco vezes por dia, e não adianta di-
zer que vai criar caso e não vai sair, vai sair, sim, 
é o povo brasileiro quem vai dar um golpe nele”.    

“É o povo brasileiro quem  
vai dar um Golpe Nele”   

“tem que ouvir a militâNcia” 

crescimeNto expoNeNcial 

O deputado Anísio Maia (PT) voltou a criticar a 
possibilidade de Luciano Cartaxo ser alçado à 
condição de pré-candidato a governador pelo 
PT, ‘de cima para baixo’ – ele defende que o 
partido apoie a reeleição de João Azevêdo, cujo 
“trabalho pela Paraíba vem funcionando”. E con-
cluiu dizendo que “não se pode tirar candidato 
do bolso do colete, tem que ouvir a militância”.

Esta semana, a imprensa provocou o governador 
João Azevêdo a falar sobre uma possível saída sua 
do Cidadania, na hipótese de o partido formar fede-
ração com o PSDB. O gestor estadual admitiu essa 
possibilidade, mas ressaltou o crescimento do par-
tido: “O Cidadania tinha apenas um prefeito, hoje 
temos 45, 42 vices e 350 vereadores”.   
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O quarto Dia D de vacinação 
contra a Covid-19 realizado pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), na quarta-feira (22), re-
gistrou o comparecimento de 
52.627 paraibanos aos postos 
espalhados em 198 municípios 
paraibanos. Eles atualizaram o 
cartão de vacina com dose 1, 
dose 2, ou completaram o es-
quema vacinal com a dose de 
reforço. Na próxima quarta-fei-
ra (29), será realizado o último 
dia D do ano, com o intuito de 
aumentar a cobertura vacinal 
contra a Covid-19 na Paraíba.

Em números totais foram 
aplicadas 1.974 doses 1; 14.125 
doses 2 e 29.898 doses de re-
forço. João Pessoa informou a 
aplicação de 6.700 doses. 

De acordo com o secretário 
estadual de Saúde, Geraldo Me-
deiros, a realização de dois novos 
“Dia D” no período de fim de ano 
oportuniza uma maior proteção 
contra o vírus, no momento em 
que a população tem a tendência 
de viajar e estar reunida com fami-
liares e amigos. “Sabemos que as 
festividades de Natal e Ano Novo 
promovem encontros e até pe-
quenas aglomerações nos núcle-
os familiares, e é neste momento 
que precisamos estar ainda mais 
vigilantes, contar com a vacina-
ção, aliada ao uso de máscaras e 
higiene das mãos para a proteção 
individual e coletiva”, frisa.

A ação teve a adesão dos 
municípios, entre eles o de 
Bayeux, na primeira gerência de 

saúde, que abriu os postos de 
vacinação livre de agendamen-
tos para o acesso à vacinação. De 
acordo com a coordenadora de 
imunização do município, Milena 
Kaline, a realização do Dia D é 
propícia para que seja possível 
descentralizar a vacinação e tor-
nar ainda mais acessível à popu-
lação. “Estamos com as 29 unida-
des abastecidas e mais próximos 
da comunidade, principalmente 
de pessoas que moram em áreas 
mais distantes do ponto central e 
isso ajuda muito a intensificação 

da vacinação, e até mesmo da 
busca ativa”, enfatiza. 

A estratégia de acesso des-
centralizado foi importante para 
o estudante Gabriel Henrique, 
17 anos, residente do bairro de 
Tambay, em Bayeux. De acordo 
com ele, ficou muito mais fácil 
receber a vacina perto de casa, o 
que deu mais um estímulo para 
se proteger com a dose 2 contra a 
Covid-19. “A minha preocupação 
é com a minha segurança, com a 
minha vida e por isso vim tomar 
a segunda dose hoje. Graças a 

Deus, na minha família está todo 
mundo vacinado, só falta meu 
irmãozinho de 10 anos que está 
esperando a vez dele”, reforça. 

A SES recomenda que os 
municípios mantenham as salas 
de vacinação abertas, mesmo nos 
períodos festivos, para manter a 
oferta e acesso aos imunizantes, 
uma vez que todo o estado se en-
contra devidamente abastecido. É 
importante reforçar que a vacina, 
juntamente com as medidas não 
farmacológicas já conhecidas, é 
eficaz na prevenção da Covid-19.

A realização de dois novos Dia D no período de fim de ano assegura uma maior proteção contra o vírus

Foto: Secom-PB

No período de Natal

Hemocentro altera o 
horário de atendimento

O Hemocentro da 
Paraíba vai alterar o 
horário de atendimen-
to aos doadores de san-
gue neste período dos 
festejos de Natal. Hoje, 
o serviço de doação de 
sangue funcionará em 
h o r á r i o 
reduzido 
d a s  7 h 
à s  1 2 h , 
d e v i d o 
ao ponto 
f a c u l t a -
t ivo nas 
r e p a r t i -
ções pú-
blicas es-
taduais. O 
serviço de 
dispensação de sangue 
e hemocomponentes 
destinados às unidades 
de saúde permanecem 
com o funcionamento 
em regime de plantão 
24 horas.

Por causa do feriado 
de Natal, amanhã, não 
haverá expediente no 
Hemocentro, cujas ati-
vidades retornarão ao 

normal na segunda-feira 
(27), com o horário re-
gular, das 7h às 17h30.

 
Critérios 
Para ser um doador 

de sangue é necessário 
estar bem de saúde, ter 

entre 16 
a 69 anos 
de idade 
e peso su-
perior  a 
50 quilos.  
N o  d i a 
anterior à 
doação é 
necessá-
rio que o 
vo l u n t á -
rio evite 

o consumo de bebidas 
alcoólicas e alimentos 
gordurosos. E no dia da 
doação compareça ao 
serviço bem alimenta-
do com documento ofi-
cial, original com foto. O 
agendamento da doação 
pode ser realizado por 
mensagem de WhatsA-
pp para o telefone (83) 
3133-3473.

Por causa do feriado 
de Natal, amanhã não 

haverá expediente, e as 
atividades retornarão ao 
normal na segunda-feira

A Escola de Saúde Públi-
ca da Paraíba (ESP-PB), por 
meio do Núcleo de Residên-
cias, alterou a data de aplica-
ção das provas dos Programas 
de Residências Médicas, Uni e 
Multiprofissionais. As provas 
objetivas, que antes seriam 
realizadas no dia 23 de janei-
ro, foram antecipadas para o 

dia 22 de janeiro (um sábado).
Vale lembrar que o lo-

cal de realização das provas 
será divulgado no site da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(https://paraiba.pb.gov.br/
diretas/saude/editais-e-lici-
tacoes). Já o início das ativi-
dades dos programas de Re-
sidências está previsto para o 

dia 1º de março de 2022.
 Mais informações sobre 

os editais no site da ESP-PB: 
https://esp.pb.gov.br/edi-
tais/editais-abertos

 
Sobre os editais 
As inscrições seguem até 

às 16h do dia 3 de janeiro de 
2022. O objetivo principal dos 

Programas de Residências é 
formar profissionais especia-
listas para atuarem no Siste-
ma Único de Saúde (SUS) em 
áreas prioritárias do sistema 
no Estado da Paraíba. O foco 
da aprendizagem será o pa-
ciente e o seu problema de 
saúde. E o ensino da prática da 
Medicina destacará a aborda-

gem na problematização e na 
melhor evidência científica.

“Nestes programas, os 
médicos residentes atuarão 
nos serviços de saúde deste 
estado acompanhados por 
preceptores, que são pro-
fissionais de referência na 
especialidade às quais o re-
sidente está em formação. 

Eles também participarão de 
grupos de estudo e discussão 
científica de casos clínicos e 
vivenciarão o treinamento 
em serviço orientado ao pa-
ciente, discutindo problemas 
reais com estudo autodirigi-
do”, informou o coordenador 
do Núcleo das Residências, 
Pedro Rodrigues.

ESP-PB antecipa provas dos editais de Residências
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Parlamentares acusam o chefe do Executivo e o ministro da Saúde por suposto crime de prevaricação e incitação ao crime

Enfrentando resistência 
por parte do governo Jair 
Bolsonaro, a vacinação de 
crianças contra a Covid-19 
levou parlamentares a apre-
sentarem notícia-crime con-
tra o chefe do Executivo e o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, por suposto crime 
de prevaricação e incitação 
ao crime. O senador Ales-
sandro Vieira, a deputada 
Tabata Amaral e o secretário 
de Educação do Rio de Janei-
ro Renan Carneiro questio-
nam a recusa da inclusão de 
crianças entre cinco a onze 
anos no programa de imu-
nização contra o Sars-Cov-2.

Além disso, no âmbito 
de outra notícia-crime en-
viada ao STF, o deputado 
Reginaldo Lopes acusa Bol-
sonaro de incitar ameaças 
contra servidores da Agên-
cia de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), que aprovou a va-
cina Comirnaty, da Pfizer, 
para crianças.

Vieira, Amaral e Carnei-
ro acionaram o STF na quar-
ta-feira, 22, apontando ações 
‘deliberadas e coordenadas 
para retardar’ a inclusão 
da vacina contra Covid-19 
para crianças no Plano Na-
cional de Imunização, ge-
rando ‘atraso na definição 
da estratégia de campanha 
de vacinação, logística, aqui-
sição, distribuição e monito-
ramento do processo como 
um todo’.

Um dos pontos princi-

pais combatidos é a consulta 
pública lançada pelo Minis-
tério da Saúde pelo tema, 
que vem sendo duramente 
criticado por especialistas. O 
argumento de Vieira, Amaral 
e Carneiro é o de que, em 
caso de decisões baseadas 
em conhecimento científico 
e que demandam posiciona-
mento técnico das autorida-
des sanitárias ‘não é razoá-

vel impor caráter populista 
às decisões administrativas’.

“A competência para 
aprovação do uso de deter-
minado imunizante cabe à 
Anvisa, e não à população 
em geral por meio de con-
sulta pública, tampouco ao 
presidente da República que 
não possui a expertise téc-

nica fundamental para a to-
mada de decisão de tamanha 
importância”, frisam.

Já a notícia-crime as-
sinada por Lopes foca da 
conduta do presidente Jair 
Bolsonaro durante live rea-
lizada após a Anvisa aprovar 
o uso da vacina Comirnaty, 
da Pfizer, para crianças. Na 
ocasião, o chefe do Executivo 
tentou intimidar os servido-
res da autarquia afirmando 
que divulgaria o nome dos 
‘responsáveis’ pela aprova-
ção do imunizante.

Para o deputado, a de-
claração de Bolsonaro ‘ani-
mou’ pessoas a ameaçarem 
os servidores públicos - ‘o 
que, no mínimo, foi um ris-
co assumido pelo noticiado, 
ao menos em tese’. “Quando 
o noticiado afirma que irá 
divulgar os nomes dos servi-
dores públicos ele sabe, pois 
vem do ambiente político, 
que não se tratará de debate 
político e, sim, pessoal da-
queles servidores. Deixa de 
ser a Anvisa a passar pelo 
escrutínio social e passa a 
ser seus servidores”, registra 
a notícia-crime.

Após a declaração de 
Bolsonaro, servidores da 
Anvisa denunciaram uma 
escalada nas ameaças. A 
Polícia Federal concluiu um 
primeiro inquérito sobre o 
assunto, envolvendo e-mail 
com ameaças de morte en-
viadas a diretores da autar-
quia no final de outubro. O 
responsável pela mensagem 
foi denunciado pelo Ministé-
rio Público Federal. 

Pepita Ortega 
Agência Estado 

Notícia-crime é apresentada 
contra Bolsonaro e Queiroga

Documentação e Cidadania 

Fundac conta com núcleo de 
atendimento socioeducativo 

A Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente “Alice de Almeida” 
(Fundac), a partir de agora, 
contará com um espaço ex-
clusivo para a expedição de 
documentação social para 
os adolescentes e jovens em 
cumprimento de medida so-
cioeducativa. Ontem, a pre-
sidente da Fundac, Waleska 
Ramalho, e o secretário de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano, Tibério Limeira, 
inauguraram o Núcleo de 
Atendimento Socioeducativo 
de Documentação e Cidada-
nia, denominado “Nascido”, 
que funcionará no complexo 
CEA (Centro Educacional do 
Adolescente) e CEJ (Centro 
Educacional do Jovem), em 
João Pessoa.

O Programa Nascido é 
fruto de um projeto do coor-
denador do setor de Esporte 
Cultura e Lazer da Fundac, 
Nilton Santos, que percebeu 
a necessidade de aprimorar 
o serviço que já vinha sendo 
realizado por meio do Nú-
cleo de Documentação. Em 
contrapartida, veio a par-
ceria entre a Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento 
Humano (através do Progra-
ma Cidadão) e a Secretaria 
da Segurança e da Defesa 
Social (por meio do Instituto 
de Polícia Científica), que 
efetivou o serviço de aten-
dimento em documentação 
de identificação básica aos 
adolescentes e jovens em 
cumprimento de medida 
socioeducativa.  

“A criação do Nascido 
surgiu pela necessidade de 
implementação de uma pro-
posta de atendimento em 
um espaço exclusivo para a 
expedição de documentação 
social para os socioeducan-
dos da Fundac. Desta forma, 
o espaço terá um atendi-
mento diferenciado para 
que este público possa ter o 
acesso à cidadania, evitando 
o constrangimento de estar 
em contato com os usuários 
comuns dos programas de 
retiradas de documentos, 
uma vez que as ações exter-
nas são acompanhadas de 
agentes socioeducativos e 
escolta policial”, observou 
Nilton Santos. 

De acordo com a pre-

sidente da Fundac, Waleska 
Ramalho, boa parte dos ado-
lescentes que adentram o 
sistema socioeducativo che-
ga sem ter um documento de 
identificação de Registro Ge-
ral – RG, o que de fato dificul-
ta o acesso a alguns serviços 
públicos necessários para a 
garantia de direitos, caben-
do à gestão a obrigação de 
providenciar os documen-
tos necessários ao exercício 
da cidadania para aqueles 
que não tiveram acesso ao 
direito.  

“Gratidão à Sedh e ao 
secretário Tibério Limeira 
por ter de fato assumido esse 
projeto com o compromisso 
de desenvolvimento social e 
humano, porque o direito à 
cidadania é o primeiro direi-
to constituído no Brasil e no 
mundo e ainda temos ado-
lescentes e jovens que che-
gam à socioeducação sem 
essa garantia, muitas vezes 
sem nenhum documento 
de identificação, e esse es-
paço abrirá as portas para a 
verdadeira cidadania”, disse 
Waleska Ramalho, durante a 
inauguração do Núcleo. 

Foto: Secom-PB

PB tem 87 pacientes internados 
nas unidades de Covid-19

Juiz suspende execução da pena 
de Palocci e retira tornozeleira

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) informou on-
tem que 87 pacientes estão 
internados nas unidades de 
referência de Covid-19. A ocu-
pação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétri-
co), em todo estado, é de 15%. 

Fazendo um recorte ape-
nas dos leitos de UTI para 
adultos na Região Metropo-
litana de João Pessoa, a taxa 
de ocupação chega a 31%. 

Em Campina Grande, estão 
ocupados 2% dos leitos de 
UTI adulto e no Sertão 20% 
dos leitos de UTI para adul-
tos. De acordo com o Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar, 10 pacientes foram 
internados nas últimas 24h. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) informou que, 
devido à instabilidade nos 
sistemas e-SUS Notifica, Si-
vep Gripe e SI-PNI, não havia 

dados para a atualização do 
boletim Covid-19 de ontem. 
Portanto, não seria possível a 
divulgação de dados de casos, 
óbitos e vacinação. Somente a 
divulgação dos números atua-
lizados referentes à ocupação 
dos leitos. Os dados epide-
miológicos com informações 
sobre todos os municípios e 
ocupação de leitos estão dis-
poníveis em: www.paraiba.
pb.gov.br/coronavirus

O juiz Dineu de Paula, 
de plantão na Justiça Fede-
ral do Paraná, acolheu pedi-
do feito pelos advogados do 
ex-ministro Antonio Palocci 
e suspendeu sua execução 
provisória de pena, autori-
zando ainda que ele retire 
a tornozeleira eletrônica.

O despacho foi dado 
ontem, e está ligado à de-
cisão do Superior Tribunal 
de Justiça que, no início do 
mês, anulou condenações 
impostas a Paloccci, ao ex-
tesoureiro do PT, João Vac-
cari Neto, ao ex-diretor de 
Engenharia e Serviços da 
Petrobras, Renato Duque, 
e outras 12 pessoas na es-

teira da Operação Lava Jato.
A decisão ainda levou 

em consideração parecer 
favorável do Ministério 
Público Federal e o fato de 
que a Justiça Eleitoral - de-
clarada competente pela 
Corte Superior para ana-
lisar processo envolvendo 
o petista - ainda não ter 
ratificado os despachos 
que foram anulados pelo 
STJ. Ainda de acordo com o 
documento, Palocci deverá 
entregar sua tornozeleira e 
seus acessórios à 15ª Vara 
Federal de Curitiba em cin-
co dias úteis.

A sentença derruba-
da pelo STJ foi assinada 
em 2017 pelo então juiz 
federal Sérgio Moro, que 
viu indícios suficientes de 

crimes como corrupção 
passiva e lavagem de di-
nheiro. O processo envol-
veu suspeitas de pagamen-
tos indevidos, inclusive de 
caixa dois, pelo chamado 
Departamento de propina 
da Odebrecht.

Na ocasião, o entendi-
mento do ministro Jesuíno 
Rissato foi o de que a 13ª 
Vara Federal Criminal de 
Curitiba é incompetente 
para processar e julgar o 
caso, devendo este trami-
tar junto à Justiça Eleitoral. 
Desde 2019, por determi-
nação do Supremo Tribu-
nal Federal, crimes de cor-
rupção devem ser julgados 
na esfera eleitoral quando 
tiverem conexão com pos-
síveis delitos eleitorais.

Pepita Ortega
Agência Estado

Avanço na política de socioeducação
O programa Nascido é o segun-

do núcleo no Brasil a fornecer um 
serviço diferenciado, especializado 
e exclusivo para emissão de do-
cumentação de identificação para 
socioeducandos do estado, concen-
trando em um único espaço físico 
a expedição do documento de R.G 
- Registro Geral; CPF - Cadastro de 
Pessoa Física e Cartão SUS, facilitan-
do o trabalho das equipes técnicas 
com a otimização do tempo, dos 
gastos com locomoção, combustível 
e escolta para o deslocamento aos 
órgãos responsáveis por esse tipo 
de serviço.

 Para Ednaldo Silva, coordena-
dor do Nascido, o programa repre-
senta um grande avanço dentro da 
política de socioeducação no estado 
da Paraíba, e uma conquista para os 
adolescentes e jovens em privação 
de liberdade. “Para a maioria dos 

socioeducandos, esse é o primeiro 
acesso à cidadania, no qual a do-
cumentação pessoal é uma forma 
digna de se afirmar socialmente”, 
comentou. 

O Núcleo se tornará um espaço 
único por sua natureza, o qual sedia-
rá um serviço organizado para aten-
dimento exclusivo do público socioe-
ducativo, facilitando outros serviços 
socioassistenciais que dependem 
do protocolo da documentação de 
identificação pessoal. Caberá ao 
Núcleo a missão de expedir o do-
cumento de RG a partir do sistema 
da Secretaria da Segurança e da 
Defesa Social, por meio do Instituto 
de Polícia Científica; articular com 
central do cartão SUS a emissão do 
documento para os socioeducandos; 
e solicitar a emissão do CPF através 
do preenchimento on-line do formu-
lário de expedição.

Instituição terá espaço para expedição de documentação social para os jovens em cumprimento de medida socioeducativa

 A competência para 
aprovação do uso de 

determinado 
imunizante cabe à 

Anvisa, e não à 
população em geral por 

meio de consulta pública, 
tampouco ao Presidente 
da República que não 

possui a expertise 
técnica fundamental 
para a tomada de 

decisão de tamanha 
importância 



Paraíba
Feriado natalino
Na véspera do Natal, o comércio e as agências 
bancárias funcionam em horário diferenciado. 
Órgãos públicos estarão fechados. Página 6
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Símbolos natalinos são tradições entre os cristãos e decoram os ambientes por todas as partes do mundo

Religiosos explicam a celebração 
do nascimento de Jesus Cristo
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O Natal, celebrado em todo 
o mundo no dia 25 de dezembro, 
é um dos períodos mais festeja-
dos pelas religiões cristãs, pois 
é comemorado o nascimento 
de Jesus Cristo, filho de Deus. 
Nessa época, as casas, ruas e 
estabelecimentos comerciais 
ficam iluminados e enfeitados 
com símbolos natalinos que 
representam a data. O Jornal A 
União foi saber de representan-
tes das principais denominações 
sobre o significado do dia para 
seus fiéis.

No catolicismo, o Natal é a 
comemoração do nascimento 
de Jesus. Período que celebra a 
chegada de Deus à Terra através 
da Sagrada Família, formada por 
Maria, a escolhida, e por José, 
seu santo esposo. Para o arce-
bispo metropolitano da Paraíba, 
Dom Manoel Delson, é tempo 
para as famílias se encontra-
rem, agradecer e se conectarem 
através do amor, para que juntos 
possam vencer as dificuldades 
deste tempo de pandemia.

Dom Delson afirma que to-
das as comunidades católicas vão 
realizar as celebrações natalinas 
na véspera e no dia. Na Catedral 
de Nossa Senhora das Neves, 
em João Pessoa, a celebração do 
dia 24 será às 17h e no dia 25 
às 9h e 18h. “É importante que 
as pessoas participem das cele-
brações, para que possam viver 
o verdadeiro sentido do Natal e 
possam levar às suas famílias a 
harmonia e o amor que vem de 
Deus”, convida o arcebispo.

“A pandemia ainda não 
acabou e nós continuamos a ver 
irmãos e irmãs sendo infectados 
e perdendo a vida nos hospitais. 
Porém, é notório que o avanço 
da vacinação vem diminuindo 
o número de 
casos e de mor-
tos. Então, as 
recomendações 
são as de sem-
pre: cuidado 
na higienização 
das mãos, uso 
de máscaras, 
não promover 
aglomerações e, 
principalmente, 
tomar a vacina!”, reforça Dom 
Delson.

Nas igrejas protestantes, 
como a Anglicana, o Natal é 
celebrado como uma tradição 
dos pilares de perpetuação da 
mensagem do nascimento do fi-
lho de Deus, que veio ao mundo 
para salvar a todos. “Sem dúvi-
das, esta é a segunda data mais 
importante para nós cristãos, 
a primeira sendo a Páscoa que 
sacramenta a fé com a morte e 
ressurreição do Jesus que cele-
bramos agora seu nascimento”, 
explica o pastor da Anglicana 
Comunhão, Charles Galvão.

No anglicanismo, o dia que 
antecede o Natal é chamado de 
Advento (do latim chegada), em 
que no calendário cristão cria 
a expectativa para celebrar o 
nascimento de Jesus em família. 
Para o líder protestante, o Natal 
une os cristãos no mundo todo. 
“Nossa religião é o cristianismo, 
e mesmo com tantas expressões 
de fé diferentes somos unidos 
pela manjedoura. Evangélicos, 

católicos e ortodoxos são to-
mados por uma atmosfera vis-
ta nitidamente no nascimento 
de Jesus”, diz o pastor. Charles, 
acrescenta que os personagens 
envolvidos na data inspiram me-
mórias e ensinam aos cristãos 
a continuarem suas vidas com 
esperança neste mundo. 

Na Igreja Anglicana Comu-
nhão, as celebrações do Advento 
estão sendo marcadas por uma 
série de mensagens com o tema: 
Eternos Presentes de Natal. No 
dia 25 de dezembro, haverá o 
musical de Natal na catedral, que 
fica no bairro do Bessa. A entra-
da é gratuita e os protocolos sa-
nitários estarão vigentes, com 
uso de máscara, álcool a 70% 
e limitação de capacidade, nas 

duas sessões, 
às 17h e 20h.

Nas religi-
ões espíritas, o 
Natal também 
é celebrado e 
de acordo com 
o presidente 
da Federação 
Espírita da Pa-
raíba (FEPB), 
José Raimun-
do Lima, a data 

representa renascimento, hora 
de se praticar a fraternidade, de 
compreender o irmão que está 
próximo de você. “É tempo de 
lembrar Jesus, o Cristo de Deus, 
que nos ensinou o amor. Mas 
também relembramos a pere-
grinação de Maria e José para 
finalmente chegarem a Belém 
e não encontrarem nenhuma 
estalagem, ao ponto de descan-
sarem em um estábulo, onde à 
meia-noite Jesus nasceu”, diz o 
líder espírita.

Este ano, o dia 25 será cele-
brado nas mais de 25.000 casas 
espíritas do Brasil, em que será 
relembrado a fala de Jesus para 
se vivenciar o Evangelho em 
espírito e verdade. “Não neces-
sitamos realçar o presépio, faze-
mos nossas orações em reuniões 
públicas na casa espírita ou em 
nossos lares. Com o ensino bá-
sico do Evangelho que é amar 
a Deus sobre todas as coisas e 
ao próximo como a si mesmo”, 
pontua o presidente da FEPB.

Significado dos símbolos natalinos
Nessa época do ano as 

casas, ruas, avenidas e esta-
belecimentos comerciais são 
decorados com luzes, estrelas, 
árvores, guirlandas, presépios, 
sinos, bolas coloridas, presen-
tes e o popular Papai Noel. Nas 
religiões cristãs cada um desses 
símbolos tem um significado 
especial para complementar 
as celebrações do Natal. 

O arcebispo Dom Ma-
noel Delson explica que a 
estrela lembra os Reis Magos 
sendo guiados até o local do 
nascimento do menino Jesus; 
pinheiro (a árvore de Natal) 
representa a resistência aos 
tempos difíceis, crendo e es-
perando sempre no Senhor; as 
velas, que representam Cristo, 
a luz do mundo; os sinos, que 
trazem sempre o significado 
de anunciação. “São muitos 
os símbolos cristãos que, mis-
turados aos apelos comerciais 
e às tradições de cada região e 
cada continente, vai tomando formas, cores 
e novos elementos. Mas tudo indica sempre 
a festa e a alegria de viver o nascimento do 
Salvador”, afirma o católico.

O presépio (termo que vem do latim 
praesaepe e significa curral) é a representa-
ção da cena do nascimento de Jesus, criado 
por São Francisco de Assis, em 1223. Ele 
montou o primeiro presépio em uma gruta, 
na Itália. Na época, a Igreja não permitia a 
realização de representações litúrgicas nas 
paróquias, mas São Francisco pediu a dis-
pensa da proibição, para relembrar ao povo 
a natividade de Jesus Cristo. Desde então, 
o presépio foi fazendo parte das paróquias, 
cidades e depois de todas as casas dos cris-
tãos. O sentido é óbvio, que é relembrar a 
chegada do Rei dos Reis à Terra, como pobre 
entre os pobres.

O pastor anglicano acrescenta que as 
coroas de Natal, também conhecidas como 
guirlandas, representam a coroa do rei Jesus 
que acabara de nascer. Também associada à 
coroa de espinhos na qual o mesmo iria rece-
ber para salvar o mundo. A troca de presentes 
é uma tradição que nos retoma a forma como 
o menino Jesus foi honrado pelos Reis Magos. 

“Esta tradição se perpetua na 
história e honra as pessoas 
que amamos. A generosidade 
continua de Jesus até hoje”, diz 
Charles Galvão. 

Até mesmo o conhecido 
Papai Noel, já foi um símbolo 
cristão e inspiração para mui-
tos. Em sua real história, era 
São Nicolau, bispo na Ásia 
Menor entre o século III e IV, 
que por ter uma família com 
posses decidiu presentear 
crianças pobres em situação 
de vulnerabilidade. Por ter a 
sua barba grisalha, usar vestes 
em cores púrpura e uma mitra 
episcopal foi aos poucos sendo 
moldado para outros fins, prin-
cipalmente comercial. 

O pastor Charles Galvão 
acrescenta que ao contrário do 
que alguns pensam, os princi-
pais símbolos do Natal foram 
formados por cristãos piedosos, 
teólogos, monges e até mesmo 
reformadores da Igreja durante 

a história do cristianismo, para valorizar o 
aniversariante, Jesus Cristo. “Infelizmente, hoje 
em alguns ambientes como shopping centers 
não encontramos os símbolos como deveriam 
ser, quase não vemos mais presépios ou o 
menino Jesus como o aniversariante, mas você 
hoje pode encará-los da maneira que Jesus 
seja o centro de tudo e ensinar a sua família 
os valores reais do Natal.

As bolas brilhantes e coloridas que 
sempre são colocadas nas árvores de Natal 
representam os frutos da humanidade, como 
o amor, a esperança, o perdão, a felicidade, 
a solidariedade. As suas formas e tamanhos 
diferentes significam as inúmeras formas de 
expressar esses sentimentos. Os sinos repre-
sentam a anunciação do nascimento do filho 
de Deus e o seu badalo informa a chegada 
de um novo tempo na Terra e também usados 
como enfeites natalinos.

A ceia de Natal também é um símbolo 
para festejar o aniversário de Jesus, com a 
fartura que um nascimento traz para as fa-
mílias cristãs. Esse jantar também faz alusão 
à passagem bíblica que Jesus diz, ‘amai-vos 
uns aos outros como eu vos amei’, em que o 
‘pão’ é repartido entre os ‘irmãos’.

Nas igrejas protestantes, 
como a Anglicana, o Natal é 

celebrado como uma tradição 
dos pilares de perpetuação 

da mensagem do nascimento 
do filho de Deus

Foto: Agência Brasil

O presépio (termo 
que vem do latim 
“praesaepe” e 
significa curral) 
é a representação 
da cena do 
nascimento de 
Jesus, criado 
por São Francisco 
de Assis, no ano 
de 1223

Professor 
explica as 
celebrações

O fundador do curso 
de Ciências das Religiões 
da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Severi-
no Celestino explica que a 
palavra Natal vem do latim 
natalis, que significa dia de 
aniversário e da festa de 
nascimento do menino Je-
sus. A festa foi criada no 
século IV, especificamente 
no ano de 336, quando Je-
sus foi estabelecido como 
o grande rei, na visão da 
Igreja Católica.

O dia 25 de dezembro, 
na Roma pagã, era consa-
grado ao que chamavam 
de natalis solis invichi, 
que significa natal do sol 
invencível, uma festa do 
zoroastrismo persa para a 
deusa Mitra. Os romanos 
celebravam de 21 a 31 de 
dezembro, com o objeti-
vo de evitar o enfraqueci-
mento da luz do Sol, mar-
cando as comemorações 
do solstício para que ele 
renascesse na primavera 
trazendo luz e calor para 
a Terra. “A única religião 
que celebra o nascimento 
de Jesus é o cristianismo. 
Todas as outras crenças 
religiosas têm suas festas 
comemorativas, há sem-
pre uma raiz cultural, mas 
cada uma tem sua forma 
de comemorar”, diz o pro-
fessor.

Para o estudioso das re-
ligiões, a celebração do Natal 
é muito importante para re-
lembrar os fatos deixados por 
Jesus, sua missão, seu amor e 
fraternidade pelos humanos. 
“Embora, a gente saiba que 
ele não nasceu no dia 25 de 
dezembro, já que adotamos a 
data, não devemos esquecer 
do dono da festa. 

Porque se observa que 
muita gente se prende a parte 
material e acaba perdendo o 
verdadeiro sentido natalino 
da confraternização em famí-
lia”, ilustra Celestino.

Charles Galvão, Pastor da 
Anglicana Comunhão 

José Raimundo Lima, presidente 
da Federação Espírita da Paraíba 

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal
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Órgãos estaduais e municipais não terão atendimento ao público hoje,  enquanto o Judiciário segue em recesso forense

Feriado natalino altera 
funcionamento de comér-
cios, bancos e horário dos 
transportes públicos de João 
Pessoa e Região Petropoli-
tana. Órgãos públicos esta-
duais e municipais não terão 
atendimento ao público na 
véspera (24) nem amanhã 
(25). Já as instituições do 
Judiciário, como Tribunal 
de Justiça, Ministério Públi-
co, Justiça Federal seguem 
em recesso forense desde 
o início dessa semana e só 
retornam suas atividades no 
dia 20 de janeiro de 2022. O 
Parque Zoobotânico Arruda 
Câmara (Bica) estará fechado 
hoje e amanhã. 

No Centro da capital, 
Santa Rita, Bayeux e Cabe-
delo, as lojas funcionam nor-
malmente hoje, com horário 
das 8h às 18h. Entretanto, o 
presidente da Câmara dos Di-
rigentes Lojistas de João Pes-
soa (CDL-JP), Nivaldo Vilar 
informa que o funcionamen-
to pode se estender, depen-
dendo do acordo feito com 
os funcionários. No sábado 
(25), feriado será mantido 
e nenhum estabelecimento 
deverá abrir.

Bancos
Todos os bancos e coo-

perativas financeiras dos 223 
municípios paraibanos fun-
cionam com atendimento ao 
público das 9h às 11h, nesta 
véspera de Natal.  O funcio-
namento em horário normal 
só retorna na segunda-feira 
(27). 

Comércio
Já os shoppings abrem 

e fecham mais cedo que o 
horário de costume. Hoje, o 
Manaíra e Mangabeira fun-
cionam das 9h às 20h. No 
sábado (25), somente os ci-
nemas estarão abertos. Neste 
dia 24, o Tambiá e o Shopping 
Sul abrem respectivamente 
às 8h e às 10h, ambos fecham 
às 18h, e no Natal não haverá 
funcionamento. 

Hoje, as lojas e praça de 
alimentação do Mag Sho-
pping abrem das 9h às 19h, 
exceto cinema e brinquedo-
teca que não estarão funcio-
nando. No sábado, o funcio-
namento dos restaurantes, 
lanchonetes, quiosques, brin-
quedoteca e cinema estarão 
abertos das 11h30 às 22h, 
porém, as lojas e alameda de 
serviços não abrirão. 

No Liv Mall, o funciona-
mento da véspera natalina 
de todos os estabelecimentos 
será de 9h às 18h. No sába-
do (25), estará fechado. Na 
segunda-feira (26), a praça 
de alimentação só abrirá a 
partir das 12h e as lojas às 
13h e ambas fecharão às 21h. 

Nesta sexta-feira, o sho-
pping Pátio Altiplano tem 
funcionamento das 10h às 
18h, exceto a cooperativa 
Sicred que abrirá das 9h às 
11h e a academia do local 
que ficará aberta 24h. No 
Natal (25), todos os esta-
belecimentos estarão fecha-
dos.

Ônibus
Sobre o funcionamento 

dos ônibus de João Pessoa, 
a Superintendência Execu-

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Feriado muda horário de bancos 
e o funcionamento do comércio 

tiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) definiu que no 
dia 24 a frota será reduzida 
de 70 para 64 linhas, com 
a circulação de 224 veícu-
los, das 5h às 00h. As linhas 
1500 e 5100 estão operan-
do nos horários de dias 
úteis. Já no dia 25, a frota 
funcionará com apenas 89 
ônibus, distribuídos em 38 
linhas, ou seja, como acon-
tece todos os domingos.

Trens
Os trens e Veículos Le-

ves sobre Trilhos (VLT’s) 

também estarão funcio-
nando em horário especial. 
Hoje, as viagens entre João 
Pessoa, Cabedelo, Santa 
Rita e Bayeux só ocorrem 
até as 12h15. No sábado 
(25), as estações estarão 
fechadas e só retornam o 
funcionamento na próxima 
segunda-feira (27), das 5h 
às 19h25.

Correios
As agências dos Cor-

reios dos bairros funcio-
nam das 9h às 14h, hoje. 
Já as que ficam dentro de 

shoppings seguem o fun-
cionamento dos estabele-
cimentos. No sábado (25), 
todas as unidades estarão 
fechadas. 

Campina Grande
Em Campina Grande, o 

funcionamento das lojas e 
comércios ocorre normal-
mente hoje, mas amanhã 
(25) e domingo (26) tudo 
estará fechado. As repar-
tições públicas estão em 
ponto facultativo e não fun-
cionam hoje. Os parques 
públicos ficam abertos das 

5h às 17h, mas amanhã es-
tarão fechados. As feiras 
livres que ocorreriam no 
sábado, como a do bairro da 
Prata e Mercado Central, fo-
ram antecipadas para hoje. 

Já os shoppings da Rai 
nha da Borborema, abrem 
mais cedo a partir das 9h e 
fecham às 20h. No sábado 
(25), o Partage, Cirne Cen-
ter e Luiza Motta estarão 
fechados, mas no domingo 
todos abrem normalmente; 
exceto o Edson Diniz Cirne 
Center que só reabrirão na 
segunda-feira (27). 

O funcionamento dos transportes coletivos de João Pessoa e da Região Metropolitana terá mudanças por conta do feriado de Natal, segundo revelou a Semob

Foto: Arquivo/ Marcus Antonius

Natal dos Sentimentos acontece até próximo domingo

Esperança, amor e ale-
gria. Além de votos neste fim 
de ano, essas palavras repre-
sentam também os polos do 
Natal dos Sentimentos, que 
acontece até o dia 26 de de-
zembro, na capital paraiba-
na. Localizados na Praça da 
Independência, no Largo de 
Tambaú e no Parque Solon 
Lucena, respectivamente, os 
pontos das festividades na-
talinas recebem diariamente 
moradores de João Pessoa e 
do estado, bem como turistas 
de outras cidades do país.

Lançado pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa no 
dia 3 de dezembro, a expecta-
tiva é de que o Natal dos Sen-
timentos aumente a demanda 
de turistas em 200%, movi-
mentando cerca de 80 milhões 
de reais na economia local, 
tanto em negócios quanto em 
investimentos. Estima-se, tam-
bém, que 4,5 mil empregos 
tenham sido gerados de forma 
direta ou indireta.

Para cada um dos polos 
há uma programação espe-
cífica. No polo do Amor, que 
está localizado no Largo de 
Tambaú, tem uma feirinha de 
artesanato ligada ao Celeiro 
Espaço Criativo Cantor Gabriel 
Diniz. “A curadoria foi feita por 
mim e a gente selecionou ar-
tesãos para estarem expon-
do aqui. O celeiro, que é onde 

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

eu sou curador responsável 
pela curadoria principal, está 
com três estandes onde nós 
mostramos os artesanatos da 
Paraíba e colocamos artesãos 
que trabalham com uma arte 
mais popular”, explicou Ilson 
Moraes, curador do Celeiro 
Criativo.

Segundo Ilson, o espaço 
tem recebido muitos visitan-
tes e as vendas têm sido boas, 
mas a interação entre artesão 
e consumidor é um dos pontos 
altos. “É bastante atrativo para 
o turista, que chega para visi-
tar um espaço desse, vai cami-
nhando na orla, e de repente vê 
as barracas, com a iluminação 
e isso chama atenção. Ele che-
ga até o artesão e é bastante 
interessante, porque existe 
uma troca de conversas, de 
cultura, só enriquece a Paraíba 

e o povo paraibano”, destacou 
o curador. 

Além disso, o período de 
isolamento social em decor-
rência da pandemia da Co-
vid-19 despertou nas pessoas 
a vontade de sair de casa, de 
passear e conhecer coisas no-
vas, conforme observou Mo-
raes. “As pessoas estão bem 
receptivas a esse espaço justa-
mente pela necessidade de ver 
coisas belas, pela necessidade 
de sair de casa e olhar coisas 
diferentes. Está sendo um re-
fúgio pra alma”, reiterou Ilson 
Moraes, que além de curador 
do Celeiro Criativo, também é 
artista plástico.

No local, Kátia Lacerda es-
teve passeando junto com sua 
família. Recifense, ela conta 
que esteve em João Pessoa em 
2019 para visitar uma exposi-

ção também na Praia de Cabo 
Branco, mas que nem estava 
sabendo do Natal dos Senti-
mentos e foi uma grata sur-
presa. “A família toda é apai-
xonadíssima por João Pessoa 

e pelo artesanato do Nordeste. 
Eu sou suspeita porque, mais 
do que ser brasileira, eu sou 
nordestina. Achei maravilhoso 
tanto em relação às peças e às 
vendas quanto ao atendimen-

to. O pessoal da Paraíba é um 
pessoal maravilhoso e o lugar 
está impecável”, elogiou.

Na Praça da Indepen-
dência, no bairro de Tambiá, 
em João Pessoa, está o polo 
da Esperança. Com projeções 
durante a noite na fachada do 
Colégio Marista Pio X, o local 
também recebeu apresenta-
ções culturais até o último dia 
19 e possui feirinha com ali-
mentos para quem resolver 
passear por lá.

Outro ponto do Natal dos 
Sentimentos é o polo da Ale-
gria, localizado no Parque da 
Lagoa. Com árvore de natal, 
iluminação nos arredores, 
presépio e parque de diver-
sões, o ponto é um dos prefe-
ridos das famílias, principal-
mente aquelas com crianças. 
“Está muito bonito, muito 

bom. Tem pessoas de outros 
estados que estão vindo para 
cá, é um lugar tranquilo e aco-
lhedor. Aqui está muito lindo”, 
afirmou Samuel Martins, de 
53 anos, que passeava com 
a esposa e suas duas filhas. O 
mecânico comenta que pre-
tende visitar os outros dois 
polos antes que a festividade 
se encerre. 

Provando ter atrativos 
para todas as idades, Franklin 
Garcia, de 54 anos, também 
esteve no polo da Alegria jun-
to com sua família – mesmo 
sem crianças. “Estamos gos-
tando muito, a decoração está 
bacana, tem o parque para 
quem vem com as crianças. 
Tá bem legal. Acompanhei a 
programação e a gente deve 
decidir ir nos outros ainda”, 
considerou ele.

Lançado pela Prefeitura de João Pessoa no dia 3 de dezembro, a expectativa é de que o Natal dos Sentimentos aumente a demanda de turistas em 200%, movimentando cerca de  R$ 80 milhões

Os pontos das festividades 
natalinas estão 

localizados na Praça da 
Independência, no Largo 
de Tambaú e na Lagoa

Fotos: Edson Matos
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Ação teve início ontem e irá intensificar fiscalizações para evitar infrações como ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade
Começou ontem (23) 

a Operação Natal 2021 da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), em todas as rodovias 
federais da Paraíba. Com po-
liciamento nos trechos onde 
há possibilidade de aciden-
tes de trânsito e crimes. As 
fiscalizações ocorrerão até 
o domingo (26)

Segundo assessoria de 
comunicação da PRF, du-
rante esses próximos dias 
serão intensificadas as fis-
calizações para evitar ultra-
passagens proibidas, exces-
so de velocidade. Além da 
verificação do uso do cinto 

de segurança para todos os 
ocupantes do veículo e uti-
lização do capacete pelos 
motociclistas. As equipes 
operacionais também esta-
rão realizando testes com 
etilômetros, equipamento 
usado para medir a concen-
tração de álcool do sangue 
dos condutores. 

Os policiais também es-
tarão fiscalizando o tráfego 
dos transportes de cargas, 
que estão proibidos de circu-
larem em pistas simples hoje 
(24) das 14h às 22h, amanhã 
(25) das 6h às 12h e domin-
go (26) das 16h às 22h. 

PRF realiza Operação Natal 
nas estradas até o domingo

O Governo Federal 
editou nessa quinta-feira 
(23) a Medida Provisória 
(MP) 1.082/2021, que al-
tera para no mínimo 40% 
o repasse obrigatório 
do Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen), ad-
ministrado pela União, 
aos fundos dos estados, 
Distrito Federal e municí-
pios. A MP está publicada 
no Diário Oficial da União 
(DOU). 

O novo percentual 
deverá ser aplicado nos 
exercícios futuros. Antes 
da edição da MP, a Lei 
Complementar 79, de 
1994, firmava esse repas-
se em até 75%, até 31 de 
dezembro de 2017; em 
até 45%, no exercício de 
2018; e até 25%, no exer-
cício de 2019. 

Por ter força de lei, 
a medida provisória já 
está em vigor. Mas ainda 
precisará ser analisada 
pelo Congresso Nacional 
antes de ser acatada em 
definitivo.

MP  firma em 
40% repasse 
do Fundo 
Penitenciário 

Emlur vai coletar resíduos nos dias 24 e 31

Restaurantes populares atendem nesta sexta

A Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Ur-
bana (Emlur) antecipa o ho-
rário da coleta de resíduos 
sólidos domiciliares nesta 
sexta-feira (24) – véspera 
de Natal – e no próximo dia 
31 – véspera de ano novo. 
A prestação do serviço, que 
normalmente começa às 7h, 
terá início às 6h. Já a coleta 
noturna, que ocorre às 19h, 
será antecipada para 16h30.

“A antecipação do servi-
ço ocorrerá para que os agen-
tes possam passar as datas 
festivas de véspera de Natal 
e noite de Réveillon com suas 

famílias, após a realização da 
coleta. No dia 25 e no dia 1º 
de janeiro, a coleta domici-
liar será feita nos horários 
normais”, afirma o superin-
tendente da Emlur, Ricardo 
Veloso.

Os serviços de coleta de 
resíduos de podas de árvores 
e de entulho e as ações de ze-
ladoria – capinação, roçagem, 
pintura de meio fio e varrição 
– não serão realizados no fe-
riado de Natal (25) e no dia 
1º de janeiro de 2022. Con-
tudo, na orla, haverá varrição 
e catação na faixa de areia, 
normalmente.

Os dois Restaurantes 
Populares e as seis Cozinhas 
Comunitárias geridas pela 
Prefeitura de João Pessoa, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
(Sedes), estarão funcio-
nando normalmente nesta 
sexta-feira (24), véspera de 
feriado.

A decisão visa garantir 
a segurança alimentar da 
população que usufrui dos 

serviços. As duas unidades 
do Restaurante Popular 
nos bairros de Mangabeira 
e Varadouro estarão aber-
tas para o público em ge-
ral com refeição pelo valor 
simbólico de R$1, com um 
cardápio acompanhado por 
nutricionistas, seguindo as 
diretrizes do Programa de 
Alimentação do Trabalha-
dor (PAT).

As seis Cozinhas Co-

munitárias que atendem 
o Bairro dos Novais, Ger-
vásio Maia, Taipa, Timbó, 
Bela Vista e Jardim Veneza 
funcionarão normalmente, 
realizando a entrega gratui-
ta de refeições às famílias 
em vulnerabilidade social 
que estão cadastradas nos 
equipamentos.

“Mantemos o compro-
misso de que as pessoas 
em vulnerabilidade social 

tenham seu alimento e não 
poderíamos deixar este 
momento de fim de ano de 
fora. Estaremos com nos-
sos equipamentos funcio-
nando e provendo a segu-
rança alimentar que tantos 
precisam. O Natal será com 
alimentação de qualidade 
e sem qualquer prejuízo à 
população”, reforçou Felipe 
Leitão, secretário de Desen-
volvimento Social.

Jardim Oceania 
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Tambiá
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Altiplano 
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sexta – 24/12 e 31/12 diurno
horário de início – 6h

sexta – 24/12 e 31/12 diurno
horário de início – 16h30

sedurb promove especial de 
Natal na Feira da cecaf, hoje

Visando proporcionar 
aos agricultores familia-
res que comercializam na 
Central de Comercializa-
ção da Agricultura Fami-
liar (Cecaf), nessa quinta-
feira (23), a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), promove o I En-
contro Estadual da Agricul-
tura Familiar e Economia 
Solidária. 

O evento, que acontece 
a partir das 9h, é um par-
ceria da pasta com a União 
Nacional das Cooperativas 
e Economia Solidária (Uni-
cafes) e a Confederação 
Nacional de Agricultores 
Familiares e Empreende-
dores Familiares Rurais 
(Conafer).

O evento contará com 
apresentação cultural, co-
midas típicas, regionais, 
forró pé de serra, além, é 
claro, da tradicional feira 
da agricultura familiar, das 
5h às 12h. 

A Cecaf reúne hoje pro-
dutores rurais de 28 municí-
pios do estado, com vínculo 
comprovado no Ministério 
da Agricultura e que são in-
tegrantes de cooperativas 
estaduais.

Por meio do espaço, 
esses agricultores conse-
guem escoar sua produção 
de agricultura familiar, gas-
tronomia, pescados, artesa-
nato e plantas ornamentais, 
além de garantir sua ren-
da familiar, repassando os 

produtos diretamente ao 
consumidor e quebrando a 
cultura do atravessador na 
negociação.

“A Cecaf hoje é um verda-
deiro berço não só dá agricul-
tura familiar, mas também da 
economia solidária no estado. 

No decorrer desse ano 
desenvolvemos uma série de 
atividades como capacitação, 
eventos e ações solidárias no 
espaço. 

Para o ano que vem temos 
o objetivo de potencializar 
ainda mais o trabalho desses 
agricultores e microempreen-
dedores, que têm um papel 
econômico essencial na região 
metropolitana”, destacou Fá-
bio Carneiro, secretário da 
Desenvolvimento Urbano.

Jardim cidade universitária 
vai receber pavimentação 

O prefeito Cícero Lu-
cena e o vice-prefeito Leo 
Bezerra assinaram, na ma-
nhã de ontem, uma ordem 
de serviço para calçamen-
to e infraestrutura de rua 
no Jardim Cidade Univer-
sitária. O ato eleva para 78 
o número de vias em obras 
por toda a cidade. As ações 
integram o programa Ago-
ra tem Trabalho.

“Esta  é  mais  uma 
oportunidade de cum-
prir nosso compromisso 
de cuidado com a cidade. 
Estas obras incluem um 
pacote de R$ 1 bilhão em 
investimentos, que repre-
senta uma retomada pós
-pandemia e que inclui a 
pavimentação de mil ruas 

para levar bem-estar e 
qualidade de vida para os 
bairros”, destacou o prefei-
to Cícero Lucena.

A rua beneficiada nes-
ta quinta é a Professora 
Maria Lianza, que vai rece-
ber calçamento em para-
lelepípedo, padronização 
de calçadas, drenagem e 
o plantio de mudas. Estão 
sendo investidos R$ 470 
mil.

O vice-prefeito Leo 
Bezerra reforçou a impor-
tância da obra. “São ruas 
que hoje se resumem a 
buracos, lama ou poeira e 
que com esta ação passam 
a oferecer melhor mobili-
dade e um ambiente mais 
agradável para os morado-

res. Só quem mora em rua 
de terra entende a impor-
tância de uma obra como 
esta”, destacou.

A pedagoga Decifran 
Carvalho, de 62 anos, foi 
uma das primeiras mora-
doras da rua. 

Ela conta que espe-
rava o calçamento desde 
1998. “Sou muito alérgica 
e aqui tem muita poeira, a 
casa fica sempre suja, di-
ficulta a minha vida. Ago-
ra tenho fé em Deus que a 
espera acabou”, afirmou.

Estiveram presentes 
no evento os deputados 
estaduais Hervázio Be-
zerra e João Gonçalves e 
o vereador Coronel So-
breira.

Unidades do 
Restaurante Popular 

nos bairros de 
Mangabeira e 

Varadouro estarão 
abertas para o público 

em geral 

As equipes operacionais também estarão realizando testes com etilômetros, equipamento usado para medir a concentração de álcool no sangue dos condutores 

Foto:  Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal alerta que é importante, 
antes de sair, estar de posse da documentação pessoal 

e do veículo e verificar as condições do carro
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Entre os prédios da parte central de João Pessoa que serão restaurados estão o Edifício Nações Unidas e o do Ipase 

A revitalização do Cen-
tro Histórico de João Pessoa 
nas imediações do Ponto dos 
Cem Réis, mais precisamente 
no Edifício Nações Unidas e o 
antigo Instituto de Previdên-
cia e Assistência dos Servido-
res do Estado (Ipase), está se 
encaminhando para a etapa 
de licitações, que está pre-
vista para o início de 2022. 
O pacote de obras na área 
da habitação foi anunciado 
pelo prefeito Cícero Lucena 
no último dia 15 e, dentre 
as previsões, estão a cons-
trução e reforma de casas, 
iniciativas de infraestrutura 
e regularização fundiária.

A secretária de Habita-
ção de João Pessoa, Socorro 
Gadelha, informou que os 
projetos para os dois prédios 
localizados nos arredores do 
Paraíba Palace já estão pron-
tos, em relação à arquitetura, 
mas que detalhes referentes 
aos sistemas hidráulicos e de 
esgotamento sanitário, por 
exemplo, estão sendo finali-
zados. Além disso, a Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa 
(PMJP) também aguarda a 
autorização da Superinten-
dência do Patrimônio da 
União (SPU).

Segundo Gadelha, o pla-
no de Cícero Lucena é rea-
locar a Guarda Municipal e 

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Revitalização do Centro Histórico
vai chegar ao Ponto de Cem Réis

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Brejo II

Feriados 2022

Teixeira

João PEssoa 

O florescimento dos Ipês 
amarelos está formando um ta-
pete colorido no Parque Solon de 
Lucena, em João Pessoa. Essa é 
mais uma atração para os turistas 
que queiram visitar a cidade, que 
está com a paisagem mais leve, 
com o cair das flores. São 123 ipês, 
desses, 65 são amarelos e, quando 
brotam, suas flores caem ao chão 
e o parque fica adornado com um 
exuberante tapete de flores ama-
relas, chamando a atenção das 
pessoas que param para tirar fotos, admirar as folhas amarelas vibrantes e há quem 
passe horas contemplando o belo espetáculo da natureza. 

Brejo I

Com festa ou sem festa, o Carnaval será o primeiro feriadão de 2022. Mesmo a segunda-feira não 
sendo feriado, muita gente vai aproveitar para ‘imprensar’ o dia de trabalho. Ao longo do ano, serão 
outras três datas com possibilidade de esticar a folga: Sexta-feira Santa, Corpus Christi e Proclamação 
da República. Para quem estuda ou trabalha, o final de semana prolongado é o momento perfeito para 
fazer uma viagem, e essa escolha reflete de forma positiva nas agências de turismo. 

Se você for aos municípios de Bananeiras, Guarabira e Areia aproveite para 
degustar delícias da culinária regional nas empresas que fazem parte da Rota 
Gastronômica do Brejo Paraibano. Confira os restaurantes por municípios: 
Bananeiras (Restaurante Rural Bica dos Côcos, Restaurante Sabor da Serra, 
Terraço Lisboa Bistrô & Café, Restaurante Flor do Mangará e a Pastelaria Re-
canto dos Sabores); Guarabira: (Restaurante Rural Sabor Camponês); Areia 
(Restaurante Azul Histórico do Hotel Triunfo, Restaurante Aconchegart, Res-
taurante Rural Vó Maria, Restaurante Barretão, Restaurante Bambu Brasil, Casa 
do Doce, Restaurante Aroma da Serra e o Restaurante Rural Várzea do Coaty).

Orgulho para os teixei-
renses dizer: “Vamos subir 
a serra de Teixeira”. A cidade 
fica a 320 km de João Pessoa, 
sendo conhecida pela famosa 
Pedra do Tendó, bloco cristalino 
rochoso que tem 800 metros de 
altitude e uma dimensão de 2 
mil metros quadrados. O lugar 
é conhecido pelas lendárias 
histórias da Pedra do Tendó, 
que serviu de inspiração para 
vários poetas, por conta das len-
das que são contadas sobre ela. 
Um desses poetas é o poeta Zé 
Limeira, mais conhecido como 
“O Poeta do Absurdo”, nascido 
no sítio do Tauá, sendo ele re-
ferenciado com o maior poeta 
surrealista do mundo, alvo de 
estudos em faculdades france-
sas, berço do surrealismo.

Se você é daqueles que não curte a agitação dos centros urbanos, bem como 
praia lotada, nada melhor do que um banho de cachoeira para repor as energias 
em perfeito contato com a natureza. Na região do brejo você pode desfrutar em 
diversos municípios de banhos em belíssimas cachoeiras situadas entre exube-
rantes vegetações, águas cristalinas e cascatas que proporcionam lazer e muita 
aventura. Destacamos aqui três cachoeiras situadas entre os municípios de Areia, 
Pilões, Bananeiras e Pirpirituba, que são a do Rocandor, Ouricurir e a da Manga. 

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Evandro Pereira

 Inovação

Fapesq fará projetos em  
parceria com a UFPB 

A Universidade Fede-
ral da Paraíba (UFPB) assi-
nou termo de cooperação 
com a Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Pa-
raíba (Fapesq), do Governo 
do Estado, na terça-feira 
(21), para financiamento 
conjunto de projetos de 
pesquisa, desenvolvimento 
e inovação – PD&I, que vie-
rem a ser contratados pela 
Unidade da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa e Inovação 
Industrial (Embrapii) do 
Centro de Energias Alterna-
tivas e Renováveis (CEAR) 
da UFPB junto a empresas 
do setor industrial. O valor 
total do termo de coopera-
ção é de R$ 1 milhão. 

O documento foi assi-
nado pelo reitor da UFPB, 
Prof. Valdiney Gouveia, e 
pelo presidente da Fapesq 
Roberto Germano Costa, 
em reunião em que estive-
ram presentes também o di-
retor do Centro de Energias 
Alternativas e Renováveis 
(CEAR), Prof. Euler Macedo, 
o presidente da Agência de 
Cooperação Internacional 

(ACI), Prof. Sandro Marden, 
o Pró-reitor de Pós-Gradua-
ção, Prof. Fernando Peraz-
zo, e a superintendente de 
Ensino a Distância, Profa. 
Raíssa Paulino. 

O termo de cooperação 
foi assinado em razão da 
UFPB ter sido credenciada, 
recentemente, como Unida-
de da Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Indus-
trial (Embrapii), unidade 
localizada no CEAR, e con-
siderando a necessidade 
de incremento financeiro 
às ações e projetos a serem 
desenvolvidos. 

O reitor Valdiney Gou-
veia ressaltou a importân-
cia da parceria com o Gover-
no do Estado por meio da 
Fapesq e disse que o CEAR 
se fortalece ainda mais, 
agora, sendo uma unidade 
Embrapii. 

Professor Euler Ma-
cedo: “Os recursos devem 
ser aplicados no período 
de três anos em projetos 
na área de energias renová-
veis, com empresas nacio-
nais e internacionais”. 

a Assembleia para o prédio 
das Nações Unidas. Quanto 
ao antigo Ipase, a ideia é que 
seja um imóvel misto, com 
habitação na parte de cima 
e comércio no térreo. Em 
relação às moradias nesses 
locais, que atualmente estão 
desocupados, haverá seleção 
via edital para as escolhas. 
Já para o ponto comercial, 
a secretária de Habitação 

destacou que devem apenas 
regularizar os comerciantes 
que já atuam no local, visto 
que eles já são habilitados.

O Instituto de Previdên-
cia e Assistência aos Servi-
dores do Estado, conhecido 
como Ipase, foi criado em fe-
vereiro de 1938. Na Paraíba, 
sua construção aconteceu em 
1949 e terminou em 1951. 
Desativado há anos, o pré-

dio atualmente está com a 
pintura descascada, janelas 
quebradas e sem cobertura. 
A aparência é semelhante a 
do Edifício Nações Unidas, 
com a tinta saindo, janelas 
sem os vidros ou com eles 
quebrados e o aspecto de 
abandono, visto que também 
estão desocupados – com ex-
ceção dos comerciantes no 
térreo dos prédios.

Edifício sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores  do Estado - Ipase -  hoje é abrigo de  ambulantes

Foto: Edson Matos
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Ana Maria Machado
Completando 80 anos hoje, escritora lança ‘Rastros e Riscos’, 
um longo relato em que ela rememora sua interação com o 
público, desde leitores até professores. Página 12
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Em um dos equipamen-
tos instalados no Espaço Cul-
tural José Lins do Rego, em 
João Pessoa, se preserva um 
acervo que conecta leitores 
com a dimensão do mundo 
fantástico da literatura em 
quadrinhos. É entre cerca de 
cinco mil volumes que a gibi-
teca Henfil reúne raridades e 
coleções preciosas mundiais e 
nacionais que estão marcadas 
na história dessa arte. O ma-
terial também cria uma cura-
doria das publicações mais 
importantes da atualidade, 
com espaço para prestigiados 
artistas paraibanos.

A maior parte dos itens 
disponíveis para leitura e pes-
quisa, sem possibilidade de 
empréstimo, surgiu a partir 
da coleção de infância de Hen-
rique Magalhães, professor 
da Universidade Federal da 
Paraíba, além de desenhista, 
editor e pesquisador de HQs. 
Com isso, o material cresceu 
a tal ponto que com o passar 
dos anos ele não conseguia 
mais ter um local para manter 
o acervo preservado.

“Eu juntei muito mate-
rial de fanzine para as minhas 
pesquisas e, quando chegou 
no final dos anos 1980, resolvi 
socializar esse acervo”, lem-
bra o pesquisador, que criou 
inicialmente um projeto de 
extensão universitária para dar 
acesso público a sua coleção e, 
em 1990, em parceria com a 
Funesc, abriu a gibiteca. 

Com a pandemia, o núme-
ro de visitantes foi reduzido, 
porém o local mantém uma 
média de 150 pessoas por mês 
desde a sua reabertura. O horá-
rio de atendimento é de segun-
da a sexta-feira, de 8h às 12h 
e de 13h às 17h, aos sábados, 
de 8h às 17hs, e nos domingos, 
de 8h às 13h. Para ter acesso, é 
preciso ter completado o ciclo 

vacinal contra a Covid-19 e 
agendar através do site (agen-
damentos.pb.gov.br).

Ao contrário do que se 
possa imaginar, para Henri-
que Magalhães deixar a com-
panhia de seu patrimônio não 
foi complicado para o fã de 
quadrinhos. Isso deu sentido 
à acumulação de todo o mate-
rial. “Quando eu abri o acervo 
ao público, só fiz ganhar em-
patia, cumplicidade e partici-
pação das pessoas”, conta ele, 
que com a experiência como 
diretor inaugural da gibiteca 
passou a ter uma convivência 
diária com outros apaixona-
dos pelo universo das HQs. 
“Vi crianças crescendo e se 
tornando quadrinistas a par-
tir da convivência que tinha 
dentro da gibiteca”.

O conjunto literário dis-
posto da gibiteca é formado 
por um material que não se 
tem acesso facilmente. O Ho-
mem-Aranha, que neste mo-
mento tem mais uma versão 
de sua franquia em cartaz e se 
tornou a maior estreia de um 
filme nos cinemas brasileiros 
da história, é responsável por 
uma das raridades na gibiteca. 
Está disponível ao público 
toda a coleção das aventuras 
de Peter Parker dos anos 1960 
e 1970, editada pela Ebal. Para 
quem prefere os traços dos 
desenhos da Disney, a gibiteca 
Henfil também reserva um 
espaço para uma coleção dos 
anos 1970 que quadriniza os 
grandes clássicos do cinema 
infantil, como Peter Pan, Mo-
gli, A espada era a lei, Bambi, 
Pinóquio, entre outros. “Todos 
os grandes filmes dos estúdios 
Disney saiam nessa coleção 
de luxo e essa coleção está na 
gibiteca”, destaca o coleciona-
dor. Mas o material é bastante 
diversificado, com os exem-
plares mais antigos sendo fa-
roestes da década de 1950, e 
ainda Luluzinha, personagem 
feminina criada pela cartunis-

ta Marjorie Henderson Buell 
no ano de 1935.

Ingá como cenário
Entre os exemplares, 

obras de um artista oriundo 
de Patos, no Sertão paraibano, 
e que fez sucesso com uma 
releitura de um personagem 
de Mauricio de Sousa, o Piteco: 
Shiko misturou com muita 
ação os elementos da história 
e lendas do monumento ar-
queológico da Pedra de Ingá ao 

enredo do personagem do pai 
da Turma da Mônica. “É uma 
coleção muito criativa. É uma 
recriação dos personagens e a 
proposta é uma coisa genial. O 
cartunista deixa na mão de ou-
tros a sua criação. É de uma ge-
nerosidade que eu acho muito 
simpática, muito afetuosa. Ao 
mesmo tempo, como estraté-
gia de marketing, ele amplia o 
público e o próprio conceito de 
seus personagens”, considera 
Henrique Magalhães.

A publicação de Shiko lan-
çada em 2013 segue um for-
mato chamado graphic novel. 
A característica dessas publi-
cações foge de seu perfil de 
fascículo vendido mensalmen-
te nas bancas e se tornaram 
álbuns com alta qualidade de 
impressão, capa dura, como 
uma obra autoral de maior 
nível. Elas elevaram os qua-
drinhos a categoria de artes, 
antes visto como uma subli-
teratura. “É uma transição no 

mercado que é interessante, 
por um lado, porque aumenta 
o prestígio dos quadrinhos, dá 
mais densidade a produção. 
As pessoas se dedicam mais 
a criar histórias longas, como 
romances ou aventuras, com 
uma perspectiva de aprofun-
damento. Mas, por outro lado, 
distancia o próprio público 
porque o custo é muito maior 
e o período de tempo de uma 
produção para outra é maior”, 
destaca Magalhães.

Localizada no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, equipamento cultural reúne cerca de cinco mil exemplares

Gibiteca preserva relíquias 
dos quadrinhos mundiais

Gibiteca Henfil abriga obras como ‘Piteco - Ingá’, do quadrinista paraibano Shiko, uma reinterpretação do personagem pré-histórico de Mauricio de Sousa que se passa no famoso monumento arqueológico do interior do Estado
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Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foi divulgado nesta se-
mana pela Secretaria de Es-
tado da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia da Paraíba 
(Seect-PB), em parceria com 
a Fundação de Apoio à Pes-
quisa do Estado da Paraíba 
(Fapesq/PB), o resultado do 
concurso literário Zé Lins, um 
paraibano como eu, realizado 
pela 2ª Festa Literária da Rede 
Estadual (Flirede).

Foram selecionados 80 
textos, entre crônicas e poe-
sias, de estudantes de todas 
as etapas de ensino, que irão 
ser publicados em livro, que 
já está em negociação com a 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), através da 
Editora A União. O resultado 
pode ser consultado no site 
pbeduca.see.pb.gov.br.

Lançada em setembro, 
o objetivo da 2ª edição da 
Flirede é garantir a inova-
ção pedagógica por meio de 
implementação de ações de 
incentivo à leitura e escrita 
literária para alunos da Rede 
Estadual de Ensino. Para tal, 
contou com a formação de 
professores de Língua Por-

tuguesa que estão em sala de 
aula no Ensino Fundamental, 
Médio e Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), por meio de 
oficinas de ‘Projeto de Incen-
tivo à Leitura Literária nas 
escolas’ e de ‘Leitura e Escrita 
Criativa – Poesia e Prosa’ e 
dos professores readaptados 
em exercício nas bibliotecas 
escolares.

A partir das oficinas, 
os professores orientaram 
os alunos em sala de aula 
para que produzissem textos 
literários, em prosa e poesia, 
e concorressem no concur-
so, e concomitantemente 
incentivaram a leitura, espe-
cialmente de obras de José 
Lins do Rego, homenageado 
pela Festa em consonância 
com as ações alusivas ao 
Ano Cultural que celebra o 
autor de Menino de Engenho 
e Fogo Morto.

O concurso contou com 
três etapas: escolar, regional e 
estadual. Ao final foram sele-
cionados 80 textos, entre crô-
nicas e poesias, de estudantes 
de todas as etapas de ensino, 
das 14 Gerências Regionais de 

Educação (GREs). A premia-
ção será a publicação de um 
livro com os textos selecio-
nados, a serem distribuídos 
para todas as bibliotecas de 
escolas da Rede.

Para o secretário de Es-
tado da Educação, Claudio 
Furtado, “foi emocionante 
ler as produções dos nossos 
alunos e a ponte que fizeram 
entre suas experiências e as 
obras de José Lins, desde as 
crianças do Ensino Funda-
mental aos mais maduros, da 
EJA. Confesso que fiquei im-

pressionado com a qualidade 
literária dos textos. Muito 
bom saber que alcançamos 
o objetivo de incentivar a 
leitura nos nossos estudantes, 
ainda mais de obras de José 
Lins do Rego, e revelar novos 
escritores”. 

As ações seguem até 
março do próximo ano, com 
o lançamento e distribuição 
do livro, além de acompanha-
mento de planos de ações 
para as bibliotecas desen-
volvidos pelos professores 
readaptados. 

Textos dos estudantes selecionados 
no concurso da Flirede vão virar livro

Para o secretário de Estado da Educação, Claudio Furtado, foi emocionante ler 
as produções dos alunos com suas experiências e as obras de José Lins do Rego

Foto: Roberto Guedes
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Papai Noel,
a carta

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

Papai Noel, sinto até vergonha de, nessa idade, ho-
mem velho, barba feita, escrever-lhe essas linhas. Ainda 
mais porque preciso começar essa cartinha lhe confes-
sando uma coisa: nunca acreditei no senhor. Por favor, 
não se ofenda com isso, não estou me referindo ao seu 
caráter, e sim a sua existência. Mas a coisa aqui anda tão 
feia, que vai que eu esteja errado... Tem gente não acre-
ditando no que eu acreditava e tem quem esteja acredi-
tando em coisas que acho absurdas. Por vezes, fico pen-
sando que quem está louco sou eu.

Então, se o senhor existe mesmo, já vou lhe pedin-
do desculpas. E, apesar de nunca ter acreditado na sua 
existência, espero que acredite em mim. Papai Noel, ra-
paz, deixa eu te perguntar: tem andado por aqui? Com o 
calor que anda fazendo, acho difícil. Eu mesmo, se usas-
se esse modelito vermelho todo forrado de pele, não vi-
nha nem a pau.

Então, ando com a impressão de que o senhor passa 
por cima, com aquelas renas todas, joga uns presentinhos 
lá do alto, e quem ganhou, ganhou, quem não ganhou que 
se contente com umas cestas básicas e a musiquinha que 
diz que pensava que todo mundo fosse seu filho.

Bom, se passar por aqui este ano, eu queria lhe pe-
dir umas coisinhas. Coisa pouca, viu? Nem pesa na mala, 
digo, no trenó. Como faz parte da composição das carti-
nhas, sei disso porque li um monte delas, mandadas por 
algumas instituições que tentam manter o seu nome lim-
po na Serasa da inocência, digo que tenho sido um meni-
no bom. Trabalho, pago minhas contas, desejo o bem do 
próximo, não sou racista nem homofóbico. Acho errado 
maltratar mulher e animal. E, assim como meu avô, a me-
lhor pessoa que conheci, queria muito que todo mundo 
tivesse onde morar e o que comer. Ser um menino bom é 
isso, não é, Papai Noel?

Eu pergunto porque está tudo tão confuso! Sei que 
o senhor, existindo ou não, sabe que sua pessoa não tem 
nada a ver com o motivo da celebração, não é? Tipo, Je-
sus que nasceu em Jerusalém e um homem barbudo e 
bonachão que mora no Polo Norte. Mas a gente junta 
tudo e fica tudo bem.

Vamos lá, já que está tudo muito diferente, e a gale-
ra agora só vai para a festa pelo presente e pela comida, 
nem o aniversariante está interessado na festividade. 
Eu, pelo menos, nunca mais vi uma manjedoura fazendo 
parte da decoração dos lares, lembrando o motivo real 
da comemoração.

Me deixa voltar, antes que o espaço da coluna acabe, 
e eu não faça meu pedido.

Querido Papai Noel, como eu não cria na sua existên-
cia, nunca lhe pedi nada. Mas imagino que nunca é tarde e 
que o senhor não deve ser do tipo que guarda ressentimen-
to, então, estou botando a maior fé. Eu podia estar pedin-
do um carro novo, apartamento em Paris... mas não, o que 
quero é simples, levinho e nem é só para mim.

É para todo mundo: acorda os homens de boa vontade. 
Espalha essa tal paz na terra. A gente não está aguentando 
mais tanta dureza, tanta brutalidade. As ruas estão cheias 
de pessoas passando fome, dormindo no relento. Estão 
espancando pessoas pretas só porque são pretas. Estão 
matando mulheres. Estão andando com armas, tirando as 
crianças das escolas e tirando escolas das crianças. E o que 
é mais doido: em nome do pai do aniversariante.

Discernimento, Papai Noel, quando estiver pas-
sando por aqui, espalha um pouquinho de discerni-
mento. Bondade. Tolerância. Lucidez. Espalha a tal da 
boa vontade entre os homens que estão no poder. Isso 
é pedir demais?

Pense como vai ser bacana: os pais trabalhando, ten-
do renda justa, poderão eles mesmos comprar os presen-
tes dos seus filhos, e ainda vão lhe dar os créditos, dizer 
que foi coisa sua.

Diga aí se não é um negoção? Chega dezembro, e o 
bom velhinho vem para o Nordeste, bermudão, protetor 
solar, praia, caipirinha, e os pais de verdade fazendo seu 
trabalho.

Feliz Natal para todx. Esperança. A gente vê por aqui.

Trilha sonora
‘Boas Festas’ – Assis Valente – com Simone. Isso 

mesmo, ela canta lindo.
‘White Christmas’ – Irving Berlin (versão Marino 

Pinto) – com o rei Roberto Carlos no Especial de Natal 
da Globo. Porque, se não tiver isso, eu não acredito mais 
nem no peru da ceia;

‘Jingle Bells’ – tradicional/James L. Piemonte – com 
Michael Bublé Feat. Puppini Sisters.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

Poesia quase toda ouvidos
Eis uma poesia quase toda ouvidos, 

a de Marcos Alves. E quase toda ouvidos 
porque capta, aqui e acolá, frases extra-
viadas, perdidas, vindas do burburinho, 
do turbilhão – nada estéril, diga-se de 
passagem! – das ruas. Talvez, quem sabe, 
ressonâncias de Francisco Alvim, cuja lí-
rica é pródiga em palavras que seriam le-
vadas pelo vento, desintegradas, não fos-
se a iniciativa do poeta em registrá-las na 
textura do papel. A poesia, então, como 
desejava Manuel Bandeira, está em tudo, 
até mesmo num diálogo inconsequente, 
sem pretensões poéticas, que o eu lírico 
entreouve nas ruas, nos becos e vielas, na 
condição de flâner. 

No caso de Marcus Alves, um flâner 
que, quase sedentário, permanece entre 
as coisas, se põe entre os seres, para, só 
então, tocar para frente os seus poemas. 
Poemas cujo voyeurismo o faz demorar – 
mas demorar como quem está passando 
– entre objetos, homens, paisagens, para 
melhor observá-los.

Os poemas deste “Arqueologia”, se 
não são absolutamente itinerantes – como 
alguns de Augusto dos Anjos e de Cesário 
Verde –, sentem a necessidade de andar, 
pois, só assim, pedestres, suprem a carên-
cia de o eu lírico olhar e ouvir.

Não é tarefa gratuita o poeta escutar 
as vozes do seu tempo. Manuel Bandeira 
que o diga, quando foi todo ouvidos para 
os pregões do vendedor de amendoim, 
do de roletes de cana, do de ovos frescos 
e baratos. Isso sem contar que o foi, sobre-
tudo, para “as vozes macias das meninas 
que (nas cantigas de roda) politonavam: 
‘Roseira dá-me uma rosa / Craveiro dá-me 

um botão...’” Dessas vozes, soube o poeta 
evocar uma época em que a vida “(...) não 
chegava pelos jornais nem pelos livros / 
Vinha da boca do povo na língua errada do 
povo / Língua certa do povo / Porque ele 
é que fala gostoso o português do Brasil”.

As conversas entreouvidas com-
põem e desvelam todo o contexto de 
onde elas se originaram, floresceram, 
assim como os gestos, os gostos, as in-
dumentárias, os chistes etc. Daí Gilberto 
Freyre, no monumental Casa Grande & 
Senzala, ater-se a um microcosmo apa-
rentemente insignificante, descartável, 
para compor um mural grandioso de um 
período da história brasileira.

Manuel Bandeira, porém, ser de elei-
ção, é um poeta que se distingue entre os 
melhores de todos os tempos e lugares. E 
viveu poeticamente a sua época, o que não 
o impediu de refletir sobre a condição de-
gradante a que é relegado o ser humano. 
Hoje, uma frase entreouvida e colhida por 
Francisco Alvim, diz bem da vulgarização 
do procedimento aético entre nós: “Mas 
se todos fazem”.

Enfim, as ruas já não são as mesmas. 
Os pregões já não são os mesmos. Onde, 
por exemplo, os dos amoladores de tesou-
ras? Os dos vendedores de fígado de boi? 
Daí Marcus Alves retomar os “pregões” de 
O Eterno e o provisório – livro com o qual 

estreou na poesia –, que expõem as vísce-
ras de uma realidade consentânea à que 
vivemos: “– Se você arrumar uma verbinha 
/ eu faço tudinho... / Vai lá, pelos menos 
um patrocínio”. (“Negociata”). Ou: “– Eu só 
vou ficar aqui essa semana / Vou arrumar 
um dinheiro / para pagar a pousada / e 
me mando. / – Faz seis meses que tu diz 
isso. // Depois bebe, chora, sai com aque-
le macho e vai ficando”. (“A Nova Isaura”). 
Ou, finalmente, este: “– Aquele homem não 
presta / Machuquei o pé correndo dele. / –
Mas é melhor o pé quebrado do que a cara 
esmurrada” (“Entre vizinhas”).

Poemas em prosa? Minicontos? Pou-
co interessa, sobretudo se levarmos em 
conta que os gêneros literários foram di-
luídos, deixaram de existir em comparti-
mentos estanques.

nnnnnnnnnn

Registro
Mais um livro desse incansável traba-

lhador da palavra escrita: José Rodrigues 
de Paiva. O seu mais recente volume, As 
Palavras e os dias – Memórias do caminho 
1 (Edições Dédalos, Recife, 2021), demons-
tra, de fato, o quanto Rodrigues de Paiva se 
desdobra quer como poeta, quer como fic-
cionista ou como ensaísta da melhor qua-
lidade, sendo que, dessa feita, dá a lume 
um diário consistente, bem concatenado, 
no qual registra o seu dia a dia de leituras, 
suas reflexões, a convivência com outros 
escritores, enfim, tudo o que deixou pega-
das, mossas, no seu caminho de homem, de 
ser social, de escritor que ele o é em tempo 
integral e dedicação exclusiva.

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

Enem e cultura local
Delzymar Dias

O Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) surgiu com o objetivo de avaliar 
o desempenho escolar dos estudantes ao 
final da educação básica. A partir de 2009, 
o exame passa a ser usado como forma de 
acesso ao Ensino Superior, sendo criado 
logo em seguida o Sisu, que é o Sistema 
de Seleção Unificada, no qual as universi-
dades lançam uma quantidade disponível 
de vagas, o aluno realiza a sua inscrição 
no sistema e a seleção ocorre a partir da 
classificação das notas, respeitando as es-
pecificidades de cada instituição.

O exame é um sucesso para aquilo 
que, objetivamente, propõe: selecionar 
estudantes através de uma prova para 
o ingresso na universidade. O problema 
é que existem questões educacionais e 
culturais que vão além da objetivida-
de pragmática que uma prova carrega. 
Sendo assim, proponho um contraponto 
pedagógico a partir de três observações 
que não são levadas em consideração e 
que precisam retornar ao debate sobre o 
maior exame vestibular do país e um dos 
maiores do mundo. 

O primeiro ponto tem relação com a 
história e a cultura regional. Por ser um 
exame nacional, o Enem dificilmente abor-
da movimentos locais muito específicos, 
o que termina provocando um problema 
significativo nas abordagens dos conteú-
dos que envolvem as histórias e cultura 
das localidades nas quais os alunos estão 
inseridos. Temas regionais como a Revolta 
de Princesa e a passagem da Coluna Pres-
tes pela cidade de Piancó não encontram 
tanto destaque no Ensino Médio aqui na 
Paraíba. As escolas adotam cada vez mais 
sistemas de ensino que produzem ma-
teriais didáticos com abordam nacional, 
com foco no exame. Tanto o professor 
como o aluno sabem que é pouco provável 
que caia alguma questão no Enem sobre 
esses temas. O resultado disso é um des-
conhecimento constrangedor e injustificá-
vel sobre os fatos que ocorreram em nossa 
região e que servem até hoje de uma 
ampla inspiração para a produção cultural 
regional através de livros, filmes, poesias, 
músicas, causos e histórias contadas e re-
passadas através das gerações.

O acesso a arte e a cultura local e re-
gional praticamente desaparecem na eta-
pa final da educação básica, tendo como 
ponto de resistência bravos professores 

que, através de projetos esporádicos, 
tentam manter acessa a chama simbólica 
desses regionalismos. Os estudantes da 
cidade de Pombal precisam conhecer mais 
Leandro Gomes de Barros, um dos seus 
filhos mais ilustres, reconhecido como um 
dos maiores poetas brasileiros. Patos, a ci-
dade que é a capital do sertão da Paraíba, 
precisa saber mais sobre Silvino Pirauá, 
um dos criadores do romance em versos 
e um dos primeiros a utilizar a sextilha. 
Foi aqui também que ocorreu, no final do 
século 19, a lendária peleja entre Inácio 
da Catingueira e Romano da Mãe D’Água, 
marco brasileiro das pelejas e repentes 
que teria durado três dias e que colocou 
em confronto não apenas pessoas, mas 
símbolos da nossa construção histórica 
como a escravidão e o latifúndio.

O segundo contraponto faz referên-
cia a criatividade. Como o Enem é um 
exame nacional que propõe avaliar a edu-
cação básica, os sistemas de ensino termi-
nam adaptando situações que misturam 
práticas pedagógicas com ação de marke-
ting. Um exemplo disso são os simulados, 
uma bateria com dezenas de questões de 
múltipla escolha que estão sendo realiza-
dos cada vez mais cedo nas séries iniciais 
do ensino fundamental. Esse tipo de ava-
liação quando é feita de maneira isolada 
e única, contribui para a mecanização do 
processo de aprendizagem por parte das 
crianças, que, nessa faixa, vivem o ápice 
da criatividade. A escola não pode ser 
um local de limitação cognitiva para as 
crianças. O sentido pedagógico de uma 
questão/alternativa correta ou incorreta 
muda de acordo com o segmento e a faixa 

etária dos educandos. Caso isso não seja 
levado em consideração, todo o processo 
de ensino-aprendizagem estará compro-
metido, tornando a escola um ambiente 
pouco estimulante.

O terceiro e último contraponto 
possui relação com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, que garante 
o atendimento educacional especializado 
gratuito aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, 
transversal a todos os níveis, etapas e 
modalidades, preferencialmente na rede 
regular de ensino. A padronização difi-
culta o atendimento educacional especia-
lizado para esses jovens, que enfrentam, 
junto com as escolas e os professores, 
problemas estruturais e pedagógicos que 
dificultam a inclusão desses alunos. Os 
sistemas de ensino que ostentam uma 
média alta de notas e um número gigante 
de aprovações no Enem deixam claro que 
a prioridade é a competitividade e o indi-
vidualismo, o que torna mais difícil a vida 
escolar de alunos que precisam de um 
acompanhamento mais especifico. Além 
disso, ainda temos uma dificuldade enor-
me em disponibilizar obras literárias em 
Braille ou implementar políticas de va-
lorização para o intérprete de Libras nas 
instituições. Tudo isso dificulta o acesso 
desses jovens a produção cultural e afas-
ta cada vez mais esse grupo do processo 
de inclusão que facilitaria a aprovação 
no Enem e o consequente ingresso na 
universidade. 

É preciso buscar alternativas viáveis 
que aprimorem todos esses processos.

Foto: Divulgação

Existem questões educacionais e culturais que vão além da objetividade pragmática do Exame Nacional do Ensino Médio

 Poemas cujo ‘voyeurismo’ o faz 
demorar – mas demorar como quem 

está passando – entre objetos, homens, 
paisagens, para melhor observá-los 
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Cinema

Coleção explora o 
período ‘pre-code’

Houve uma época do cinema americano em 
que os casais sempre apareciam dormindo em 
camas separadas, mesmo casados. Era a época 
do Código de Produção (ou Código Hays), rigoro-
sa autocensura imposta por Hollywood. O códi-
go foi criado em 1930, mas foi implantado para 
valer em 1934. Este período entre 1930 e 1934 é 
chamado de período pre-code (“pré-código”, em 
português) e é tema de uma seleção de quatro 
filmes lançados em DVD. 

Cinema Pre-Code é um digipack com dois 
discos, reunindo os filmes O Cântico dos Cânti-
cos, Santa Não Sou, Serpente de Luxo e Levada à 
Força, todos produções de 1933. São exemplos 
de como os filmes do período avançavam em te-
mas controversos, refletindo o comportamento 
da sociedade pós-Primeira Guerra Mundial. Uma 
época de mulheres avançadas e gangsters retra-
tados de maneira tão interessante que era quase 
heróis trágicos.

Porém essas ousadias levaram a uma reação 
conservadora de parte dos espectadores e ao te-
mor dos estúdios de que viesse uma censura do 
governo. Então, eles criaram sua própria censura, 
inclusive colocando religiosos nos postos de deci-
são. A partir daí ficavam proibidas qualquer insi-
nuação de sexo, criminosos deveriam ser sempre 
punidos, e temas como homossexualidade e mis-
cigenação foram banidos. E as mulheres livres do 
período pre-code foram amenizadas.

Santa Não Sou, por exemplo, é estrelado por 
Mae West, atriz que escrevia os próprios diálogos, 
que eram cheios de duplos sentidos. “Isso aí no 
seu bolso é um revólver ou você está feliz em me 
ver?” é uma de suas frases mais famosas. Aqui, 
numa comédia romântica com Cary Grant, ela diz: 
“Quando sou boa, sou muito boa. Mas quando sou 
má... sou melhor ainda”. No período mais pesado 
do Código, nos anos 1930 aos 1950, o filme nem 
chegou a ser relançado e a carreira da atriz nunca 
mais foi a mesma.

Outro que não voltou aos cinemas foi o pe-
sado Levada à Força, estrelado por Miriam Hop-
kins, como uma moça da alta sociedade de com-
portamento livre, que é sequestrada por uma 
gangue e estuprada pelo líder. Extremamente 
controverso, hoje é resgatado como uma produ-
ção exemplar do período.

O comportamento feminino também está 
no centro de Serpente de Luxo, em que Barbara 
Stanwyck é uma mulher cansada de ser usada 
pelos homens e que usa o sexo para subir na 
carreira. O domínio do próprio corpo e dos pró-
prios desejos pela mulher eram uma marca do 
período pre-code. O público pode conferir Bar-
bara Stanwyck no período do código em outro 
digipack lançado pelo selo Obras-Primas, dedi-
cado apenas a ela com quatro filmes lançados 
entre 1937 e 1952.

Outra grande estrela está em O Cântico dos 
Cânticos. É a alemã Marlene Dietrich, numa histó-
ria que se passa em Berlim e na qual ela é mode-
lo para um escultor. E, pelas esculturas, há uma 
imaginação da nudez da atriz, atiçando o desejo 
dos homens no filme. A reunião dos quatro filmes 
é uma cortina aberta para uma Hollywood sur-
preendente para quem está acostumado aos clás-
sicos dos anos 1940 e 1950.

EstrEias

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) terá que 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. CENTERPLEX MAG 2: 14h30 (dub.) - 17h45 
(leg., exceto sáb.) - 17h (leg., apenas no sáb.) - 20h30 
(leg., apenas no sáb.) - 21h (leg., exceto sáb.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 14h30 (dub., exceto sáb.) - 17h45 (leg., 
exceto sex.) - 20h30 (leg., exceto sex.); CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 11 - VIP (leg.): 15h15 - 18h30 (exceto sex.) - 21h45 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h 
(exceto sáb.) - 17h15 (exceto sex.) - 20h30 (exceto sex.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 20h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 14h45 - 17h45 - 20h45; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 14h45 - 17h45 - 20h45; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (leg.): 18h.

continuaÇÃo

Encanto (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard 
e Jared Bush. Animação e Comédia. Livre). Na Colôm-
bia, a extraordinária família Madrigal vive escondida 
em uma região montanhosa isolada, conhecido como 
Encanto. A magia da região abençoou todos os me-
ninos e meninas membros da família com poderes 
mágicos, desde superforça 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. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(dub.): 15h50 (exceto sáb.) - 16h20 (exceto sex.) - 19h 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
15h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 14h20.

HoMEM-aranHa - sEM Vol-
ta para casa (Spiderman - No Way 
Home. EUA. Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super
-Herói. 12 anos). Peter Parker (Tom Holland) preci-
sará 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. CENTERPLEX MAG 
2: 12h (dub.) - 15h15 (dub.) - 16h (leg., apenas 
sáb.) - 18h30 (leg., exceto sáb.) - 19h20 (leg., 
apenas sáb.) - 21h45 (leg., exceto sáb.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2: 14h45 (dub., exceto sáb.) - 18h (leg., 
exceto sex.) - 21h15 (leg., exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (leg.): 13h40 (exceto sáb.) - 16h45 
(exceto sex.)- 20h (exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
6 (3D, dub.): 13h30 (exceto dom.) - 16h30 (exceto 
sex.)- 19h45 (exceto sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 
(3D, leg.): 15h - 18h15 (exceto sex.)- 21h30 (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.): 15h30 - 18h45 (exceto sex.)- 22h (exceto 
sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 15h30 
- 18h45 (exceto sex.) - 22h (exceto sex.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (leg.): 18h15 (exceto sex.) - 21h30 
(exceto sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
14h30 (exceto sáb.) - 17h45 (exceto sex.) - 21h (exceto 
sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 13h45 
(exceto sáb.) - 16h45 (exceto sex.) - 20h (exceto sex.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h30 - 19h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h15 - 17h15; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h - 18h - 21h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h - 17h - 20h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h - 17h - 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 14h30 - 17h30 - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h15 
- 17h15 - 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 5: 15h 
(dub.) - 21h (leg.).

Em cartaz

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]
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Benedict Cumberbatch encarna mais uma vez o místico Doutor Estranho em ‘Homem-Aranha - Sem Volta para Casa’

O concerto virtual de Na-
tal do Programa de Inclusão 
Através da Música e das Artes 
(Prima) acontecerá hoje, atra-
vés de uma transmissão no 
seu canal oficial no YouTube, 
a partir das 16h.

No repertório, será toca-
do pelos alunos do projeto-
composições que fazem parte 
do universo sinfônico e po-
pular, contemplando bastiões 
da música como o austríaco 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791), o argentino As-
tor Piazzolla (1921-1992), 
e, do lado brasileiro, nomes 
como Ary Barroso (1903-
1964), Luiz Gonzaga (1912-
1989) e o paraibano Sivuca 
(1930-2006).

Para a apresentação, os 
grupos são compostos por 
alunos e professores que fa-
zem parte dos 24 polos de 
ensino do Prima, presentes 
nos seguintes municípios pa-
raibanos: Cajazeiras, Itapo-
ranga, Sousa, Pombal, Catolé 
do Rocha, Patos, Monteiro, 
Campina Grande, Guarabira, 
Picuí, Bananeiras, Sapé, Pe-
dras de Fogo, Conde, Santa 
Rita e João Pessoa.

Para esse evento remoto, 
entre as aulas e a produção 
das gravações de áudio e ví-
deo, participaram mais de 

150 pessoas. A promoção 
de encontros, sejam recitais, 
concertos ou aulas, além de 
manter as atividades musi-
cais, tem como objetivo mo-
tivar o aluno a interagir com 
professores e outros alunos, 
fortalecendo as relações hu-
manas, mesmo que seja no 
âmbito virtual.

As crianças e jovens aten-
didos pelo Prima têm acesso 
a aulas de música, práticas e 

teóricas, bem como aos diver-
sos instrumentos orquestrais, 
podendo participar de grupos 
instrumentais e de corais. O 
programa iniciou suas ativi-
dades em 2012 e, ao longo 
dos nove anos, já participa-
ram mais de cinco mil alunos 
em todo o estado.

Neste ano, o programa 
lançou vários debates e refle-
xões virtuais com o projeto 
mensal ‘Prima Convida’.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 

Prima Paraíba no YouTube

Repertório apresentado hoje faz parte do universo sinfônico e popular, com 
músicas de nomes como Mozart, Sivuca, Piazzolla, Ary Barroso e Gonzagão

Prima faz concerto 
virtual natalino

Da Redação

Participam da apresentação remota alunos e professores que fazem parte dos 24 polos de ensino do Prima na Paraíba

Renato Félix
Especial para A União

Fotos: Divulgação

‘Cinema Pre-Code’ 
(ao lado) reúne em 
dois DVDs os filmes ‘O 
Cântico dos Cânticos’, 
‘Santa Não Sou’, 
‘Serpente de Luxo’ 
(foto acima) e ‘Levada 
à Força’, todos eles 
produções de 1933

Foto: João Francisco/Arquivo



Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Cultura

Celebrada como uma 
das principais autoras de 
literatura infantojuvenil do 
mundo (venceu, em 2000, 
o Prêmio Hans Christian 
Andersen, equivalente ao 
Nobel de Literatura para 
adultos), Ana Maria Ma-
chado foi surpreendida 
em 2003 pela sinceridade 
cortante de um menino, 
durante uma visita que ela 
fazia ao México – depois 
de lhe perguntar a idade 
(o que deixou a professora 
desconcertada), o garoto 
valeu-se da sinceridade tí-
pica dos mais novos e per-
guntou: “Como uma velha 
de 62 anos (nessa hora, a 
professora não sabia mais 
onde se esconder) que 
mora lá longe, no Brasil, 
consegue saber direitinho 
o que se passa dentro da 
cabeça de um menino de 
10 anos como eu, que mora 
aqui no México?” E arrema-
tou: “E a senhora nem me 
conhece...”.

“Foi l indo perceber 
como aquela criança conse-
guiu formular do seu jeito 
a sensação provocada pela 
experiência da leitura”, co-
menta Ana Maria em con-
versa com o Estadão. “O que 
me faz lembrar da alegria 
que senti quando criança 
e adolescente ao me iden-
tificar, por exemplo, com 
o anseio de liberdade de 
Huckleberry Finn, persona-
gem de Mark Twain em As 
Aventuras de Huck.”

Ana Maria completa 80 
anos hoje e, para festejar, 
a Editora Ática lança agora 
Rastros e Riscos, um longo 
relato em que a escritora re-
memora sua interação com 
o público, desde leitores até 
professores. Trata-se de um 
encadeamento de histórias 
espontâneas, movidas pela 
forma como a literatura (e, 
em especial, a de Ana Ma-
ria) deu novo rumo para 
a vida de muitas pessoas. 
Como o garçom Zé, que re-
velou extraordinário senso 

crítico literário mesmo sem 
muito estudo, ou o garoto 
André, de oito anos, que, a 
despeito das várias tragé-
dias que colecionava ainda 
em tenra idade (chegou a 
ser preso dentro do frigo-
rífico de um supermercado 
porque “incomodava” os 
clientes ao pedir carne para 
a mãe e os irmãos meno-
res), discutia com espírito 
crítico os livros lidos.

“Rastros e Riscos é um 
registro precioso da trans-
formação que a leitura pode 
ter na sociedade”, atesta, no 

prólogo do livro, Marcos da 
Veiga Pereira, editor que 
presenciou muitas das his-
tórias relatadas. Ana Maria 
conta que começou a rascu-
nhar durante a pandemia. 
“Estava trancada, como a 
maioria das pessoas, então 
fiquei procurando na me-
mória lembranças alegres 
que passaram a me alimen-
tar naquele momento.”

Cumplicidade
Ana Maria Machado já 

soma mais de 100 livros 
publicados no Brasil e em 
mais de 17 países, entre 
obras para crianças, adul-
tos e de não ficção, alcan-
çando mais de 18 milhões 
de exemplares vendidos. 
Se as obras para crianças 
são marcadas por textos de 
rara musicalidade, além de 
um estilo leve e, ao mesmo 
tempo, denso, os livros di-
recionados aos adultos tra-
zem uma escrita apurada, 
desafiadora, denunciadora. 
Na verdade, tais frases po-
deriam ser invertidas, pois 

Ana Maria busca a cumpli-
cidade do leitor, indepen-
dentemente da idade.

Sua estreia aconteceu 
em 1969, quando publicou 
textos na revista infantil Re-
creio, ponto de partida para 
a criação de histórias que 
logo se tornaram clássicas, 
como Bisa Bia, Bisa Bel, Raul 
da Ferrugem Azul e Era Uma 
Vez Um Tirano. No ano se-
guinte, porém, foi obrigada 
a deixar o Brasil, quando se 
exilou na França.

O gosto por outras vidas 
e suas histórias alimenta as 
escolhas de Ana Maria como 
leitora e escritora, algo que 
lhe possibilita um intenso 
prazer intelectual. É o que 
se observa em Esta Força 
Estranha, relançado pela 
Atual Editora também para 
festejar suas oito décadas de 
vida. Na obra, cujo título se 
inspira na canção de Caeta-
no Veloso de mesmo nome, 
Ana Maria relembra sua tra-
jetória artística, que inclui o 
trabalho como chefe de jor-
nalismo da Rádio Jornal do 

Brasil, em 1973 (“Isso me 
deu muita tarimba do ofício 
de escrever, muita intimi-
dade com a linguagem oral 
e acessível”), até a vocação 
como pintora – antes de ini-
ciar a carreira na literatura, 
ela fez um curso de pintura, 
no Museu de Arte Moder-
na do Rio de Janeiro, com 
Aloizio Carvão, que a aju-
dou depois na escrita, como 
aprender a estar exposta à 
crítica permanente.

Ciente de que a palavra 
escrita é generosa porque 
não há limite para seu al-
cance, Ana Maria conta que 
a maioria de seus livros foi 
criada sem que soubesse 
como seria o desenvolvi-
mento. “Alguns começaram 
com a ideia forte de um 
personagem que vai cres-
cendo, outros com a sensa-
ção de uma atmosfera que 
exige ser fixada no papel, 
outros com uma situação, 
um problema, um conflito a 
ser solucionado.”

Há exceções curiosas 
– o romance Tropical Sol 

da Liberdade (1988), por 
exemplo, começou a partir 
de uma palavra, casa, que ela 
digitou a esmo para testar 
o Macintosh de uma amiga. 
“Para ver como era a maiús-
cula, escrevi A casa. Comple-
tei a frase: ‘A casa era sólida 
e ensolarada’. Vi o duplo sol 
aí dentro, logo soube que 
casa era, e porque sua soli-
dez era fundamental”, escre-
ve ela. “Fui emendando uma 
frase na outra, minha amiga 
saiu, me deixou escrevendo, 
de noite quando voltou eu ti-
nha quatro ou cinco páginas 
prontas.”

Ana Maria Machado festeja 
seus 80 anos com lançamento

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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‘Rastros e Riscos’ é um longo relato em que a escritora rememora sua interação com o público, desde leitores até professores
Ubiratan Brasil 
Agência Estado

Foto: Dida Sampaio/Estadão Conteúdo

 Estava trancada, 
como a maioria das 
pessoas, então fiquei 

procurando na memória 
lembranças alegres que 

passaram a me 
alimentar naquele 

momento 

Através do QR Code acima, 
acesse um trecho do livro 

‘Rastros e Riscos’

Obra contém histórias espontâneas 
de como a escrita de Ana Maria 
deu novo rumo para as pessoas, 
do garçom ao crítico literário
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Tanta gente por aí que experimenta as 
nossas formas diversas e visíveis de 
poderes devia considerar a possibili-

dade de escutar Bob Dylan e ler Memórias de 
Adriano.
          Sempre citei essa obra de Marguerite 
Yourcenar, desde seu lançamento, por ser um 
dos 10 livros básicos para se compreender 
hoje tudo bem.
          Afinal, nós, que sempre estivemos percor-
rendo as margens dos rios alternativos, também 
não fazemos as nossas concessões, sabendo que 
isso tudo é um aprendizado?
          Tenho conversado, vezes e vezes, com 
amigos, sobre pessoas públicas e anônimas, as 
diferenças entre elas.
          Não quero falar de destino por que destino 
é questão que não apetece por não ser concreta. 
Concreta é a filosofia, que não deve rimar com 
destino, como amor e dor nutriram as rimas de 
boleros e de sambas da bossa nova. 
          “Pra que rimar amor e dor?” “Mora na 
filosofia”...

nnnnnnnnnnnn

          Sempre pensei num universo que, para 
minhas ética e ótica, de pessoas anônimas ou 
não, fosse o ideal. Reconheço que ser pior ou 
melhor é uma questão de ética, como o sorvete 
ou a pizza é de sabor. É o ato de respeitar que 

do outro “lado” está uma maneira diferente de 
pensar, reagir e fazer. 
          Aí é que explode o conflito: eu e você res-
peitaremos  o presidente venezuelano Nicolás 
Maduro e/ou o Estado Islâmico, que estão num 
desses outros “lados”?
          Nós vivemos o Brasil e sabemos o preço 
de ser lento e gradual, como foram os governos 
Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff, Michel 
Temer – é também o de Jair Bolsonaro.
          Ser lento e gradual (como também 
foi a transição operada por Itamar Franco 
entre Collor e FHC) é incompatível com a 
velocidade da tecnologia, com o (re)avanço 
da pobreza, com os fantasmas automulti-
plicáveis da recessão, com o dobrar da próx-
ima esquina e a leitura da edição de A União 
desta sexta-feira entre os ventos e os poucos 
chuviscos de dezembro.

nnnnnnnnnnnn

          É a realidade. Mas a atualidade, hoje em 
dia (ou sempre?), confronta a realidade; por 
cima dela passa. O que vale é o atual. Não é o 
real. O pragmatismo obriga,
          Esse pragmatismo político, econômico, 
cultural, sensual, social. É uma doença que 
atacou geral.
          E como enfrentar os nossos adversários 
(incluindo e, principalmente, os de linguagem 

e comportamento) sem a coragem de fazer 
entradas nos seus terrenos? “Seus” terrenos? O 
que é “deles”? O que é “nosso”? 
          Metafísica por metafísica decidi ficar com 
a ciência do espírito. Espírito científico, bem 
aberto, limpo. Fico disposto até a concessão na 
hora exata de saber que isso produzirá frutos 
(mesmo manifestados bem depois).
           Quando concessões são discutidas, até 
que me lembro daquela coisa leninista – muito 
discutida no Brasil dos anos 1960 – de um pas-
so atrás para que sejam dados dois à frente. 
          

nnnnnnnnnnnn

           O problema é que os intelectuais para-
marxistas (ainda existem, sim) do Brasil e os 
radicais partidários distribuídos entre o PC do 
B, o PSOL e o PT, são empulhados demais e não 
compreendem as mudanças geopolíticas que 
vêm acontecendo intercontinentalmente.
          Evito cair na sub-repetição filosófica de 
que o sábio não é ignorante nem bem informa-
do. 
         É apenas sábio e para ele tanto faz ser 
público como anônimo. 
         Ser homem ou mulher. Ter 25, 50 ou 75 
anos. Ser pobre ou rico. Aquele grande poeta 
disse que o poeta é por natureza um fingidor. 
Só que, da mesma maneira que não aguento 
fingidores rondando ao redor.

            Nunca suporto quando, vez ou outra, 
alguma estrutura ou razão me obriga a ser 
fingidor. 
             Morar na Finlândia, em São Paulo ou na 
Paraíba.

nnnnnnnnnnnn

             Vou escutar Simone (foto). “Então é 
Natal. A festa cristã.”

Escutando Simone: então é Natal, a festa cristã

Foto: Facebook
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Na ocasião, João Azevêdo também anunciou a convocação de 1.261 profissionais aprovados em processo seletivo

O governador João Aze-
vêdo assinou ontem pela 
manhã no Salão Nobre do 
Palácio da Redenção, em 
João Pessoa, o primeiro con-
trato de gestão da Fundação 
PB Saúde com o Hospital 
Metropolitano Dom José 
Maria Pires. Este documen-
to visa a execução das ativi-
dades de gestão e prestação 
de serviços de saúde, além 
de execução de ações, pro-
gramas e estratégias das 
políticas de saúde. 

De acordo com o go-
vernador da Paraíba, João 
Azevêdo, a assinatura des-
te contrato simboliza um 
marco para a Saúde no Es-
tado, ao permitir a gestão 
pública muito mais eficien-
te dos hospitais públicos. 
“Estamos implantando um 
novo modelo de gestão pú-
blica para uma Fundação 
pública do Estado. Mesmo 
enfrentando uma pande-
mia tivemos a oportunidade 
de realizar inúmeras ações 
e conseguimos implantar 
uma fundação como essa 
que a partir de janeiro 
começa a tomar conta do 
maior hospital da Paraíba”, 
comemora.

 O gestor afirmou ain-
da que esta assinatura irá 
mudar o patamar da gestão 
de saúde pública paraibana, 
aliada às diversas ações reali-
zadas desde 2019. “Estamos 
aqui fazendo gestão pública 
verdadeira e da melhor qua-
lidade possível para a saúde 
que em 2019 teve todos os 
problemas, em 2020 teve que 
enfrentar uma pandemia. 
Esse momento marca uma 
nova etapa na saúde pública 
da Paraíba”, comemora. 

O secretário Execu-
tivo de Gestão da Rede de 
Unidades de Saúde e dire-
tor-presidente da Fundação 
PB Saúde, Daniel Beltrammi, 
por sua vez, avaliou que a PB 
Saúde é a chance da Paraí-
ba avançar no seu sistema 
de saúde. “É a melhoria na 
qualificação, mais dignidade 
e mais cuidado para as pes-

soas nos próximos 20 anos”, 
comentou. Ele ressaltou que 
a PB Saúde é uma fundação 
estatal de direito privado e 
que reforça o compromisso 
do cuidado integral com a 
saúde dos paraibanos, isto 
é, da vacina ao transplan-
te. Também comentou que 
este é um legado que vai ser-
vir de referência para que 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) tenha uma agenda de 
desenvolvimento para os 
próximos 20 anos, além de 
melhorar o sistema de saúde 
na Paraíba como um todo. 

“Não é um compromis-
so de fazer a saúde só nas 
grandes cidades do Estado. 
É um compromisso de fazer 
a saúde em cada canto da Pa-
raíba e a PB Saúde é uma fer-
ramenta que vai nos permitir 
fazer isso”, completou Daniel 
Beltrammi.

Hospital Metropolitano 
De acordo com o gover-

nador da Paraíba, o Hospital 
Metropolitano tem uma es-
trutura grandiosa e 100% da 
sua capacidade instalada e, 
por isso, precisa ter uma ges-
tão cada vez mais eficiente. 
“E essa gestão será dada atra-
vés da Fundação PB Saúde. 
Por isso que nós queremos 
começar por ele, mas rapi-
damente em função da ex-
periência que temos, outros 
hospitais serão incorporados 
a gestão da PB Saúde”

Ainda não tem um pra-
zo previsto para a incorpo-
ração de outras unidades 
de saúde, pois segundo o 
gestor, este é um trabalho 
que será feito à medida que 
a estrutura da Fundação for 
sendo ampliada. 

Para o diretor-presiden-
te da Fundação PB Saúde, o 
Dom José Maria Pires é um 
dos hospitais mais impor-
tante do país e cuida das 
doenças que mais matam 
pessoas no mundo que são 
as do cérebro (ex:acidentes 
vasculares encefálicos) e as 
do coração (ex:infartos do 
miocárdio). “Começar com 
esse nível de responsabilida-
de é importante para que a 
gente possa aprender e tudo 
o que aprender transformar 

em possibilidade de com-
partilhamento”, analisou Da-
niel Beltrammi. 

O secretário de Saúde, 
Geraldo Medeiros, esclare-
ceu que o Hospital Metro-
politano é o primeiro a ser 

incorporado e gerido pela 
Fundação para mostrar a 
robustez da PB Saúde. “De-
pois, mais quatro hospitais, 
que são o Arlinda Marques, 
o Mamanguape, Guarabira 
e Humberto Lucena. Pos-
teriormente, o Hospital de 
Trauma de Campina Grande 
e os outros hospitais de por-
te médio e porte grande para 
que tenhamos uma Funda-
ção gerenciando todos estes 

hospitais neste novo modelo 
de gestão”, declarou. 

Conforme o secretário, 
um modelo de gestão com 
uma Fundação pública de 
direito privado trará uma 
revolução na saúde do Es-
tado a partir da agilidade 
na prestação de serviços, na 
aquisição de insumos e equi-
pamentos e novas relações 
de trabalho entre o servidor 
e o Estado, ambos com seus 
direitos e deveres.

Convocação
Na ocasião, o chefe do 

Executivo também anunciou 
a convocação dos aprovados 
no processo seletivo da Fun-
dação PB Saúde, que reuniu 
16.954 candidatos. Serão 
convocados 1.261 profis-
sionais de forma gradativa, 
a partir de janeiro, depois 
da conclusão das perícias 
médicas das pessoas com 
deficiência.

“ O servidor que não ti-
ver envolvimento em servir 
a sociedade poderá ser desli-
gado com a exoneração atra-
vés da assinatura da saída na 
carteira profissional. Houve 
um concurso grandioso e a 
partir de agora teremos a 
incorporação de outros hos-
pitais do Estado”, finalizou 
Geraldo Medeiros.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Governador assina o primeiro 
contrato da Fundação PB Saúde

Polêmica certa
Vereadores tentam influenciar na decisão sobre “passaporte” sanitário. 
Em mensagens públicas ao prefeito, parlamentares se posicionam 
contra e a favor do documento da vacina. Página 14
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Fotos: Roberto Guedes

Ao assinar o contrato da PB Saúde com o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, o governador João Azevêdo destacou o esforço de sua gestão para ampliar o atendimento à população com serviços de qualidade no Estado

Não é um 
compromisso de fazer a 
saúde só nas grandes 

cidades do Estado. É um 
compromisso de fazer a 

saúde em cada canto 
da Paraíba e a PB 

Saúde é uma 
ferramenta que vai nos 
permitir fazer isso 

 Estamos implantando um novo modelo de 
gestão pública para uma Fundação pública do 

Estado. Mesmo enfrentando uma pandemia tivemos 
a oportunidade de realizar inúmeras ações e 

conseguimos implantar uma fundação como essa 
que a partir de janeiro começa a tomar conta do 

maior hospital da Paraíba 

Beltrani destacou que a PB Saúde é a chance da Paraíba avançar no seu sistema de saúde ao comentar a assinatura do contrato com o Hospital Metropolitano, enquanto Geraldo Medeiros enfatizou o concurso realizado na área de saúde
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Em mensagens públicas ao prefeito, parlamentares se posicionam contra e a favor do documento da vacina

A polêmica em torno do 
projeto que proíbe o Passa-
porte da Vacina, aprovado ter-
ça-feira na Câmara Municipal 
de João Pessoa(CMJP), está 
saindo do campo do debate 
para a pressão direta mesmo 
da parte de alguns vereadores 
que tentam influir na posição 
do prefeito Cícero Lucena(PP) 
sobre veto ou sanção.

Os vereadores Marcos 
Henrique(PT) e Eliza Virgí-
nia(PP) - o primeiro represen-
tando os que contestam e a 
segunda defendendo os que 
defendem a proibição do Pas-
saporte -, já encaminharam 
mensagens públicas ao chefe 
do Executivo, muito embora 
ainda não haja, na Câmara, 
previsão sobre apreciação da 
matéria.

“Se ele vetar é problema 
dele”, resume a vereadora Eliza 
Virgínia, Eliza, ao alertar que 
tem recebido da população, 
informação sobre pessoas que 
estão sendo demitidas de seus 
empregos porque não pos-
suem o passaporte.

A vereadora faz questão 
de argumentar que, quando 
uma pessoa faz uma obrigação 
que é de fora do seu corpo, ain-
da dá para relevar. Mas quando 

recebe uma obrigatoriedade 
dessa, com esse grau de auto-
ritarismo, que você tem que in-
jetar um remédio no seu corpo, 
uma substância, que mesmo 
que a pessoa tenha lido na bula, 
é a liberdade do cidadão que 
está em discussão”, alerta ela.

Apesar dos seus argu-
mentos, a parlamentar se diz 
favorável à vacina contra a Co-
vid-19 e que, inclusive, já tem 
seu ciclo vacinal completo. “É 
como disse em plenário: não 
somos contra a vacina, somos 
contra o Passaporte, a obriga-
ção”, completou.

Eliza disse que o prefeito 
deveria sancionar a lei, que vai 
pedir isso a ele e que, se ele ve-
tar, vai tentar derrubar o veto. 
Ela criticou pessoas que apre-
sentam casos isolados, dando 
como exemplo uma mãe que 
deu à luz recentemente, e que, 
por não ter se vacinado, não 
pôde entrar no Brasil pelo ae-
roporto. “O que importa é o 
papelzinho, e esse papelzinho 
não é garantia de não estar 
doente”, acrescentou.

A vereadora acredita que 
haverá a aplicação de mais do-
ses, mas que isso não seria por 
questões de saúde, e sim co-
merciais. “Coisas da indústria 
farmacêutica, visando o lucro”, 
disse. Já Marcos Henriques, 
que é favorável à exigência do 

documento, alega que o pas-
saporte da vacinação é uma 
questão sanitária e não ideo-
lógica. “Eu acho que o que vem 
se fazendo desde o começo é 
a questão de você assegurar 
vidas, de defender a vida. Não 
podemos deixar o interesse 
privado sobrepor ao interesse 
coletivo. Quem não se vacinou 
por alguma razão de doença, 
que não pode se vacinar, é uma 
coisa, agora, não respeitar o 
interesse coletivo e as pessoas 
estão se vacinando é outra coi-
sa”, respondeu.

Marcos disse que as pes-
soas que proíbem o Passaporte 
são as mesmas que em deter-
minado momento da pande-
mia não reconheceram a doen-
ça, não deram importância ao 
distanciamento social, ao uso 
de máscaras, posteriormente, 
às vacinas. “Mas o Passaporte 
é necessário. Ele incentiva as 
pessoas a se vacinarem”, afir-
mou. “O passaporte sanitário é 
uma forma de a gente se preve-
nir. Nós estamos com previsão 
e ameaça de uma nova cepa. 
Essa vacina é um salvaguardo 
para a pessoa, para ter seu or-
ganismo imunizado”, acrescen-
tou Marcos que, questionado 
sobre terceira dose, disse que, 
como todas as outras, não se 
trata de comércio, mas de “me-
dida preventiva”.

Vereadores tentam influenciar 
na decisão sobre “passaporte”
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Nove ausentes podem mudar decisão
Dos 27 vereadores da Câmara, 

pelo menos nove não participaram da 
votação da última terça-feira quan-
do o projeto foi aprovado. Por esse 
motivo, ainda não se sabe o posicio-
namento deles no dia da apreciação 
do veto do prefeito. São eles: Chico 
do Sindicato(Avante),Damásio Fran-
ca(PP), Luiz Flávio(PSDB), Guga(PROS), 
Mangueira(PP), Marcílio(Patriota), Mi-
kika Leitão(MDB), Ta-
nilson Soares(Avante) 
e Dinho(Avante, pre-
sidente).

Os 10 que vota-
ram a favor da proi-
bição do passaporte, 
foram: Bosquinho(PV), 
Bispo José Luiz(Repu-
blicanos), Carlão(Pa-
triota), Coronel So-
breira(MDB), Durval Ferreira(PL), Eliza 
Virgínia(PP), Marcos Bandeira(PMB), 
Thiago Lucena(PRTB),Toinho Pé de 
Aço(PMB) e Tarcísio Jardim(Patriota).

E os que votaram contra a proi-
bição, foram: Bruno Farias(Cidada-
nia),Emano Santos(PV), Fernando Mi-
lanez(PV), Junio Leandro (PDT), Marcos 
Henriques(PT), Marmuthe Cavalcan-
ti(PSL), Odon Bezerra(Cidadania) E 

Zezinho Botafogo(Cidadania).
Dos 11 vereadores favoráveis ao 

fim do passaporte da vacina em João 
Pessoa (os 10 que já votaram mais 
Marcílio do HBE cuja posição é conhe-
cida), três ainda não tomaram segunda 
dose contra a Covid, segundo dados 
do Painel da Vacinação do Portal da 
Transparência da Câmara Municipal.

Os três com a dose atrasada são 
Carlão(Patriota), Tar-
císio Jardim(Patriota) 
e Eliza Virgínia(PP). 
Com a instituição do 
passaporte, que está 
sendo exigido em 
âmbito estadual, os 
três parlamentares 
não podem frequen-
tar lugares fechados, 
a exemplo de restau-

rantes, academia, teatros, cinemas, 
entre outros. Na ponta do lápis eles 
também estariam impedidos de fre-
quentar repartições públicas estaduais.

Já que CMJP não exige a compro-
vação da vacinação, os vereadores 
continuam frequentando o plenário, 
mesmo que o projeto ainda precise 
da sanção do prefeito Cícero Lucena 
para virar lei.

Como a CMJP não 
exige a comprovação 

da vacinação, os 
vereadores continuam 

frequentando o plenário

Emendas apresentadas, mas relatoria engaveta

O prazo para apresen-
tação das emendas ao Orça-
mento 2022 de João Pessoa 
terminou desde anteontem 
às 17h, mas, até o começo 
da tarde de ontem, o relator 
da matéria, vereador Carlão 
PeloBem(Patriotas), ainda 
não havia autorizado a divul-
gação da quantidade geral e 
nem muito menos por cada 
vereador.

O relatório final, com 
emendas acatadas e rejeita-
das, deve ser votado na pró-
xima terça-feira, dia 28, mas a 
informação da assessoria do 
relator é no sentido de que 
não tem autorização para 
divulgar nada a respeito do 
assunto.

De livre e espontânea 

vontade, o vereador Marcus 
Henriques(PT) não soube 
precisar de cor a quantidade, 
mas disse que suas emendas 
predominam em torno da 
Cultura, Habitação e Guarda 
Municipal. “As impositivas 
estão distribuídas entre o 
Hospital São Vicente de Pau-
la, para reforma de um PSF 
no Porto do Capim e para a 
Escola Olho do Tempo, que é 
a questão de preservação lá 
em Gramame”, disse ele.

Uma outra impositi-
va distribui recursos para 
calçamento de várias ruas, 
entre elas algumas ruas dos 
Bancários, para o Balaio Nor-
deste que é um importante 
trabalho de difusão da cul-
tura e para outras atividades 
que ajudam na educação e na 
cultura do povo”, completou.

 As emendas, sejam im-

Foto: Reprodução

positivas ou propositivas, 
foram entregues até anteon-
tem no gabinete do verea-
dor Carlão(relator) quando 

referente à Lei de Diretrizes 
Orçamentária de 2022; e no 
gabinete do vereador Bos-
quinho(presidente da comis-

são),quando referentes ao 
Plano Plurianual(PPA) 2022-
2025. Elas são impositivas 
ou de execução orçamentá-

ria e Financeira Obrigatória, 
quando o prefeito tem que 
garantir que elas sejam con-
cretizadas; ou propositivas, 
quando o parlamentar suge-
re e a prefeitura decide sobre 
a possibilidade de execução 
daquela proposta.

A previsão para o orça-
mento do próximo ano é da 
ordem de R$ 3,06 bilhões, re-
presentando um aumento de 
9,4%, em relação ao ano pas-
sado. Os vereadores dispõem 
de mais de R$ 18 milhões 
desse montante para indi-
car a execução por meio das 
emendas impositivas, sendo 
que metade desse valor deve 
ser destinado a ações e ser-
viços na área da Saúde. As 
emendas parlamentares são 
formas do legislativo munici-
pal participar do orçamento 
da cidade.

Vereador Carlão PeloBem (Patriotas) ainda não divulgou quais emendas foram acatadas e quais foram rejeitadas
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Cícero  Lucena (PP) já indicou que vai vetar projeto que proíbe o “passaporte” da vacina em João Pessoa e vereadores como Marcos Henrique (PT) e Eliza Virginia (PP), a favor e contra a iniciativa, tentam aumentar a pressão
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Deputado Cezinha de Madureira quer continuar como chefe da bancada, contrariando acordo já formalizado

Disputa por comando racha a 
Frente Evangélica no Congresso
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Processo Nr: 64097.005497/2021-46
O Comandante do 31º Batalhão de Infantaria Motorizado informa que será 
realizado, no contexto da Operação Carro-Pipa, o sorteio de lotes no dia 06 
de janeiro de 2022, às 09:00h, para os lotes remanescentes pertencentes aos 
municípios de: BARRA DE SÃO MIGUEL-PB, BOQUEIRÃO-PB e TAPEROÁ-PB. 
O credenciamento e mudança de município será aberto a quaisquer interessados 
que atendam os requisitos exigidos no certame, e ocorrerá até o dia 05 de 
janeiro de 2022, referente ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nr 01/2021 – 
Credenciamento de Pipeiros, em audiência pública a ser realizada na sede do 
31º Batalhão de Infantaria Motorizado, localizada à rua XV de Novembro, Nr 100, 
Bairro Conceição, Campina Grande – PB.

WELLINGTON JUNIO MATHEUS PIRES – TC 
Ordenador de Despesas do 31º BI Mtz

AVISO DE SORTEIO

EXÉRCITO BRASILEIRO
31° BATALHÃO DE INFANTARIA 
MOTORIZADO MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Pedro Venceslau

Partido que terá a maior 
fatia de recursos públicos para 
investir nas eleições de 2022 - 
quase R$ 1 bilhão dos fundos 
eleitoral e partidário - o União 
Brasil, resultado da fusão entre 
PSL e DEM, indicou a sua ló-
gica de alianças no jantar que 
selou nesta terça, 21, o apoio 
à candidatura do vice-gover-
nador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), ao Palácio dos 
Bandeirantes

Diferentemente de outros 
partidos, o União Brasil abriu 
mão de investir na disputa pre-
sidencial para se concentrar 
nas eleições proporcionais 
com o objetivo de eleger o 
maior número de deputados 
federais e investir em poucas 
candidaturas estaduais compe-
titivas, sendo a principal delas 
a de ACM Neto. O ex-prefeito 
de Salvador costurou o acor-
do com Garcia e terá o apoio 
do PSDB para a disputa pelo 
governo baiano.

O tamanho das bancadas 
eleitas na Câmara define a fatia 
de recursos públicos para as 
campanhas. A visão pragmá-
tica do União Brasil e de seus 
principais líderes - ACM Neto 
e Luciano Bivar - deve ser con-
frontada por forças internas 
mais alinhadas ao presidente 
Jair Bolsonaro, ou que desejam 
uma composição com Sérgio 
Moro (Podemos) ou mesmo 
com o governador paulista 
João Doria (PSDB).

“Não vamos deixar de 
conversar com Sérgio Moro. 
Inclusive alguns diálogos já 
aconteceram com o Podemos 
e com ele, mas não há indica-
tivo de apoio a ele nesse mo-
mento”, disse ACM Neto. “Va-
mos organizar os estados e só 
depois disso vamos discutir 
a aliança nacional.” Bivar cita 
conversas “em linha nacional” 
com o PSDB, MDB e Podemos. 
“São conversas que temos que 
fazer para termos uma candi-
datura exequível que atenda os 
anseios da sociedade.”

União Brasil foca em 
eleição na Câmara 

Bruno Luiz
Agência Estado

O governador de São 
Paulo e pré-candidato à Pre-
sidência da República pelo 
PSDB, João Doria, classificou 
como “crime” a declaração 
do ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, de que as mortes 
de crianças por Covid-19 não 
estão em nível que demande 
“decisões emergenciais”. A fala 
vem em um momento no qual 
o Governo Federal é pressiona-
do a iniciar a vacinação contra 
a doença na faixa etária entre 
5 e 11 anos, já autorizada pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).

“Não há patamar acei-
tável de óbitos para crian-
ças, @mqueiroga2 (perfil 
do ministro da Saúde no 
Twitter)! Isso é crime. Va-
cinas salvam crianças e 
adultos. Salvam até os lou-
cos negacionistas”, criticou 
Doria em publicação no 
Twitter na tarde de ontem.

A vacinação contra Co-
vid-19 é um dos flancos na 
disputa política entre o gover-
nador e o presidente Jair Bol-
sonaro (PL). Produzida pelo 
Instituto Butantan, ligado ao 
governo paulista, a CoronaVac 
é uma das principais platafor-
mas de campanha do tucano, 

que tenta se colocar junto ao 
eleitorado como alguém que 
tentou trazer a vacina para o 
país, enquanto Bolsonaro se 
negava a comprá-la.

Recentemente, Doria vol-
tou a atacar o presidente e o 
Ministério da Saúde, desta vez 
por causa da imunização de 
crianças entre 5 e 11 anos. Ele 
autorizou que o Estado de São 
Paulo fizesse tratativas com a 
Pfizer para a compra de vaci-
nas para essa faixa etária.

De acordo com o Sistema 
de Informações sobre Morta-
lidade do Ministério da Saú-
de, ao menos 1.148 crianças 
de 0 a 9 anos já morreram 
de Covid-19 no Brasil desde 
o início da pandemia. O nú-
mero corresponde a 0,18% 
dos óbitos pelo coronavírus, 
mas já supera o total de mor-
tes infantis por doenças com 
vacinas existentes, como mos-
trou reportagem do Estadão/
Broadcast Político.

“Os óbitos em crianças 
(por Covid-19) estão absoluta-
mente dentro de um patamar 
que não implica em decisões 
emergenciais. Ou seja, favore-
ce o Ministério da Saúde, que 
tem que tomar suas decisões 
em evidências científicas de 
qualidade”, declarou Queiroga 
a jornalistas em frente à pasta 
nessa quinta

Doria classifica fala de 
Queiroga como crime

Heloísa Cristaldo
Agência Brasi

Começou ontem o reces-
so parlamentar. As votações, 
no entanto, foram encerra-
das na terça-feira (21) com 
a conclusão da votação do 
Orçamento da União para o 
ano que vem. O Parlamento 
retoma os trabalhos em 2 de 
fevereiro de 2022. Durante o 
recesso, o Congresso Nacio-
nal funcionará sob o coman-
do de uma comissão repre-
sentativa de parlamentares. 

Em 2021, o Congresso 
aprovou mais de 150 leis 
e cinco emendas constitu-
cionais. Entre as principais 
está a PEC dos Precatórios, 
que abriu espaço fiscal de 
R$ 43,8 bilhões para a União 
gastar em 2022. A medida 
determina que a aplicação 
dos recursos economizados 
com o limite de pagamento 
de precatórios deverá ser 
utilizado exclusivamente em 
seguridade social e no pro-
grama Auxílio Brasil. 

Diversas leis foram 
aprovadas para amenizar 
o impacto da pandemia de 
Covid-19 no país. Entre elas 

está o novo auxílio emer-
gencial, proposta que criou 
mecanismos de contenção 
fiscal, controle de despesas 
com pessoal e redução de 
incentivos tributários. Tam-
bém permitiu ao Governo 
Federal pagar um auxílio 
emergencial este ano, com 
R$ 44 bilhões por fora do 
teto de gastos, para mitigar 
os efeitos da pandemia de 
Covid-19 na população mais 
vulnerável. 

Congressistas aprova-
ram uma nova reforma elei-
toral. Entre os principais 
pontos está a contagem em 
dobro dos votos dados a 
candidatos negros, índios e 
mulheres para efeito da dis-
tribuição dos recursos dos 
fundos partidário e eleitoral 
nas eleições de 2022 a 2030. 
A medida também abre uma 
possibilidade para deputa-
dos e vereadores não perde-
rem o mandato se deixarem 
os partidos, desde que haja 
anuência das legendas para 
essa saída. Além disso, fica 
prevista a mudança na data 
das posses de presidente da 
República e governadores. 
No caso do primeiro, a pos-

se será no dia 5 de janeiro, e 
no dos governadores, no dia 
seguinte, 6 de janeiro. Essa 
mudança valerá a partir da 
eleição de 2026. 

Deputados e senadores 
analisaram ainda as mudan-
ças na Lei de Improbidade 
Administrativa. O novo texto 
da lei passou a exigir a com-
provação de intenção (dolo) 
para a condenação de agen-
tes públicos. 

Propostas 
Entre as previsões de 

análise dos congressistas em 
2022 está a reforma admi-
nistrativa (PEC 32). Aprova-
da em comissão especial, a 
matéria aguarda análise pelo 
plenário da Câmara dos De-
putados. A proposta prevê a 
redução em até 25% de salá-
rios e jornada de servidores 
públicos e a previsão de a 
União, os estados e municí-
pios firmarem contrato com 
órgãos e entidades, públicos 
e privados, para a execução 
de serviços públicos. O texto 
retoma ainda a previsão de 
contratação temporária de 
servidores pelo período de 
até 10 anos. 

Outra discussão é so-
bre a reforma do Imposto 
de Renda (IR). A matéria 
já foi aprovada na Câmara 
e aguarda análise dos se-
nadores. Pelo texto, haverá 
um corte de 7% na alíquo-
ta do IR para empresas, 
que cai de 15% para 8%. A 
proposta prevê também a 
tributação do mercado fi-
nanceiro, que passará a ter 
uma taxa de 20% sobre lu-
cros e dividendos. 

O aumento para R$ 130 
mil da receita bruta anual per-
mitida para o enquadramento 
como microempreendedor 
individual (MEI) também foi 
analisado pelos parlamen-
tares. Aprovada pelos sena-
dores, a matéria deverá ser 
votada pelos deputados para 
entrar em vigor. Atualmente, 
o limite de faturamento do 
MEI é de R$ 81 mil. 

A proposta amplia de 
um para dois o número de 
empregados que podem ser 
contratados pelo microem-
preendedor. Os funcionários 
podem receber, no máximo, 
um salário mínimo ou o piso 
salarial da respectiva cate-
goria profissional.

Congresso Nacional aprovou mais 
de 150 leis e cinco emendas este ano
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Felipe Frazão 
Agência Estado

O comando da Fren-
te Parlamentar Evangé-
lica (FPE), uma das mais 
poderosas do Congresso 
Nacional, será motivo de 
mais um embate na base 
do governo Jair Bolsonaro. 
O atual presidente do gru-
po, deputado Cezinha de 
Madureira (PSD-SP), tem o 
aval de sua igreja para ficar 
por mais um ano na chefia 
da bancada, o que rompe 
com o acordo para um re-
vezamento no cargo entre 
alas da Assembleia de Deus.

Cezinha, da Assembleia 
de Deus do Brás - Ministério 
de Madureira, foi eleito em de-
zembro do ano passado para 
o biênio 2021-2022. Porém, 
para chegar ao cargo, ele fez 
um acordo com o deputado 
Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ), 
da Assembleia de Deus Vitória 
em Cristo, liderada pelo pas-
tor Silas Malafaia. Conforme 
anunciaram à época, Cezinha 
permaneceria no comando da 
frente em 2021, e Sóstenes, 
eleito vice-presidente, assu-
miria a bancada em 2022, ano 
de eleição.

Agora, o bispo Samuel 
Ferreira, um dos líderes 
religiosos do Ministério de 
Madureira - que empresta o 
nome ao deputado -, disse 
que vai fazer campanha para 
que Cezinha siga na presi-
dência da frente parlamen-
tar. “Ele hoje é presidente 
da frente, tirou um ano, e 
eu vou fazer campanha, ou 
vou lembrar o que já houve 
no passado, para continuar 
mais um ano. É um rapaz 
que defende esse governo, 
defende a igreja e defen-
de, acima de tudo, o Deus 
a quem servimos”, afirmou 

o bispo Samuel Ferreira, no 
dia 16, diante do presidente 
Bolsonaro, ministros e par-
lamentares, durante o culto 
pela posse do ministro André 
Mendonça no Supremo Tri-
bunal Federal.

Numa fala de ascendên-
cia sobre o deputado, que 
olhava para o bispo, Samuel 
Ferreira disse: “Há 15 anos 
eu tirei ele de onde estava e 
fiz dele um filho por adoção 
meu. Sei que ele tem cabedal 
e condição de ir mais longe. 
Todo mundo que está aqui 
pode ser importante, mas 
seu pai sou eu. É só isso”.

Palavra
Ao Estadão, Malafaia re-

afirmou o acordo feito há um 
ano e disse que aguardará 
para ver se Madureira “tem 
caráter e palavra”. “Vamos 
ver quem tem palavra ou 
não. Vamos aguardar para 
ver se eles têm caráter ou 
não, e vamos reagir confor-

me a decisão deles”, disse. 
“Não apenas tem um acordo 
como tem uma ata assinada 
por Cezinha e por toda a di-
reção da frente.”

Desde o início do go-
verno, há uma disputa nos 
bastidores da bancada, que 
opõe os principais líderes da 
Assembleia de Deus, maior 
igreja evangélica pentecos-
tal do país. Nos últimos dois 
anos, para evitar um racha, 
os deputados concorren-
tes retiraram candidaturas 
em cima da hora. No biênio 
2019-2020 a presidência 
ficou com o pastor Silas Câ-
mara (Republicanos-AM), 
representante político da As-
sembleia de Deus no Brasil 
em Belém, a mais influente 
na região norte. Na ocasião, 
tanto Cezinha quanto Sós-
tenes também pleiteavam o 
cargo e abriram mão. A tra-
dição na Frente é de decisão 
por aclamação, sem que haja 
votação.

Além da disputa pelo 
poder na FPE, as alas de 
Madureira e da Vitória em 
Cristo protagonizaram um 
embate na semana passada, 
na votação que tratava do 
projeto de lei que libera cas-
sinos, bingos e jogo do bicho. 
Historicamente, a bancada 
evangélica sempre rechaçou 
os jogos de azar. Nos basti-
dores, contudo, deputados 
de algumas denominações 
têm flexibilizado a posição 
contra a pauta.

Malafaia acusou Cezinha 
de firmar um acordo com o 
Centrão e o comando da Câ-
mara para facilitar a libera-
ção dos jogos. Em troca, às 
vésperas da eleição de 2022, 
o plenário aprovou a propos-
ta de emenda à Constituição 
que isentou a cobrança de 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) para 
qualquer imóvel usado por 
igrejas. Cezinha, no entanto, 
negou acordo.

O deputado Cezinha de Madureira tem o aval da igreja dele para continuar à frente da bancada evangélica na Câmara
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Na Província de Gauteng, epicentro do surto sul-africano, infecções começaram a desacelerar, segundo cientistas

Casos de Covid caem na África 
do Sul; Inglaterra tem recorde
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Combate à pandemia

Estudo indica que a terceira dose da 
AstraZeneca protege contra Ômicron
Agência Brasil

A farmacêutica AstraZe-
neca anunciou ontem que a 
terceira dose de sua vacina 
aumenta “significativamen-
te” o nível de anticorpos con-
tra a nova variante Ômicron.

Com base em estudo de 
laboratório da Universida-
de de Oxford, a AstraZeneca 
anunciou, em comunicado, 
que os níveis de anticorpos 
que neutralizam a Ômicron 
após uma terceira dose da 
vacina foram globalmente si-
milares aos níveis alcançados 
após as duas doses contra a 
variante Delta.

A farmacêutica anglo-
sueca acrescentou que “os 
níveis observados após uma 
terceira dose foram maiores 
do que os anticorpos encon-
trados em indivíduos que 
haviam sido previamente 
infectados e se recuperaram 
naturalmente” das variantes 
Alfa, Beta, Delta e linhagens 

originais do SARS-CoV-2.
A empresa  esclareceu 

que o estudo da terceira dose 
foi conduzido “de forma inde-
pendente” por investigadores 
da Universidade de Oxford, 
com quem a AstraZeneca de-
senvolveu a sua vacina.

“É muito encorajador 
ver que as vacinas atuais 
têm o potencial de proteger 
contra a Ômicron após uma 
terceira dose de reforço”, 
afirmou John Bell, um dos 
pesquisadores da Universi-
dade de Oxford que condu-
ziram o estudo.

Vários trabalhos recen-
tes, realizados em laborató-
rio, mostram que o nível de 
anticorpos diminui contra a 
Ômicron em pessoas vacinadas 
com os imunizantes da Pfizer/
BioNTech, Moderna e ainda 
mais com a vacina da Astra-
Zeneca ou da chinesa Sinovac.

Paralelamente, a Pfizer e 
a Moderna também anuncia-
ram recentemente que uma 

dose de reforço das suas 
vacinas parece aumentar 
significativamente a imuni-
dade por anticorpos, mas 
faltam dados sobre quanto 
tempo essa proteção dura. 
Embora os dados iniciais se-
jam positivos, a AstraZeneca 
anunciou na terça-feira (21) 
que está trabalhando com a 
Universidade de Oxford para 
produzir uma vacina especí-
fica para a Ômicron.

A nova variante já foi de-
tectada em 106 países e já é 
dominante em vários países, 
tendo assim superado a Del-
ta. Apesar de ser mais trans-
missível, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) afirma 
que ainda não existem dados 
que permitam concluir que 
a Ômicron é menos ou mais 
grave que Delta.

Novos estudos indicam 
que a Ômicron é mais conta-
giosa, mas menos perigosa 
que a Delta. Pesquisas rea-
lizadas no Reino Unido, na 

África do Sul e Escócia reve-
lam que as internações hos-
pitalares de doentes infecta-
dos com a variante Ômicron 
diminuem entre 40% e 45%, 
em comparação com a Delta.

Apesar de ser necessá-
rio maior número de anticor-
pos para neutralizar a nova 
variante, a OMS e o regulador 
europeu de medicamento 
consideram que as vacinas 
aprovadas para a Covid-19 
continuam eficazes contra 
a doença grave, hospitaliza-
ções e morte.

O diretor-geral da OMS 
alertou nessa quarta-feira 
(22) sobre a ilusão de que 
bastaria administrar do-
ses de reforço para sair 
da pandemia de Covid-19. 
“Nenhum país será capaz 
de sair da pandemia com 
doses de reforço e esse re-
forço não é um sinal verde 
para comemorar, como já 
avisamos anteriormente”, 
disse Tedros Adhanom.

Com base em estudo, a AstraZeneca  informou que a terceira dose de sua vacina aumenta “significativamente” o nível de anticorpos contra a nova variante

Agência Brasil

Um mês depois da des-
coberta da variante Ômicron 
do coronavírus na África do 
Sul, o número de casos na Pro-
víncia de Gauteng - epicentro 
do surto sul-africano - come-
çou a desacelerar, revelaram 
cientistas que coordenam a 
resposta à pandemia no país. 
Na direção contrária, o Reino 
Unido ultrapassou 100 mil 
novos casos na quarta-feira 
(22) pela primeira vez desde 
o início da pandemia.

Os médicos sul-africanos 
informaram também que o im-
pacto das infecções foi menor 
do que em outras ondas, ape-
sar de ainda não haver dados 
científicos que garantam que a 
cepa Ômicron seja menos gra-
ve que outras versões do vírus.

Segundo os cientistas do 
Instituto Nacional de Doenças 
Transmissíveis (NICD, na sigla 
em inglês), a curva de contá-
gios na África do Sul come-
çou a desacelerar num tem-
po mais curto 
que os surtos 
das variantes 
Delta e Beta, 
num provável 
indício de que, 
por ser mais 
contagiosa, a 
Ômicron tam-
bém retrocede 
mais rápido.

O moni-
t o r a m e n t o 
das internações e das mortes 
indica um impacto menor da 
Ômicron comparado a outras 
ondas da pandemia na África 
do Sul. O porcentual de inter-
nados com a Ômicron no país 
é de 5,7% dos casos - compa-
rado a 13% de outras ondas 
da doença.

O volume de internados 
que morreram é de 5,6% com 
a Ômicron e de 19% com ou-
tras variantes. Além disso, 
87% das mortes registradas 
na África do Sul desde novem-
bro são de não vacinados ou 
de vacinados parcialmente.

No Japão, o número geral 
de casos e mortes por corona-
vírus também está caindo e 
ainda não há uma explicação 
clara sobre o por quê, embo-

ra a nova variante altamente 
transmissível tenha aparecido 
no país e os especialistas sus-
peitem que já haja dissemina-
ção comunitária.

Doses de reforço
Autoridades de saúde sul

-africanas anunciaram ontem 
o início da aplicação geral de 
vacinas de reforço contra a 
Covid-19, em meio à rápida 
disseminação da variante 
Ômicron.

Para esta sexta-feira está 
prevista a administração das 
doses da vacina Janssen, da 
Johnson & Johnson, e no dia 
28, as da Pfizer.

A medida foi anunciada 
pelo Ministério da Saúde pou-
cas horas depois de a Autori-
dade Reguladora de Saúde da 
África do Sul (Saphra) ter dado 
“luz verde” para a aplicação de 
doses de reforço da vacina da 
Johnson & Johnson.

Aumento
O Reino Unido registrou o 

maior número 
de infecções 
por coronaví-
rus até quar-
ta-feira (22) 
- 106.122 - à 
medida que 
a  Ômicron 
se alastra ra-
p i d a m e n t e 
pelo país. O 
aumento é 
de 50% em 

relação à semana passada, 
segundo dados do governo. 
O aumento dos casos de co-
ronavírus afetou as equipes 
de hospitais, clínicas, serviços 
ferroviários, bombeiros e ser-
viços de ambulância em toda 
a Inglaterra, onde a maioria 
das restrições à pandemia 
vem sendo suspensa desde o 
início do semestre.

Antes que os novos 
números de casos fossem 
divulgados ontem, a Ingla-
terra anunciou que reduzi-
rá o número de dias que as 
pessoas são obrigadas a se 
isolar após sentir os sintomas 
da Covid-19 - de 10 para sete 
dias -, uma mudança que po-
deria ajudar a aliviar a falta 
de pessoal de saúde.

Agência Estado

O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
disse que está ansioso para 
concorrer à reeleição con-
tra Donald Trump em 2024 
e lamentou não ter agido 
mais rapidamente para 
comprar os testes caseiros 
de Covid-19 para distribuir 
ao público.

Em uma entrevista à 
emissora ABC News que 
foi ao ar na noite da quar-
ta-feira, 22, Biden disse 
que planeja se candidatar 
à reeleição se continuar 
“saudável”.

Questionado sobre a 
possibilidade de concorrer 
se isso significasse enfren-
tar o Trump, Biden disse: 
“Por que eu não concorre-
ria contra Donald Trump, 
se ele for o indicado? Isso 

aumentaria a possibilidade 
de concorrer.”

Trump disse que está 
considerando seriamente 
outra candidatura à pre-
sidência, mas não tomou 
uma decisão. Uma porta-
voz do ex-presidente ame-
ricano não respondeu ime-
diatamente a um pedido de 
comentário.

Biden também expres-
sou publicamente, pela pri-
meira vez, arrependimento 
por não ter agido antes so-
bre a distribuição gratuita 
de testes de Covid-19 para 
o público. 

Ele anunciou na terça-
feira, 21, que seu governo 
estava fazendo planos para 
comprar e distribuir 500 
milhões de testes a partir 
de janeiro. “Gostaria de ter 
pensado nisso dois meses 
antes”, disse.

Biden já admite que 
disputará a reeleição 

O Reino Unido tem 
registrado números 

maiores de infecções por 
coronavírus à medida 

que a Ômicron se alastra 
rapidamente pelo país

Agência Estado

A Food and Drug Admi-
nistration (FDA, autoridade 
sanitária dos Estados Unidos 
semelhante à Anvisa) au-
torizou, na quinta-feira, 23, 
uma segunda pílula para o 
enfrentamento da pandemia 
da Covid-19 e crescente onda 
de infecções pela variante 
Ômicron. A autorização para 
o molnupiravir, remédio an-
tiviral produzido pela Merck 
que pode ser tomado em 
casa, vem um dia depois que 
a agência liberou o comprimi-
do da Pfizer (Paxlovid). Espe-
cialistas dizem que as vacinas 
continuam como a principal 
estratégia para controlar a 
pandemia, mas os medica-
mentos ajudam a fechar o cer-
co contra o vírus.

A expectativa é que o re-
médio da Pfizer se torne a pri-
meira opção de tratamento 
contra o vírus, graças aos seus 
benefícios e efeitos colaterais 
mais brandos.

Em consequência dis-
so, espera-se que a pílula da 
Merck tenha um papel menor 
contra a pandemia. Sua ca-
pacidade de evitar infecções 
severas por causa do corona-
vírus é bem menor do que o 
anunciado inicialmente e o 
rótulo do medicamento avi-
sará de sérios problemas de 
segurança, incluindo poten-
cial complicações em recém-
nascidos.

O molnupiravir também 
traz um aviso contra o uso 
durante gravidez. Mulheres 
em idade fértil devem usar 
métodos anticoncepcionais 

durante o tratamento e por 
alguns dias depois. Já os ho-
mens devem usar o controle 
de natalidade por pelo menos 
três meses após a dose final, 
disse a FDA.

As restrições eram espe-
radas após um painel consul-
tivo da FDA. O medicamento 
foi endossado com muitas 
ressalvas e avisando que seu 
uso teria que ser estritamen-
te adaptado para os pacientes 
que mais podem se beneficiar.

A pílula da Pfizer funcio-
na de maneira diferente e não 
apresenta os mesmos riscos. 
Além disso, o medicamen-
to da Pfizer foi cerca de três 
vezes mais eficaz em testes, 
reduzindo hospitalização e 
morte em quase 90% entre os 
pacientes de alto risco, ante 
30% da Merck.

A FDA autorizou o medi-
camento da Merck para adul-
tos com sintomas de Covid 
e que enfrentam os maiores 
riscos de hospitalização, in-
cluindo idosos e pessoas com 
doenças como obesidade e 
doenças cardíacas. O Reino 
Unido já autorizado a pílula 
pela primeira vez no início de 
novembro. Os dois compri-
midos - da Pfizer e da Merck 
- ainda não têm autorização 
no Brasil.

Alguns especialistas 
questionam se haverá um 
papel importante para o me-
dicamento da Merck nos EUA 
“Na medida em que há amplo 
suprimento de pílulas da Pfi-
zer, acho que não será usado ‘’, 
avalia o Gregory Poland, mé-
dico da Mayo Clinic, referin-
do-se ao remédio da Merck.

EUA liberam segunda pílula contra 
Covid; remédio é para uso em casa

Foto: Agência Brasil
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Lojas e supermercados registraram, ontem, boa movimentação de clientes que decidiram ir ao comércio perto do Natal 

Várias são as razões que 
levaram a população às ruas 
de João Pessoa na véspera 
deste Natal. Além da falta de 
tempo para realizar as com-
pras com antecedência, a 
necessidade de adquirir os 
últimos itens para os prepa-
rativos da ceia foram alguns 
dos motivos que fizeram com 
que as pessoas visitassem o 
comércio em cima da hora. 

Mesmo já tendo compra-
do as roupas de fim de ano 
para si e para sua filha, Maria 
Vitória Freire voltou ao Centro 
da capital ontem. Aproveitando 
o dia de folga de seu esposo, a 
dona de casa foi com a família 
em busca de uma roupa para 
o companheiro. E, embora en-
tenda que nesta época do ano 
os produtos ficam mais caros, 
Maria Vitória reclama dos gas-
tos que os consumidores atra-
sados têm. “Em casa só meu es-
poso trabalha. Além de pagar o 
aluguel e as contas do mês, em 
dezembro, temos que pensar 
em comida, roupas e presen-
tes”, comenta. 

Visitando João Pessoa 
para resolver demandas pes-
soais, Haley Galdino aproveitou 
a oportunidade para levar pre-
sentes para a família, no mu-
nicípio de Curral de Cima. “As 
opções aqui são mais variadas e 
eu achei melhor comprar logo”, 
diz Haley ao explicar que ainda 
não havia adquirido os mimos 
que distribuirá hoje à noite. 

Diante da alta circulação 
de pessoas, a ambulante Patrí-
cia Ferreira notou que, mesmo 
abaixo do esperado, as vendas 
desta semana foram boas. Ven-
dedora de pelúcias e roupas, 
Patrícia comercializa itens 
cujos preços variam de R$ 10 
a R$ 50 e acredita que o preço 
inferior ao praticado nas lojas 
tenha sido um grande atrativo 
para a população. “As lojas não 
estão tão cheias e as pessoas 
precisam entrar para comprar. 
Aqui, basta o cliente passar e 
nossos produtos já são vistos”, 
observa ao notar que a movi-
mentação do comércio não se 
concentrou nas lojas de rua, 
mas sim na entrada e saída de 
shopping centers.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Paraibanos fazem compras de 
última hora e aquecem vendas

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Hoje é dia 24 de dezembro, véspera de 
Natal. Para a grande maioria das pessoas é 
o dia de reencontrar amigos e familiares, 
de passar o dia organizando a casa para 
receber as pessoas, de ir às compras de 
última hora à procura de um presente ou 
algum item do jantar que foi esquecido, 
providenciar bebida, gelo, carvão, enfim, 
uma infinidade de demandas que surgem 
nos instantes anteriores à ceia natalina tão 
tradicional na nossa sociedade.

E nessa correria, em que já estamos 
desfrutando de folga do trabalho 
é comum que nem percebamos 
quantas pessoas ainda precisam estar 
trabalhando, inclusive durante a noite 
de Natal, para que tudo em nossa festa 
aconteça como planejado. 

São milhões de empreendedores e 
funcionários que abrem mão do convívio 
da família nesse momento tão simbólico 
para que as coisas continuem funcionando. 
Bares, restaurantes, postos de combustível, 
conveniências, entregadores e quantos 
mais precisam estar na ativa para fazer o 
Natal funcionar.

Obviamente que esse sacrifício 
também gera uma recompensa. 
Está gravada na própria atitude 
empreendedora a postura de entrega 
necessária nesses momentos. 
Principalmente nos ramos de alimentação 
e entretenimento, os empreendedores já 
são acostumados a abrir mão de fins de 
semana e feriados justamente por que são 
nessas ocasiões que a possibilidade de 

maior lucratividade aconteça. Há também 
alguns mais privilegiados, que pela 
natureza familiar de seu negócio, podem 
unir as duas coisas. Confraternizar com 
sua família e celebrar boas vendas nos 
períodos festivos.

O Natal de 2021 será especialmente 
diferente para muita gente, seja pela 
saudade causada pela perda de um parente 
para essa terrível enfermidade que 
vitimou mais de 618 mil brasileiros, e que 
dificilmente alguma família não tenha sido 
atingida por essa tragédia, como também 
pelo fechamento de vários comércios 
diante da maior crise econômica da 
história recente de nosso país, com o 
desemprego chegando a atingir quase 15 
milhões de brasileiros.

Ainda assim é possível celebrar. 
Celebrar a vida dos que estão conosco, 
agradecer pelas conquistas e sobrevivência 
de muitos trabalhadores e negócios, torcer 
para que estejamos realmente no fim desse 
momento tão difícil e esperançar dias 
melhores para todos.

Portanto, neste dia de hoje, tente 
voltar a sua atenção para cada um dos 
empreendedores e trabalhadores dos 
comércios e serviços que você passar. 
Saiba que ali tem uma história de luta 
em busca de sobrevivência e de sonhos, e 
que o seu Natal em família só acontecerá 
conforme planejado, porque houve a 
contribuição de um empreendedor.

E que todos nós tenhamos, cada um 
em sua realidade, um Feliz Natal.

Feliz Natal

Prazo para 
isenção do 
IPVA segue 
até dia 30

O prazo para garantir 
a isenção do IPVA (Imposto 
sobre Propriedade Veicular e 
Automotores) em 2022 ter-
mina no dia 30 de dezembro. 
O cidadão deve requerer a 
isenção do tributo tanto pes-
soalmente, em uma das 20 re-
partições fiscais no Estado, ou 
enviar por e-mail. Se o reque-
rimento não for protocolado 
o requerimento até o último 
dia de expediente público, 
perderá o direito de garantir 
a isenção em 2022.

Com base no novo decre-
to 40.959/2020 da Portaria n° 
176/2020, a isenção se aplica 
às categorias como portado-
res de deficiência física, visual, 
mental ou autista; taxistas e 
veículos cadastrados no Mi-
nistério do Turismo na quali-
dade de transporte turístico; 
motofretistas e de motoboys 
até 150 cilindradas.

Para quem vai requerer 
a isenção via e-mail, o cidadão 
precisa enviar os documen-
tos solicitados, em formato de 
PDF, para o e-mail: gerencia.
itcd.ipva@sefaz.pb.gov.br. Os 
documentos básicos em PDF 
são: carteira de habilitação 
(CNH); CRLV (documento 
do carro); comprovante de 
residência; e laudo médico 
ou a autorização de compra 
do ICMS.

Quem optar pelo pre-
sencial deve entregar o re-
querimento com cópia dos 
documentos prévios nas re-
partições fiscais: em um dos 
cinco Centros de Atendimento 
ao Cidadão (CAC) ou em uma 
das 15 Unidades de Atendi-
mento ao Cidadão (UACs).

Foto: Edson Matos

O Centro de João Pessoa registrou alta circulação de pessoas que buscavam resolver alguma pendência antes das comemorações natalinas da noite de hoje

Ibovespa 

-0,08%
R$ 5,663

-0,05%
R$ 6,419

0,39%
R$ 7,595

-0,33%
104.891 pts

Supermercados registram movimento tranquilo
Embora tenha reservado 

tempo na semana passada 
para comprar os alimentos 
para a ceia de sua família, a 
vendedora de bilhetes para 
sorteio de prêmios, Luciene 
Santos precisou voltar ao co-
mércio na tarde de ontem. Des-
ta vez, a vendedora comprou 
bebidas e taças para a ceia. 
“A gente se programou com 
antecedência, mas sempre tem 
alguma coisa que fica faltando 
e aí é melhor resolver logo”, 
afirma Luciene, ao comentar 
que preferiu ir ao supermerca-
do durante o dia para evitar as 
filas do fim do dia. 

Mesmo com a existência 
de filas nos caixas de um dos 

supermercados do Centro de 
João Pessoa, a movimentação 
ao longo da tarde de ontem não 
foi intensa. Assim como Lucie-
ne, alguns dos clientes se ante-
ciparam aos horários de pico e 
foram ao supermercado apenas 
para complementar as compras. 
Mas há, também, pessoas que 

procuraram os supermercados 
ontem para aproveitar produtos 
mais frescos ou ainda porque 
só tiveram acesso ao salário 
durante esta semana e, agora, 
terão que enfrentar preços que, 
na opinião de Luciene, ficam 
cada vez mais salgados.

Frente à expectativa de en-
frentar corredores (e caixas) lo-
tados, os estabelecimentos dis-
puseram recomendações para o 
cumprimento das medidas em 
prevenção à Covid-19, como 
álcool em gel e demarcações 
no piso para distanciamento 
social. Contudo, circulando pelo 
comércio, foi possível observar 
que nem todos seguiam os pro-
tocolos sanitários.

Boa parte dos clientes 
preferiu antecipar as compras 

para evitar as filas que são 
frequentemente registradas 

neste período do ano

Acesse pelo QR Code a  
página da Sefaz-PB
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Foram 14.347 admissões contra 9.979 desligamentos, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho 

Paraíba tem saldo de 4,3 mil 
novos empregos em novembro
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A Paraíba gerou 4.368 
postos de trabalho em no-
vembro deste ano, resul-
tado de 14.347 admissões 
e 9.979 desligamentos de 
empregos com carteira as-
sinada. As informações são 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência, que divulgou 
ontem as Estatísticas Men-
sais do Emprego Formal, o 
Novo Caged. Os dados mos-
tram ainda que, no acumu-
lado do ano, o estado tem 
um saldo de 32.813 empre-
gos gerados, sendo 160.860 
admissões e 128.047 desli-
gamentos.

A situação na Paraí-
ba está dentro do contex-
to positivo observado no 
Brasil. Segundo o Novo Ca-
ged, o país gerou 324.112 
p o s t o s  d e 
trabalho em 
n o v e m b r o , 
resultado de 
1 . 7 7 2 . 7 6 6 
admissões e 
de 1.448.654 
desligamen-
tos. No acu-
m u l a d o  d e 
2021, o sal-
do positivo é 
de 2.992.898 
novos trabalhadores no 
mercado formal. 

Ainda em todo o país, 
o estoque de empregos for-
mais no país, que é a quan-
tidade total de vínculos 
celetistas ativos, chegou a 
41.551.993, em novembro, 
o que representa um au-
mento de 0,79% em relação 
ao mês anterior. De acordo 
com o ministro do Trabalho 
e Previdência, Onyx Loren-
zoni, é o terceiro melhor 
mês do ano na geração de 
empregos formais, atrás de 
fevereiro, que teve 389.679 
vagas criadas, e agosto, com 
375.284 novos postos de 
trabalho. “Isso é fruto de 
grande esforço da socie-
dade e do governo”, disse 
durante coletiva virtual.

Dados por setor
No mês passado, o sal-

do de empregos foi posi-

tivo em quatro dos cinco 
grupamentos de ativida-
des econômicas: serviços, 
com a criação de 180.960 
postos, distribuídos princi-
palmente nas atividades de 
informação, comunicação 
e atividades financeiras, 
imobiliárias, profissionais e 
administrativas; comércio, 
saldo positivo de 139.287 
postos; construção, mais 
12.485 postos de trabalho 
gerados; e indústria geral, 
que criou 8.177 novos em-
pregos, concentrados na 
indústria da transformação.

Dentro do setor de ser-
viços, o ministro Onyx tam-
bém destacou a criação de 
vagas no grupo alojamento 
e alimentação, com 36.416 
novos postos, o que mostra, 
segundo ele, a ampliação do 
turismo interno brasileiro. 
“É a importância que te-

mos no setor 
de turismo e 
serviços para 
incremento 
da emprega-
bilidade no 
Brasil”, disse.

Ele lem-
brou ainda 
que o setor 
de comércio 
tem partici-
pação signi-

ficativa na geração de em-
pregos nessa época do ano, 
sendo o segundo maior se-
tor com crescimento formal.

Já o setor de agricultu-
ra, pecuária, produção flo-
restal, pesca e aquicultura 
construção, por questões 
sazonais das safras, fechou 
16.797 postos de trabalho 
em novembro.Todas as re-
giões do país tiveram sal-
do positivo na geração de 
emprego, sendo que houve 
aumento de trabalho for-
mal nas 27 unidades da 
Federação.

Saiba mais
O salário médio de ad-

missão em novembro de 
2021 foi de R$ 1.778,84. 
Comparado ao mês ante-
rior, houve redução real de 
R$ 31,70 no salário médio 
de admissão, uma variação 
negativa de 1,75%.

Modernização

Sefaz lança ferramenta para emissão 
de certificado para construtores na PB

A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB) lançou 
uma ferramenta ágil, intuitiva 
e transparente do Certificado 
de Regularidade Fiscal (Cref) 
dos construtores da Paraíba 
para desburocratizar a expe-
dição do Habite-se. É o siste-
ma eletrônico e-CREF, que já 
está disponível no portal da 
Sefaz-PB (www.sefaz.pb.gov.
br), no menu “e-Fisco” e sub-
menu CREF (Habite-se).

Na última terça-feira 
(21), a Sefaz-PB publicou no 
Diário Oficial Eletrônico (Doe-
Sefaz-PB) uma nova portaria 
sobre o Cref, que, na prática, 
fecha o ciclo iniciado em abril 
deste ano, quando o governa-
dor João Azevêdo determinou 
o processo de desburocrati-
zação e a celeridade dessa 
emissão para os construtores 
na Paraíba ao criar o Cadas-
tro Positivo, que estabelecia 
o prazo de apenas dois dias 
para emissão provisória, além 
da dispensa do Cref para obras 
de até 200 metros quadrados. 

Pedido das entidades
As entidades da cons-

trução civil de João Pessoa 
haviam pleiteado mudanças 

este ano na emissão do servi-
ço do Cref. O serviço permite 
a emissão de um documento 
que certifica o contribuinte 
(pessoa física ou pessoa jurí-
dica) sobre a situação fiscal 
do construtor, para ter celeri-
dade na obtenção do Habite-
se com a gestão municipal de 
João Pessoa.

Com a nova ferramenta 
eletrônica, o 
e-Cref passa 
a controlar 
desde o pro-
tocolo do 
processo de 
análise de 
regularida-
de fiscal até 
a emissão 
do Cref. Ele 
vai informar 
por e-mail ao 
construtor e/ou seu represen-
tante legal o andamento de 
cada etapa que integra o fluxo 
de trabalho, que foi totalmente 
remodelado e racionalizado.

Sem interrupções
O novo sistema via portal 

da Sefaz-PB passa a ser 24 ho-
ras por dia e nos sete dias da 
semana. O interessado pode 

consultar pela internet se foi 
emitido o certificado. De igual 
maneira, o construtor pode 
ainda consultar se foi também 
registrada alguma pendência 
impeditiva na emissão do Cref 
por meio do link  no site.

Na prática, o novo sis-
tema e-Cref vai representar 
um salto tecnológico e uma 
nova era no relacionamento 

do Fisco com 
a sociedade 
paraibana, 
pois irá pro-
p o r c i o n a r 
aos usuários 
do serviço de 
emissão do 
Cref  mais in-
dependência 
e autonomia 
e quebrar 
toda a buro-

cracia. A integração da expedi-
ção do Habite-se da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa será 
imediata à emissão do Cref no 
portal da Sefaz-PB. Além dis-
so, o novo sistema ajudará no 
combate à fraude processual, 
posto que qualquer um pode-
rá conferir, pessoalmente, a 
autenticidade do documento.

Para ampliar e agilizar 

também a fiscalização dos 
auditores, o Núcleo do Cref, 
formado por auditores fiscais 
da 1ª Gerência Regional da Se-
faz-PB, conta agora com o po-
deroso software denominado 
de DaFNe, que faz exploração 
do conteúdo de NF-e (Nota 
Fiscal Eletrônica) e de NFC-e 
(Nota Fiscal do Consumidor 
Eletrônica), que permite a rá-
pida carga e processamento 
de milhares destes documen-
tos eletrônicos, facilitando a 
classificação de materiais e a 
seleção do que deve ser con-
siderado ou descartado na 
análise pelos mais diversos 
critérios.

O nome do software ‘DaF-
Ne’, que faz um trocadilho com 
a conhecida palavra “DaNFe” 
(Documento Auxiliar da Nota 
Fiscal Eletrônica), foi escolhi-
do também como alusão e ho-
menagem ao quadro feminino 
das auditoras da Sefaz-PB. “O 
Núcleo do CREF da Sefaz-PB 
está preparado para o início 
de uma nova era, convidando 
os construtores civis a conhe-
cerem a nova sistemática”, re-
velou o gerente da 1ª Gerência 
Regional da Sefaz-PB, André 
Filgueiras.

Daniela Amorim
Agência Estado

A alta de 0,78% na pré-
via da inflação oficial em 
dezembro foi decorrente 
de aumentos em sete dos 
nove grupos de produtos 
e serviços que integram o 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 15 
(IPCA-15), informou o Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

Os avanços de preços 
ocorreram em transpor-
tes (2,31%), habitação 
(0,90%), alimentação e 
bebidas (0,35%), vestuá-
rio (1,10%), comunicação 
(0,15%), artigos de resi-
dência (1,19%) e despesas 
pessoais (0,51%).

O grupo educação 
registrou estabil idade 

(0,00%). A única deflação 
ocorreu em saúde e cuida-
dos pessoais (-0,73%), com 
um impacto de -0,09 ponto 
porcentual.

O resultado negativo 
do grupo saúde e cuidados 
pessoais foi puxado pelos 
itens de higiene pessoal 
(-3,34%), em particular o 
perfume (-9,82%), os pro-
dutos para pele (-8,70%) e 
os artigos de maquiagem 
(-4,71%).

O resultado geral do 
IPCA-15 em dezembro foi 
decorrente de aumentos 
de preços em todas as 11 
regiões pesquisadas. A alta 
mais branda ocorreu na 
Região Metropolitana de 
Belém (0,32%), enquanto a 
maior variação foi registra-
da na Região Metropolitana 
de Salvador (1,13%).

IPCA: alta de preços 
atinge sete grupos

Cenário observado na 
Paraíba é similar ao 

registrado no restante 
do país, com a criação 

de novos postos de 
trabalho no final do ano 

24h
Novo sistema, via portal da 
Sefaz-PB, estará disponível 
nos sete dias da semana 

Akemi Nitahara 
Agência Brasil

O Índice Nacional de 
Custo da Construção – 
Mercado (INCC-M) subiu 
0,30% em dezembro, de-
sacelerando em relação a 
novembro, quando o indi-
cador aumentou 0,71%. Os 
dados foram divulgados 
ontem pelo Instituto Bra-
sileiro de Economia (Ibre) 
da Fundação Getulio Var-
gas (FGV).

Com isso, o acumulado 

do ano e de 12 meses ficou 
em 14,03%, bem acima do 
verificado em 2020, quan-
do o indicador fechou o 
ano com alta de 8,66%. No 
mês, a taxa dos materiais, 
equipamentos e serviços 
ficou em 0,49%, depois de 
subir 1,11% em novem-
bro. A elevação da parte de 
materiais e equipamentos 
foi de 0,48% em dezem-
bro, com decréscimo em 
três dos quatro subgrupos 
componentes. O destaque 
foram os materiais para 

estrutura, cuja taxa passou 
de 0,73% para -0,45%.

A variação dos servi-
ços passou de 0,49% em 
novembro para 0,57%, 
com destaque para o au-
mento da refeição pronta 
no local de trabalho, que 
passou de 0,49% para 
1,97% em dezembro. No 
mês, a mão de obra variou 
0,10%, depois de subir 
0,28% em novembro.

Entre as capitais pes-
quisadas, seis tiveram re-
dução na variação de suas 

taxas, na passagem de no-
vembro para dezembro: 
Salvador (de 0,44% para 
0,11%), Brasília (2,27% 
para 1,01%), Belo Horizon-
te (0,30% para -0,13%), 
Recife (0,71% para 0,29%), 
Rio de Janeiro (0,58% para 
0,31%) e São Paulo (0,66% 
para 0,25%).

Apenas Porto Alegre 
apresentou acréscimo em 
sua taxa de variação, onde 
o INCC-M passou de 0,27% 
em novembro para 0,43% 
em dezembro.

Construir imóveis no Brasil ficou 14% 
mais caro em 2021, constata FGV

Entre os pontos 
responsáveis 
pela alta estão 
os custos dos 
materiais e dos 
equipamentos, 
que também 
subiram   

Foto: Evandro Pereira
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Mudança ocorre porque o sinal de televisão de antenas parabólicas ocupa parte dos satélites em que acontece a operação móvel

Anatel pede que canais de TV 
desocupem banda para o 5G
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Natal, tempo de faxina

Raquew Azevêdo
Sandra

Colunista colaboradora

“Estou lavando a minha roupa, lá em casa es-
tão me chamando dondon” (“Lamento da lavadeira” 
– Cartola). Já escutei muito mainha cantando essa 
música e tantas outras do Cartola. Inclusive “O mun-
do é um moinho”. A canção brasileira é uma grande 
escola para mulheres e homens. Representam suas 
vidas, são alento, são protesto. 

Todo Natal depois do encerramento do semes-
tre letivo e do preenchimento de um sistema de 
informações regulares na universidade que traba-
lho, começo a dar conta de um ritual interior. Natal 
não é para mim uma navalha na carne, porque para 
muita gente a data é cortante, porque o excesso de 
felicidade contrasta demais com a vida real e o res-
to de todos os dias vivido. Meu amparo natalino é 
o sentimento de solidariedade que fica um pouco 
mais evidente nessa época, muita gente acaba ten-
do um rompante para fazer algum bem, mesmo que 
seletivamente. 

Detesto faxinas. Admiro, respeito e pago jus-
tamente a quem possa fazer. Trabalho árduo, exige 
força e competência, que o diga a best seller no que-
sito organização, a Marie Kondo. Eu, que já comprei 
o livro, não consigo realizar com primor essa ativi-
dade. Vivi numa casa com umas 10 pessoas. A casa 
era um brinco reluzente. Todo santo dia. Tudo isso 
às custas de uma irmã mais velha. Ser irmã mais ve-
lha é dose, é sofrido, é um lugar arquetípico duríssi-
mo. Penso que toda irmã mais velha precisa romper 
com o que é imposto. 

Quando chegou a “minha vez” de faxinar me re-
belei. Adolescente pensava, porque eu? Por quê não 
meu irmão um pouco mais novo que eu? Aí invo-
luntariamente comecei um boicote. Quebrava pra-
to, copo, xícara, vassouras, porta de armários. Não 
sabia varrer casa, algo aparentemente simples, mas 
não é. Fui vencendo porque viram que o prejuízo ia 
ser grande. Não sabia nenhuma teoria sobre divisão 
sexual do trabalho. Só tinha a revolta com a obri-
gatoriedade desse tipo de atividade para mulheres. 

Foi quando cansados de ver tudo “mal” feito e 
do custo dos meus “desastres” domésticos, fui de-
mandada a ir à fazer movimentações bancárias, fa-
zer compras (seja de mercado, supermercado). Fui 
assim sendo forjada a ser protagonista, executiva, 
pragmática. Assim construí uma brecha revolucio-
nária desse inferno que é para as mulheres o traba-
lho doméstico. Se você que me lê acha o céu, pode 
desfrutar só. 

O fato é que toda revolução por direitos iguais 
deve passar pela subjetividade, pelo interior das ca-
sas, e por mostrar que meninos e homens podem e 
devem cuidar de si mesmos, porque é o mais essen-
cial do ser humano, dar conta de sua própria sobre-
vivência. 

No Natal eu faxino a mim mesma. Tudo que é meu 
universo particular é revirado. É como diz a canção: 
“o avesso do avesso”. Entretanto, futuco lugares ex-
teriores bem íntimos, como a mochila que carrego o 
ano inteiro, colocando carteira, batom, celular, cane-
ta e caderneta (ainda uso), agora álcool e máscaras 
extras (toda pessoa neurótica precisa ter sua másca-
ra extra…), pen drive (com o cérebro anexo) e tantas 
miudezas sem as quais sua bolsa de mulher não seria 
potente como o jato invisível da Mulher Maravilha.

Faxinar a cabeça no Natal faz um bem imenso. 
Retirar pensamentos intrusivos, aquela resposta 
que você não pode dar a algum atrevimento que lhe 
trouxeram, esvaziar tudo, diluir a si mesmo, espa-
nar seus fantasmas e encontrar um desejo que es-
tava subterrâneo e colocar lá em cima da prateleira 
de sua vida e com luzes neon em cima dele. Poder 
dar a descarga em todas as m. (você sabe o sentido) 
que por ventura ainda ressoem na caixola. 

Para higienizar a alma tem que ter muita água, 
seja de choro, de rio, de mar, de cachoeira, de chu-
va, de chuveiro, e de cuia se for o caso. Banhar-se.  
“Voltar a sentir profundo como uma criança frente 
a Deus (Violeta Parra). 

Todo fim de faxina demanda um banho. “Lim-
pia” (palavra do espanhol que adoro pronunciar). 
Limpa. Regada, nutrida como as plantas, reflores-
tando a si mesma. É preciso semear fora e dentro, 
porque a desertificação é real, se amplia no solo 
devastado e em nossas almas sofridas, machuca-
das, sobreviventes. Seja qual for seu arranhão, 
tem que cuidar. 

Foto: José Paulo Lacerda/CNI

Segundo o Ministério das Comunicações, 
as cidades de Natal, São Paulo, Brasília, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte devem 

receber a infraestrutura necessária  
para a tecnologia em breve

Malwares são encontrados em aparelhos de TV
Jonas Valente 
Agência Brasil

A Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) informou ontem que 
encontrou programas maliciosos (cha-
mados no jargão técnico de malwares) 
em aparelhos que disponibilizam canais 
pagos de TV (set top boxes, no termo em 
inglês) não homologados pela agência.

Os malwares são códigos infil-
trados em um sistema de informática 
sem permissão e que realizam pro-
cedimentos prejudiciais ao software 
invadido. Eles podem, por exemplo, 
permitir que um terceiro acesse, in-
devidamente, dados do aparelho e 

das atividades realizadas nele, como 
senhas e transações.

Uma equipe de técnicos da Anatel 
analisou os equipamentos e detectou 
a presença desses programas malicio-
sos. Segundo a agência, eles podem 
permitir que criminosos acessem 
informações sensíveis dos usuários 
do serviço e também de outros dis-
positivos que estejam conectados na 
mesma rede privada. Ainda confor-
me os responsáveis pelo estudo, os 
malwares permitiam a realização de 
ataques de negação de serviço (DoS, 
no jargão técnico) que abriam espaço 
para prejudicar não somente os apa-
relhos, mas redes de telecomunicações 

em caso de uma iniciativa coordenada 
em vários aparelhos. “Dessa forma, os 
estudos realizados constataram que os 
dispositivos TV Boxes não homologa-
dos, além de violar conteúdo protegido 
por direitos autorais, também contêm 
vulnerabilidades que comprometem 
a segurança e proteção dos dados do 
usuário”, conclui o laudo técnico.

A pesquisa foi realizada pela 
Anatel em parceria com técnicos da 
Agência Nacional de Cinema (Ancine) 
e da Associação Brasileira de TV por 
Assinatura (ABTA). Foram examina-
dos equipamentos comprados em 
comércios populares que não foram 
homologados pela Anatel.

Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
publicou no Diário Oficial 
da União (DOU) de ontem 
um chamamento público 
para migração de canais de 
TV aberta para satélites que 
operam na Banda Ku.

A mudança - prevista no 
edital do padrão da quinta ge-
ração de conectividade móvel, 
o 5G - ocorre porque o sinal de 
televisão recebido por antenas 
parabólicas ocupa uma das fai-
xas de transmissão dos satéli-

tes em que acontece a operação 
do 5G standalone - ou 5G puro 
-, a chamada Banda C. 

Segundo regras fixadas 
pela Anatel, entidades que 
transmitiram sinal aberto e 
gratuito de televisão na faixa 
de 3.625 megahertz (MHz) a 
3.700 MHz até o dia 27 de se-
tembro de 2021 deverão fazer 
a adaptação, além de todas as 
concessionárias de radiodi-
fusão que também operam 
na frequência. Empresas que 
atendem aos requisitos deve-
rão se pronunciar e comunicar 
a agência reguladora até o dia 

24 de janeiro de 2022 para fa-
zer a migração. 

Cronograma
Na semana passada, o 

ministro das Comunicações, 
Fábio Faria, falou sobre o cro-
nograma de implantação da 
quinta geração de conectivi-
dade móvel. Segundo o minis-
tro, Natal, São Paulo, Brasília, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte 
devem receber a infraestrutura 
necessária para a tecnologia 
em breve. A operadora de te-
lecomunicações TIM, que foi 
uma das arrematantes do lei-

lão do 5G, informou que já está 
em processo de execução do 
chamado 5G Full - o que usa 
as bandas específicas dedica-
das ao funcionamento pleno 
da tecnologia - nessas cidades.

Empresas devem 
comunicar à agência 

reguladora a necessidade 
de fazer a adaptação até 

o dia 24 de janeiro

A Ambev anunciou on-
tem que vai construir uma 
nova fábrica de vidros sus-
tentáveis. Além de abastecer 
todo o país, a unidade repre-
senta a aposta no desenvolvi-
mento da logística reversa e 
economia circular. Com pre-
visão de começar a operar 
em 2025, a unidade ficará no 
Paraná e vai ter um investi-
mento de R$ 870 milhões.

Toda a produção estará 
alinhada à meta da compa-
nhia de ter 100% dos seus 
produtos em embalagens 
retornáveis ou feitas majo-
ritariamente de conteúdo 
reciclado até 2025. A fábrica 
de vidros produzirá garrafas 

a partir da reciclagem de ca-
cos, recolhidos em parcerias 
com empresas de logística 
reversa e cooperativas. A 
nova planta terá capacidade 
de produzir garrafas long 
neck, 300ml, 600ml e 1L 
para diversos rótulos, como 
Stella Artois, Becks e Spaten, 
e abastecerá suas cerveja-
rias em diversos estados, 
além do próprio Paraná. 

Além disso, a unidade 
nascerá com 100% de ener-
gia elétrica renovável e será 
preparada para operar com 
biocombustíveis. Contará 
com uma estação para trata-
mento de 100% dos efluen-
tes gerados e reaproveita-

mento da água utilizada no 
processo e várias tecnologias 
de ponta, garantindo alta efi-
ciência hídrica e energética.

“A nova fábrica de vi-
dros vai impulsionar um 
futuro cada vez mais susten-
tável. Essa novidade vai im-
pactar positivamente todo 
o ecossistema de logística 
reversa. Além da meta de 
embalagem circular, a cons-
trução endereça outros com-
promissos da companhia, 
como ter 100% da energia 
proveniente de fontes re-
nováveis. Somos uma com-
panhia brasileira e estamos 
investindo na retomada por 
um futuro com mais razões 

para brindar”, afirma Rodri-
go Figueiredo, vice-presi-
dente de Sustentabilidade e 
Suprimentos da Ambev.

A primeira fábrica de 
vidros da Ambev, inaugu-
rada em 2008 no Rio de Ja-
neiro, é hoje a vidreira que 
trabalha com o maior per-
centual de material recicla-
do do Brasil. Neste ano, fez 
- de forma pioneira depois 
de alguns anos de pesquisa 
e desenvolvimento - a sua 
primeira garrafa de vidro 
100% reciclado no país em 
escala industrial, resultado 
de um trabalho que conec-
ta inovação e tecnologia no 
processo de reciclagem. 

Ambev anuncia construção de nova 
fábrica de vidros sustentáveis no país
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Pesquisadores da UFPB vão avaliar os efeitos de longo prazo do consumo dessas substâncias na saúde das populações

Pesquisadores da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) avaliarão, durante os 
próximos três anos, os efeitos 
a longo prazo do consumo de 
água contaminada por agro-
tóxicos na Paraíba.

Dados do Sistema de In-
formação de Vigilância da Qua-
lidade da Água para Consumo 
Humano (Sisagua), gerencia-
do pelo Programa Nacional 
de Vigilância da Qualidade da 
Água para consumo Humano 
(Vigiagua) do Ministério da 
Saúde brasileiro, indicam que 
12 agrotóxicos foram detecta-
dos em amostras de água potá-
vel de municípios paraibanos, 
coletadas entre 2014 e 2017.

As coletas foram realiza-
das nos municípios de Conde, 
Santa Rita, Itapororoca, Sapé 
e Sertãozinho, na região geo-
gráfica intermediária de João 
Pessoa; Areia e Boqueirão, na 
região geográfica interme-
diária de Campina Grande; e 
Coremas, Juru e Sertãozinho, 
na região geográfica interme-
diária de Patos.

Entre os agrotóxicos pre-
sentes em todas as amostras, 
estão os herbicidas ácido 2,4 
diclorofenoxiacético e atrazi-
na; e o inseticida clorpirifós. De 
acordo com o coordenador do 
projeto de pesquisa e professor 
do Departamento de Biologia 
Molecular da UFPB Davi Felipe 
Farias, esses três agrotóxicos 
podem provocar consequên-
cias adversas agudas e crônicas 
à saúde humana.

“Estudos com animais 
vertebrados evidenciam di-
ferentes efeitos tóxicos após 
exposição a esses químicos. 
A atrazina já foi banida em 
vários países, uma vez que 
estudos têm mostrado que, 
mesmo em baixas concentra-
ções, esta substância ocasiona 
implicações nocivas tais como 
disfunção endócrina, redução 

da capacidade reprodutiva e 
infertilidade, além de sequelas 
passadas de pais para filhos”, 
afirma o coordenador do es-
tudo da UFPB.

Com relação ao ácido 2,4 
diclorofenoxiacético, Davi Feli-
pe Farias explica que já se tem 
muitas informações sobre os 
seus efeitos agudos, que in-
cluem mortalidade, malforma-
ções, danos ao DNA e, especial-
mente, hepáticos.

Já o principal risco as-
sociado ao clorpirifós está 
relacionado ao seu potencial 
de danos ao sistema nervoso 
durante o desenvolvimento 
humano, que incluem casos 
de transtorno do espectro do 
autista (TEA), diminuição do 
Quociente de Inteligência (QI) 

e da compreensão verbal. Em 
adultos, a exposição ao clorpi-
rifós é ligada ao aumento dos 
casos de doenças neurodege-
nerativas como Alzheimer e 
Parkinson.

Davi Felipe Farias pontua 
que, apesar dos níveis desses 
agrotóxicos detectados em 
água potável de municípios 
paraibanos não serem superio-
res ao Valor Máximo Permitido 
(VMP) pela legislação brasilei-
ra, o fato desse parâmetro ser 
baseado principalmente em 
estudos de toxicidade aguda 
cria uma lacuna no conheci-
mento sobre os efeitos crô-
nicos [que duram de meses 
a anos] da exposição a essas 
substâncias, o que gera uma 

dúvida acerca da segurança 
dos VMPs estabelecidos.

O professor e pesquisa-
dor da UFPB também destaca 
que tão importante quanto 
conhecer os efeitos dessas 
substâncias isoladas é tentar 
compreender seus impactos 
em misturas, já que os conta-
minantes estão presentes na 
água como misturas comple-
xas, podendo apresentar es-
tabilidade e efeitos biológicos 
bastante distintos daqueles 
conhecidos na forma isolada.

Nos experimentos da pes-
quisa, será utilizado o animal 
de laboratório peixe-zebra 
(Danio rerio) a fim de verificar 
os efeitos tóxicos da exposição 
aos agrotóxicos, por meio de 
ensaios em diferentes estágios 
da vida do animal aquático: 
embrião, larva e adultos.

A maior parte do proje-
to será realizada na Unidade 
de Produção de Organismos 
Modelo Não Convencionais 
(UniPOM) e no Laboratório 
de Avaliação de Risco de Novas 
Tecnologias (LabRisco), ambos 
localizados no Departamen-
to de Biologia Molecular do 
Centro de Ciências Exatas e da 
Natureza (CCEN) da UFPB, no 
Campus I, em João Pessoa.

Outra parte dos testes 
ocorrerá no Laboratório de 
Biologia do Desenvolvimen-
to (Labid) e no Laboratório 
de Biomoléculas de Organis-
mos Aquáticos (Bioaqua), no 
mesmo Centro de Ensino da 
UFPB. Também serão usados 
a infraestrutura do Programa 
de Pós-graduação em Biologia 
Celular e Molecular e alguns 
equipamentos de outros la-
boratórios do Departamento 
de Biologia Molecular da Uni-
versidade.

O projeto de pesquisa terá 
financiamento da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado da 
Paraíba (Fapesq), na ordem 

Água potável de cidades da 
PB têm 12 tipos de agrotóxico

INPI concede carta patente à 
UFCG de invenção em alimentos

Documento foi entregue 
em cerimônia na manhã des-
sa quarta-feira, 22, aos inven-
tores: a doutoranda Gilmara 
Carneiro e o professor Osvaldo 
Soares

 Líder no ranking nacio-
nal de registro de patentes de 
invenção 2020, do Instituto 
Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI), a Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) acaba de conquistar 
sua primeira carta patente. O 
documento foi entregue nessa 
quarta-feira, dia 21, em ceri-
mônia na Unidade Acadêmica 
de Engenharia de Alimentos, 
no campus sede. 

Fruto da pesquisa de dou-
torado em Engenharia de Pro-
cessos da aluna Gilmara Gur-
jão Carneiro, orientada pelo 
professor Osvaldo Soares da 
Silva, a invenção busca atender 
indústrias alimentícias e esta-
belecimentos de ensino que 
usam pós desidratados e que 
dependem de fornecedores 
com matéria-prima importa-
da, cara e de difícil acesso.

 A invenção consiste no 
processo de produção de 
fruta-pão em pó desidratada 
em secador por atomização 
(método spray drying) para 

ser utilizada na secagem de 
sucos de frutas, extratos de 
plantas, sopas líquidas e ou-
tras suspensões. A patente foi 
concedida pelo INPI no último 
dia 14 de dezembro. 

“Como o pó da fruta-pão 
é rico em amido, ele ajuda o 
suco de frutas (rico em açúcar) 
e as suspensões a não gruda-
rem ou caramelizarem nas 
paredes do equipamento que 
está sendo usado para fazer 
a secagem do suco. Ou seja, 
evita as perdas de material na 
fabricação dos produtos em 
pó encontrados no comércio”, 
explica o professor Osvaldo.

O reitor Antonio Fernan-
des, ao parabenizar os pesqui-
sadores, estendeu os votos a 
toda comunidade acadêmica e 
destacou a importância dessa 
conquista, como “um marco 
na linha do tempo da história 
institucional, demarcando um 
novo tempo e espaço de pro-
jeção da UFCG nos cenários 
nacional e internacional”.

Segundo o coordena-
dor do Núcleo de Inovação e 
Transferência de Tecnologia 
(NITT) da UFCG, Renan Gus-
mão, a concessão da primei-
ra patente da UFCG mostra 
o potencial e qualidade dos 

produtos tecnológicos desen-
volvidos a partir dos grupos de 
pesquisa.

“A possibilidade da trans-
ferência e licenciamento da 
tecnologia aumenta, devido a 
um maior interesse por par-
te de outros atores do ecos-
sistema de inovação, com 
possibilidade de geração de 
mais recursos, que podem ser 
aplicados em atividades de 
pesquisa e inovação dentro da 
Universidade”, observou.

O que é patente ?
Patente é o direito, con-

cedido a um inventor ou ti-
tular pelo Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial 
(INPI), que oferece o uso ex-
clusivo de uma invenção por 
um período de 20 anos. A 
patente impede que terceiros 
possam produzir, usar, colo-
car à venda, vender ou im-
portar, sem o consentimento 
do detentor da patente.

Para ser concedida, a 
patente, após análise de téc-
nicos especializados do INPI, 
precisa atender a critérios 
específicos, tais como: apre-
sentar novidade, atividade 
inventiva e aplicabilidade 
industrial.

de R$ 64 mil. O recurso será 
utilizado para aquisição de 
materiais e equipamentos ne-
cessários para a realização dos 
experimentos.

Na UFPB, também parti-
ciparão do projeto de pesqui-
sa os professores Luis Fer-
nando dos Santos, Augusto 
de Freitas Júnior e Helane da 
Costa, a técnica de laboratório 

Juliana Souza, os mestrandos 
Thalia Andrade Silva, Juceli-
nelcia Sebastião e Leanderson 
da Silva Silvestre e outros es-
tudantes de pós-graduação e 
de iniciação científica, além de 
pesquisadores da Universida-
de Federal do Ceará (UFCE) e 
da Universidade Federal de 
Jataí (UFJ).

“Acreditamos que os re-

sultados obtidos após a rea-
lização do projeto trarão in-
formações importantes que 
contribuirão para a manu-
tenção ou estabelecimento 
de novos limites seguros da 
atrazina, do 2,4 diclorofeno-
xiacético e do clorpirifós na 
água destinada ao consumo 
humano”, conjectura Davi Fe-
lipe Farias.

Já há estudos com animais vertebrados que evidenciam diferentes efeitos tóxicos após exposição a esses químicos 

Foto: Divulgação
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O projeto terá 
financiamento da 

Fundação de Apoio à 
Pesquisa da Paraíba, na 

ordem de R$ 64 mil



Federação trabalha também para sediar corrida da Stock Car, depois de uma temporada de muitas realizações

Os atropelos do perío-
do da pandemia em 2021 
não surtiram efeitos no 
esporte das quatro rodas 
na Paraíba. Pelo menos, no 
automobilismo paraibano 
o cenário foi de uma tem-
porada repleta de gran-
des competições a nível 
local, regional e nacional 
disputados nas duas prin-
cipais pistas do estado, 
no Circuito Internacio-
nal Paladino, localizado 
no município de Conde e 
também no Autódromo 
Internacional da Paraíba, 
em São Miguel de Taipu. 
Embalado pelo sucesso, a 
Federação Paraibana de 
Automobilismo projeta a 
realização de dois grandes 
eventos em solo paraiba-
no no próximo ano com 
uma prova da stock car e 
a etapa final da Regional 
Cup de Kart, que integra o 
Campeonato Sul-America-
no da categoria. 

No Circuito Paladino, 
referendado pela Federa-

ção Internacional de Auto-
mobilismo, como a melhor 
pista de kart das Améri-
cas, foram realizadas sete 
etapas do Campeonato 
Paraibano e a etapa final 
do Campeonato Nordeste. 
“Cumprimos todo o nos-
so calendário esportivo 
com as competições sendo 
disputadas de forma acir-
rada. O circuito foi pal-
co de momentos marcan-
tes. A grande conquista 
foi sediar a etapa final do 
Campeonato Nordeste de 
Kart. Em 2022, novamen-
te iremos sediar outras 
etapas da competição re-
gional em nosso circuito”, 
comentou Luciano Wan-
derley Neto, diretor ad-
ministrativo do Circuito 
Internacional Paladino.

Autódromo
Local do desenvolvi-

mento do automobilismo 
no estado, o Autódromo 
Internacional da Paraíba 
recebeu etapas das pro-
vas do SuperTurismo e a 
Pálio Cup. O campeona-
to estadual apontou os 
seguintes campeões por 
categoria: SuperTurismo 
- Fernando Pessoa; Palio-
Cup - Jonas Correia; Classe 
2 B - Lindolfo JR; Classe 2 
A - Thiago Melo; Classe 1 B 
- Claudio Paulista; Classe 
1 A -Beto Pontes; Classic 
Carburado – Thiago Aure-
liano; e na Classic Injetado 
– Robinho.

No comando da dire-
ção de provas da Federa-
ção de Automobilismo da 

Paraíba, Garibaldi Cunha 
comemora os feitos do ca-
lendário anual no estado. 
Segundo ele, a projeção 
é que em 2022 a Paraíba 
seja palco de novas com-
petições de níveis nacio-
nais e internacionais.

“ N e s s e  p e r í o d o  d e 
pandemia seguimos todos 
os protocolos sanitários 
e tivemos o calendário de 
competições sendo cumpri-
do sem nenhum incidente.

Stock Car Brasil
O sucesso do auto-

mobilismo paraibano em 

2021 pode refletir novas 
conquistas para esse es-
porte no estado. É que a 
partir de 2022 a Paraíba 
vai sediar uma etapa do 
Regional Cup, o Campeo-
nato Sul-Americano de 
Kart e ainda uma etapa da 
Stok Car Brasil.

A Regional Cup é uma 
disputa de Kart que será 
organizada pela Federa-
ção Internacional Auto-
mobilismo (FIA) e a Con-
federação Internacional 
de Kart (CIK) e disputada 
em três etapas. A primeira 
no Speed Park, em Birigui
-SP. Depois, a disputa terá 

uma etapa no Kartódro-
mo de Imperatriz-MA. A 
terceira e última etapa da 
prova, que vai reunir pilo-
tos de países da América 
do Sul, já está confirmada 
para os dias 5 e 6 de agos-
to, no Circuito Internacio-
nal Paladino, na cidade de 
Conde.

A Federação Paraiba-
na de Automobilismo tam-
bém formula tratativas 
para trazer para as pistas 
paraibanas uma etapa da 
Stock Car Brasil, principal 
categoria de automobi-
lismo do país.  De acordo 
com o diretor de provas 

do Circuito Paraibano de 
Aumobilismo, Garibaldi 
Cunha, a proposta é reali-
zar o evento numa pista de 
rua, montada no entorno 
da Estação Ciência.

“O nosso grande mar-
co seria conseguir trazer 
uma etapa da stock car 
para o estado. Já recebe-
mos a visita de diretores 
e engenheiros da Confede-
ração Brasileira de Auto-
milismo para viabilizar a 
estrutura. As expectativas 
são positivas e em breve 
poderemos sediar esse 
evento também aqui na 
Paraíba”, comentou.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Paraíba terá uma etapa do
kart internacional em 2022

Paradesporto
O paradesporto paraibano brilhou em 2021 e teve 
em Silvana Fernandes (foto), do parataekwondo, 
um dos seus grandes destaques. Página 22
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Foto: Divulgação/Stock Car

A Federação Paraibana de Automobilismo está trabalhando no sentido de realizar uma prova da Stock Car Brasil, em João Pessoa, no próximo ano

Foto: Divulgação/jampakart

Pilotos de vários estados aceleraram 
bastante na temporada de 2021 no 
Circuito Internacional Paladino, na 
cidade de Conde

 Cumprimos todo o 
nosso calendário 
esportivo com as 

competições sendo 
disputadas de forma 

acirrada. O circuito foi 
palco de momentos 

marcantes 



Esportes

Vários paratletas se destacaram ao longo da temporada nas mais diversas competições realizadas pelo mundo
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Paradesporto paraibano tem 
ano de grandes conquistas
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O regulamento para o I Campeonato de Travinha 
das Oito Ruas foi minuciosamente planejado. Havia 
previsão para tudo quanto fosse conflito, desde as 
possíveis irregularidades nas inscrições dos atletas, 
passando por embates sobre faltas, cobrança de pe-
nalidades, regras para expulsões, desempate. Até a 
forma como a bola deveria passar por entre as traves 
para que o gol fosse validado estava prevista. Como 
Cristina havia passado por média em todas as disci-
plinas na escola, teve tempo de sobra para se dedicar 
à elaboração de cada item, o que para ela era também 
motivo de diversão. 

Os meninos não entendiam pra que tanta regra 
e chegavam para espiar o trabalho da menina que 
tentava prever tudo o que podia dar errado no futu-
ro próximo. Aqui e ali, metiam um pitaco, que logo 
era refutado com bons argumentos. Esqueciam eles 
que a pitaqueira do bairro era ela! “Virada no tra-
que”, como diziam seus pais, Cristina era conhecida 
por se meter em tudo. Mas o que deixava os meninos 
virados do avesso era sua perspicácia, pois não ha-
via um pitaco sequer que não fosse pertinente. Em 
todo lugar onde a menina dava sua opinião, eles até 
entortavam a cara no início, mas depois percebiam 
que vinha a ser para melhor. 

Como havia sido acordado pelos idealizadores da 
competição, Cristina ficaria responsável pelas regras, 
mas na hora de rolar a bola, entraria como jogadora. 
Para o lugar do árbitro, chamaram Henrique, o meni-
no que morava de frente ao campo. Ruim de bola que 
só ele, mas bom de métrica e exímio prestador de aten-
ção. Tinha tudo para dar certo como juiz de futebol. 

Regulamento finalizado e revisado, está tudo 
pronto para a abertura do registro das equipes. Para 
garantir a competitividade, a regra havia sido ajus-
tada: cada partida se encerraria com três gols ou 15 
minutos, mais prorrogação de cinco minutos com gol 
de ouro em caso de empate no tempo normal. Caso o 
empate fosse mantido, seguiriam os pênaltis.

O trio composto por Cristina, Davi e Gabriel entra 
como favorito para a conquista do título. Mas a taça 
não deve vir assim tão fácil, pois muita gente se inte-
ressou no evento e as inscrições superaram todas as 
expectativas. Até quem nem jogava tanta bola assim 
resolveu arriscar. Gabriel e Davi veem os adversários 
sem tanto preparo como um treino leve. Para Cristi-
na, não. Todo trio merece respeito. Ela não conta com 
nada além do seu próprio esforço. Desconsidera, as-
sim, a própria sorte, da mesma forma que não subesti-
ma a ventura do rival. 

O grande número de trios inscritos obrigou 
a competição a usar a regra que previa um mode-
lo unicamente eliminatório em todas as partidas. É 
preciso respeitar cada adversário, pois um deslize 
pode resultar em desclassificação. Assim pensa Cris-
tina em seu ritual de concentração à beira do campo, 
enquanto seus dois companheiros de trio caçoam do 
primeiro adversário. 

O trio dos irmãos de barro era conhecido da vi-
zinhança, mas Jair, o mais velho, nunca tinha jogado 
bola naquele campo. Ele sempre estava por lá, princi-
palmente nos fins de semana. E dizia que não aparecia 
nos outros dias porque estudava em tempo integral. 
Eram conhecidos como “irmãos de barro” porque ti-
nham medo de tomar banho de açude. 

Foi no excesso de confiança de Davi e Gabriel que 
Jair marcou dois gols em três minutos. E como era 
bom de bola o mais velho dos ‘barrentos’! Indignada, 
Cristina pede tempo, dá um puxão de orelha nos dois 
parceiros e muda o posicionamento tático do trio. Ela 
coloca os dois meninos plantados na zaga para impe-
dir o gol da eliminação enquanto deixa o meio campo e 
vai sozinha ao ataque. O campeonato mal começara e 
já era momento de tudo ou nada para os três que mais 
sonharam viver a emoção daquela disputa. 

(continua…)

A menina da regra 
(parte 2 de 3)

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

O paradesporto da Pa-
raíba enfrentou um ano de 
desafios por conta do perío-
do da pandemia, mas apesar 
de tudo conseguiu resulta-
dos expressivos ao longo de 
2021. Mesmo com a suspen-
são dos Jogos Paraescolares 
no estado, os atletas parai-
banos conseguiram garantir 
medalhas em competições 
importantes do calendário 
paraesportivo, graças à rea-
lização de projetos espor-
tivos voltados para atletas 
portadores de necessidades 
especiais.

“Os nossos resultados 
foram positivos. Com a pan-
demia, os Jogos Paraesco-
lares da Paraíba não foram 
realizados durante duas edi-
ções. Conseguimos fazer a 
seletiva de atletas   por meio 
de indicações dos nossos téc-
nicos. Eles foram quem esco-
lheram os melhores atletas 
de 12 a 17 anos, que se des-
tacaram nas Paralimpíadas 
Paraescolares, em São Paulo”, 
afirmou Jean Klaud Azevedo, 
gerente executivo de Para-
desporto da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer 
da Paraíba.

Um dos grandes proje-
tos que acontece na Paraíba e 
contribui para a performan-
ce e a garantia de bons resul-
tados é o programa “Paraíba 
Paralímpico”. Desde 2012, 
o programa do Governo do 
Estado oferece aulas para 
pessoas com deficiência nas 
modalidades de goalball, fu-
tebol de cinco (para deficien-
tes visuais), vôlei sentado e 
bocha paralímpica, com as 
aulas  acontecendo em 42 
polos de todas as regiões do 
estado.

De acordo com Jean 
Klaud, esse programa reve-
lou o multicampeão para-
límpico Petrúcio Ferreira. “O 
Projeto Paraíba Paralímpico 
tem sido uma grande oportu-
nidade para o estado revelar 
e explorar o potencial de jo-
vens atletas. Petrúcio Ferrei-
ra foi descoberto em São José 
do Brejo do Cruz. Trouxemos 
ele para participar dos Jogos 
Paraescolares e o resto da 
história todos já sabem”, co-
memorou.

Os Jogos Paraescolares 
da Paraíba são parâmetros 
para a seleção dos que vão 
participar das Paralimpía-
das Escolares Brasileiras. E 
na atual edição, ocorrida no 
mês de novembro, em São 
Paulo – SP, a Paraíba fez bo-

Fotos: Divulgação/Sejel

Paraíba mostrou a sua força nas Paralimpíadas Escolares com a conquista de 60 medalhas na edição disputada no mês passado em São Paulo

nito e se destacou como um 
dos estados mais premiados 
da competição.

“Nessa edição conquis-
tamos 60 medalhas nos Jogos 
Paraescolares em São Pau-
lo. Ficamos entre os cinco 
melhores estados do Brasil 
entre todas as Federações. 

Vários de nossos atletas se 
destacaram, entre eles, Jo-
vânio Lucena, um atleta de 
basquete para cadeirante 
com apenas 16 anos, e que 
futuramente será avaliado 
pelo Comitê Paralímpico Bra-
sileiro”, comentou Klaud.

Ao todo, e delegação pa-
ralímpica paraibana somou 

33 medalhas de ouro, 15 de 
prata e 12 de bronze nas 
modalidades atletismo, lan-
çamento de pelota, natação, 
salto em distância, arremes-
so de peso, lançamento de 
dardo, lançamento de disco, 
badminton, basquete, bocha 
e tênis de mesa, no even-
to que aconteceu no mês 
passado, na capital paulista.  
Conquistas que renderam 
ao estado a quinta colocação 
geral no país e o melhor de-
sempenho da região Norte/
Nordeste.

Nas Paralimpiadas de 
Tóquio não foi diferente, a 
Paraíba mais uma vez foi des-
taque. Três atletas ganharam 
a medalha de ouro no futebol 
de 5 – Damião Robson, Ma-
theus  Costa e Luan Lacerda. 
Petrúcio Ferreira manteve 
o favoritismo e levou rouro 
nos 100 metros rasos e ainda 
conquistou o bronze nos 400 
metros. Cícero Valdiran ficou 
com o bronze no lançamento 
de dardo; no parataekwondo, 
Silvana Fernandes conquis-
tou o bronze. A lista ainda 
tem Emerson Silva e José Ro-

berto, atletas que integraram 
a equipe brasileira campeã 
no goalball.

Para continuar com a 
sequência de bons resulta-
dos, o gerente executivo de 
Paradesporto da Paraíba já 
articula a retomada dos Jogos 
Paraescolares em 2022, bem 
como a ampliação do progra-
ma Paraíba Paralimpico.

“Os resultados foram 
fantásticos. Temos que dar 
continuidade ao trabalho 
para que nossos atletas pos-
sam continuar brilhando pelo 
Brasil e no exterior, como fez 
recentemente Silvana Fer-
nandes, campeã mundial de 
parataekwondo, na Turquia, 
no início deste mês. Portan-
to, já estamos articulando a 
retomada dos Jogos Paraes-
colares no estado, bem como, 
a implementação de novos 
polos do Programa Paraíba 
Paralímpico, oferecendo as 
condições necessárias aos 
professores para que eles 
desenvolvam um trabalho 
qualificado e promovam mais 
inclusão social através do es-
porte”, finalizou.

 Os resultados foram 
fantásticos. Temos que 
dar continuidade ao 
trabalho para que 

nossos atletas possam 
continuar brilhando pelo 
Brasil e no exterior 

Jovânio Lucena, de 16 anos, atleta de basquete para cadeirante, foi o destaque paraibano nas Paralimpíadas 
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Comitê faz balanço extremamente positivo dos atletas nos Jogos Olímpicos e nos Campeonatos Mundiais
O ano de 2021 foi espe-

cial para o esporte olímpico 
brasileiro. A mais desafiado-
ra preparação olímpica de 
todos os tempos foi coroada 
com uma participação his-
tórica do Brasil em Tóquio 
2020. Se não bastasse o re-
corde de 21 medalhas nos 
Jogos Olímpicos, o espor-
te nacional manteve o bom 
rendimento e terminou a 
temporada com resultados 
expressivos em diversas mo-
dalidades. Com boas pers-
pectivas, agora o olhar do 
Comitê Olímpico do Brasil 
já está voltado para 2022 
com Campeonatos Mundiais, 
competições multiesportivas 
e planejamento para os Jogos 
Olímpicos Paris 2024.

“O esporte brasileiro en-
cerrará 2021 de forma ex-
tremamente positiva. Foram 
inúmeros desafios e, graças 
ao talento do atleta brasi-
leiro aliada à competência 
dos profissionais envolvi-
dos, conquistamos o melhor 
resultado de nossa história 
em Jogos Olímpicos. Mesmo 
depois de Tóquio, tivemos 
ainda outras conquistas que 
demonstram que o trabalho 
do COB, em conjunto com 
as Confederações, foi bem-
sucedido e está na direção 
certa. Procuramos oferecer 
soluções inéditas para pro-
blemas até então inimagi-
náveis e atravessarmos da 
melhor forma possível as 
dificuldades ocasionadas 
pela pandemia”, afirmou o 
presidente do COB, Paulo 
Wanderley Teixeira. 

COB avalia como especial 
o ano do esporte olímpico
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Mesmo diante de um ce-
nário de pandemia, o COB 
conseguiu readequar seu 
planejamento rapidamente 
através de inúmeras ações de 
suporte ao sistema esportivo 
nacional. E o resultado veio 
nos Jogos Olímpicos de Tó-
quio com marcas históricas 
como o recorde de medalhas 
conquistadas; maior número 
de ouros em uma edição (7), 
igualando os Jogos Rio 2016; 
e pódios em 13 diferentes 
modalidades (atletismo, 
boxe, canoagem velocidade, 
futebol, ginástica artística, 
judô, maratonas aquáticas, 
natação, skate, surfe, tênis, 
vela e vôlei). Esta foi apenas 
a segunda vez que um país 
apresentou melhora de re-
sultados após ter sediado os 

Jogos na edição anterior. An-
tes, somente a Grã-Bretanha 
havia alcançado tal feito com 
Londres 2012 e Rio 2016.

Geração nova
A nova geração do espor-

te brasileiro também mostrou 
serviço em 2021. Na primeira 
edição dos Jogos Pan-Ameri-
canos Júnior, em Cali, em no-
vembro, só deu Brasil. O país 
terminou a competição na 
liderança do quadro de me-
dalhas com 164 medalhas: 59 
ouros, 49 pratas e 56 bronzes. 
A delegação verde e amarela 
foi ao pódio em 35 das 38 
modalidades e conquistou 77 
vagas para os Jogos Pan-Ame-
ricanos de Santiago 2023.

O ano vitorioso do espor-
te nacional não se resumiu so-

mente aos Jogos de Tóquio e 
Cali. Comprovando a evolução 
consistente do Brasil no cená-
rio esportivo internacional, 
diversas modalidades tam-
bém alcançaram resultados 
importantes na temporada. O 
país subiu ao pódio nos cam-
peonatos mundiais de boxe, 
ginástica artística, karatê, tiro 
com arco e vela (classe 49er 
FX). Além disso, Ana Marcela 
Cunha manteve a hegemonia 
e conquistou o pentacampe-
onato do Circuito Mundial 
de Maratonas Aquáticas. O 
surfe e o skate comprovaram 
a força verde e amarela em 
seus circuitos com o tricam-
peonato mundial de Gabriel 
Medina e o bi de Pâmela Rosa 
no street, que ainda teve Rays-
sa Leal como vice. Enquanto 

alguns atletas aproveitam o 
fim de ano para descansar e 
recarregar as baterias, outros 
já se preparam suas malas 
para encarar o frio dos Jogos 
Olímpicos de Inverno de Pe-
quim, em fevereiro. O Brasil já 
tem quatro vagas garantidas e 
pode levar até 14 atletas para 
a competição.  

Outros dois  eventos 
multiesportivos, com dele-
gações organizadas pelo COB 
estão previstos para 2022: 
Jogos Sul-Americanos da Ju-
ventude, entre abril e maio, 
em Rosário (ARG), e Jogos 
Sul-Americanos, em Assun-
ção (PAR), em outubro. Este 
último terá delegação de cer-
ca de 500 atletas e distribui-
rá diversas vagas para o Pan 
de Santiago.

Zé Ricardo assume
o Vasco da Gama

Com o objetivo de trazer o 
Vasco de volta à Série A do  
Brasileiro, Zé Ricardo foi apre-
sentado, ontem, como o novo 
treinador da equipe para a 
temporada 2022. Em 2018, o 
treinador levou o time de São 
Januário à disputa da Liber-
tadores. “A gente precisava 
investir nos recursos humanos 
e investir na área. É um gran-
de desafio, mas eu considero a 
maior oportunidade da minha 
vida, da carreira, como eu fa-
lei, sempre fui muito feliz aqui 
no Vasco e espero que a gente 
possa construir um ambiente 
para trazer felicidade para 
todos”, disse Zé Ricardo.

Covid-19 adia mais
jogos na Inglaterra  

Responsável pela organização 
do Campeonato Inglês, a Pre-
mier League anunciou, ontem, 
mais dois adiamentos de jogos 
em razão do aumento de 
casos de Covid-19 nos clubes 
ingleses. A entidade mudou 
duas partidas da rodada do 
Boxing Day, disputada no 
dia seguinte ao Natal. Liver-
pool x Leeds, que envolveria 
brasileiros como Alisson, Ro-
berto Firmino e Raphinha, 
e Wolverhampton x Watford 
estavam marcados para o dia 
26, domingo. As duas partidas 
agora estão sem uma data de-
finida. No total, o inglês soma 
12 jogos adiados.

Brasil em segundo
lugar no ranking

A Seleção Brasileira encerra 
2021 na segunda posição do 
ranking da Fifa, uma coloca-
ção acima da que terminou 
2020. Na lista atualizada pela 
entidade, ontem, o Brasil está 
atrás somente da Bélgica por 
apenas 2,1 pontos. A França 
vem logo atrás, no terceiro 
posto. A última atualização 
não trouxe mudanças em 
relação à lista de novembro 
nas primeiras colocações. Os 
belgas continuam com os mes-
mos 1.828,45 pontos, contra 
1.826,35 do Brasil. Os fran-
ceses exibem 1.786,15 pontos 
que já tinham na atualização 
do mês passado.

Mick Schumacher
também na Ferrari

Após finalizar sua primeiro 
temporada na F-1, Mick Schu-
macher terá trabalho dobrado 
no grid em 2022. Piloto titular 
da Haas, ele também será 
reserva da Ferrari. Poderá vir, 
assim, a colocar novamente o 
sobrenome Schumacher num 
carro vermelho, como fizera 
seu pai. A oportunidade ain-
da poderá abrir espaço para 
o brasileiro Pietro Fittipaldi 
na Haas. Integrante da Aca-
demia da Ferrari, Mick vai 
dividir a função de reserva 
com Antonio Giovinazzi, que 
deixou o grid ao fim desta 
temporada após não renovar 
com a Alfa Romeo.

Curtas

A ginasta Rebeca Andrade foi o 
grande nome do esporte olímpico 
brasileiro ao encantar jurados e o 
mundo com suas apresentações

Foto: Divulgação/CBG

Novos talentos

Federação de Vôlei vai selecionar atletas
para disputas do Campeonato Brasileiro

A Federação Paraibana 
de Voleibol vai promover, nos 
dias 27 e 28 deste mês, de 8 
às 12 horas, no Ginásio da Es-
cola Estadual Presidente João 
Goulart, no bairro do Castelo 
Branco, uma seletiva em bus-
ca de novos talentos para a 
Seleção Paraibana Masculina 
Sub-18, que é comandada 
pelo técnico Jorge Carvalho, 
auxiliado por Durmeval Gol-
zio.  O objetivo principal é 
selecionar 12 atletas – nas-
cidos a partir de 2005 - que 
irão passar por um período 
de treinamentos visando a 
participação, entre os dias 
7 e 12 de fevereiro de 2022, 
do Campeonato Brasileiro de 
Seleções, tendo como local o 
Centro de Desenvolvimento 
do Voleibol, em Saquarema, 
no Rio de Janeiro.

De acordo com o profes-
sor Jorge Carvalho, a estimati-
va é que mais de 40 atletas de 
todo o estado participem da 
seletiva durante os dois dias.

“Acredito que vem garo-
tos de várias partes do estado 
até porque essas seletivas 
organizadas pela Federação 
Paraibana, que acontecem 
todo ano, sempre desperta 
o interesse de muitos atletas 

e a minha expectativa é que 
se repita, mesmo estarmos 
vivendo ainda um período 
de pandemia do coronavírus. 
Temos pouco tempo para trei-
nar e precisamos acelerar o 
ritmo dos trabalhos para que 
possamos ter uma boa parti-
cipação no Campeonato Bra-
sileiro”, disse Jorge Carvalho.

O técnico da Seleção Pa-
raibana acrescentou, ainda, 
que o campo de observação 
será o mais amplo e justo na 
seleção dos garotos.

“O nosso trabalho é pau-
tado por muita transparência 
e nos dois dias de treinamen-
tos faremos várias obser-
vações dentro de um grupo 
completamente heterogêneo, 
daí a preocupação de escolher 
os melhores, sem cometer 
injustiça com nenhum atleta”, 
concluiu.

Os atletas interessados 
em participar da seletiva po-
dem buscar maiores infor-
mações pelo telefone (83) 
99988-4729.

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Fo
to

s:
 L

uc
ia

no
 H

on
or

at
o

O técnico Jorge Carvalho, da seleção paraibana, espera contar com mais de 40 garotos nos treinamentos programados para a próxima semana

Jorge Carvalho e o seu auxiliar Durmeval Golzio comandam a seleção



Memorial

Enquanto o período de Natal é tempo de alegria e confraternização para a maioria, para outros, traz tristeza e melancolia

Para muitas pessoas, a 
chegada do fim de ano é si-
nônimo de confraternização, 
festa e alegria entre amigos, 
familiares e colegas de traba-
lho. Para outras, no entanto, 
a época traz sentimentos de 
saudade, tristeza e até melan-
colia, principalmente se a par-
tida do ente querido ocorreu 
durante o período mais crítico 
da pandemia, sem a oportuni-
dade de realizar os rituais de 
despedida. O luto, conforme 
o psicólogo Daniel Paulino, é 
necessário, a tristeza precisa 
ser vivida, mas é preciso olhar 
adiante, acreditar que a dor 
vai se transformar em sauda-
de e permanecerão apenas as 
boas lembranças.

Três anos se passaram 
desde que a aposentada Lú-
cia Almeida, de 70 anos, ficou 
viúva. Apesar do tempo, o so-
frimento pela perda do marido 
ainda causa muita dor à idosa. 
Os primeiros dias foram os 
mais difíceis, conforme rela-
tou, mas não há como evitar 
uma tristeza maior quando 
se aproximam as datas come-
morativas, como Dia dos Pais, 
o aniversário... “Agora, com 
a aproximação do Natal, do 
Ano Novo, sempre me pego 
pensando, lembrando e imagi-
nando como seria bom se ele 
estivesse aqui”, afirma.

Há momentos em que as 
lembranças afloram, a tristeza 
bate forte e, mesmo cercada 
pela família, existe um vazio. 
“Eu sei que é preciso superar, 
entender que não há volta e 
que nós vivemos tudo que tí-
nhamos para viver, mas depois 
de quase 50 anos de casados, 
de boa convivência, de tantas 
lutas e vitórias, é muito difícil 
e doloroso lidar com a ausên-
cia”, comenta a aposentada.

A estudante Anna Cunha 
também tem dias bem compli-
cados após a perda do pai. Ela 
conta que os dois eram muito 
ligados. Havia o momento da 
brincadeira, de falar sério e, 
quando pedia qualquer coisa, 
ele nunca negava. “Dava uns 
beijos, uns abraços nele. Era 
muito amor envolvido, real-
mente. Adorava aqueles cabe-
los branquinhos, de brincar 
com a barba dele. A falta que 
ele faz é imensa, tão grande 
que eu nem sei mensurar”.

Para ela, também há dias 
em que a saudade bate mais 
forte, as lembranças afloram, 
vêm as memórias dos momen-
tos que viveram juntos. “E aí, 
bate aquela saudade gigante. 
Tem dias que me sinto, de certa 
forma, revoltada com a morte, 
que leva de nós as pessoas que 
amamos, mas tenho a cons-
ciência de que isso faz parte da 
vida e que é preciso seguir em 
frente”, constata.

Lidar com a morte
As lembranças de um pa-

rente que se foi causam, sim, 
tristeza, mas esse sentimento 
não pode ser considerado 
normal diante da aproxima-
ção das festas de fim de ano, 
a não ser que a pessoa tenha 
algum trauma que envolva 
a data ou traga alguma lem-
brança. A observação é do 
psicólogo Daniel Paulino.

Ele analisa que, ao falar de 
luto, da perda de pessoas que 
partiram na data ou, principal-
mente, se foi recente, é normal 
que, nessa época, a pessoa sinta 
uma tristeza, especialmente se 

não conseguiu vivenciar o luto, 
se não conseguiu deixar o ente 
querido partir. “Muitas vezes, 
são mortes abruptas, de forma 
inesperada, e na nossa cultura 
a gente não entende que a mor-
te faz parte da vida, que uma 
hora ou outra ela vai acontecer. 
A gente não sabe quando, nem 
como, mas ela acontece, e a 
gente precisa aprender a lidar 
com isso”, ensina.

Paulino explica que só é 
possível lidar com a saudade 
quando se deixa a pessoa ir, 
quando se vivencia o luto, cho-
ra, fica com raiva, quando pas-
sa por todas as fases do luto. É 
preciso superar, embora a du-
ração desse luto seja diferente 
de pessoa para pessoa.

A psiquiatra Elisabeth 
Kübler-Ross, em seu livro So-
bre a Morte e o Morrer, lançado 
em 1969, afirma que existem 
cinco estágios do luto. São a ne-
gação, a raiva, a negociação ou 
barganha, a depressão e a acei-
tação. As etapas não precisam 
acontecer nessa ordem, mas 
as sensações são necessárias, 
como acrescenta o psicólogo.

Existe o momento em 
que a pessoa nega, não acre-
dita. Há o momento em que se 
sente raiva, culpa Deus, culpa 
alguém. Há ainda o estágio da 
barganha, que pode ser feita 
com Deus ou uma entidade 
superior, pedindo a pessoa de 
volta. A fase da depressão é o 
momento em que a tristeza 
é intensa e, por fim, vem a 
aceitação.

“A aceitação é fundamen-
tal. Temos que aceitar que 
aquela pessoa se foi e que a 
nossa vida continua, que o 
momento é importante e que 
ela cumpriu o que tinha que 
cumprir”, observa. Isso, se-
gundo ele, depende ainda do 
entendimento particular, seja 
religioso, de vida, de filosofia 
de cada um. O importante é a 
aceitação, a superação.

Ressignificar
Não existe receita para 

ressignificar tudo que lembra 
o ente querido na passagem 
das datas festivas, mas uma das 
formas de tornar o momento 
mais positivo é trazer as boas 
lembranças, não ficar só com a 
parte ruim da pessoa ou com o 
foco apenas na morte e na tris-
teza. Na opinião do psicólogo 
Daniel Paulino, é preciso lem-
brar como foi bom vivenciar 
momentos com a pessoa que 
partiu, os natais e passagens de 
ano, além de outros momentos. 
Remoer a tristeza pela perda só 
vai trazer mais sofrimento.

Mesmo em luto, os en-
contros e a celebração entre 
familiares, momentos que 

contavam com a participação 
do falecido, precisam ser rea-
lizados. “A não ser que a famí-
lia ainda esteja muito ferida. 
Aí, seria uma discussão com 
a família toda para avaliar se 
vale a pena ou não ter o en-
contro”, ressalta.

Muitas vezes – continua 
ele – as pessoas ainda estão 
muito machucadas, mas, se 
a família acha melhor se en-
contrar, é um ponto positivo, 
porque a alegria é bem melhor 
que a tristeza. “Estar junto é 
bom, e esses momentos devem 
ser mais valorizados do que só 
ficar pensando na tristeza e na 
perda”, frisa.

Os familiares e amigos 
também podem se esforçar 
para compreender melhor esse 
momento, seja através de uma 
conversa, constatando que 
aquela pessoa que se foi cum-
priu sua missão, está em outro 
lugar, e a vida continua. “Temos 
nossos propósitos, temos que 
seguir e viver. O momento de 
hoje é mais importante e é 
preciso levar a vida adiante. 
Não podemos nos concentrar 
apenas nisso”, ensina.

Também é necessário ou-
vir as pessoas, principalmente 
as que ficaram mais abala-
das com a perda. O psicólogo 
destacou que a tristeza choca 
muito e há um medo de en-
trar em contato com a tristeza 
do outro. Por isso as conver-
sas não acontecem, e aquela 
pessoa que está mais afetada 
acaba não sendo ouvida. “É in-
teressante deixá-la falar, botar 
para fora a tristeza pela perda 
do ente querido, até que che-
gue à aceitação”.

No Brasil, segundo ele, os 
enterros têm acontecido no 
mesmo dia da morte e os pa-
rentes, amigos acabam sendo 
obrigados a estarem bem no 
outro dia, superando a perda, o 
que não é saudável. “É preciso 
vivenciar a tristeza e os fami-
liares têm que ter paciência 
uns com os outros para ouvir, 
acolher aquele que ainda está 
sofrendo, mesmo que demore 
um mês ou anos, a pessoa tem 
que viver o luto dentro do seu 
tempo”, orienta.

Sem fórmulas
Não é fácil ensinar como 

ser mais positivo e esperanço-
so diante da perda de um ente 
querido. Isso está dentro de 
cada um e é algo muito relativo. 
“Na nossa cultura, a gente não 
pode sentir tristeza, não pode 
sentir depressão, não pode 
ficar para baixo. Tem que estar 
feliz, produzindo sempre, e a 
positividade e a esperança vão 
vir quando essa pessoa con-
seguir aceitar a tristeza, o luto 

que está passando. Não existe 
uma fórmula”, destacou o psi-
cólogo Daniel Paulino.

Frases como “tem que ser 
positivo”, segundo ele, às vezes 
não ajudam, porque é impor-
tante colocar a tristeza para 
fora, faz parte do processo de 
aceitação. Além disso, a pessoa 
pode estar ainda na fase da 
raiva, da depressão, da nega-
ção, e só vai estar bem quando 
passar por todas as fases do 
luto. Ela só vai encontrar po-
sitividade e esperança quando 
passar por tudo isso.

Uma dica do profissional 
é reconhecer os pontos bons 
que foram vivenciados com 
a pessoa que partiu, uma avó 
querida, um filho, como foi 
bom viver com essa pessoa, e 
entregar o caminho dela para 
onde ela deve ir.

Acompanhamento
O  a c o m p a n h a m e n to 

psicológico é recomendado 
quando a pessoa está muito 
paralisada pelo luto, quando 
a dor que sente se transforma 
em um problema sério, quan-
do entra numa depressão, 
quando a angústia toma conta 
e ela não sai mais do lugar. 
Nesse caso, nas sessões com 
um psicólogo, a pessoa vai 
colocar para fora o seu luto e 
conseguirá elaborar melhor.

Pode haver, inclusive, al-
guma outra questão que acom-
panha a situação, como a morte 
de um filho, por exemplo, ou de 
uma mãe. Por isso cada caso 
é particular e não se pode ge-
neralizar. O acompanhamento 
psicológico pode ser necessá-
rio, e também o psiquiátrico 
em alguns casos. “Quando a 
pessoa está muito depressiva, 
só chora, não consegue mais 
funcionar na sua vida, nem 
trabalhar ou conviver com nin-
guém, realmente precisa de um 
acompanhamento mais próxi-
mo de um profissional”, afirma 
Daniel Paulino.

Para superar e ressig-
nificar o luto, segundo ele, 
é preciso se abrir ao novo, a 
novos hábitos, às mudanças. 
“Quando perdemos uma pes-
soa, esses hábitos provavel-
mente vão mudar, e devemos 
estar abertos a novas possi-
bilidades, comportamentos 
e perspectivas para que to-
dos fiquem bem, criando um 
novo ritmo de vida”, explica 
Paulino. “Assim como nos 
adaptamos com o nascimento 
de uma nova vida, a mesma 
coisa é com o falecimento de 
alguém. O nascimento deixa 
todos muito felizes. A morte 
deixa todos tristes. É o mo-
mento de chorar e, depois, se 
readaptar a tudo”.

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Saudade dos mortos aumenta 
nos festejos do final de ano
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1524 — Vasco da Gama, navegador português
1954 — Zé Limeira (“Poeta do Absurdo”), cordelista 
e repentista (PB)
1999 — João Figueiredo, militar, ditador e político 
brasileiro (30º presidente do Brasil)
2006 — João de Barro (Braguinha),
compositor brasileiro
2010 — Orestes Quércia, político brasileiro
2017 — Luciano Bezerra Vieira, historiador e
ativista dos direitos GLBTQI+ (PB)

Mortes na História

Obituário
Igor Caetano
21/12/2021 – Aos 27 anos, em João 
Pessoa (PB), em acidente de moto-
cicleta. Motoboy foi vítima de um 
acidente de trânsito no Retão de 
Manaíra, na capital paraibana. Foi 
sepultado no Cemitério Santa Catari-
na, em João Pessoa.

Foto: Paraíba Master

Aforismo

“A morte é uma surpresa 
que o inconcebível faz ao 

concebível.”

(Paul Valery)
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Genelice Rodrigues da
Silva Duarte (Gena)
22/12/2021 – Aos 53 anos, em 
Catingueira (PB), vítima de câncer. 
Servidora pública municipal que 
atuava na área da saúde. Foi sepul-
tada no Cemitério Público Municipal 
São Sebastião, em Catingueira.

Foto: Patosonline

Gabriel Minervino do Nascimento
22/12/2021 – Aos 76 anos, em Patos 
(PB). Ele residia no Assentamento 
Tubarão, zona rural de São José do 
Bonfim (PB). Deixa oito filhos, além 
de netos.

Foto: Patosonline

Sérgio Rique
22/12/2021 – Em João Pessoa (PB). 
Publicitário, um dos fundadores 
da Agência Antares Comunicação, 
ao lado de Augusto Correia Lima, 
Júnior Guerreiro e Wilmar Bandeira. 
Foi responsável por campanhas de 
publicidade consideradas memoráveis 
no mercado da Região Nordeste.

Foto: Agência Antares

Leandra da Silva de Sousa
22/12/2021 – Aos 26 anos, em João 
Pessoa (PB), assassinada. Foi morta a 
facadas dentro de sua residência no 
bairro de Mangabeira, na capital pa-
raibana. As suspeitas são de femini-
cídio e o caso está sendo investigado 
pela polícia.

Foto: Notícia Paraíba

CONTATOS 

n Para críticas, correções, colaborações, sugestões, 
informações sobre óbitos e propostas de temas 
relacionados à Seção Memorial do jornal A União, 
o leitor pode entrar em contato pelo e-mail 
jorgerezende.imprensa@gmail.com ou pelo 
WhatsApp (83) 98854-1491.

Foto: Pixabay

Na opinião de um 
psicólogo, é preciso 
lembrar como foi bom 
vivenciar momentos 
com a pessoa que 
partiu, os natais e 
passagens de ano, 
além de outros 
momentos
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Ontem, 44 conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entregaram pedido coletivo de afastamento

Crise: mais de 600 servidores da 
Receita já renunciaram no país

A debandada de audito-
res fiscais da Receita Fede-
ral já soma 635 renúncias 
a cargos de chefias e de co-
missão, até às 15 horas de 
ontem, segundo informou 
o Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (Sindifisco).

Ontem, 44 conselheiros 
do Conselho Administrativo 
de Recursos Fiscais (Carf) 
entregaram pedido coletivo 
de afastamento dos cargos, 
conforme o Broadcast no-
ticiou. 

Além dos conselheiros 

do Carf, os delegados e ad-
juntos da 1ª Delegacia da 
Receita Federal, de Brasília, 
Goiás, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul e chefes da 
área de inteligência de todo 
país entregaram os cargos 
de chefia ontem.

Sobre os conselheiros 
do Carf, Kleber Cabral, pre-
sidente do Sindifisco Nacio-
nal, destaca que “a entrega 
dos mandatos de conse-
lheiro e a paralisação dos 
julgamentos no Carf, neste 
momento, tem um compo-
nente extra”. “Em janeiro, 
voltariam as sessões sem 
limite de valor, quando co-
meçariam a ser julgados os 

recursos mais relevantes, 
desde que foi extinto o voto 
de qualidade.”

Ainda segundo o Sindi-
fisco, as renúncias se devem 
“ao descaso do governo”, 
para com auditores da Re-
ceita Federal.

Como revelou o Broa-
dcast Político, auditores da 
Receita já ameaçavam um 
movimento em massa ainda 
na tarde desta terça-feira, 
21, antes mesmo da aprova-
ção do orçamento de 2022, 
que destina R$ 1,7 bilhão 
para reajuste apenas de po-
liciais federais, categoria 
importante para os planos 
de reeleição de Bolsonaro.

Izael Pereira
Agência Estado

Vacinação

Ministro garante imunizantes 
para crianças de 5 a 11 anos

Novas ameaças das variantes

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse on-
tem, em Brasília, que o go-
verno já tem contrato com 
a Pfizer para disponibilizar 
vacinas para as crianças 
caso a decisão seja aplicar 
o imunizante na faixa etária 
de 5 a 11 anos.

“Qualquer que seja o 
cenário, quero assegurar 
que o Ministério da Saúde 
tem o contrato com a far-
macêutica Pfizer/Bionte-
ch para fornecer a dose da 
vacina para todas as faixas 
etárias incluídas no Progra-
ma Nacional de Imuniza-
ção. Isso quer dizer, se a faixa 
etária de 5 a 11 for incluída, 
automaticamente nós tere-
mos essas doses”, assegurou 
o ministro, na portaria do 
Ministério da Saúde.

O Ministério da Saúde 
deve abrir hoje consulta 
pública que coletará mani-

festações da sociedade civil 
sobre a vacinação contra a 
covid-19 em crianças com 
idade de 5 a 11 anos. A vaci-
na da Pfizer para essa faixa 
etária foi autorizada recen-
temente pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

No último dia 18, Quei-
roga afirmou que a decisão 
do governo sobre a vacina-
ção de crianças de 5 a 11 
anos será tomada no dia 5 
de janeiro, após audiência e 
consulta públicas.

Decisão é validada
Nesta quinta-feira, o 

ministro disse que o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
validou a decisão de gover-
no de colocar o assunto em 
consulta pública. “Já foi vali-
dado no Supremo Tribunal 
Federal, pela decisão de sua 
excelência o ministro Ri-
cardo Lewandowski, o pro-
cedimento administrativo 

sugerido pelo Ministério da 
Saúde”, disse. No último dia 
20, Lewandowski ampliou 
para 5 de janeiro o prazo 
para que o governo se ma-
nifeste sobre a inclusão de 
crianças de 5 a 11 anos no 
plano de vacinação contra a 
Covid-19. Inicialmente, o go-
verno teria 48 horas para se 
manifestar, mas teve o prazo 
ampliado após recurso da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU).

Queiroga citou ainda 
que não há necessidade de 
urgência na decisão devido 
ao menor número de mortes 
de crianças. “Há uma queda 
sustentada de número de 
casos e os óbitos de crianças 
estão em patamar que não 
implica em decisões emer-
genciais. Isso favorece que 
o ministério possar tomar 
uma decisão baseada na evi-
dência científica, na questão 
da eficácia e da efetividade”, 
assegurou.

O surgimento de novas 
variantes do vírus SARS-
CoV-2, o apagão de dados e 
a politização das medidas 
de enfrentamento da pan-
demia serão os desafios que 
o Brasil enfrentará em 2022 
para controlar o avanço da 
Covid-19 no país, que é um 
dos epicentros da doença 
no mundo. A análise está 
no Boletim do Observatório 
Covid-19 Fiocruz, divulgado 
ontem pela Fundação Os-
waldo Cruz, que traz tam-
bém um balanço da pande-
mia no ano de 2021. O Brasil 
termina o ano com mais de 
22 milhões de casos e 616 
mil mortos pela doença.

O documento aponta a 
preocupação dos cientistas 
com o retorno quase com-
pleto de atividades laborais, 
educativas e recreativas de 
forma presencial, “que ex-
põe direta ou indiretamente 

parte da população”. “Com 
pequenas e importantes 
exceções, não estão sendo 
feitas campanhas pelo uso 
de máscaras e manutenção 
do distanciamento físico, o 
que pode levar à falsa ideia 
de que a pandemia esteja 
sob controle. Nas próximas 
semanas, serão realizadas 
festas familiares, comunitá-
rias e mesmo alguns even-
tos de massa estão sendo 
programados”, diz o boletim.

Variantes
Uma das preocupações 

dos cientistas é o surgimento 
de variantes do novo coro-
navírus, como a Ômicron, 
identificada inicialmente na 
África do Sul e já presente no 
Brasil e em mais 90 países.

“É uma preocupação 
neste momento, por exem-
plo, que a propagação da va-
riante Ômicron, combinada 

com a maior circulação de 
pessoas nas férias e festas 
de fim de ano, venha a po-
tencializar o crescimento de 
casos, internações e óbitos, 
que podem terminar culmi-
nando em crises e colapso 
do sistema de saúde”, alerta 
o boletim.

Os cientistas desta-
cam que o surgimento da 
variante Gama no fim do 
ano passado foi responsá-
vel pela segunda onda da 
Covid-19, pela qual o Brasil 
passou em março e abril 
últimos, quando o país che-
gou a registrar mais de três 
mil mortes por dia.

A variante Ômicron é 
responsável pelo recente au-
mento de casos de Covid-19 
em países como Alemanha, 
Reino Unido, Estados Uni-
dos e Rússia, que estão no 
inverno e já preveem que a 
variante será a dominante.

Agência BrasilPelé, Rei do futebol, 
recebeu alta, ontem, do 
Hospital Albert Einstein, 
em São Paulo, onde este-
ve internado desde o dia 
8 para tratar um tumor no 
cólon direito, região do in-
testino grosso, descoberto 
em setembro. Aos 81 anos, 
o astro vai passar as festas 
de fim de ano com a família 
no Guarujá.

“Edson Arantes do 
Nascimento recebeu alta 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein nesta quinta-feira, 
23 de dezembro de 2021. O 
paciente encontra-se está-

vel e seguirá o tratamento 
do tumor de cólon, identi-
ficado em setembro deste 
ano”, disse a nota do hos-
pital. Pelé foi hospitalizado 
em 31 de agosto para fazer 
exames anuais de rotina, 
adiados em 2020, em ra-
zão da pandemia. Durante 
o procedimento, o tumor 

foi identificado. A cirurgia 
ocorreu em 4 de setembro.

No fim de setembro, 
Pelé teve alta da mesma 
unidade, após passar um 
mês internado. Durante o 
período da internação, ele 
usou as redes sociais para 
agradecer às mensagens de 
carinho.

Sempre bem-humora-
do e ativo nas redes sociais, 
Pelé, na última segunda-
feira, também fez questão 
de parabenizar a compra 
do Cruzeiro por Ronaldo 
Fenômeno, revelada no 
último sábado, e que re-
percutiu muito no mundo 
esportivo.

Pelé recebe alta após 15 dias 
e tratamento será em casa

Pelé foi hospitalizado 
em agosto para fazer 
exames adiados em 
razão da pandemia

Agência Estado 

Bolsonaro retorna a Brasília 
após férias no Guarujá, em SP

Depois de seis dias de 
férias no Guarujá, litoral de 
São Paulo, o presidente Jair 
Bolsonaro chegou ontem, ao 
Palácio da Alvorada, em Bra-
sília, sua residência oficial, e 
conversou rapidamente com 
apoiadores presentes. Ele 
estava acompanhado pela 
filha Laura, de 11 anos.

Bolsonaro deve passar 
o Natal em Brasília com a 
família. A previsão é de nova 

viagem, agora para São Fran-
cisco do Sul (SC), no dia 27, 
onde passará o Ano Novo. O 
retorno à capital deve acon-
tecer no dia 3 de janeiro.

A Secretaria Especial 
de Comunicação (Secom) 
não informa oficialmente 
à imprensa sobre a viagem 
do chefe do Executivo, nem 
mesmo dias de ida e volta, 
ainda que os deslocamentos 
sejam feitos com aparatos e 
recursos públicos.

Bolsonaro dedicou 
suas férias no Guarujá 
para encontrar apoiadores 

e passear de jet ski. Na se-
gunda-feira, 20, chegou a 
ser filmado dançando funk 
em um barco com ao me-
nos mais quatro pessoas. 
A música era uma paródia 
escrita em homenagem ao 
presidente e com ofensas a 
mulheres de esquerda.

O chefe do Executivo foi 
acompanhado ao longo de 
toda a viagem pelo presiden-
te da Caixa Econômica Fede-
ral, Pedro Guimarães, e por 
assessores presidenciais. A 
primeira-dama Michelle fi-
cou em Brasília.

Eduardo Gayer 
Dida Sampaio
Agência Estado

Foto: Divulgação

O presidente Jair 
Bolsonaro chegou 

ontem ao Palácio da 
Alvorada, em Brasília, 

sua residência oficial, e 
conversou rapidamente 

com apoiadores 
presentes. Ele estava 

acompanhado pela filha 
Laura, de 11 anos

Por causa da previsão de aumento salarial apenas para uma categoria, os auditores da Receita ameaçam fazer greve

Foto: Agência Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00039/2021, que objetiva: Aquisição de 
material permanente destinado para equipar as escolas da rede de ensino municipal do Município 
de Alcantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERI-
DIONAL LTDA - R$ 15.000,00; J G INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - R$ 8.100,00; MERCADO 
ATUAL LTDA - R$ 108.990,00.

Alcantil - PB, 22 de Dezembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00039/2021, que objetiva: Aquisição de material 
permanente destinado para equipar as escolas da rede de ensino municipal do Municipio de Alcantil 
– PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 15.000,00; J G INFORMATICA E PAPELARIA 
EIRELI - R$ 8.100,00; MERCADO ATUAL LTDA - R$ 108.990,00.

Alcantil - PB, 22 de Dezembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de material permanente destinado para equipar as escolas da rede de 
ensino municipal do Município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00039/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE 
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.1003 – EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES 
12.361.1005.2006 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB – 40% 12.361.1005.2008 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 12.361.1005.2011 – DESENVOLVER ATIVI-
DADES COM RECURSOS DO FNDE ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25151/2021 - 23.12.21 - J G INFOR-
MATICA E PAPELARIA EIRELI - R$ 8.100,00; CT Nº 25152/2021 - 23.12.21 - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 15.000,00; CT Nº 25153/2021 - 23.12.21 - 
MERCADO ATUAL LTDA - R$ 108.990,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Janeiro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada 
de materiais médicos hospitalares diversos, destinados a esta Prefeitura. 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 00003/17; 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: (83) 99145–6044. E-mail: licita-
caoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 23 de Dezembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços na Elaboração de 
Projetos Básicos e Executivos diversos para apresentação aos órgãos federais, estaduais visando 
recebimento de transferências voluntárias e Serviços de Topografias, destinados ao município de 
Araruna/PB. 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 
10/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 23 de dezembro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00 horas do dia 05 de janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestar serviços na locação de sistemas diversos (SOFTWARES) para atender a demanda da Ad-
ministração Municipal de Araruna/PB (Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde). 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 10/08; 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) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 23 de dezembro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 16:00 horas do dia 05 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA, VOLTADA 
PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E JURÍDICA/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/08; 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) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 23 de dezembro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de Serviços de Assessoria, 
Consultoria Técnica especializada visando atender as áreas de planejamento e projetos voltados à 
captação de recursos nas esferas: Estadual, Federal e Subsidiárias, dando suporte na alimentação 
das variadas plataformas existentes, desde a solicitação até a prestação de contas final de cada 
contrato de repasse ou convênio firmado entre órgãos governamentais e a Prefeitura de Araruna/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/08; 
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) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 23 de dezembro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00039/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e suas alterações posteriores referente a Dispensa de Licitação nº DP00039/2021, 
que objetiva: Aquisição de Veículo O KM ano 2021/2022, tipo MINIVAN, 7 lugares, para atender a 
demanda da Secretaria Municipal de Saúde, em suas ações públicas; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DAO SILVEIRA MOTORS LTDA - R$ 123.750,00.

Assunção - PB, 23 de Dezembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE KIT DE CESTAS BÁ-
SICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO 
ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 2022. 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 23 de Dezembro de 2021
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2021
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de materiais médicos hospitalares diversos, destinados a 

esta Prefeitura. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: GRADUAL COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI; L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, 
para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 30 de dezembro de 2021 às 10:00 horas. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 06/2007. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de 
apoio, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 99383-7991. No prédio da Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 23 de dezembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 5º TERMO

ADITIVO DA TP 006/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO 

SANTANA, Municipio de Barra de Santana, com recursos Federal e Próprio. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00006/2020. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba – 
DOE/PB, Edição de Nº 17.519, do dia 23 de dezembro de 2021, pagina 53; Jornal A União do dia 23 
de dezembro de 2021, página 25, ONDE SE LÊ: “4º Aditivo”, LEIA-SE: “5º Aditivo”. Permanecendo 
inalteradas as demais informações da publicação supramencionada.

Barra de Santana - PB, 23 de dezembro de 2021.
Cacilda Farias Lopes de Andrade

Prefeita

PREFEITURA DE BOA VENTURA
PRIMEIRO ADITIVO 

CONTRATO Nº 01.009/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME 
CNPJ/ N°: 24.883.552/0001-53
OBJETO. Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.009/2021, de 21 de 

Janeiro de 2021, oriundo do PREGÃO ELETRÔNICO nº. 001/2021, para prorrogar por igual período 
o prazo constante na Cláusula segunda, iniciando – se dia 01 de janeiro de 2022, e terminando 
dia 31 de Dezembro de 2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, §2o  da Lei n.º. 8.666/93 atualizada e 
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021
DATA ASSINATURA: 23 de Dezembro de 2021

TALITA LOPES ARRUDA  
Prefeita Constitucional de BOA VENTURA - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0026/2021 – PMBV
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0100/2021 – PMBV

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, no 
uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 0026/2021–PMBV, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0100/2021–PMBV, embasado 
na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em 
cumprimento ao Art. 24, Inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO E ADJUDICO o pro-
cedimento de dispensa de licitação, em favor das empresas: AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 01.202.874/0001-94, no valor total de R$ 22.280,00 (VINTE E 
DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS), referente aos itens 05 e 06, FRANCISCA ESTRELA DE 
LACERDA, CNPJ Nº 02.734.229/0001-85, no valor total de R$ 26.178,00 (VINTE E SEIS MIL CENTO 
E SETENTA E OITO REAIS), referente aos itens 09, 10, 11, 12, 13 e 14 e MAFECIL COMÉRCIO 
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 10.769.768/0001-88, no valor R$ 16.353,30 
(DEZESSEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente 
aos itens 01, 02, 04, 07 e 08,  cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO PARA MONTAGEM 
DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO ANO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA -PB, em 
consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos 
do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 22 de dezembro de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0113/2021 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO PARA MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO 
NATALINA DO ANO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA -PB PROCEDIMENTO LICI-
TATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0026/2021 – PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 0100/2021 – PMBV

DOTAÇÃO: 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2001 2006 Manutenção 
das atividades da Secretaria de administração - 3390.30 99 1001 Material de Consumo - 02.050 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - 15 122 2001 2010 Manutenção das Ativi-
dades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - 3390.30 99 1001 Material de 
Consumo - 02.080 SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

13 392 2001 2036 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, 
Cultura e Lazer - 3390.30 99 1111 Material de Consumo - 27 812 1004 2037 Promoção de Eventos 
Esportivos - Incentivo ao Desporto - 3390.30 99 1111 Material de Consumo - 02.130 SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - 04 122 2001 2063 Manutenção da Secretaria de Planejamento 
e Gestão - 3390.30 99 1211 Material de Consumo 

VIGÊNCIA: DE 22/12/2021 A 31/12/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: MAFECIL COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 

10.769.768/0001-88
VALOR TOTAL: R$ 16.353,30 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS 

E TRINTA CENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0111/2021 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO PARA MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO 
NATALINA DO ANO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA -PB PROCEDIMENTO LICI-
TATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0026/2021 – PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 0100/2021 – PMBV

DOTAÇÃO: 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2001 2006 Manutenção 
das atividades da Secretaria de administração - 3390.30 99 1001 Material de Consumo - 02.050 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - 15 122 2001 2010 Manutenção das Ativi-
dades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - 3390.30 99 1001 Material de 
Consumo - 02.080 SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

13 392 2001 2036 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, 
Cultura e Lazer - 3390.30 99 1111 Material de Consumo - 27 812 1004 2037 Promoção de Eventos 
Esportivos - Incentivo ao Desporto - 3390.30 99 1111 Material de Consumo - 02.130 SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - 04 122 2001 2063 Manutenção da Secretaria de Planejamento 
e Gestão - 3390.30 99 1211 Material de Consumo 

VIGÊNCIA: DE 22/12/2021 A 31/12/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 

01.202.874/0001-94
VALOR TOTAL: R$ 22.280,00 (VINTE E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0112/2021 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO PARA MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO 
NATALINA DO ANO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA -PB PROCEDIMENTO LICI-
TATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0026/2021 – PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N° 0100/2021 – PMBV

DOTAÇÃO: 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2001 2006 Manutenção 
das atividades da Secretaria de administração - 3390.30 99 1001 Material de Consumo - 02.050 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - 15 122 2001 2010 Manutenção das Ativi-
dades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - 3390.30 99 1001 Material de 
Consumo - 02.080 SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

13 392 2001 2036 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Esportes, 
Cultura e Lazer - 3390.30 99 1111 Material de Consumo - 27 812 1004 2037 Promoção de Eventos 
Esportivos - Incentivo ao Desporto - 3390.30 99 1111 Material de Consumo - 02.130 SECRETARIA 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - 04 122 2001 2063 Manutenção da Secretaria de Planejamento 
e Gestão - 3390.30 99 1211 Material de Consumo 

VIGÊNCIA: DE 22/12/2021 A 31/12/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: FRANCISCA ESTRELA DE LACERDA, CNPJ Nº 02.734.229/0001-85
VALOR TOTAL: R$ 26.178,00 (VINTE E SEIS MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PARA MONTAR KITS ESCOLARES PARA PROFESSORES E ALUNOS; ADJUDICO o 
seu objeto a: JOSÉ INALDO DE SOUSA LIMA - R$ 26.383,76.

Caraúbas - PB, 21 de Dezembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PARA MONTAR KITS ESCOLARES PARA PROFESSORES E ALUNOS; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ INALDO DE SOUSA LIMA - R$ 26.383,76.

Caraúbas - PB, 22 de Dezembro de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00030/2021
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 DV00030/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO, ORGANIZAÇÃO E 
EXPOSIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE CARAÚBAS/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NIVALDO RODRIGUES DA SILVA 
FILHO - R$ 10.000,00.

Caraúbas - PB, 01 de Dezembro de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2021
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 DV00016/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLE-
TOS, PARA TIMES DE FUTEBOL FEMININO AMADOR, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO DE 

ASSIS GONCALVES DE FARIAS – ME - R$ 13.490,00.
Caraúbas - PB, 28 de Julho de 2021

JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA - Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00016/2021
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 DV00016/2021, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETOS, PARA TIMES DE 
FUTEBOL FEMININO AMADOR, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS – 
ME - R$ 13.490,00.

Caraúbas - PB, 28 de Julho de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2021
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 DV00006/2021, 
que objetiva: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA 
LTDA - R$ 30.421,00.

Caraúbas - PB, 01 de Outubro de 2021
WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA

Secretária Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00020/2021

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 DV00020/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO 
DE CARAÚBAS/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IOA 
SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI – ME - R$ 38.000,00.

Caraúbas - PB, 18 de Outubro de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00023/2021
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 DV00023/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CARAÚBAS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA’ - R$ 6.600,00.

Caraúbas - PB, 25 de Outubro de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10005/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; ADJUDICO o seu objeto a: GM COMERCIO E 
SERVICO LTDA - R$ 44.110,00; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 20.000,00; 
REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 14.820,00.

Caraúbas - PB, 10 de Setembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10005/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 44.110,00; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO 
DUTRA DANTAS - R$ 20.000,00; REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 14.820,00.

Caraúbas - PB, 14 de Setembro de 2021
LEONARDO ENEAS ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2021
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 DV00019/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORA-
MENTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIIO DE CARAÚBAS/PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDSON AIRES ALMEIDA – ME - R$ 17.513,00.

Caraúbas - PB, 05 de Outubro de 2021
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 10005/2021

Aos 15 dias do mês de Setembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação do 
Fundo Municipal de Saúde de Caraubas, Estado da Paraíba, localizada na Rua: Expedicionário 
Luís Tenório Leão - Centro - Caraúbas - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 
Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 001, de 03 de Janeiro de 2018; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação 
da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 10005/2021 que objetiva o registro de preços 
para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CARAUBAS - CNPJ nº 11.431.018/0001-64.

VENCEDOR: GM COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 40.001.712/0001-40
VENCEDOR: M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS
CNPJ: 21.062.777/0001-50
VENCEDOR: REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 11.004.395/0001-17
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 10005/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde de Caraubas, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 10005/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- GM COMERCIO E SERVICO LTDA.
CNPJ: 40.001.712/0001-40.
Item(s): 2 - 3 - 4 - 7 - 8.
Valor: R$ 44.110,00.
- M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS.
CNPJ: 21.062.777/0001-50.
Item(s): 1 - 6 - 9.
Valor: R$ 20.000,00.
- REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ: 11.004.395/0001-17.
Item(s): 5 - 10.
Valor: R$ 14.820,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Serra Branca.
Caraúbas - PB, 15 de Setembro de 2021

LEONARDO ENEAS ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 10005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 
01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 211.000001 – Receitas de Impostos e de Transferência de 
Imposto – Saúde 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.2059 – PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA 
QUALIDADE – PMAQ 214.000006 – Transferência de Recursos do SUS Para Gestão do SUS 
4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 
60501/2021 - 15.09.21 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 44.110,00; CT Nº 60502/2021 
- 15.09.21 - M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 20.000,00; CT Nº 60503/2021 - 
15.09.21 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 14.820,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITO-
RAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIIO DE CARAÚBAS/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 
06.00 – SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.0044.2029 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 001.000001 – Recursos Ordinários 4.4.90.52.01 
– EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 51901/2021 - 05.10.21 
- EDSON AIRES ALMEIDA - ME - R$ 17.513,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CARAÚBAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00023/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 02.00 SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇAO GERAL 04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0010000.01 
Recursos Ordinários 3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN ADO 3.3.90.35.01 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 52301/2021 - 25.10.21 - SME SERVICOS ESPECIA-
LIZADOS LTDA’ - R$ 6.600,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 2110000.01 – Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto – Saúde 
2140000.01 – Transferência de Recursos do SUS para Atenção Básica 3.3.90.39.01 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 30/12/2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 50601/2021 - 01.10.21 - LABORATORIO 
DE ANALISES CLINICAS SANTA CLARA LTDA - R$ 30.421,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NO MUNICÍPIO 
DE CARAÚBAS/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00020/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 09.00 – SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS 
E LAZER 04.122.0014.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 001.000001 
– Recursos Ordinários 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDI-
CA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Caraubas e: CT Nº 52001/2021 - 19.10.21 - IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL 
EIRELI - ME - R$ 38.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETOS, PARA TIMES DE 
FUTEBOL FEMININO AMADOR, DO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraú-
bas: 09.00 SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTO 04.122.0014.2043 MANUTENÇAO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA 0010000.01 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 51601/2021 - 29.07.21 - FRANCISCO DE ASSIS GON-
CALVES DE FARIAS - ME - R$ 13.490,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO, ORGANIZAÇÃO E 
EXPOSIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE CARAÚBAS/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00030/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Caraúbas: 09.00 – SEC DE TURISMO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER 04.122.0014.2043 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 001.000001 – Recursos Ordinários 3.3.90.39.01 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 
53001/2021 - 01.12.21 - NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - R$ 10.000,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00007/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 211019TP00007
Com base nas informações constantes na referida Tomada de Preços e em cumprimento aos 

termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Co-
missão Permanente de Licitação, bem como o parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE OBRA DO TIPO IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB, ora licitado em favor da empresa JW 
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 30.317.693/0001-01, pelo valor total de R$ 474.027,14 (QUA-
TROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL VINTE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), 
classificada pelo critério de menor preço global, com fulcro no Art. 23, Inciso I, alínea “b”, da Lei 
8.666/93 e suas alterações. Em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 deste mesmo diploma legal.

Conceição - PB, 23 de dezembro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA 

Prefeito Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS 
PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 16.674,00; DENTAL OESTE EIRELI – EPP - R$ 22.962,90; 
EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 25.700,99; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 
22.735,50; NORDESTE HOSPITALAR EIRELI - R$ 13.847,40; SAUDE DOCTOR COMERCIO 
LTDA - R$ 55.391,40.

Conde - PB, 12 de Novembro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/
PB – 21.60.10.301.0034.2050/ 21.60.10.301.0034.2933 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00059/2021 - 17.12.21 - APOGEU 
CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN - R$ 3.643,20; CT Nº 
00060/2021 - 17.12.21 - NORDESTE HOSPITALAR EIRELI - R$ 2.936,20; CT Nº 00061/2021 - 
17.12.21 - DENTAL OESTE EIRELI - EPP - R$ 7.385,40; CT Nº 00062/2021 - 17.12.21 - EMIGE 
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 7.049,45; CT Nº 00063/2021 - 17.12.21 - SAUDE 
DOCTOR COMERCIO LTDA - R$ 11.896,00; CT Nº 00064/2021 - 17.12.21 - JOSE NERGINO 
SOBREIRA - R$ 5.610,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Insumos Médico–Hospitala-
res de forma parcelada destinados aos pacientes e Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde 
de CONDE/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMEN-
TO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 21.60.10.122.0034.2070/ 21.60.10.301.0034.2933/ 21.60.10.301.0034.2050/ 
21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.302.0034.2055/ 21.60.10.302.0034.2056/ 21.60.10.302.0034.2060/ 
21.60.10.301.0034.2085/ 21.60.10.302.0034.2087/ 21.60.10.302.0034.2932/ 21.60.10.304.0034.2062 
– ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: 
CT Nº 00065/2021 - 17.12.21 - NORDESTE HOSPITALAR EIRELI - R$ 358.415,24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE ADIAMENTO

REPUBLICAÇÃO/REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica o ADIAMENTO da Tomada de Preços nº 
00003/2021, para o dia 11 de Janeiro de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: 
licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 22 de Dezembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Coxixola – PB, TORNA PÚBLICO, para os 

fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que as empresas: CONSTRUTORA 
GONCALVES LTDA - CNPJ: 04.667.686/0001-20; LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS 
E PROJETOS EIRELI - CNPJ: 09.326.532/0001-98; MATRIX CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 
18.920.924/0001-71, interpuseram recurso administrativo em face da Tomada de Preços n°. 
00004/2021, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo, no prazo legal 
de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS INTERPOSTOS, 
conforme faculta o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados 
desta publicação, ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório com vista franqueada 
aos interessados.

Coxixola– PB, 23 de Dezembro de 2021.
JERRI ADRIANO CORREIA DE BRITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 033/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIO-
NADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Entrega 
das Propostas: a partir das 08:00h de 24/12/2021 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura 
das Propostas: 10/01/2022 às 08:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. 
Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da 
Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.
com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 23 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE: 
UTENSÍLIOS PARA AS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. 
Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 24/12/2021 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. 
Abertura das Propostas: 10/01/2022 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.
br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da 
Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.
com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 23 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 23.2021.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, à Rua Nossa 

Senhora do Rosário, 35, Centro – Cuitegi/PB, às 08h30min, do dia 10.01.2022, licitação modalidade 
PREGÃO, de forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de COM-
BUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados a atendimentos das Frotas Veiculares pertencentes 
e/ou locadas a Edilidade e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, exercício 2022. 
Recursos: previstos nos orçamentos vigentes. Fundamento legal: Leis Federais nºs 8.666/93, 
10.520/02, 123/2006, (com suas respectivas alterações), Decreto  Municipal nº 01.2013 e demais 
legislações pertinentes. Outros esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser obtidos no endereço 
retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. sites: www.
cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 23 de dezembro de 2021.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0003/2021, que objetiva: Aquisição de equipamentos 
e materiais para a Rede Pública Infantil de Ensino deste Município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL 
LTDAI, CNPJ: 40.876.269/0001-50 - R$ 49.860,00. Convocamos a empresa vencedora,  para no 
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a 
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de 
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Damião - PB, 23 de Dezembro de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Lírio Verde - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO 
EM REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. Aber-
tura da sessão pública: 09:00 horas do dia 06 de Janeiro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 
horas do dia 06 de Janeiro de 2022. 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 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08h00min Às 13h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:(83)3361–3801.E-
-mail:cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital:www.tce.pb.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 22 de Dezembro de 2021.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº 00021/2021
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 00021/2021, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE 
MATERIAIS DIDÁTICOS E EXECUÇÃO DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DO PROGRAMA 
PROEPS/SUS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS PROFISSIO-
NAIS DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JULIO 
CEZAR APOLINARIO 03209794405 - R$ 12.000,00

Gado Bravo - PB, 23 de Dezembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO 
DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EXECUÇÃO DA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS DO PRO-
GRAMA PROEPS/SUS E ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00021/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
3.3.90.39 – OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 21/02/2022. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT Nº 08901/2021 - 23.12.21 
- JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 - R$ 12.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO DE DOCUMENTOS
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de 01 (UMA) empresa para a prestação de serviços de publicidade e 
propaganda, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenha por 
objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a 
intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e 
demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual-
quer natureza, difundir ideias, princípios, iniciativas ou instituições ou informar o público em geral. 
EMPRESA INABILITADA: DCX AGÊNCIA DE PUBLICIDADE EIRELI – CNPJ: 28.486.184/0001-60, 
por  NÃO  atender a todos os requisitos de habilitação de DOCUMENTOS conforme 8.4.3.5 do 
edital , porém será concedido o prazo de 8 dias úteis para apresentação da referida documentação 
conforme determinação do  art.48 § 3º .Informações e cópia na íntegra do resultado de julgamento 
de habilitação poderão ser obtidas junto a CPL, Rua Antônio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 23 de Dezembro  2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA
COMUNICADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.

TOMADA DE PREÇOS 11.2021
OBJETO: Contratação de empresa prestação de serviços na Conclusão  de uma Creche Proin-

fância – Tipo 2, na Rua Projetada, s/n – Conjunto Alto da Boa Vista – Guarabira/PB, conforme Termo 
de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE. RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS: 
Empresa: CONSTRUTORA PARAIBANA contra o resultado de julgamento de habilitação do referido 
certame. A Comissão Permanente de Licitação nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações comunica aos licitantes que Processo encontra-se a disposição dos interessados 
no endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se..

Guarabira, 23 de dezembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro  Termo de Aditivo ao Contrato nº 00001/2021, em 18.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SER-

VIÇOS EIRELI  - EPP
OBJETO CONTRATUAL:  Contratação  de empresa para execução dos serviços para cons-

trução de conjunto sanitário domiciliar, ação melhorias sanitárias (MSD), atendendo ao Convênio 
FUNASA nº 0846/2017. 

OBJETO DO ADITIVO: De Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro  Termo de Aditivo ao Contrato nº 00002/2021, em 27.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa JMR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
OBJETO CONTRATUAL:  Contratação de empresa para execução dos serviços para construção 

com a implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de chagas, atendendo ao 
Convênio FUNASA nº 0500/2017. 

OBJETO DO ADITIVO: De Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00041/2021, em 15.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL:  Termo de Compromisso 20200367-1 – com o objeto construção de 

uma Creche Pré-Escolar, tipo 2 no município de Ibiara-PB. 
OBJETO DO ADITIVO: De Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: primeiro  termo de aditivo ao contrato nº 00063/2021, em 26.07.2021.
PARTES: prefeitura municipal de ibiara e a empresa MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI
OBJETO CONTRATUAL:  contratação  de empresa para os serviços de engenharia para pa-

vimentação da pb 386 até o povoado de várzea redonda e construção de passagem molhada no 
sítio José Bento, atendendo ao Termo de Compromisso nº 1072592-77/2020 

OBJETO DO ADITIVO: de prazo
FUNDAMENTAÇÃO: art. 65 da lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro  Termo de Aditivo ao Contrato nº 00076/2021, em 27.08.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI  - EPP
OBJETO CONTRATUAL:  Contratação   de empresa para execução dos serviços de pavimentação 

em paralelepípedo em vias publicas urbana do município de Ibiara-PB, atendendo ao contrato de 
repasse nº 1074565-39/2020. 

OBJETO DO ADITIVO: De Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00003/2021, em 15.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVI-

DUAL DE ADVOCACIA
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAL ESPE-

CIALIZADO, DE NATUREZA SINGULAR, DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA AS DEMANDAS DO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00046/2021, em 04.05.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa FRANCISCO JOALISON JACOBINO DA 

SILVA EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLOGICO
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00080/12021, em 03.09.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a Pessoa Física ALISON ALEXANDRE MAMEDE
OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES 

E OUTROS
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00085/2021, em 20.09.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa MARIA TATYANE RIBEIRO DOS SANTOS
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO 

AO CRAS
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Presidente da CPL e Equipe de Apoio, vem 

por meio deste tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de 
Proposta de Preços da Tomada de Preços nº 00013/2021, com o seu objeto CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM A REFORMA DA ESCOLA 
MUNICIPAL CECI BADÚ 2, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB, conforme especificação 
do edital. A empresa DEL ENGENHARIA EIRELI - ME, cadastrada no CNPJ 17.415.942/0001-33, 
considerada VENCEDORA com o valor global de R$ 73.223,07(setenta e três mil, duzentos e vinte 
e três reais e sete centavos)

Ibiara - PB, 23 de Dezembro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia 

para CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO GARAGEM – MERCADO CENTRAL,  em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.009/2021  
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.029/2021 – Execução dos Serviços de Manutenção, Recu-

peração e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Santa Angela, Analice Gonçalves, Napoleão Laureano, 
Analice Caldas e Luiz Vaz de Camões, em João Pessoa/PB – Lote 03.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: EBS Construções  e Serviços Ltda.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo o Acréscimo de serviços, com alteração do valor con-

tratual. Valor acrescido R$ 79.979,19. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro /Rubens Falcão da Silva Neto / PMJP e Edson 

Bessa da Silveira/ EBS Construções e Serviços Ltda.
Data da Assinatura: 17/12/2021

João Pessoa, 17 de dezembro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através da sua CPL, torna público o resultado do 

julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços 
n.º 001/2021. 

EMPRESAS HABILITADAS: MSM CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI, BSR CONSTRU-
TORA E LOCADORA EIRELI, GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, 
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e 
ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI.

EMPRESAS INABILITADAS: QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, por não atender os itens: 9.3.3.6, 
9.3.4.4 e 9.3.4.5 do edital; CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA, por não atender os itens: 
9.3.4.4 e 9.3.4.5 do edital; CONSTRUTORA APODI EIRELI, por não atender os itens: 9.3.3.2, 9.3.3.3 
(Acervo Técnico incompatível com o objeto da licitação) e 9.3.4.5 do edital; JR MUNIZ ENGENHARIA 
EIRELI – ME, por não atender os itens: 9.3.3.6, 9.3.4.3 e 9.3.4.4 do edital; R F SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, por não atender os itens: 9.3.3.4, 9.3.4.4 e 9.3.4.5 do edital; D2R3 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, por não atender o item 9.3.3.4 do edital; DUARTE 
MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, por não atender o item 9.3.3.3 do 
edital; F V DOS SANTOS EIRELI, pelos seguintes motivos: não atendeu os itens 9.3.4.4 e 9.3.4.5 
do edital; GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, por não atender o item 9.3.4.4 
do edital; FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, por não atender os itens: 9.3.3.3 e 
9.3.3.4 do edital; ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por não atender os itens: 9.3.3.3 
e 9.3.3.4 (não apresentou declaração indicando o pessoal técnico disponível para a realização do 
objeto da licitação); META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, por não atender o item 9.3.4.5 do 
edital; e  DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos: não apresentou 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e não atendeu o item 9.3.4.5 do edital.

A abertura dos envelopes das propostas de preços das empresas habilitadas será no dia 
04/01/2022 às 9:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

Juarez Távora(PB), 23 de dezembro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através da sua CPL, torna público o resultado do 

julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços 
n.º 002/2021. 

EMPRESAS HABILITADAS: DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
LTDA, APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, 
HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, TORRES CONSTRUÇÕES LTDA, GPS GEREN-
CIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA e ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI.

EMPRESAS INABILITADAS: GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, por não 
atender o item 9.3.4.4 do edital; QUALITY CONSTRUÇÕES LTDA, por não atender os itens: 9.3.3.6 
e 9.3.4.4 do edital; CONSTRUTORA APODI EIRELI, pelos seguintes motivos: apresentou certidão 
relativa à prova de regularidade com a Fazenda Municipal vencida, apresentou Certidões do CREA 
Pessoa Física dos responsáveis técnicos JOSÉ REINALDO PONTES FAGUNDES JÚNIOR e 
JOSÉ GUILHERME DE LIMA TERTO vencidas, apresentou Balanço Patrimonial sem indicação de 
registro na Junta Comercial do Estado, apresentou Acervo Técnico incompatível com o objeto da 
licitação e não atendeu o item 9.3.4.5 do edital; R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, 
por não atender o item 9.3.4.4 do edital;  F V DOS SANTOS EIRELI, por não atender os itens: 
9.3.4.4 e 9.3.4.5 do edital; FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES EIRELI, por não atender 
o itens: 9.3.3.2 (apresentou acervo técnico incompatível com o objeto da licitação) e 9.3.3.4 (não 
apresentou relação do pessoal técnico); ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por não 
atender os itens: 9.3.3.3 e 9.3.3.4 (não apresentou relação do pessoal técnico); DIAS ENGENHARIA 
E LOCAÇÕES EIRELI, pelos seguintes motivos: apresentou CND relativa à prova de regularidade 
com a Fazenda Municipal vencida e não atendeu os itens: 9.3.3.4 (não apresentou relação do 
pessoal técnico), 9.3.3.6, 9.3.4.4, 9.3.4.5, 9.3.4.6 e 9.3.4.7 do edital; RENOVAR CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA, não atendeu os itens: 9.3.3.4 (não apresentou relação do pessoal técnico), 
9.3.3.6, 9.3.4.4 e 9.3.4.5 do edital; e E.P.S. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, por não 
atender o item 9.3.4.4 do edital.

A abertura dos envelopes das propostas de preços das empresas habilitadas será no dia 
04/01/2022 às 10:30 horas, caso não haja interposição de recurso.

Juarez Távora(PB), 23 de dezembro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

ERRATA AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 0012/2021

PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 2021.212/2021
ONDE -SE -LÊ: ABERTURA: 03 de janeiro de 2022 as 09:00 horário de Brasília na plataforma 

eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br
LEIA-SE- CORRETAMENTE: 04 de janeiro de 2022 as 09:00 horário de Brasília na plataforma 

eletrônica
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço sala da CPL, sediada na Rua Avelino Marques 

de Sousa nº 45, centro, MALTA – PB de 07 as 12:00 h, site do http://malta.pb.gov.br, http://www.
tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br

Malta-PB, 23 de dezembro de 2021
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
EXTRATO TERMO ADITIVO DE PRAZO

9º TERMO ADITIVO DE PRAZO
ERRATA - Publicação do dia 21 de dezembro de 2021 no Diário Oficial do Estado (DOE), pág. 70. 
ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: 29 DE ABRIL DE 2021
LÊ-SE CORRETAMENTE: VIGÊNCIA: 29 DE ABRIL DE 2022
Informações à Rua Antônio Vieira, n° 01 – Centro, Nazarezinho-PB.

Nazarezinho -PB, 23 de dezembro de 2021.
MARCELO BATISTA VALE 

PREFEITO CONSTITUCIONAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00019/2021, em 22.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa IRAMILTON SATIRO DA 

NOBREGA - EPP
OBJETO CONTRATUAL: contrato para contratação de empresa para a realização de serviços 

técnicos especializados de consultoria para elaboração de planos de trabalho, elaboração de pro-
jetos de engenharia, acompanhamento dos referidos projetos juntos aos ministérios e secretarias 
de estado e assessoramento a todos os pleitos do Município em órgãos públicos, celebrado entre 
a Prefeitura Municipal de D´água-PB.  

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 23 de Dezembro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00066/2021, em 10.08.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa MENDES E FERREIRA 

CONSTRUÇÕES LTDA - ME
OBJETO CONTRATUAL: Contrato de prestação de serviços para execução dos serviços com 

a construção de urbanização de avenida no município de Olho da D’Agua, atendendo ao Contrato 
de Repasse nº 884786/2019/MDR/CAIXA, OPERAÇÃO nº 1065296-49, no município de Olho 
D´água-PB.

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 23 de Dezembro de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sétimo Aditivo ao Termo de Contrato nº 000159/2018, em 17.12.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de pavimentação em paralelepípedo em vias públicas 

urbanas do Município de Piancó, atendendo ao Contrato de Repasse Nº 1008218-67/2013, MINIS-
TÉRIO DAS CIDADES/CAIXA.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 23 de Dezembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 10:30 horas do dia 06 de Janeiro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de materiais 
médicos hospitalares diversos, destinados a esta Prefeitura. 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 3.555/00; 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: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 23 de Dezembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 05 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; Decreto Municipal nº 013/19; 
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) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 23 de dezembro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO

##ATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2021 
##TEX O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o 

procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: 
Aquisição de oxigênio medicinal hospitalar (em cilindros), destinados ao uso dos serviços da Secre-
taria Municipal de Saúde do município de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 
05 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, 23 de Dezembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

CAR Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais elétricos e de iluminação, destinados a atender as necessidades das secretarias municipais; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELETRICA LUZ COMERCIAL 
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 13.347,00.

Sertãozinho - PB, 23 de Dezembro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00089/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00089/2021, que objetiva: Aquisição de Notebooks 
com Processador Core i3/ 04 Gb /HD 500 Gb, Tela 14/com Webcam, destinados aos professores 
efetivos da Rede Pública Municipal da Educação do Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE ME - R$ 518.000,00.

Solânea - PB, 22 de Dezembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Notebooks com Processador Core i3/ 04 Gb /HD 500 Gb, Tela 14/com 
Webcam, destinados aos professores efetivos da Rede Pública Municipal da Educação do Município 
de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00089/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Solânea: 00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.1013 (111
1/1113/1510/1520)/12.361.2005.1014/12.361.2005.1016/12.365.2005.1017 ( 1510/1520(1113/112
4/1520)12.361.2005.1025/13.361.2005.2017/12.361.2005.2020/12.605.2005.1023. 4.4.90.52.99. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Solânea e: CT Nº 00387/2021 - 23.12.21 - THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE ME - R$ 518.000,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0121/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de 

janeiro 2021, às 10:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Aquisição de plaquetas de identificação 
de patrimônio, conforme especificações constantes no anexo I deste edital (Termo de Referência).Os 
interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em 
todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor de 
Tributos do Município. Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância 
mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 22 de dezembro de 2021
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico nº 0122/2021

A Pregoeira 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 
parcelada de gêneros alimentícios perecíveis, para atender as necessidades das secretarias/órgãos 
demandantes da Prefeitura Municipal de Sousa/PB. Abertura das propostas dia 10 de Janeiro de 
2022, às 9:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 22 de dezembro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00019/2021
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 DP00019/2021, 
que objetiva: Aquisição de kits nutricionais para combate e tratamento da má nutrição em crianças 
menores de 07 (sete) anos e gestantes do Programa Bolsa Família; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - R$ 35.000,00.

Tacima - PB, 23 de Dezembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

DISPENSA Nº DP00019/2021
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

Aquisição de kits nutricionais para combate e tratamento da má nutrição em crianças menores de 
07 (sete) anos e gestantes do Programa Bolsa Família; DESIGNO os servidores Luis Bernardo da 
Silva, Secretário Municipal, como Gestor; e Helder Ramos Soares, Coordenador da Atenção Primária, 
para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00019/2021, especialmente para 
acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Tacima - PB, 23 de Dezembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00019/2021. OBJETO: Aquisição de kits nutricionais 
para combate e tratamento da má nutrição em crianças menores de 07 (sete) anos e gestantes 
do Programa Bolsa Família. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º, I, da Medida Provisória nº 1.047/21. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA GESTAO 
AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 59.400,00.

Tacima - PB, 23 de Dezembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO; DESIGNO os servidores Bilac Soares 
de Oliveira, Secretário Municipal, como Gestor; e Marco Antonio da Fonseca Belmont, Engenheiro 
Ambiental, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2021, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Tacima - PB, 23 de Dezembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00012/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO 
SANITÁRIO LICENCIADO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Agricultura, Pec, Meio Amb e Desen 
Economico. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/12/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA (GLP). FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. ADITAMENTO: Realinhamento de preço contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00017/2021 - Reginaldo Misael 
Ribeiro ME - 1º Aditivo - acréscimo de 11%. ASSINATURA: 23.12.21

COMPANHIA DE DE
SENVOLVIMENTO DA PARAÍBA

CNPJ(MF) No 09
.123.027/0001-46

JOÃO PESSOA – PARAÍBA
EDITAL DE PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital, convidamos os Acionistas da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA 

PARAÍBA-CINEP a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, às 
15:00 horas do dia 30 de dezembro de 2021, na modalidade vídeo conferência, tendo em vista 
a pandemia do Covid-19, conforme dispõe o Dec. Estadual nº 40.122 de 13.03.2020 c/c Decreto 
Legislativo nº 6 de 20.03.2020 bem como, a Resolução de Diretoria CINEP nº 9 de 23.03.2020. 
Quando será tratada: I – Destituição do presidente do Conselho de Administração e II - Outros 
assuntos de interesse social.

João Pessoa, 21 de dezembro de 2021
RÔMULO SOARES POLARI FILHO

Vice-Presidente do Conselho de Administração

CONVITE  Nº 06/2021     
Registro CGE Nº 21-02424-6

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
ERRATA

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes do CONVITE Nº 06/2021 (Elaboração dos Projetos Executivo de En-
genharia para Pavimentação de Rodovia e Obras d’Artes Especiais, Plano de Controle Ambiental 
e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas-PCA/PRAD, na Rodovias: PB-33, sub trecho Praia 
de Campina / Entr. PB-035/ Rio Tinto com 22,00 km.), que na publicação da Habilitação ocorrido 
no dia 23/12/2021, onde se lê “fica marcada para o dia 29/12/2020, às 10:00 horas”, leia-se:” fica 
marcada para o dia 29/12/2021, às 10:00 horas

João Pessoa, 23 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 33/2021    
Registro CGE Nº 21-02017-2

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 33/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia PB-082, Sub Trecho: Salgado de São Félix/Acauã, com 19,76 km), que após análise 
detalhada na documentação da Proposta de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da 
licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificada a Empresa: LIGHT 
ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI – R$ 21.445.798,24

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 23 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 39/2021     
Registro CGE Nº 21-02538-5 25/01/2022 10:00

Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades Baraú-
nas, Cuité, Frei Martinho, Nova Floresta, 
Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Pocinhos, 
Puxinanã, São Vicente do Seridó, Sosse-
go, Taperoá, Tenório e Umbuzeiro com 
aproximadamente 22,31 km
Valor estimado da obra: R$ 21.384.526,66 
Prazo de execução: 300 (trezentos) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 23 de dezembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2021 - REALIZAÇÃO: 
Sede Social da Empresa, à Rua João Pessoa, 330, Campina Grande, Paraíba. DATA e HORÁRIO: 
5 de novembro de 2021, às 10:00 horas. PRESENÇA: Acionistas com direito a voto, representando 
a totalidade do capital social, conforme verificado no Livro de Presença dos Acionistas. MESA DI-
RIGENTE: Presidente – Paula Francinete Medeiros Silva; Secretário - Gustavo Wagner Silva Pinto 
Peixoto. DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação dos Documentos da Administração, do Balanço Patrimonial, 
das Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações 
dos Recursos, referentes ao Exercício de 2020; 2) Homologação dos honorários dos Administradores 
no período de Julho/2020-Junho/2021 e fixação de verba para o período de Julho/2021-Junho/2022; 
3) Deliberação de não funcionamento do Conselho Fiscal no período 2021/2022; 4) Aprovação da 
manutenção do capital em R$ 3.530.000,00 e da permanência da cláusula estatutária 5ª pertinente 
ao valor do capital social; 5) Acumulação pelo acionista Gustavo Wagner Silva Pinto Peixoto dos 
cargos de Diretor Superintendente e Diretor Financeiro. OBSERVAÇÕES: O texto integral da pre-
sente Ata, o Boletim de Distribuição e Subscrição de Ações e os Estatutos Sociais consolidados, 
foram arquivados na Junta Comercial do Estado da Paraíba. Escarcela n°. 25300002263. PAULA 
FRANCINETE MEDEIROS SILVA – Presidente. GUSTAVO WAGNER SILVA PINTO PEIXOTO – 
Secretário. AILTON ELISIÁRIO DE SOUZA - Advogado – OAB/PB 5856.

COOPERATIVA DE CONSUMO INTERESTADUAL DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, 
GESTORES, REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS DOS ESTADOS DA PB e PE – 

CONSUCOOP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO INTERESTADUAL DOS PROFISSIONAIS 
VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS DOS ESTADOS DA PB 
e PE - CONSUCOOP – CNPJ: 21.580.869/0001-22 – NIRE: 264000240-0, no uso das atribuições 
conferidas pelo Estatuto Social, convoca seus 28 (vinte e oito) associados cooperados, em pleno 
gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral  Ordinária que se realizará na 
sua SEDE, sito à Rua Barão de São Borja, 183 – Boa Vista - Recife – PE – CEP: 50.070-310,  no 
dia 08 de janeiro de 2022. A Assembleia realizar-se-á em 1ª convocação às 9h, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados, em 2ª convocação às 10h, com a presença de metade mais um do 
número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em 3ª e última convocação às 11h, 
com a presença mínima de 10 (dez) associados a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Pauta da AGO:
1. Prestação de contas do exercício 2021;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas;
3. Eleição da Diretoria para novo mandato;
4. Eleição do conselho fiscal;
5. Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no Art. 46 da lei 5.764/71.

Recife-PE, 23 de dezembro de 2021. 
Rosélio Alves de Oliveira

CPF:374.872.484-53

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: 642/19 = PROC.: 19-01084 = SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO = IT: 5.400.000,00 = AC: 69.000M² = NE:05 = L/ATV: MAMANGUAPE - PB. Processo: 
2021-009574/TEC/LO-3406.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2485/2021, em João Pessoa, 15 de 
Dezembro de 2021 - Prazo 1095 dias, SISTEMA ADUTOR NATUBA = MUNICIPIO: NA-
TUBA, UMBUZEIRO, SANTA CECÍLIA - UF: PB. Processo: 2021-006871/TEC/LO-2756. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2393/2021, em João Pessoa, 2 de Dezembro 
de 2021 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO LOTEAMENTO QUINTAS DA 
MATA = MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2021-008494/TEC/LO-3147. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2394/2021, em João Pessoa, 2 de Dezem-
bro de 2021 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO LOTEAMENTO PORTAL 
DO CARIRI = MUNICIPIO: POCINHOS - UF: PB. Processo: 2021-008491/TEC/LO-3145. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2518/2021, em João Pessoa, 20 de Dezembro de 2021 
- Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: ALHANDRA - UF: PB. 
Processo: 2021-008627/TEC/LO-3190. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº2511/2021, em João Pessoa, 17 de Dezembro de 
2021 - Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LOTEAMENTO QUINTAS 
DA MATA = MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2021-008497/TEC/LO-3148. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº2425/2021, em João Pessoa, 7 de Dezembro de 2021 - 
Prazo 1080 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: BOA VENTURA - UF: 
PB. Processo: 2021-005767/TEC/LI-7967. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº2498/2021, em João Pessoa, 16 de Dezembro de 2021 - 
Prazo 730 dias, IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA EMERGENCIAL = MUNICIPIO: PIRPIRITUBA - UF: 
PB. Processo: 2021-007534/TEC/LI-8078.

A empresa PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 10.515.224/0006-02, torna público que 
requereua SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente e Aquicultura de Cabedelo a renovação da 
Licençade Operação para atividade de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem mani-
pulação de fórmulas,situada na Rua Praia do Jacaré, S/N, Anexo a Rua Projetada, N° 106, Lote D, 
Quadra SD, Sala 04 -Praia de Jacaré - Cabedelo/PB.

Marcone Guimarães da Silva Júnior, CNPJ 39.362924000173 torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente a Licença Ambiental, para Hr Training Academia de Musculação 
LTDA situada na rua Mauricio de Araújo Gama Filho, 27 – João Pessoa-PB.

MATHEUS NUNES MORAIS, CPF No 057.790.864-27, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambiental para Reforma 
Residencial. Situado à BR230, KM9, S/N, Condomínio Bosque de Intermares, Lote 66.

Chistine Costa Nobrega Carneiro portadora do CPF n° 031.826.024-70, torna público que requereu 
a SEMAPA ( secretaria de meio ambiente, pesca e aquicultura da cidade de Cabedelo) a renovação 
da Licença Operacional n° 0211/2017, da construção de Galpão comercial/industrial localizada na 
Rua das Macieiras lote 2-A, Quadra F, Cabedelo/PB.
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