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Aniversário da cidade foi celebrado pelo governador João Azevêdo (foto) com assinatura de convênio, entrega de equipamentos de segurança e hospitalar. Páginas 3, 13 e 14

Campina Grande ganha obras e investimentos
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Artesanato Primeira-Dama Ana Maria Lins esteve na loja do PAP, 
que espera faturar R$ 10 mil com vendas do Dia das Crianças. Página 4
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‘Streaming’ Criadoras de conteúdo da Paraíba têm se destacado no 
universo dos jogos eletrônicos e quebrado a hegemonia dos homens na área. Página 9

Colunas
O que marcava a 12 de Outubro daquele 

tempo eram as suas calçadas, mais largas que de 
outras ruas, quase todas empedradas ou, no mínimo, 
de barro duro semi-impermeável.  Página 10

Carlos Pereira

Imagem: Divulgação
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“Três Ruas” Novo acesso para a UFPB está em 
fase de desenvolvimento do projeto executivo. Página 5

Haja bolso! Gás de cozinha e gasolina ficam 
mais caros a partir deste sábado. Páginas 17 e 18

Campina de Treze e Campinense, das universidades, 
do Parque do Povo e do Açude Novo; Campina dos bares, 
dos amores, da Feira Central; Campina tech city, do art 

déco, da Fiep e ACCG...  Página 11
Thomas Bruno Oliveira

Covid já matou mais 
que as populações de 
sete capitais do país
Brasil chegou ontem à marca de 600 mil óbitos pela doença, mas, graças à vacinação 
e à queda no número de infectados, a sensação é de que o pior já passou. Página 4 

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

442.842

21.550.000

236.511.950

9.336

600.493

4.828.340
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

4.382.439

249.634.452

6.437.804.592

Paraíba

Competição internacional de 
ciclismo agita João Pessoa
Capital sedia, amanhã, a Granfondo, reunindo cerca 
de 300 competidores; bloqueios serão feitos em algumas 
vias da cidade durante o evento. Página 22

Esportes

A importância da alimentação 
na imunidade dos idosos
Nutricionistas recomendam uma dieta balanceada 
para as pessoas da terceira idade e afirmam que a 
alimentação saudável ajuda na imunidade. Página 20

Diversidade

Evento virtual debate 
alternativas energéticas
Fórum organizado pela Companhia de Desenvolvimento 
da Paraíba visa apresentar medidas ecológicas e 
sustentáveis na área de energias renováveis. Página 6

Geral
Opas destaca transparência 
do Estado durante pandemia
Técnicos da Organização Pan-Americana da Saúde 
apresentaram, ontem, a conclusão da avaliação 
do Estado nas ações contra a covid-19. Página 3
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Focado exclusivamente na campanha eleitoral do próximo 
ano, o presidente Jair Bolsonaro parece não estar preocupado 
com a situação de grande parte das famílias brasileiras. Famílias 
que dependem da assistência governamental, especialmente, em 
momento de crise econômica e crescimento da miséria, como agora.

Seu grande desconforto, realmente, são as pesquisas de opinião 
pública, que apontam para o fracasso nos planos de reeleição.

Certo de que a baixa popularidade está diretamente ligada 
à inflação e, mais especificamente, aos reajustes constantes 
dos combustíveis, Bolsonaro decidiu que, na incapacidade de 
implementar política econômica que reverta a situação, o melhor a 
fazer é retirar dinheiro dos estados e municípios para bancar uma 
redução dos preços.

Aliado de primeira hora de Bolsonaro, o presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, propôs mudança na cobrança do ICMS 
para tentar baratear o combustível, que deve ser votada na próxima 
semana.

Sobre isso, é importante saber: primeiro, analistas políticos 
acreditam que é improvável que a proposta de Lira seja aprovada no 
Congresso; segundo, mesmo que fosse, a redução seria de centavos 
e, no caso do petróleo voltar a subir, o combustível subiria mais uma 
vez; por fim, reduzir o ICMS, neste caso, seria retirar verbas que 
podem ser revertidas em benefícios sociais aos mais vulneráveis 
para garantir combustível mais barato a quem tem carro na 
garagem.

Combustível a preço justo é importante? Claro que é. Reajustes 
recorrentes como os que têm ocorrido incidem diretamente nos 
preços da maioria dos produtos, mas o Governo Federal precisa 
elaborar planos consistentes, políticas que, realmente, permitam o 
controle da inflação.

A equipe econômica de Bolsonaro, no entanto, tem demonstrado 
absoluta inépcia para a tarefa.

Retirar dinheiro dos estados e municípios, através do ICMS, é 
piorar a situação das famílias que estão na ponta dessa equação. 
Aquelas que moram nos municípios mais distantes, mais pobres, 
que mais precisam da atenção do Governo Estadual, da prefeitura. 
Aquelas pessoas que, aparentemente, não representam prioridade 
ao presidente Bolsonaro e seus aliados.

Falsa solução Uma Igreja sempre missionária
A convocação missionária é cons-

titutiva da vida de quem segue Jesus. 
Não se pode pretender o Evangelho 
de Cristo ausentando-se da atividade 
missionária da Igreja no mundo. O 
mês de outubro é na Igreja um tempo 
especial para meditar mais sobre como 
devemos ser batizados e enviados no 
coração do mundo; enviados a todos os 
homens e mulheres! 

Diante de um mundo tão pluraliza-
do, será que ainda devemos anunciar 
Jesus Cristo? Será que não estaríamos 
ferindo a quem diz não querer receber 
o anúncio do Evangelho? Um dos docu-
mentos finais do Concílio Vaticano II 
é muito claro sobre a pertinência e a 
urgência da propagação 
do Evangelho a todos os 
homens e mulheres: “A 
Igreja, enviada por Deus 
a todas as gentes para 
ser ‘sacramento univer-
sal de salvação’, por ínti-
ma exigência da própria 
catolicidade, obedecen-
do a um mandato do seu 
f undador, procura in-
cansavelmente anunciar 
o Evangelho a todos os 
homens. Já os próprios 
Apóstolos em que a Igre-
ja se alicerça, seguindo o exemplo de 
Cristo, ‘pregaram a palavra da verdade 
e geraram as igrejas’. Aos seus sucesso-
res compete perpetuar esta obra, para 
que ‘a palavra de Deus se propague ra-
pidamente e seja glorificada’ (cf. 2 Tess. 
3,1), e o reino de Deus seja pregado e 
estabelecido em toda a terra” (cf. Ad 
Gentes, n. 01).

O dever missionário nunca pode 
ser um peso para os cristãos, mas um 
apostolado alegre e entusiasta que 
perpassa toda a vida. O que move nosso 
esforço missionário é o amor que nu-
trimos pelo Senhor e pela salvação de 
todos os homens. Um dever de amor! 

Todos os homens têm fome e sede de 
conhecer o amor de Deus! 

O Papa Francisco em uma de suas 
mensagens para o Dia Mundial das 
Missões, usou uma expressão criativa 
para retratar o olhar missionário da 
Igreja sobre o mundo que deve ser 
evangelizado e para falar também da 
necessidade urgente de anunciar o 
Evangelho até os extremos confins: 
“a fé em Jesus Cristo dá-nos a justa 
dimensão de todas as coisas, fazen-
do-nos ver o mundo com os olhos e 
o coração de Deus (...)”. O mundo dos 
homens deve ser evangelizado com o 
olhar de Deus. A Igreja não anuncia a si 
mesma e nem o seu próprio olhar; ela 

foi encarregada de apre-
sentar Jesus e Sua Sal-
vação. Para tal, devemos 
levar a peito aquilo que o 
Papa nos pede constan-
temente: “uma Igreja em 
saída até aos extremos 
confins requer constante 
e permanente conversão 
missionária.

Q u a n t o s  s a n t o s , 
quantas mulheres e ho-
mens de fé nos dão teste-
munho, mostrando como 
possível e praticável esta 

abertura ilimitada, esta saída miseri-
cordiosa ditada pelo impulso urgente 
do amor e da sua lógica intrínseca 
de dom, sacrifício e gratuidade (cf. 2 
Cor 5, 14-21)”. O nosso amor a Deus 
deve transbordar concretamente em 
nossas vidas; quando amo, e amo com 
coragem, verdadeiramente a Deus eu 
vou missionariamente ao encontro dos 
irmãos! Deus nos espera no encontro 
com os irmãos! Portanto, Deus espera 
que sejamos sempre uma Igreja Mis-
sionária e sob o olhar materno da Mãe 
Aparecida. Temos uma Mãe Missioná-
ria que nos guia sob o olhar de Deus em 
todas as situações da vida! 

A antiunanimidade
Sempre houve alguém de pé atrás 

com o herói. O próprio João Pessoa, ao as-
sumir o governo, criticou severamente a 
unanimidade, estranhando que a Paraíba 
do seu tempo não mantivesse um jornal 
de oposição. 

Interessante é que o dono da situ-
ação era o seu próprio tio Epitácio, que 
recebeu, nesse primeiro dia, a primeira 
pancada: “A unanimidade não é uma 
boa conselheira “ - está no discurso que 
D. Carmen Coelho recolheu no livro “A 
mansão da Praça Bela Vista”. 

Com essa minha esquisitice de fa-
rejar papel velho li, outro dia, num livro 
de Paulo Bougard de Magalhães - um 
paraibano que pontificou aqui nos anos 
1920 - uma referência desairosa ao nosso 
grande herói da Revolução de 1817, José 
Peregrino de Carvalho. 

Ora, o que se sabe, o que está na 
História, é que Peregrino, contrariando 
a vontade do pai, que não queria vê-lo 
revoltoso, comandou as tropas que iam 
sustentar o governo republicano em 

Natal. Ao regressar à Paraíba foi preso, 
remetido a Recife e condenado à forca. 
Ficou sendo, ao lado de André Vidal, o 
grande herói revolucionário paraibano, 
o primeiro contra o invasor holandês, o 
segundo contra a globalização da época, 
capitaneada por Portugal. 

Pois bem, apesar de ir à forca, de ter 
seu corpo esquartejado, a cabeça e os 
braços expostos onde hoje é escombro e 
lixo, Peregrino não passa de um arrepen-
dido, “retratando-se lancinantemente 
diante do carrasco”, conforme a versão 
que esse Paulo Bougard foi buscar na 
carta do frade confessor ao sargento-mor 
Fulano de Tal do Valle. Peregrino chora 
por ter levantado a mão contra a Lei e o 
Altar.

E por que tanta ira do regime a pon-
to de enforcá-lo e esquertejá-lo? Já na 
“Devassa da devassa” aparece um inglês 
querendo provar que Tiradentes não foi 
essas coisas todas dignas das honras que 
lhe tributamos. 

Será mesmo que tributamos?...

 O mês de outubro 
é na Igreja um tempo 
especial para meditar 

mais sobre como 
devemos ser batizados 
e enviados no coração 

do mundo   

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador   

Promoção de Verão
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João Azevêdo também assinou convênio com a UEPB e autorizou obras nas áreas de educação, mobilidade e infraestrutura

Campina Grande ganha centro 
para autista e ginásio da Apae

Edição: Emmanuel Noronha          Editoração: Ulisses Demétrio

O governador João Aze-
vêdo assinou, ontem, a ordem 
de serviço para a construção 
do Centro de Atendimento ao 
Autista em Campina Grande. 
O serviço de reabilitação de 
pessoas com transtorno do 
espectro autista (TEA) foi uma 
das ações de inclusão anuncia-
das pelo chefe do Executivo 
estadual em comemoração 
ao aniversário de 157 anos de 
Campina Grande, completados 
na segunda-feira (11).

João Azevêdo anunciou, 
ainda, a implantação do Escri-
tório Social de Campina Gran-
de, beneficiando parentes e a 
comunidade penitenciária, e 
também assinou convênio com a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) para a cons-
trução de um ginásio adaptado 
para pessoas com deficiência.

A implantação do Centro 
de Atendimento em Campina 
Grande vai oferecer, entre outros 
serviços, estimulação preco-
ce, habilidades comunicativas, 
habilidades comportamentais, 
terapia ocupacional, habilidades 
cognitivas, habilidades aquáti-
cas, psicologia e psiquiatria. 

 
Escritório Social
Logo em seguida, o gover-

nador anunciou a implantação 
do Escritório Social da Paraíba. 
O órgão, com sede em Campina 
Grande vai atender a 19.800 
pessoas egressas do sistema pri-
sional e suas famílias, garantindo 
atendimento a suas demandas 
no amplo aspecto da segurida-
de social. O funcionamento do 
Escritório Social da Paraíba se 
dará por meio de uma política 
de envolvimento de vários seto-
res e instituições para inclusão 
social dos egressos do Sistema 
Penitenciário.

O público-alvo são egres-
sos do sistema prisional em até 
um ano de liberação definitiva, 
pessoas na iminência de sair 
do sistema prisional com até 
seis meses de antecedência, em 
liberdade condicional e em cum-
primento de pena em prisão 

domiciliar. O valor do convênio 
entre o Governo do Estado e o 
Ministério da Justiça e Segurança 
Pública é de R$ 1.652.112,89. O 
prazo de implantação é de R$ 
120 dias.

Convênio com UEPB
No fim da tarde, João Aze-

vêdo assinou um convênio com 
a Universidade Estadual da Pa-
raíba (UEPB) para aquisição e 
implantação de laboratórios 
para o ensino técnico e tecno-
lógico na instituição, autorizou 
licitação para mais duas escolas, 
entregou a pavimentação de 
13 vias do bairro das Malvinas, 
assinou ordens de serviço para 
a pavimentação de ruas do Mu-
tirão, Serrotão e do Ligeiro, e 
também para a manutenção do 
Parque do Bodocongó. 

Os convênios com a UEPB 
representam investimentos 
de R$ 15 milhões, de um total 
de R$ 95 milhões anunciados 
ao longo do dia de ontem para 
o município. O convênio para 
implantação de laboratórios 
para ensino técnico e tecno-
lógico vai fortalecer o ensino 
ofertado nas escolas técnicas 
da UEPB: Escola Agrícola Assis 
Chateaubriand - campus 2 de 
Lagoa Seca, e Escola Agrotéc-
nica do Cajueiro, Campus 4 de 
Catolé do Rocha. Já o Centro de 
Laboratórios Multiusuários vai 
criar as condições para que a 
UEPB tenha, além da pesquisa, 
condições de criar as diretrizes 
de desenvolvimento do Estado. 

 
Escolas
Outra ação do governador 

João Azevêdo foi a autorização 
para a demolição do antigo 
CAIC para a construção da Es-
cola Estadual de Ensino Fun-
damental e Médio José Jofilly, 
no bairro das Malvinas. E ainda 
autorização de licitação para a 
construção de uma escola de 
Ensino Médio de tempo inte-
gral com ginásio de esportes, 
que vai beneficiar os morado-
res do Conjunto Habitacional 
Aluísio Campos.

Transparência na comunicação

Opas destaca boas práticas da 
Paraíba no combate à pandemia

A transparência no pro-
cesso de comunicação da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) foi destaque entre as 
boas práticas de combate à 
pandemia, na Paraíba. Téc-
nicos da Organização Pan-a-
mericana da Saúde (Opas) 
apresentaram, ontem, a 
conclusão da avaliação do 
Estado nas ações contra a 
covid-19 para os secretários 
executivos da Saúde, Daniel 
Beltrammi e Renata Nóbre-
ga; técnicos do Ministério 
da Saúde, representantes do 
Conass, Cosems e técnicos 
locais da SES.  

“Queremos parabenizar 
o trabalho que vem sendo 
feito no site da SES com a pu-
blicação de dados referentes 
à pandemia, a exemplo dos 
boletins diários com núme-

ros de casos, óbitos, vacina-
ção e internamento. Isso gera 
uma transparência que, por 
sua vez, dá segurança à popu-
lação”, disse a consultora ex-
terna da Opas, Noely Moura. 

De acordo com o se-
cretário Daniel Beltrammi, 
o trabalho realizado pela 
equipe de comunicação da 
SES virou o jogo contra a co-
vid-19 na Paraíba. “Quando a 
gente consegue fazer a men-
sagem chegar até alguém e 
transforma o jeito de pensar, 
agir e faz poder tomar boas 
decisões para cuidar de si, a 
comunicação é mais do que 
uma injeção no braço, do que 
um ato de saúde que a gente 
acha que é mais cuidador. 
Portanto, a comunicação é 
uma importante ferramenta 
de cuidado”, declarou. 

A coordenadora de Co-
municação da SES, Flaviana 
Maribondo, lembra que há 
um compromisso diário de 
manter a atualização das re-
des sociais e deixar no site 
da SES todas as informações 
técnicas do governo e de 
orientação institucional, para 
que qualquer pessoa possa 
ter acesso. 

“É muito animador ter 
o reconhecimento de uma 
das maiores instituições de 
saúde, como a Opas, de um 
trabalho que a gente vem 
desenvolvendo dentro da 
política norteadora da SES, 
que é facilitar o acesso das 
informações, tanto para a im-
prensa como para a popula-
ção. Isso vem nos mostrando 
que uma comunicação trans-
parente e eficaz é capaz de 

salvar vidas”, falou. Além da 
Comunicação, foram desta-
cadas várias outras ações e 
unidades da SES, entre elas 
o Hospital Metropolitano. A 
equipe ficou impressionada 
com a qualidade no atendi-
mento por servidores enga-
jados e comprometidos; a 
excelente estrutura física; o 
gabinete de crise hospitalar 
e o núcleo de comunicação e 
apoio familiar. 

 Na assistência, entre as 
boas práticas, está o plano 
para a retomada das aulas, 
o Paraíba Educa. E entre os 
pontos de melhorias, no Es-
tado, o destaque foi o fortale-
cimento da Atenção Básica e 
o apoio aos municípios para 
notificações da covid-19 pe-
las farmácias e laboratórios 
privados.

Foto: Francisco França/Secom-PB

A ALPB aprovou requerimento 
de Jeová Campos (PSB) com 
pedido para que o Banco do 
Nordeste amplie a linha de 
crédito do FNE Sol, pessoa 
física, destinado à agricultu-
ra familiar: “É para que esses 
agricultores possam melhorar 
seus sistemas de irrigação, 
com o bombeamento e des-
salinização da água, e melho-
rar a produtividade”. 

FNE Sol: liNha dE crédito  
O Republicanos fez convite, por 
meio do presidente estadual, 
deputado Hugo Motta, para 
que o grupo político de Wilson 
Santiago e Wilson Filho, ingres-
se em seus quadros – recente-
mente, ambos se distanciaram 
do PTB, por discordarem da 
condução nacional da legen-
da, que consideram extremis-
ta. Hugo Motta não ouviu um 
‘não’. Mas um ‘vamos pensar’.   

“Eu acho que as pessoas ficam com 
uma bola de cristal tentando adivi-
nhar as coisas”. Do governador João 
Azevêdo, rechaçando especulações 
segundo as quais o ex-prefeito de 
Campina Grande, Romero Rodrigues, 
estaria cotado para integrar a chapa 
majoritária. “Não existe chapa for-
mada, nem convite. Não sentei com 
Romero para conversar”, enfatizou.  

Bola dE criStal 

coNtEmporizador: raNiEry diz quE dEFENdErá tESE 
SoBrE coNvitE para o govErNador ENtrar No mdB   

coNvitE Em avaliação 

O perfil contemporizador é uma característica que o próprio Raniery Paulino (foto) se diz adepto. E, 
de fato, essa é uma marca que lhe é muito cara. Mesmo quando estava na oposição – inclusive como 
líder dessa bancada – Raniery não se deixava levar por arroubos de extremismos. Os radicalismos não 
se coadunam com a sua postura. Possivelmente, teria patente alta se bombeiro fosse, devido à sua 
capacidade de evitar, no campo político, que um resquício de fogo se torne labaredas. Após saber 
que a secretária de Articulação e Desenvolvimento Municipal, Ana Cláudia Vital, teria se melindrado 
por não ter integrado a mesa, em solenidade do governo, em Campina Grande, o deputado eme-
debista tratou de pregar o diálogo – o fato repercutiu no noticiário político. “Vou fazer essa contem-

porização”, disse o vice-líder do governo na ALPB, em entrevista para rádios que cobriram a 
solenidade de anúncio de um pacote de obras para a ‘Rainha da Borborema’, dentro 

das comemorações do aniversário de 157 anos da cidade. Mas a surpresa, Raniery 
deixou para o final: “Respeito a hierarquia do partido [MDB]. Mas se eu fosse o pre-
sidente, eu estaria convidando o governador João Azevêdo para o MDB, caso ele 
tenha alguma dificuldade no Cidadania. Vou colocar isso na próxima semana [na 
reunião da legenda]. É uma tese que estaremos defendendo lá”, afirmou.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Hugo Motta ocupou as mídias para falar do seu 
relatório sobre a PEC que altera as regras de 
pagamento dos precatórios da União, a ser vo-
tado dia 19. E foi instigado, em entrevista, a di-
zer o posicionamento do Republicanos sobre o 
apoio à reeleição do governador João Azevêdo: 
“Apoio a sua reeleição, porque o governador 
vem conduzindo o Estado muito bem”. 

“apoio Sua rEElEição, porquE vEm  
coNduziNdo o EStado muito BEm” 

pré-caNdidato dE SoBra 

Em tErcEira via  

Uma coisa que não falta ao União Brasil, 
partido cujo nascedouro se deu pela fusão 
entre o DEM e o PSL, é pré-candidato a pre-
sidente. Há Luiz Henrique Mandetta (DEM); 
Rodrigo Pacheco (DEM), presidente do Se-
nado, e José Luiz Datena (PSL). Agora, há 
uma ala querendo a filiação de Sérgio Moro, 
também na condição de pré-candidato.   

Um dos entusiastas da filiação de Sérgio Moro é o 
deputado federal Julian Lemos (PSL). Em suas redes 
sociais, o parlamentar registrou seu apoio ao ex-juiz, 
como uma terceira via à polarização Lula/Bolsonaro. 
“A terceira via não é uma pessoa, são as ideias que 
defendemos. Quem viver verá, Sérgio Moro repre-
senta essas ideias. O Sérgio Moro vem aí”. 
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Pavimentação
No início da tarde, João Aze-

vêdo entregou a pavimentação de 
13 vias do bairro das Malvinas, 
assinou ordens de serviço para a 
pavimentação de ruas do Mutirão, 
Serrotão e do Ligeiro, e também 
para a manutenção do Parque 
do Bodocongó. Os investimentos 
somam R$ 5,23 milhões.

Logo em seguida, o chefe do 
Executivo estadual assinou a or-
dem de serviço para a pavimen-
tação de 17 ruas do Mutirão do 
Serrotão, que serão beneficiadas 
com serviços de terraplenagem, 
pavimentação em paralelepí-
pedo. A obra está orçada em R$ 
1.737.384,11 e será executada 
pela Superintendência do Plano 
de Obras de Desenvolvimento do 
Estado (Suplan). 

 Ainda na área de infraes-
trutura e mobilidade urbana, 

João Azevêdo assinou a ordem 
de serviço para a pavimenta-
ção de três ruas do bairro do 
Ligeiro, com investimentos de 
R$ 403.993,58. As vias também 
serão beneficiadas com serviços 
de terraplenagem, pavimentação 
em paralelepípedo, sinalização, 
calçada de concreto e rampa em 
calçada de passeios para PNE. 

 
Parque Bodocongó
Outra importante ação do 

Governo do Estado foi a assina-
tura da ordem de serviço para 
manutenção e implantação do 
sistema de irrigação do Parque 
Bodocongó. Com investimentos 
de R$ 1.310.578,33, a manuten-
ção vai beneficiar um dos locais 
mais importantes para a quali-
dade de vida dos moradores de 
Campina Grande, contribuindo 
para a preservação do espaço.

A ordem de serviço para a construção do 
Centro de Atendimento ao Autista em Campina 
Grande e de outros benefícios para a cidade foi 
assinada pelo governador João Azevêdo 
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Para quem sofreu na pele, a luta maior é seguir em frente e fazer com que a tragédia não seja esquecida

O Brasil atingiu ontem, a 
marca de 600 mil mortos pela 
covid-19 - mais gente do que 
as populações de sete capitais 
do país, como Florianópolis 
e Vitória. Com o avanço da 
vacinação e a queda de infec-
tados, cresce nos hospitais e 
nas ruas a sensação de que 
o pior foi superado. Especia-
listas, porém, destacam que 
a crise sanitária pode ter re-
viravoltas e seus efeitos são 
duradouros. Além do risco de 
novas variantes, o patamar de 
vítimas ainda é alto (perto de 
500 por dia) e há demanda 
por doses de reforço e cuida-
do com as sequelas do vírus. 
Para quem sofreu na pele, a 
luta maior é seguir em frente 
e fazer com que a tragédia não 
seja esquecida.

O balanço mais recen-
te, divulgado ontem à tarde, 
contabiliza 600.077 vítimas, 
segundo o consórcio de veí-
culos de imprensa. Conforme 
balanço da Fiocruz, entre 12 e 
25 de setembro o total de hos-
pitalizados no país caiu 27,7% 
e o de óbitos, 42,6%. Em 25 
estados, a taxa de ocupação de 
leitos de UTI covid é inferior a 
60% - exceto Distrito Federal 
e Espírito Santo. “Olhando os 

dados, consideramos que o 
pior da pandemia passou”, diz 
o superintendente de Vigilân-
cia em Saúde do governo ca-
tarinense, Eduardo Macário.

Em relatório do Observa-
tório da Covid-19, da Fiocruz, 
o fim da crise sanitária é pre-
visto para os primeiros meses 
de 2022. “Mas o fim da pande-
mia não representará o fim da 
‘convivência’ com a covid-19, 
que deverá se manter como 
doença endêmica e passível 
de surtos mais localizados”, 
diz o texto.

Vacina
Apesar da demora do Go-

verno Federal na compra de 
vacinas e de o próprio presi-
dente Jair Bolsonaro colocar 
em dúvida a eficácia dos pro-
dutos, a adesão aos imunizan-
tes é alta. Diferentemente dos 
EUA, onde a hesitação resul-
tou em uma nova escalada de 
óbitos, 69,7% dos adultos já 
tomaram ao menos uma dose, 
ante 64% entre os americanos. 
“A vacinação já está incutida 
no caráter cultural da socie-
dade, isso nem as fake news 
conseguiram destruir”, avalia 
o médico José Cherem, da Uni-
versidade Federal de Lavras 
(UFLA).

As falhas da gestão Bol-
sonaro no combate à pande-
mia têm sido alvo de Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) no Senado. Fora do Con-
gresso, também há busca por 
reparação e responsabiliza-
ção. “Meu luto foi luta desde 
o início”, conta Paola Falceta, 
à frente da Associação de Ví-
timas e Familiares de Vítimas 
da Covid-19. A entidade apoia 
parentes de mortos pelo co-
ronavírus nos pedidos tra-
balhistas e previdenciários, 

além de pleitear indenização 
do poder público.

“Havia condições de vaci-
nar toda a população brasileira 
de janeiro a abril”, diz o médico 
sanitarista e professor da USP 
Gonzalo Vecina. Para ele, as 
mortes que ocorreram a partir 
de abril eram evitáveis. Para os 
especialistas, a falta de coorde-
nação nacional também será 
um obstáculo nos próximos 
capítulos da pandemia. “Se fa-
lar de 3ª dose, não há vacina 
suficiente. Não tenho visto o 
governo falar sobre comprar 
mais doses”, acrescenta Veci-
na, ex-presidente da Anvisa e 
colunista do Estadão. A injeção 
de reforço tem sido recomen-
dada para idosos, profissionais 
de saúde e imunossuprimidos.

Sequelas
Além do represamento de 

consultas, exames e cirurgias 
na quarentena, a pressão dos 
sequelados da covid será um 
desafio para gestores de saú-
de. “Uma parte da população, 
que foi infectada e não morreu, 
está com problemas muscu-
lares, respiratórios, renais, 
cardiológicos e neurológicos”, 
alerta Vecina. “A covid longa 
dura seis meses ou mais, com 
necessidade de apoio fisioterá-
pico, social e psicológico.”

O número desses afeta-
dos é desconhecido. Eduardo 
Macário, de Santa Catarina, 
destaca que o protocolo pós-
covid já é tema de discussões 
entre os conselhos de secre-
tários e o Ministério da Saúde, 
mas cobra suporte da União. 
“Os recursos precisam vir do 
Governo Federal.” Questio-
nado, o Ministério da Saúde 
disse, em nota, que lançou em 
2020 projeto para reabilitação 
dos pacientes.

Leon Ferrari
Agência Estado

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

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

Pandemia atinge a marca 
de 600 mil mortes no Brasil

Semana da Criança

Dia das Crianças: artesãos 
esperam faturar R$ 10 mil

Ocupação de leitos de UTI em 
hospitais da PB está em 22%

EPC é tema de programa da 
Funes exibido pela TV Sol

A primeira-dama do 
Estado, Ana Maria Lins, e a 
gestora do Programa do Ar-
tesanato Paraibano (PAP), 
Marielza Rodriguez pres-
tigiaram, ontem, o início 
da Semana da Criança, na 
loja do PAP no Home Center 
Ferreira Costa, localizado 
na Grande João Pessoa. Du-
rante o mês da criança, a 
loja conta com a exposição 
de brinquedos confeccio-
nados manualmente por 
12 artesãos integrantes do 
programa. A expectativa de 
negócios gira em torno de 
R$ 10 mil em vendas e en-
comendas. 

Com um público diário 
estimado em mais de três 
mil pessoas, a loja do Ar-
tesanato Paraibano é uma 
grande vitrine para o seg-
mento. Na oportunidade, 
a primeira-dama Ana Lins 
enfatizou a importância da 
realização dessa Semana da 
Criança em uma loja com 
grande movimentação de 
pessoas. “É sempre impor-
tante este incentivo ao arte-
sanato e gostaria de agrade-
cer, mais uma vez, ao Grupo 
Ferreira Costa por ceder 

este espaço para este im-
portante segmento, onde os 
artesãos têm a oportunida-
de de comercializarem sua 
arte e receberem encomen-
das. Esta é mais uma opção 
nesta Semana da Criança 
para a família comprar o 
presente dos pequeninos e 
assim ajudar aos artesãos”, 
comentou. 

A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, afirmou 
que esta parceria públi-
co-privada está trazendo 
bons resultados e ajudando 
na geração de renda para 
os artesãos. “Já está con-
solidada a parceria entre 
o Governo do Estado e o 
Grupo Ferreira Costa. To-
das as oportunidades es-
tão sendo aproveitadas de 
forma positiva e o volume 
de negócios que está sendo 
gerado aqui é surpreenden-
te”, avaliou. 

O gerente adjunto do 
Grupo Ferreira Costa, Ce-
ciliano Silva, ressaltou que 
o artesanato representa 
um pouco da cultura local 
e precisa ser valorizado. 
“Prestigiar o artesanato 
local é muito importante. 

Estamos no período do Dia 
das Crianças e nada mais 
no foco do que presentear 
as crianças e por que não 
com o artesanato? É algo 
feito a mão e de uma qua-
lidade excepcional. E aí, 
vemos isso de forma satis-
fatória, porque passa para 
a criança que um simples 
papel, por exemplo, pode 
virar algo lindo, como uns 
aviões feitos de papel que 
vimos. Então, é importante 
incentivarmos o artesanato 
e passarmos essa informa-
ção para as crianças e para 
todos os visitantes da loja”, 
disse. 

A artesã Geo Ventania 
trabalha com bonecos, fan-
toches e chapéus temáti-
cos. Ela falou sobre a opor-
tunidade de vender seus 
produtos na loja do PAP no 
Ferreira Costa. “É mais uma 
porta que se abre para que a 
gente possa trabalhar. Nes-
sa pandemia ficamos sem 
público e sofremos muito, 
mas as coisas estão melho-
rando e esta é uma chance 
de aumentarmos as ven-
das dos nossos produtos”, 
frisou.

Dados do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar regis-
traram nove internações de 
pacientes para o tratamento 
da covid-19 entre quinta-feira 
e ontem. Com os números, o 
Estado conta com 127 pacien-
tes internados nas unidades 
de referência, o equivalente a 
ocupação total de 22% em lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) e 14% nos leitos de 
enfermaria para adultos. 

Entre as Macrorregiões 
de saúde, a Região Metropoli-
tana de João Pessoa tem 26% 
de ocupação de leitos de UTI 
e 18% nas enfermarias. Em 
Campina Grande estão ocu-
pados 23% de leitos de UTI, 
com 11% nas enfermarias. Já 
no Sertão, a taxa de ocupação 
de leitos de UTI é de 24% e 
11% nas enfermarias. Todos os 
dados das Macrorregiões são 
referentes a leitos específicos 
para adultos.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou, 
ontem, novos 180 casos de 
contaminação pela doença, 
sendo todos leves. O boletim 
diário foi divulgado apenas 
com dados do e-SUS devido 
a uma atualização no sistema 

do Sivep Gripe, que registra 
casos moderados e graves. 
Além disso, quatro mortes 
foram registradas, sendo ape-
nas uma ocorrida no intervalo 
entre a publicação dos bole-
tins diários.

As mortes ocorridas são 
datadas de 25 de março a 7 
de outubro, todas ocorridas 
em hospitais públicos. Duas 

vítimas residiam em Campina 
Grande, uma em João Pessoa e 
uma em Lagoa de Dentro, sen-
do três mulheres e um homem. 
Um deles não possuía comor-
bidades, e três apresentaram 
diabetes como comorbidade 
mais frequente. A faixa etária 
foi de 50 a 77 anos.

Outros 19 casos, ocorri-
dos durante os meses de pan-
demia estão em investigação 
pela SES. 

Neste momento, a Paraíba 
totaliza 442.842 casos confir-

mados para covid-19, sendo 
335.091 pacientes considera-
dos recuperados e 9.336 óbi-
tos. Cerca de 1.189.655 testes 
para diagnóstico da doença 
foram realizados, identificando 
casos em todas as cidades da 
Paraíba e mortes em 222 de-
las, sendo apenas Riachão do 
Bacamarte sem mortes entre 
seus residentes. 

De acordo com dados do 
Sistema de Informação do Mi-
nistério da Saúde, a Paraíba 
já aplicou 4.382.439 doses 
de vacinas contra a covid-19, 
onde 2.810.174 pessoas fo-
ram vacinadas com a primeira 
dose e 1.535.249 completa-
ram os esquemas vacinais, 
sendo 1.472.399 de pessoas 
com o recebimento de duas 
doses e 62.850 foram vaci-
nas com imunizante de dose 
única.

Considerando as doses de 
reforço, foram aplicadas 2.273 
em pessoas com alto grau de 
imunossupressão e 34.743 do-
ses de reforço na população 
com idade a partir de 60 anos. 
Até a quinta-feira, 8.239 ado-
lescentes entre 12 e 17 anos já 
haviam recebido pelo menos 
uma dose da vacina. No total, o 
Estado já distribuiu 5.104.223 
doses de vacina aos 223 mu-
nicípios.

Promovido pela Fundação 
Ernani Sátiro (Funes) em par-
ceria com a TV Sol, em Patos, 
o programa Funes Cultural en-
trevistou, ontem, Naná Garcez, 
presidente da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC). A 
participação da gestora trouxe 
para a tela e redes da emissora 
a discussão sobre a importância 
da comunicação e da cultura 
para a Paraíba.

Com uma longa história de 
contribuição para a memória e 
o cotidiano do estado, a EPC tem 
como objetivo principal pro-
mover e disseminar a cultura 
paraibana. Para Naná Garcez, 
o setor público, mesmo diante 
de um cenário econômico que 
busca privatizações, tem suma 

importância para manter o 
compromisso social e inclusivo.

“A comunicação pública 
tem um importante e fortís-
simo papel de movimentação 
cultural. Quem fala em privati-
zar olha um aspecto restrito da 
comunicação, esquece o papel 
social, educativo e de cidadania 
que a empresa pública exerce. 
Valorizar a cultura, estimular o 
senso crítico e promover a edu-
cação, transmitindo, via AM, na 
época do Enem, o programa da 
secretaria de Educação, citado 
pelo governador João Azevêdo 
quando recebeu a premiação de 
excelência em competitividade 
na educação”, destacou a presi-
dente e diretora da EPC. 

Delzymar Dias, que apre-
senta o programa, aproveitou 
a oportunidade para observar 
as projeções da empresa para 

o ano de 2022. Segundo Naná 
Garcez, o novo ano será de con-
cretizar projetos que já estão 
em andamento.

“Estamos com o projeto de 
fazer a nossa livraria digital e a 
livraria presencial também, que 
está em andamento, afinal não 
tem como ficar fora do virtual. 
E também implementar e con-
solidar a Parahyba, emissora de 
rádio, que vai ter um aspecto 
mais voltado para a música e 
para a cultura”, informou Naná 
Garcez. 

A Rádio Parahyba terá 
transmissão FM, substituindo a 
sintonia AM da Rádio Tabajara. 
O processo já está em andamen-
to e deverá ser implementado 
como mais um instrumento 
de fortalecimento cultural da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação.

Foto: Secom-PB/Alberi Pontes

Primeira-Dama do Estado, Ana Maria Lins, esteve na loja da PAP localizada no Home Center Ferreira Costa

As mortes que 
aconteceram são datadas 
de 25 de março a 7 de 

outubro, todas ocorridas 
em hospitais públicos

 Havia condições de 
vacinar toda a população 

brasileira de janeiro a 
abril, desta forma, as 

mortes que ocorreram a 
partir de abril teriam sido 

evitadas 



Paraíba
Energia alternativa
A Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep) vai realizar na 
próxima quinta-feira (14) o ‘Fórum Alternativas Energéticas 2021: 
Cenário e Perspectivas’. O evento será on-line e gratuito. Página 6
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Fase atual contempla toda a parte de desenhos da obra, orçamento, cronograma de execução e impactos ambientais

Projeto de mobilidade das 
“Três Ruas” em nova etapa
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Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

A obra que pretende 
fazer a ligação das “Três 
Ruas”, no bairro dos Ban-
cários, com o Campus I da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), na capital 
paraibana, deu mais um pas-
so à sua execução. O plano 
apresentado pelo governa-
dor João Azevêdo (Cidada-
nia) em abril deste ano está 
passando atualmente pela 
fase de desenvolvimento do 
projeto executivo, que deve 
durar até o fim deste mês. A 
obra possui um orçamento 
previsto de R$ 12,3 milhões 
e foi anunciada, à época, 
junto com outras obras ro-
doviárias e de 
mobi l idade 
urbana.

De acor-
do com o De-
partamento 
de Estradas 
e  Rodagem 
do Estado da 
Paraíba (DER
-PB),  órgão 
responsável 
pela obra, a 
próxima etapa de execução 
do plano é a licitação, que 
tem previsão de iniciar em 
novembro, ainda este ano. 
A fase atual, de projeção 
executiva, contempla toda 
a parte de desenhos da obra, 
associados ao “orçamento, 
cronograma de execução, 
relatório descritivo da obra 
e também os estudos de im-
pactos ambientais”, explicou 
o engenheiro José Arnaldo, 
diretor de Planejamento do 
DER-PB.

Segundo o engenheiro, 
essa etapa de construção do 

projeto executivo se confi-
gura como imprescindível 
para a execução da obra. O 
processo envolve cerca de 
dez pessoas, dentre pro-
fissionais da Engenharia e 
técnicos.

No dia em que apresen-
tou o plano, o governador 
João Azevêdo ressaltou a 
importância da construção. 
“Essa obra é um desejo an-
tigo de toda a comunidade, 
que vai facilitar a vida de 
quem precisa ir dos Bancá-
rios para a universidade. E 
também vai melhorar mui-
to a mobilidade urbana na 
zona Sul da cidade, desafo-
gando as vias principais do 
bairro, além de contribuir 
para a geração de empregos, 

tão impor-
tante neste 
m o m e n t o ”, 
disse o ges-
tor através 
de sua con-
ta oficial no 
Twitter.

O diretor 
de Planeja-
m e n t o  d o 
DER-PB rei-
tera a men-

sagem do governador da 
Paraíba, afirmando que o 
principal benefício da obra 
será melhorar a mobilidade 
urbana e a qualidade de vida 
das pessoas da capital, prin-
cipalmente moradores das 
imediações do bairro. Além 
disso, também irá facilitar o 
acesso ao campus da UFPB.

A obra está prevista 
para ser executada até 2022 
e é uma parceria entre o Go-
verno do Estado, responsá-
vel pelos recursos a serem 
investidos, e a Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP).

Plano
Projeto foi apresentado pelo 
governador João Azevêdo

em abril deste ano

A obra possui um orçamento previsto de R$ 12,3 milhões e foi anunciada, à época, junto com outras obras rodoviárias e de mobilidade urbana

Intervenção urbana está prevista para ser executada até 2022 e é uma parceria entre o Governo do Estado, responsável pelos recursos, e a Prefeitura de JP

Imagens: Divulgação

Na próxima terça-feira

Shopings funcionam normalmente no feriado
Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

Mesmo sendo feria-
do nacional na próxima 
terça-feira (12) - ‘Dia de 
Nossa Senhora Apareci-
da’, a padroeira do Brasil; 
data em que se comemora 
também o ‘Dia da Crian-
ça’ -, os shoppings de João 
Pessoa funcionarão nor-
malmente e terão progra-
mação especial voltada às 
crianças. Já nas reparti-
ções públicas só funciona-
rão os serviços essenciais 
de limpeza, segurança e 
saúde. Os ônibus na ca-
pital paraibana circularão 
com frota reduzida, mas 
os trens urbanos não fun-
cionarão no feriado.

Na capital paraibana, 
os ônibus vão circular 
com frota reduzida, já 

os trens vão parar

O quE abRE E O quE FEcha

n Repartições públicas
Não haverá expediente nas repar-
tições públicas estaduais e munici-
pais, mas serão mantidos os serviços 
essenciais de limpeza, segurança e 
de saúde. As Unidades de Saúde da 
Família (USF’s) e policlínicas de João 
Pessoa não funcionarão nos dias 11 
e 12 de outubro em virtude do ponto 
facultativo e feriado. Também não 
funcionarão, nesses dois dias, outros 
serviços de atenção básica e especia-
lizada, como academias de saúde e 
centros de práticas integrativas e com-
plementares.

n Justiça 
O Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), a Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB), os Ministérios Públicos Federal 
(MPF) e Estadual (MPPB) e as Defenso-
rias Públicas do Estado (DPE-PB) e da 
União (DPU) funcionarão nos próxi-
mos dias 11 e 12 de outubro em regi-
me de plantão, para ações e medidas 
de emergência. O feriado do ‘Dia do 
Servidor Público’, comemorado no dia 
28 de outubro, foi antecipado para 
segunda-feira (11).

n Trens
Na segunda-feira, a Companhia Bra-
sileira de Trens Urbanos (CBTU) terá 
expediente normal, das 5h às 19h25, 
mas não funcionará no feriado.

n Ônibus 
A Superintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana de João Pessoa 
(Semob-JP) manterá o quadro ope-
racional do transporte público na 
segunda-feira. Já no feriado de Nossa 
Senhora Aparecida, com expectativa 
da redução natural do número de pas-
sageiros, estará circulando 39 linhas 
de ônibus, ou seja, o mesmo fluxo que 
funciona aos domingos. As viagens 
iniciam às 5h15 e encerram de madru-
gada, dependendo do horário de cada 
itinerário. Para conferir os detalhes de 
linhas e horários, basta acessar o site-
servicos.semobjp.pb.gov.br. 

n agências bancárias
Os bancos não terão atendimento no 
balcão no feriado. Funcionarão ape-
nas os caixas eletrônicos.

n comércio
A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
informou que as lojas estão livres 

para decidir se funcionam ou não no 
feriado. Existe uma lei que permite 
que os lojistas abram nos feriados 
desde que pague a título de indeniza-
ção R$ 57,00 e programe uma folga 
no prazo de trinta dias. Existem três 
feriados em que essa tratativa não é 
possível: 1o de janeiro, ‘Dia do Co-
merciário’ e Natal.

n Supermercados 
Os supermercados funcionam nor-
malmente nos dois dias.

n Shoppings
Os shoppings de João Pessoa fun-
cionarão normalmente com todas 
as lojas, cinema e praça de alimen-
tação. No ‘Dia da Criança’ haverá 
programação especial. Os Shoppings 
Manaíra e Mangabeira funcionarão 
das 10h às 22h. Além das opções de 
lazer e entretenimento, haverá o Fes-
tival Paraibano de Brinquedos até o 
dia 17 de outubro. No Manaíra, ope-
rações como bancos, Sintur-JP, Casa 
da Cidadania e escritório da Polícia 
Federal não abrem no feriado. Já no 
Mangabeira, a casa lotérica, o Sebrae 
e o banco Sicredi também não terão 
expediente.

No Mag Shopping será das 9h às 
21h, com a praça de alimentação 
funcionando das 10h às 22h. Tam-
bém haverá programação em alusão 
ao ‘Dia da Criança’, mas será hoje, 
quando acontece a oficina recreativa 
Pintura e Recreação, das 14 às 16h; 
Teatro Patrulha Canina com a Ima-
ginart, das 16h às 18h; e Centerplex 
Sessão, às 14h, com Patrulha Canina, 
o Filme (pipoca e refrigerante grátis 
para as crianças).
Amanhã haverá a mesma oficina 
de recreação, das 14h às 16h; con-
tação de histórias com a Imaginart, 
das 17h às 18h; e exibição do filme 
Patrulha Canina, às 14h. Já no dia 
12 de outubro, as atrações recreati-
vas são fit dance, camarim criativo, 
pinturas e desenhos artísticos e brin-
cadeiras em grupo. O horário será 
das 12h às 21h.
No Tambiá Shopping, as atividades 
são das 10h às 18h, segundo infor-
mações das redes sociais do estabe-
lecimento. Hoje haverá contação de 
histórias e amanhã show de mágica. 
Já no dia 12 de outubro acontecerá o 
showdo Imaginart – Patrulha Canina. 
Todas as apresentações acontecerão a 
partir das 16h.
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Evento é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Cinep, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e a UFPB

Paraíba discute alternativas 
energéticas em fórum on-line

Ítalo Arruda
Especial para A União

O Governo do Estado, por 
meio da Companhia de Desen-
volvimento da Paraíba (Cinep), 
em parceria com a Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP) e o Centro 
de Energias Alternativas e Re-
nováveis (Cear) da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
realiza na próxima quinta-feira 
(14), das 8h às 17h, o ‘Fórum 

Alternativas Energéticas 2021: 
Cenário e Perspectivas’. O evento 
será on-line e gratuito. As inscri-
ções podem ser feitas até o dia 
12 (terça-feira), no site www.
cinep.pb.gov.br.

Com o objetivo de apre-
sentar e debater medidas 
ecológicas e sustentáveis na 
área de energias renováveis, 
o Fórum, dividido em quatro 
painéis temáticos, reunirá en-
tidades e especialistas para 

debater assuntos importantes 
com pesquisadores, estudan-
tes, empreendedores e demais 
cidadãos interessados.

O diretor-presidente da 
Cinep, Rômulo Polari, reforça 
que o evento surge em um im-
portante momento nacional, 
no qual se debate o cenário 
elétrico do país. Para ele, o 
Fórum é uma oportunidade 
de trazer à tona novas tec-
nologias e tendências para a 

geração e consumo de energia 
a partir de fontes renováveis.

“Vamos apresentar aos 
gestores municipais, bem 
como ao cidadão comum, de 
forma prática e simplifica-
da, os benefícios da geração 
de energia através de fontes 
renováveis, bem como as for-
mas de acessá-la, a partir de 
programas e linhas de finan-
ciamento para esse tipo de 
projeto”, enfatizou.

Potencial paraibano
Para o diretor do Cear da UFPB, professor 

Euler Macedo, o evento é de suma importância, 
pois vai ajudar a disseminar o uso da energia 
renovável para a população, além de mostrar o 
potencial que a Paraíba tem para atrair grandes 
empreendimentos na área.

O secretário executivo do Desenvolvimento 
Econômico de João Pessoa, João Bosco Ferraz, 
ressalta que o encontro ajudará entidades, em-
presários e governantes a pensarem e adotarem 
alternativas para minimizar os impactos causados 
pela crise energética. “Hoje, é fundamental que 
governantes do mundo inteiro pensem em medidas 
para combater essa crise e fomentar a produção 
de energias sustentáveis, que ajudem a preservar 
o meio ambiente”, disse.

Rômulo Polari reforça que o formato do Fórum 
permitirá a interação dos palestrantes com o públi-
co, que poderá enviar perguntas ou comentários 
sobre os temas debatidos, ao final da apresentação 
de cada bloco. Além disso, o diretor-presiden-
te da Cinep relata que o evento deverá ocorrer 
anualmente, destacando a Paraíba como um im-
portante e qualificado ator regional neste debate. 
“A expectativa é tornar o tema o mais acessível 
possível, tornando-o cada vez mais comum no 
país, de forma que a geração de fontes renováveis 
se desenvolva continuamente”, finalizou.

Participarão do evento, entre outros nomes, 
o governador João Azevêdo (Cidadania), o dire-
tor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), André Pepitone; a presidente executiva da 
Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), 
Elbia Gannoum, e o superintendente do Desen-
volvimento do Nordeste (Sudene), Evaldo Neto.

ProgrAmAção E PAlEstrAntEs 
8h - Painel 1 - Energias renováveis no Brasil: cenário 
e perspectivas
n André Pepitone, diretor-geral da Aneel;
n Rafael Marques, especialista técnico regulatório da Asso-
ciação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar);
n Elbia Gannoum, presidente executiva da ABEEólica;
n Evaldo Neto, superintendente da Sudene.

9h50 - Painel 2 - Energias renováveis na Paraíba: po-
tencialidades, oportunidades e impactos econômicos
n João Azevêdo, governador da Paraíba;
n Bruno Frade, secretário executivo de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB);
n Petrônio Rolim, secretário executivo de Parcerias Público
-Privada da Paraíba;
n Rômulo Polari, diretor-presidente da Cinep.

13h - Painel 3 - Pesquisa, Desenvolvimento e Inova-
ção e novas tendências: cases de sucesso, tendências 
e desafios
n Marçal Rosas, vice-presidente do Cear;
n Edmundo Barbosa, presidente do Sindicato da Indústria 
da Fabricação de Álcool do Estado da Paraíba (Sindalcool
-PB);
n Ansgar Pinkowski, gerente de Inovação e Sustentabilidade 
da Câmara de Comércio e Indústria Brasil
n Alemanha (AHK);
n Adalberto Maluf, diretor de marketing, sustentabilidade e 
novos negócios da BYD Energy e Presidente ABVE.

14h50 - Painel 4 - Energias renováveis e Cidadania: 
oportunidades e incentivos
n João Bosco Ferraz, secretário executivo de Desenvolvi-
mento Econômico de João Pessoa;
n Paulo Nery, superintendente da Caixa Econômica em 
João Pessoa;
n Olavo das Neves, especialista em Sistema Fotovoltaicos e 
diretor da Balfar Solar;
n João Newton Castro, superintendente do Banco do Nor-
deste na Paraíba;
n Lucas Borges, coordenador de Projetos da Energisa.

Rômulo
Polari é o 
diretor
presidente
da Cinep

Foto: Secom-PB

Estudo presencial

retomada dos concursos públicos 
movimenta cursinhos preparatórios
Carol Cassoli
Especial para A União

O retorno gradual dos 
concursos presenciais na 
Paraíba tem reacendido o 
interesse da população pela 
disputa de vagas em cargos 
públicos. Movidas pela divul-
gação de novos editais para 
provas presenciais, muitas 
pessoas tentam superar a 
concorrência através do re-
forço de conteúdo em aulas 
de cursos preparatórios. Por 
isso, nos últimos meses, mui-
tas das escolas voltadas a con-
cursos notaram o aumento da 
procura pelos conteúdos que 
oferecem.

Na Paraíba, a volta dos 
concursos realizados presen-
cialmente foi projetada a partir 
do controle da pandemia. Em 
abril deste ano, por exemplo, a 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) aprovou o Projeto 
de Lei 2342/2020, que propôs 
o estímulo à imunização dos 
chamados “concurseiros” 

através de uma bonificação 
no resultado final das provas. 
Recentemente, com o pro-
gresso da vacinação contra a 
covid-19, os concursos cujos 
editais foram congelados com a 
chegada da pandemia voltaram 
a acontecer.

Responsável por um dos 
sete principais centros prepa-
ratórios da capital, Paula Mi-
guel relata que o número de 
inscritos nas aulas para con-
cursos cresceu exponencial-
mente de julho até hoje. Para 
a diretora da escola, o maior 
motivo para tanta procura é 
o tempo que se perdeu com o 
adiamento das provas duran-
te o último ano. A necessidade 
de interação social também é 
outro fator que, segundo ela, 
não pode ser ignorado depois 
de mais de um ano de isola-
mento e restrições. “Com a 
possibilidade de retorno das 
aulas presenciais, muitas pes-
soas voltaram a nos procurar, 
porque esta experiência não 
envolve apenas a teoria; ela 

também está relacionada ao 
contato humano”, declara.

Devido à alta na procura 
por conteúdos voltados aos 
mais diversos editais, Paula 
explica que a escola oferece 
cursos de domingo a domin-
go, ao longo dos três turnos 
do dia. É por isso que hoje a 
instituição já soma mais de 
mil alunos que, matriculados 
em aulas remotas ou presen-
ciais, passam uma média de 
três meses se dedicando ex-
clusivamente aos requisitos de 
cada prova. “Além dos cursos 
fixos, como os preparatórios 
para concursos da polícia, nós 
abrimos vagas de acordo com 
o que a população procura”, a 
gestora explica que é o caso 
dos editais com vagas para 
prefeituras, por exemplo.

De acordo com Paula Mi-
guel, a maior busca é por vagas 
em cursos voltados aos edi-
tais da polícia: “Um concurso é 
sempre uma chance de mudar 
de vida. Mas, para o pessoal 
dos cursos para a polícia, a 

aprovação é também a reali-
zação de um sonho; vai além 
da estabilidade financeira”.

Em Sousa, no interior do 
Estado, William Marques se 
planeja para fazer as próximas 
provas das Polícias Civil e Mi-
litar da Paraíba. Antes disso, o 
jovem, de 24 anos, já tentou a 
aprovação em outros dois con-
cursos para as Polícias do Cea-
rá e do Rio Grande do Norte e, 
nesse processo, percebeu que 
o auxílio de cursos preparató-
rios é fundamental. “Quando 
me preparei para concursos 
sem material preparatório, 
meu rendimento foi bem in-
ferior”, afirma.

Para William, nos últimos 
anos, passar em um concurso 
deixou de ser só um sonho e 
passou a ser esperança de 
muitas pessoas: “Os concur-
sos estão em alta pela volta 
das provas, mas também pela 
situação econômica do país. 
Muita gente desempregada e 
sem oportunidades suficientes 
na iniciativa privada”.
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Seis pessoas foram detidas pela polícia por roubo de equipamentos de operadoras de celular e internet

A Polícia Civil realizou 
três grandes operações on-
tem que resultaram em pri-
sões, apreensão de armas, 
drogas e outros diversos 
equipamentos eletrônicos e 
também produtos de roubos 
e furtos. Em uma das ações 
os presos fazem parte de um 
grupo responsável pelo trá-
fico de drogas e a prática de 
homicídios na região de Pes-
queira (PE). Delegados que 
participaram dessas ativida-
des promoveram entrevistas 
coletivas para detalharem 
como ocorreram esses tra-
balhos.

Entre as ações, a que 
chamou mais a atenção foi 
a prisão de seis pessoas, no 
bairro do Rangel, em João 
Pessoa, todos suspeitos de 
participação no roubo de 
baterias de antenas de ope-

radoras de telefonia celular 
e internet. Na coletiva foi 
revelado que o grupo furtava 
equipamentos das empre-
sas, na maioria baterias de 
longa autonomia que foram 
apreendidas.

A Operação Magnata, 
realizada pela Delegacia de 
Crimes contra o Patrimô-
nio (Roubos e Furtos) de 
João Pessoa, aconteceu em 
conjunto com a Polícia Ci-
vil de Pernambuco, e teve 
como objetivo desarticular 
a organização criminosa. De 
acordo com a polícia, parte 
do material foi apreendido 
numa empresa de paredões 
de som.

Segundo um dos dele-
gados que participou da co-
letiva, as baterias roubadas 
eram vendidas bem abaixo do 
preço de mercado.

Entre os envolvidos no 
esquema criminoso, de acor-
do com a revelação da polícia, 

estavam funcionários de ope-
radoras de internet.

Armas em Pilar
Um fuzil mosquefal, uma 

espingarda, uma pistola e um 
revólver foram apreendidos 
na zona rural de Pilar, zona da 
mata paraibana por policiais 
da 9ª Delegacia Seccional, 
com sede em Itabaiana, sendo 
que um homem foi preso por 
posse ilegal de arma. 

O delegado Danilo Oren-
go disse que o proprietário 
da residência onde houve a 
apreensão do material foi 
conduzido até a delegacia 
local para ser autuado em 
flagrante. “A operação foi em 
cumprimento a mandatos 
expedidos pela Justiça”, disse 
o delegado. 

De acordo com Orengo, 
apesar de ser uma arma an-
tiga, o fuzil apreendido tem 
alto poder de fogo e foi usado 
pelas Forças Armadas duran-

te muito tempo. “Ainda hoje, 
a Polícia Militar ainda faz uso 
dessa arma, no policiamento 
de guaritas de unidades pri-
sionais”, acrescentou.

Grupo homicida
No bairro do Cristo Re-

dentor, em João Pessoa, três 
pessoas foram presas apon-
tadas como envolvidas em 
assassinatos na cidade de 
Pesqueira, em Pernambuco, 
sendo que dos presos dois 
tem mandados de prisão por 
outros crimes. As companhei-
ras dos presos foram detidas 
e também levadas para a Cen-
tral de Polícia. 

Segundo o delegado Ro-
dolfo Santa Cruz, que coman-
dou a operação informou que 
os presos respondem por 
homicídios e foram autuados 
por associação criminosa, 
posse ilegal de arma de fogo e 
receptação em razão do carro 
roubado, bem como o artigo 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Operações realizam prisões 
e apreensões em JP e Pilar

Vários materiais de uso exclusivo, como também armas e munições, foram apreendidas durante as operações realizadas pela Polícia Civil; as operações prenderam ainda envolvidos com assaltos e roubos de equipamentos de internet

Fotos: Roberto Guedes

Uma das armas apreendidas foi um fuzil mosquefal de uso restrito 

Haxixe e crack são localizados com passageiro de ônibus
A Polícia Rodoviária Fe-

deral prendeu, na madrugada 
de sexta-feira (8), um homem 
transportando haxixe e crack 
em um ônibus intermunicipal 
que faz a linha João Pessoa 
– Campina Grande. Equipes 
policiais da PRF abordaram 
na BR 230, Km 69, próximo a 
Unidade Operacional de Mata 
Redonda, um ônibus que faz 
transporte de passageiros 
entre municípios. Ao realizar 
inspeção, os cães farejadores 
da PRF deram sinal de alerta 
para uma bagagem. Ao reali-
zar uma fiscalização minucio-
sa na bolsa foram encontra-
dos 500g de haxixe e 40g de 
crack. As drogas são avalia-
das em aproximadamente R$ 
6.360,00. 

O passageiro, um homem 
de 26 anos, relatou aos poli-

ciais que teria pego as drogas 
próximo à rodoviária de João 
Pessoa e as entregaria para 
uma pessoa desconhecida 
em Campina Grande. Ele in-
formou ainda que realizaria 
o transporte das drogas para 
abater R$1.500 de uma dívida 
de R$ 8 mil referente a com-
pra de outras drogas. O ho-
mem foi detido, encaminhado 
para a Delegacia de Polícia 
Judiciária e deverá responder 
criminalmente por tráfico de 
drogas.

Veículo roubado
Em outra ação, a Polícia 

Rodoviária Federal recupe-
rou, também na sexta-feira 
(8), em João Pessoa, uma mo-
tocicleta Honda NXR 160 Bros 
roubada, que circulava adulte-
rada em uma rodovia federal. 

A apreensão aconteceu na 
BR-101, km 88, próximo ao 
Viaduto de Oitizeiro, quando 
abordou a motocicleta. Na fis-
calização, os policiais identi-
ficaram sinais de adulteração 
no identificador da motoci-
cleta, sendo constatado que o 
veículo tinha sido roubado em 
maio de 2019.

O condutor, um homem 
de 34 anos, informou aos po-
liciais que teria adquirido a 
moto em um site de compra e 
venda, há aproximadamente 
três meses quando pagou R$ 
8.500,00. 

Feriadão
Desde a madrugada des-

sa sexta-feira (8), a Polícia 
Rodoviária Federal está rea-
lizando a Operação Nossa Se-
nhora Aparecida em todas as 

rodovias federais paraibanas. 
A atividade, que se estenderá 
até o último minuto da terça-
feira (12), contará com refor-
ço em policiamento ostensi-
vo e fiscalizações específicas 
para garantir a segurança dos 
usuários da via e a fluidez do 
trânsito.

Ações preventivas, com 
foco na diminuição da violên-
cia no trânsito e de acidentes 
serão prioritárias. O planeja-
mento da Polícia Rodoviária 
Federal faz parte de esforços 
para a redução da violência 
no trânsito. Comandos para 
prevenção de acidentes envol-
vendo motocicletas e ciclomo-
tores terão atenção especial. 
Também serão realizadas fis-
calizações específicas a auto-
móveis, motocicletas e ônibus 
que circulam entre os estados.

Foto: Ascom/PRF

As drogas foram encontradas por cães farejadores na bolsa do passageiro 

Suspeito de latrocínio é preso 
quase três anos após o crime

Um homem suspeito 
de ter cometido crime de 
latrocínio, que é o roubo 
seguido de morte, no dia 
25 de dezembro de 2018. 
O crime teve repercussão 
na época. A prisão foi feita 
por agentes da Delegacia 
de Crimes contra o Patri-
mônio.

Segundo o delegado 
João Paulo Amazonas, o 
preso é acusado do latro-
cínio, ocorrido no interior 
de uma gráfica, em Man-
gabeira. De acordo com a 
Polícia Civil, a gráfica da 
Rua Desembargador Bo-

livar foi invadida por dois 
homens armados por vol-
ta de 1h. Edson Belarmino 
dos Santos, de 29 anos, foi 
baleado pelos criminosos 
após outro funcionário da 
empresa perceber o as-
salto e acionar o alarme. 
A dupla fugiu levando os 
celulares das vítimas.

Na época, o delegado 
plantonista Paulo Josafá 
informou que esta foi a 
terceira tentativa de as-
salto registrada na em-
presa em um intervalo de 
seis dias. “Os criminosos 
estavam buscando acesso 

ao cofre da fábrica mais 
uma vez, mas não con-
seguiram. Em uma das 
tentativas, eles encontra-
ram apenas documentos”, 
disse.

As investigações indi-
caram que a vítima teria 
suplicado pela própria 
vida, mas não foi poupa-
da pelos assaltantes. O 
acusado foi encaminhado 
para a Central de Polícia 
de João Pessoa e os agen-
tes seguem em investiga-
ção para capturar o outro 
suspeito de envolvimento 
no crime.

Justiça mantém condenação 
por embriaguez ao volante

A Câmara Criminal do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba man-
teve a condenação de B.C.S por 
embriaguez ao volante (artigo 
306 do Código de Trânsito). A 
pena aplicada foi de seis meses 
de detenção, em regime aberto 
e suspensão ou proibição de se 
obter a habilitação pelo prazo 
de um mês. Por preencher os 
requisitos do artigo 44 do Códi-
go Penal, a pena foi substituída 
por uma restritiva de direitos, 
com prestação de serviços à co-
munidade ou entidade pública.

O caso é oriundo da 1ª Vara 
da Comarca de Sousa. Consta do 
processo que no dia a 12 de mar-
ço de 2019, o acusado conduzia 

veículo automotor com capaci-
dade psicomotora alterada em 
razão da influência de álcool 
e sem possuir permissão para 
dirigir ou carteira de habilitação.

A defesa apelou da senten-
ça, pleiteando a absolvição, por 
ausência de provas, uma vez 
que “o resultado do exame do 
etilômetro, constante dos autos, 
está ilegível e rasurado, de modo 
que não se presta a comprovar 
a acusação”. Ressaltou, ainda, 
que não consta dos autos laudo 
de constatação de embriaguez 
realizado pela autoridade de 
trânsito e que a condenação se 
deu baseada, unicamente, nos 
depoimentos dos policiais.

A relatoria da Apelação 
Criminal foi do desembargador 
Carlos Beltrão. Segundo ele, 
não há que se falar em absolvi-
ção por inexistência de provas. 
“Quando os depoimentos dos 
agentes policiais são confirma-
dos pelo restante do conjunto 
probatório a condenação tor-
na-se medida adequada. Isto 
porque se deve prestigiar as 
declarações dos policiais que 
efetuaram a prisão em flagrante 
do apelante e que, por isso, se 
tornaram testemunhas, pois são 
indivíduos credenciados a pre-
venir e reprimir a criminalidade, 
não tendo interesse em acusar e 
incriminar inocentes”, afirmou.

311 do Código Penal que tra-
ta de adulteração de veiculo 
automotor.

C o m  o  g r u p o  fo ra m 
apreendidos armas (inclusive 
de uso restrito), coletes ba-
lísticos, munições, dinheiro e 
placas de veículos usadas du-
rante as ações criminosas na-
quela cidade pernambucana. 

Também houve a apreensão 
de um carro adulterado que 
é produto de roubo que está 
sendo levantada a origem.  
“Vamos continuar comba-
tendo essas quadrilhas que 
tentam se esconder na Paraí-
ba, após praticar crimes em 
outros estados”, pontuou o 
Rodolfo Santa Cruz.
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Serão beneficiadas as comunidades de Aratu, Dubai, Santa Bárbara e Step, localizadas em Mangabeira

Projeto Saciar  arrecada  doações   
e distribui a grupos voluntários

Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com 

A pobreza e a fome au-
mentaram durante a pandemia 
do coronavírus, motivando o 
surgimento de ações solidárias. 
Uma dessas iniciativas é o pro-
jeto Saciar, que atua na capta-
ção de recursos e alimentos a 
serem doados a outros projetos 
sociais. Criado pelo professor 
Alexandre César Leite, do cur-
so de Relações Internacionais 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), campus João 
Pessoa,  o projeto conta com a 
ajuda de alunos e amigos próxi-
mos para divulgação nas redes 
sociais e nas doações.

O “Saciar” surgiu a partir 
da inquietação do professor, 
diante do contingente de fa-
mílias que tem passado fome 
diariamente, dependendo da 
caridade e solidariedade das 
pessoas para se alimentar.

“Crianças, adultos e idosos 
estão vivendo em situação de 
vulnerabilidade social, sem o 
mínimo de segurança alimen-
tar pois o Governo Federal 
não oferece condições dignas 
de sobrevivência”, lamentou 
Alexandre Leite.

As comunidades benefi-
ciadas são Aratu, Dubai, Santa 
Bárbara e Step, localizadas em 
Mangabeira. Mas há uma po-
pulação que é eventualmente 
atendida pelo projeto: morado-
res de rua próximos à região do 
Mercado Central e nos bairros 

dos Bancários, Torre, Manaíra, 
Bessa e Jardim Oceania. Além  
de catadores de lixo, nessas re-
giões.  O idealizador do Saciar 
arrecada doações de alimen-
tos e distribui para os  grupos 
voluntários Alimentando Es-
peranças, Geladeira Solidária, 
Todos pelo Aratu.  O projeto 
ainda não tem estrutura para 
confeccionar as refeições.

“O Alimentando Espe-
ranças, por exemplo, distribui 
sopas à comunidade do Aratu 
uma vez por semana, já a Gela-
deira Solidária distribui quen-
tinhas. Como eles já tem uma 
rede de voluntários ajudo na 
arrecadação de alimentos e, de 
vez em quando, estou presente 
nas ações”, contou.

O projeto não tem relação 
com a UEPB, mas a instituição 
colabora com a divulgação do 
projeto. O professor informou 
que pretende transformar a 
ação social em um projeto de 
extensão quando as aulas retor-
narem presencialmente.

Os alunos do professor 
Alexandre César colaboram 
com a produção de postagens 
e divulgação das ações no 
Instagram do projeto. O idea-
lizador enfatiza a consciência 
social dos seus alunos nesse 
momento tão crítico que o país 
vivencia.

“Os alunos me ajudam 
bastante, pois não sabia mexer 
nessa ferramenta, mas não que-
ro ajuda presencialmente para 
não os colocar em risco devido 

à pandemia. As pessoas tomam 
conhecimento do projeto atra-
vés das redes sociais, então aca-
ba sendo um canal importante 
de arrecadação de alimentos e 
doações em dinheiro”, afirmou.

A maior dificuldade, rela-
tada pelo professor, tem sido 
conseguir doações de alimen-
tos, diante do aumento da in-
flação do preço dos alimentos.

 “Os alimentos estão se 
tornando inacessíveis para 
muitas pessoas, inclusive para 
quem não vive em situação de 
extrema pobreza. As pessoas 
continuam solidárias, mas o 
número de doações diminuiu 
porque está tudo muito caro. In-

felizmente às famílias carentes 
continuam passando fome do 
mesmo jeito, diante do descaso 
do Governo Federal”, eviden-
ciou.

Para mais informações 
acesse o instagram@_saciar 
ou entre em contato com Ale-
xandre César através do te-
lefone 83 98813-7517. Você 
pode doar alimentos não pe-
recíveis e/ou transferir valo-
res que serão direcionados 
aos projetos sociais citados 
na matéria ou iniciativas 
existentes realizadas pelo 
Saciar. A doação em dinhei-
ro pode ser feita através do 
PIX: alexccleite@gmail.com .

Diversão é na Bica

Prefeitura prepara dia 
especial  para criançada

A Prefeitura de João 
Pessoa, através da sua 
Fundação Cultural (Fun-
jope), preparou uma pro-
gramação especial para a 
criançada hoje e amanhã. 
As brincadeiras do sába-
do serão no Parque Arruda 
Câmara, a Bica, a partir das 
14h. No domingo, a diver-
são acontece no Centro 
Cultural Parque Casa da 
Pólvora, a partir das 16h.

 Na Bica, a progra-
mação envolve contação 
de histórias com Manu 
Coutinho; pintura facial, 
por Katheryne Menezes e 
apresentação da peça ‘Pe-
ter Pan’, pelos integrantes 
da Cia Kattunda.

 O diretor executivo 
da Funjope, Marcus Alves, 

destacou que além de pro-
mover a educação cultural 
e ambiental, o ‘Vem Bicar 
Comigo’ é um projeto mul-
tissetorial das artes, pois 
envolve artistas de várias 
divisões, como literatura, 
teatro e dança, por exem-
plo.

 “Todos temos acom-
panhado esse projeto que 
é um sucesso. Envolve 
a alegria das crianças, a 
satisfação dos pais e dos 
próprios artistas envolvi-
dos. Tivemos um mês de 
setembro bastante intenso 
valorizando essas experi-
ências na Bica”, afirmou 
Marcus Alves.

 O projeto foi pensado 
e desenvolvido pela Fun-
jope em parceria com a Se-

cretaria de Meio Ambiente 
(Semam) para contribuir 
no processo de formação 
das crianças. Uma repon-
sabilidade da Prefeitura de 
João Pessoa com a educa-
ção infantil com a constru-
ção do conhecimento para 
o futuro.

 
Casa da Pólvora 
No domingo, as ati-

vidades serão na Casa da 
Pólvora. A criançada vai se 
divertir com o espetáculo 
“Rói Rói”, uma apresenta-
ção construída especial-
mente para os pequenos. 
Realizado pela Turma do 
Rói, o espetáculo infantil 
resgata alguns brinquedos, 
brincadeiras e canções in-
fantis.

Hemocentro leva show do  
Tá Blz para 20 crianças
Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

No próximo dia 13, o 
Hemocentro da Paraíba, no 
bairro de Jaguaribe, na re-
gião central de João Pessoa, 
receberá o grupo Tá Blz para 
uma ação de comemoração 
ao Dia das Crianças para o 
público infantil com hemo-
filia. Ao todo, são esperadas 
quase 20 crianças hemofí-
licas que estarão no Hemo-
centro da capital para tomar 
o fator e serão recepciona-
das com uma programação 
especial.

O grupo Tá Blz é formado 
pela musicista Nik Fernandes, 
o cantor e compositor Jhony 
Fernandes, o palhaço malaba-
rista Pipoca, o palhaço mími-
co Biscoito, o gato de suporte 
emocional Ben e a marionete 
Dona Creuza. Com o público

-alvo sendo as crianças, prin-
cipalmente com autismo, a 
turma aproveitará a ocasião 
para lançar o projeto MP3 
intitulado de Nosso Mundo 
Azul, com 46 músicas que fo-
ram desenvolvidas durante o 
período de isolamento social 
da pandemia da covid-19.

De acordo com Shirlene 
Gadelha, diretora-geral do 
Hemocentro de João Pessoa, 
além do grupo Tá Blz, tam-
bém haverá uma equipe de 
super-heróis e apresentação 
de fantoches. A programação 
está prevista para ter início às 
10h. O Hemocentro da capi-
tal fica localizado na Avenida 
Dom Pedro II, nº 1548.

Hemofilia 
Causada por uma defi-

ciência na atividade do fator 
de coagulação do sangue, 
a hemofilia é considerada 

uma doença hematológica e 
hereditária. Mas, apesar da 
tendência da transmissão 
genética, cerca de 30% dos 
casos ocorrem sem que haja 
histórico familiar. Na práti-
ca, os fatores de coagulação 
agem trabalhando em cascata 
e quando há deficiência em 
um tipo desse fator todo o 
equilíbrio é alterado.

A pessoa com problemas 
de coagulação sanguínea pode 
apresentar sangramento ex-
cessivo, seja externo ou inter-
no, após uma lesão. Os prin-
cipais sintomas são grandes 
hematomas corporais, dor nas 
articulações e inchaço, além 
de sangramento sem expli-
cação aparente e a presença 
de sangue em fezes e/ou uri-
na. O tratamento consiste na 
aplicação do fator ou plasma 
para auxiliar na coagulação 
do sangue.

‘Vem Bicar Comigo’ é um projeto multissetorial das artes que envolve artistas da literatura, teatro e dança

Foto: Divulgação

O grupo Tá Blz é uma das atrações na festa para o público infantil do Hemocentro

Criado pelo professor Alexandre César Leite, do curso de Relações Internacionais da UEPB, o projeto Saciar conta com a ajuda de alunos e amigos próximos 

O “Saciar” 
surgiu a partir 
da inquietação 
do professor, 
diante do 
contingente de 
famílias que 
passam fome 
diariamente

Foto: Arquivo Pessoal

Fotos: Divulgação



Homens brancos ainda são os mais 
bem-sucedidos no ‘streaming’

Na última quinta-feira (6), um hac-
ker anônimo publicou no fórum 4Chan 
dados roubados da Twitch que incluíam 
informações pessoais de todos os usuá-
rios da plataforma, entre elas, o ranking 
dos que mais faturaram desde 2019. Em 
nota, a Twitch confirmou que houve um 
vazamento de dados.

Mas além de expor milionários 
faturamentos, um fato foi evidenciado: 
homens brancos representam a maioria 
esmagadora dos mais bem-sucedidos. De 
acordo com uma análise feita pelo Nú-
cleo, dos 77 maiores streamers de língua 
portuguesa que aparecem na lista, apenas 
cinco são mulheres – e, ainda assim, o 
público delas é cerca de 30% menor se 
comparado a canais comandados por 
homens. No âmbito global, apenas três 
mulheres estão entre os 100 maiores 
canais da Twitch e elas ocupam, respecti-
vamente, as posições 38ª, 49ª e 71ª. 

Isso leva por água abaixo pensa-
mentos machistas que permeiam entre 
criadores de conteúdos e suas audiências 
masculinas, como a falsa afirmação de 
que é mais fácil ser streamer mulher uma 
vez que, supostamente, o objetificado cor-
po feminino, por si só, já chama atenção 
dos homens.

Para as entrevistadas, é, na verdade, 
ainda mais desafiador ser uma mulher 
streamer. “Somos vistas como motivo de 
piada”, afirmou Mawa. “Existe uma pres-
são grande para que a mulher seja uma 
ótima jogadora para não receber hate nas 
lives”, completou. Quanto à objetificação, 
ela afirma já ter sido julgada por sua ves-
timenta e ser vítima de assédio com certa 
frequência. “Mesmo gostando de roupas 
decotadas, já fui criticada quando usei 
para uma live, assim como por não estar 
maquiada. Não vejo esse mesmo peso 
estético em homens”, comentou.

Mayara também compartilha das 
mesmas situações negativas, indo um 
pouco além em sua análise. “Já me de-
parei com comportamentos e pessoas 
tóxicas em todo o universo gamer. No 
ramo empresarial de parcerias e patro-
cínios, é difícil ver mulheres contratadas 
porque somos constantemente subjuga-
das”, pontuou. “As streamers não ocupam 
certas posições de empresas justamente 
porque a análise dos perfis para contra-
tação já é feita com outros olhos desde 
o momento em que sabem que somos 
mulheres”, disse. ‘Tapi’, como é carinho-
samente chamada por seus seguidores, 

acredita ter formado um espaço seguro 
em seu canal. “A minha comunidade é 
incrível e me apoia por quem eu sou, 
independente do fato de eu ser mulher. 
Sou respeitada antes mesmo de saberem 
que sou casada; há respeito por quem eu 
sou”, finalizou.

Criar uma comunidade mais segura 
para mulheres é o grande objetivo de 
Pati. Ela, que já trabalhou como mo-
delo, afirma não sentir, muitas vezes, 
liberdade em seu próprio canal. “Hoje a 
minha comunidade na Twitch se tornou 
uma grande família, mas não foi um 
caminho só de rosas. Infelizmente no 
mundo virtual existe muita toxicidade e 
ser mulher no universo gamer te deixa 
bastante vulnerável. Então, quero poder 
construir uma grande comunidade de 
apoio a mulheres gamers, onde o foco 
seja realmente no conteúdo para que, 
dessa forma, fiquemos confortáveis 
para ‘abrir’ lives com ou sem maquia-
gem e com o vestuário mais confortável 
sem a preocupação do que um decote 
pode insinuar”, concluiu. 

A representatividade negra na pla-
taforma foi outro ponto levantado por 
Mawa. “Eu passei por vários momentos 
problemáticos que quase me fizeram 
desistir. No meu primeiro dia, recebi 
ataques com palavras de baixo calão e 
racistas que duraram horas. Eu bania 
essa pessoa e ela criava mais dez con-
tas diferentes para voltar a me atacar”, 
desabafou. “Por outro lado, isso me deu 
uma vontade a mais de continuar porque 
não haviam muitas meninas pretas na 
Twitch e as que existem não são famosas 
na plataforma. Eu queria ser um incen-
tivo e apoio para outras meninas pretas 
começarem a streamar e enfrentar essas 
pessoas preconceituosas”, contou.
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Secretário de Cultura do Estado, Damião Ramos 
Cavalcanti (foto), e outros gestores falam sobre a 
posse de membros do Consecult-PB. Página 12
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Engajamento, interação, 
conteúdo. Há poucas décadas, 
essas palavras estariam intrin-
secamente conectadas a suas 
definições literais do dicioná-
rio: “engajamento” enquan-
to participação, muitas vezes 
política; “interação” como in-
fluência recíproca; “conteúdo” 
enquanto o teor de algo. Ne-
nhuma dessas palavras per-
deu o sentido etimológico, 
mas estes foram atropelados 
por definições que abrangem, 
especialmente, o mundo da 
comunicação na internet.

Já se passaram quase 70 
anos desde que a rede de te-
levisão norte-americana CBN 
transmitiu pela primeira vez 
o programa Winky Dink, uma 
inventiva produção voltada 
para o público infantil consi-
derada pioneira no quesito 
da interatividade. Funciona-
va assim: com a eletricidade 
estática produzida pelos an-
tigos aparelhos de TV, os es-
pectadores eram orientados a 
fixar folhas de plástico na tela 
e, com canetinhas, comple-
tavam desenhos para ajudar 
Winky a enfrentar desafios. 
Hoje, protagonistas de seus 
próprios canais na internet, 
os apresentadores de trans-
missões ao vivo, conhecidos 
como streamers, criam comu-
nidades de fiéis apoiadores, 
com os quais jogam, conver-
sam e até assistem filmes, 
interagindo em tempo real 
com o público.

A Twitch é considerada 
líder do nicho de platafor-
mas de transmissão ao vivo de 
jogos eletrônicos. Estima-se 
que, apenas em abril de 2021, 
mais de 1 bilhão de horas fo-
ram assistidas pelos usuários. 
De acordo com o TwitchTra-
ker, o serviço aumentou 120% 
sua audiência durante o ano 
de 2020. Com mais espectado-
res interessados, mais strea-
mers surgem, uns por hobby, 
outros por profissão e tantos 
outros por necessidade. Isso 
porque a Twitch, apesar de 
ser gratuita, disponibiliza sis-
temas de assinaturas mensais 
pagas, doações e outras for-
mas que o público usa para 
apoiar financeiramente esses 
apresentadores.

A Paraíba não ficou de 
fora desta guinada na criação 
de conteúdo virtual. Mayara 
“yTapioca” Rocha, 21 anos, é 
estudante de Tecnologia de 
Gestão Ambiental pelo IFPB e, 
desde 2018, tem as lives como 
principal fonte de renda. “Cur-
sava Química na UFPB quando 
comecei as transmissões, mas 
logo na primeira semana eu 
recebi uma gank do Grátis-
150ml, um dos maiores strea-
mers do Brasil, com cerca de 
mil pessoas e senti que aquilo 
era um sinal”, contou. “Gank” 
ou “raid” é como é chamado o 
intercâmbio de espectadores 
de uma transmissão que está 
terminando para uma outra 
já em andamento, como uma 
forma de apoio entre a própria 
comunidade de streamers. 

“Decidi me dedicar naqui-
lo o ano inteiro para ver se eu 
tinha futuro, se eu me encon-
trava. E deu tudo certo. Con-
segui dar um upgrade no meu 
PC, consegui viajar para a BGS 
(Brasil Game Show) e, com o 
tempo, fui desenvolvendo mais 
e mais”, disse. yTapioca, como 
é mais conhecida na Twitch, 
possui hoje cerca de 23 mil se-
guidores na plataforma.

Sua irmã Beatriz “Bea-
chuSZ” Rocha, 22 anos, tam-
bém entrou no mundo das 
transmissões ao vivo por in-
fluência de Mayara, em junho 
de 2020. “Queria virar criado-
ra de conteúdo desde 2017. 
Mayara foi quem me ensinou 
tudo, os softwares, os recur-
sos… Apesar de eu estar no co-
meço, já temos uma comunida-
de de seguidores em comum”, 
comentou. Ambas fazem ga-
meplays e sessões abertas de 
filmes e séries. 

Foi também durante a 
pandemia que Patrícia “Pa-
tiCakeS” dos Anjos, 31 anos, 
entrou neste infinito universo. 

“Sou formada em Design e já 
passei por diversas experiên-
cias na vida. Trabalhei como 
modelo, morei na China, fui 
Miss Paraíba 2013 e, nos últi-
mos três anos da minha vida, 
me dediquei ao papel de mãe”, 
compartilhou a paraibana que 
hoje reside nos EUA. “Comecei 
a fazer lives em setembro de 
2020 como uma forma esca-
pe e distração da loucura do 
lockdown devido a pandemia. 
Inicialmente, as lives eram 
exclusivamente em inglês, 
mas aos poucos fui alcançan-
do a comunidade brasileira, 
que hoje se faz maioria no 
canal”, contou. Pati contabiliza 
atualmente mais de 10 mil 
seguidores em seu canal e se 
divide entre lives de bate-pa-
po e gameplays de jogos como 
Phasmophobia, Devour e Va-
lorant, organizando, inclusive, 
campeonatos. 

Com o índice de desem-
prego batendo recordes no 
Brasil, cada vez mais jovens 
buscam esta alternativa para 
se sustentarem. Um desses 
casos é o de Mawa, 22 anos, 
que conseguiu unir o útil ao 
agradável. Ela acompanha 
o meio desde 2014, quando 
teve seu primeiro computa-
dor e começou a jogar League 
of Legends. “Passei a assis-
tir criadores de conteúdo de 
games e vi as possibilidades 
desse mundo. Ele também 
existe para outros tipos de 
conteúdo, como bater papo e 
fazer música”, explicou. “Faço 
também lives musicais, que 
são minha paixão e o que 
mais amo fazer, geralmen-
te com karaokês, e também 
mostro minhas composições”. 

Mawa está inserida em 
uma das mais democráticas 
equipes de streamers do País: 
o Wakanda Streamers. O pro-
jeto reúne e dá suporte a pro-
dutores de conteúdo negros e 
negras. “Foi o projeto quem me 
deu a mão quando eu estava à 
beira de desistir, quando não 
tinha espectadores e estava 
muito mal. Ele me acolheu”, 
disse. “No Wakanda, nós, strea-
mers pretos e pretas, temos 
apoio psicológico e de divulga-
ção, incentivos, orientações e 
trocas de experiências. Existe 
espaço para todo tipo de con-
teúdo e todo mundo se fortale-
ce”, contou ela. 

Criadoras de conteúdo da PB 
ocupam universo dos ‘games’
Com transmissões ao vivo que vão de jogos eletrônicos a música, mulheres realizam campeonatos e formam comunidades
Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Dados vazados: público das mulheres é cerca de 30% menor

Imagem: Divulgação

 Decidi me dedicar 
naquilo o ano inteiro para 
ver se eu tinha futuro, se 
eu me encontrava. E deu 

tudo certo. (...) com o 
tempo, fui desenvolvendo 

mais e mais 

‘Streamer’ Mayara 
‘yTapioca’ Rocha (foto 
maior) possui mais de 
23 mil seguidores; Mawa 
(acima) também faz 
transmissões musicais; e 
Patrícia ‘PatiCakeS’ dos 
Anjos (abaixo) já foi Miss 
Paraíba e agora investe 
na área dos jogos

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



Cultura

Na pobreza franciscana de Jagua-
ribe do meu tempo, ela era uma das 
menos humildes. Nobre, não era, mas só 
perdia em importância no bairro para 
a capitão José Pessoa: esta se destacava 
pelos seus (poucos) casarões assobra-
dados que lhe davam certa imponência, 
atributo ausente no resto do bairro. 
Mas a 12 de Outubro era mais larga e mais comprida entre 
todas as transversais da Vasco da Gama. Começava na Vera 
Cruz (hoje Aderbal Piragibe) e terminava dentro da Mata de 
Buraquinho, ali bem perto da subestação da Chesf.

Aquele arruado não tinha nenhum evento especial a come-
morar, sequer a própria data que lhe emprestava o nome. Se o 
desfile principal do Carnaval de Jaguaribe acontecia na Avenida 
Conceição, os blocos chegavam e saíam pela Vasco da Gama 
e, somente uma vez, ao que lembro, o Esquadrilha V, bloco 
carnavalesco dos mais aplaudidos, com seus aviões de madeira 
e papelão e com pilotos vestindo roupão de mecânico e óculos 
de aviador, passou pela 12 de Outubro. As festas de Natal e Ano 
Novo também eram festejadas na Conceição e até os bondes 
que serviam ao bairro circulavam pela Floriano Peixoto – mas 
não entravam na 12 de Outubro.

Talvez, por isso, a rua 12 de Outubro daquele tempo fosse 
essencialmente residencial, com pequenos bangalôs bem cons-
truídos que, aos poucos, substituíam casas de taipa cobertas 
de palha, algumas, aliás, ainda hoje existentes no bairro. Ali 
não funcionava nenhum tipo de comércio: mercearias, vendas, 
botequins, salões de sinuca, quitandas e até os pontos do jogo 

de bicho se localizavam na Vera Cruz e na 
Vasco da Gama, consideradas avenidas 
de penetração por onde circulava maior 
número de pessoas. As sedes sociais dos 
clubes que existiam em Jaguaribe, não se 
fixaram na rua; preferiram a Primeiro de 
Maio (Esporte Clube Cabo Branco), 24 de 
Maio (Veteranos Esporte Clube recreati-

vo) ou Vasco da Gama (Estrela do Mar Esporte Clube).
O que marcava a 12 de Outubro daquele tempo eram as suas 

calçadas, mais largas que de outras ruas, quase todas empedra-
das ou, no mínimo, de barro duro semi-impermeável. Quem 
quisesse encontrar alguém na rua depois da ceia (aí pelas 7 da 
noite), buscasse nas calçadas, onde, todas as noites, se formavam 
rodas e rodas de vizinhos e amigos, para comentar as últimas 
notícias trazidas pelo rádio e as futricas do bairro.

É bem provável que alguém da 12 de Outubro jamais tenha 
imaginado que, um dia, o nome da rua viesse a ser motivo de 
feriado nacional – como só hoje acontece. Até porque, naquela 
época, não se comemorava (como se faz nos tempos atuais) o 
Dia das Crianças e, muito menos, o Dia de Nossa Senhora Apa-
recida, padroeira do Brasil, cuja imagem somente iria aparecer 
muitos anos depois.

E é por isso que neste sábado, 9 de outubro, homenageio 
aquela rua do meu bairro, lembrança de minha infância, tributo 
maior à descoberta do novo continente – tão belo, tão rico e tão 
cheio de desigualdades e contradições.

Daí se explica o título da crônica. Festejo com muita saudade 
e alguma nostalgia, a 12 de Outubro e não o 12 de outubro.

Homenagem a (rua)
12 de Outubro

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Uma das estórias mais co-
nhecidas no Nordeste brasileiro, 
desde o meu tempo de menino, 
era a de Pedro Malasartes. Trata-
va-se de todo um ciclo, de várias 
narrativas que vinham a ser as 
aventuras de uma personagem 
meio fabulosa, meio realista, com 
partes de diabo e partes de malan-
dro, dotado de espírito e malícia 
de características plebeias.

Tenho ainda lembrança de 
alguns episódios. Malasartes gos-
tava de pregar peças ao próximo. 
Como tantos heróis de contos 
populares de toda a parte, era 
triunfal e jovialmente amoralis-
ta; por outra, tinha a moral adequada às 
concepções espontâneas das massas, que 
facilmente perdoa a ausência de escrúpu-
los em troca da graça e da esperteza, so-
bretudo quando as vítimas são os grandes 
e poderosos do mundo.

Malasartes – me lembro bem – 
empregou-se de uma certa feita, como 
guardador de porcos; na primeira 
oportunidade, vendeu os porcos, depois 
de lhes ter cortado as orelhas, espetou-as 
num lodaçal e foi explicar-se com o patrão 
dizendo que os animais se haviam afoga-
do. De outra vez, praticou um malefício 
qualquer, terminando por fazer que a 
vítima pegasse um objeto malcheiroso 
oculto sob o seu chapéu, emborcado no 
chão, cuidando que agarrava um pássaro. 
Outra lembrança de um terceiro episódio, 
o da viagem ao céu. Malasartes lá foi e 
sendo-lhe recusada a entrada, teve jeito 
de arremessar o chapéu ou a carapuça 
pela porta, e depois, pedida e obtida 
licença para ir apanhá-la, deixou-se ficar 
na mansão dos justos, passando a perna 
no próprio São Pedro.

Quando o pai de Pedro Malasartes 
morreu, deixou uma pequena casa (casi-
nhola), que foi repartida, literalmente en-
tre os herdeiros, tocando àquele uma folha 
de porta. Pedro Malasartes pô-la ao ombro 
e saiu pelo mundo. De caminho, dando 
com uns urubus a devorar um burro mor-
to, arremessou a porta para cima deles e 
assim conseguiu agarrar uma dessas aves, 
quebrando-lhe uma perna. Com a porta 
às costas e o urubu embaixo do braço, foi 
bater em uma casa, onde pediu comida, 
sendo mal recebido pela dona e pela 
criada. Servindo-se da porta, encostada, 
à parede, trepou para o telhado e pôs-se 
a inspecionar o interior da habitação, a 
ver o que faziam e a ouvir o que diziam as 
duas mulheres. Estavam elas ocupadas em 
preparar e a pôr a bom recato uns tantos 
guisados e guloseimas para certo hóspe-
de esperado pela senhora. A certa altura 

surge inopinadamente o marido, entra e 
trata de jantar. Pedro torna a bater, é bem 
acolhido pelo homem, janta com a família 
e para se vingar das mulheres, obriga o 
urubu, a força de patadas na perna doente 
do infeliz, que está debaixo da mesa, a 
emitir uns guinchos entrecortados, que o 
nosso goliardo interpreta como revelações 
do sigilo com que são guardados os pitéus 
da senhora. Esta vê-se obrigada a servir 
os pitéus. Pedro Malasartes regala-se, 
com o dono da casa, e acaba furtando ao 
próprio benfeitor, que lhe compra o urubu 
“maravilhoso”. 

Como se vê o herói é perfeito: enge-
nho maléfico, falta absoluta de vergonha, 
crueldade, ânimo vingativo, ingratidão; 
mas, com tudo isso, alguma graça e uma 
espécie de inocência animal.

O caráter de Malasartes encontra-se 
frequentemente nos heróis de contos e 
fábulas de todos os povos. Sua essência 
está naquela espécie de inocência pro-
funda com que é praticado o mal, como 
o praticam as crianças. Esses heróis são 
imortais, mas amorais.

La Fontaine, que tinha bastante desse 
caráter, compreendeu-o, talvez, por isso, 
muito melhor que outros fabulistas, como 
Florian, dominados pela preocupação de 
achar nas fábulas a ilustração ou o exem-
plo para as lições da moral abstrata. Mas, 
por essa mesma razão, as fábulas de La 
Fontaine, maravilhosas como expressão 
ingênua da sabedoria “prática” dos povos, 
podem ser nocivas, se as olharmos sob o 
ponto de vista de uma ética doutrinária 
ou ideal, aos espíritos ainda verdes e ex-
cessivamente inclinados à moral corrente 
do egoísmo e da esperteza.

O escritor Graça Aranha apanhou o 
Malasartes à tradição oral e, numa obra 
talhada à feição de peça de teatro, fez dele 
uma figura com proporções de símbolo 
humano. Não sabemos até que ponto se 
baseou nos elementos populares, mas 
temos a impressão de que propriamente 
desse herói aproveitou pouco mais que o 

nome, uma vez que os traços fun-
damentais são comuns à numerá-
veis figuras do folclore universal.

Malasartes não é a única 
figura ou o único assunto fecundo 
da literatura popular no Brasil. Há 
por aí um mundo de coisas que, 
arrancadas ao domínio dos mitos, 
lendas e contos do povo, interpre-
tadas com o sentimento da sua 
significação humana ou do seu 
valor nacional, podem comunicar 
vida e força à obra de imaginação, 
permitindo-lhes acordar miste-
riosas ressonâncias e simpatias 
através dos espíritos, já natural-
mente preparados pelo próprio 

ambiente de onde elas emergiram.
Qual a origem do nosso Pedro Ma-

lasartes? É cedo para qualquer resposta 
que não seja muito incompleta, mesmo 
tendo surgida à centenas de anos quando 
apareceu no Cancioneiro da Vaticana, 
contos populares portugueses, aliás Pedro 
Malasartes é uma personagem de origem 
portuguesa. Primeiro, é necessário conhe-
cer-se melhor a famosa personagem, tal 
como a representam os contos que por aí 
correm há muitos anos.

Estas figuras de narrativas populares 
não se fixam. Transformam-se de uma re-
gião para outra, de uma época para outra 
época. Absorvem temas componentes de 
outras histórias. Mudam de nome. Entre-
tanto, conservam um substrato ideal, um 
fundo conceptivo que pode ser universal 
e perpétuo, ou nacional, ou regional. Pro-
curar esse fundo, debaixo das variantes, 
das fragmentações, é tarefa indispensável 
quando se trata de conhecer como e por 
que se formou um desses tipos.

Enquanto se espera por outros ele-
mentos, pode-se, contudo, indagar alguma 
coisa acerca do nosso herói.

O nome, por exemplo, é português e 
bastante antigo. Teófilo Braga, que reco-
lheu um conto portuense de “Pedro das 
Malas Artes”, lembra que Francisco Manuel 
cita desse nome nos Relógios falantes, e 
indica, como referência ainda mais velha, 
o seguinte verso da canção contida no 
Cancioneiro da Vaticana:

Chegou Payo de Maas Artes
Há na Espanha um “Don Pedro de 

Urdemalas”. Este nome, como o do nosso 
herói, inculca antes ideias de arteirice e 
esperteza do que de imbecilidade e de um 
desajeitado. 

Chegou payo demaas artes
Con seu cerome de chartes
E nó leeu el nas partes
Que chegasse ahu mês
E do lunes ao martes
Foi comendador d’Ocrês.

Pedro Malasartes, malandro,
sábio e sedutor (I)

Foto: Divulgação

‘Transversais’ acompanha os que vivem a experiência da transexualidade

Audiovisual

Cine Ceará anuncia 
os selecionados

Com 20 filmes, entre longas e curtas, o Cine Ceará 
apresenta a lista dos selecionados para a ‘Mostra Olhar 
do Ceará’ da 31ª edição do festival, que acontece de 27 
de novembro a 3 de dezembro. O gênero documentário 
é maioria, somando 13 produções. Os longas serão exi-
bidos no Cine-Teatro São Luiz e os curtas no Cinema do 
Dragão e no canal do Cine Ceará no YouTube.

No mês passado, o festival divulgou a lista dos se-
lecionados para as Mostras Competitiva Ibero-Ameri-
cana de Longa-Metragem, que terá exibição presencial 
no Cine-Teatro São Luiz, no Canal Brasil, Canais Globo 
e Globoplay + Canais ao Vivo, e Competitiva Brasileira 
de Curta-Metragem, que acontecerá no Cineteatro São 
Luiz. Para a programação presencial nos equipamentos 
da Secult-CE, geridos pelo Instituto Dragão do Mar, o 
evento seguirá os protocolos sanitários vigentes do se-
tor de audiovisual/cinema, estabelecidos pelo Governo 
do Ceará por meio de decreto. 

Foram 88 filmes inscritos para a Mostra Olhar do 
Ceará, que teve a curadoria de Desirée Langel rondón. 
Os três longas selecionados são documentários. Trans-
versais marca a estreia do cineasta Émerson Maranhão 
em longas-metragens. Aqueles Dois (2018), seu primeiro 
curta, foi selecionado para mais de 60 festivais e mos-
tras nacionais e internacionais e conquistou 20 prê-
mios. Transversais acompanha cinco pessoas que vivem 
a experiência da transexualidade de diversas maneiras. 
A diretora Natália Gondim levanta a questão da desi-
gualdade social das mulheres em Minas urbanas. Seu 
documentário anterior como codiretora, Les Statues de 
Fortaleza (2019), que retratou a situação de refugiados 
venezuelanos no Brasil, foi exibido em diversos países 
pela ONU no Global Migration Film Festival da OIM e o 
Festival da Anistia Internacional para Direitos Huma-
nos, na França. Completa a lista de longas De uma distân-
cia esquizóide, de Gabriel Silveira, sobre o controverso 
cotidiano urbano do mundo desenvolvido e as desigual-
dades do mundo em desenvolvimento confrontados 
numa experiência audiovisual extrema. 

A seleção dos curtas-metragens da Mostra Olhar do 
Ceará contempla realizadores de Fortaleza, Crato, Juazei-
ro do Norte, Meruoca, Quixadá e Tianguá. São três ani-
mações presentes: As aventuras de Ana e João, de Augusto 
Cesar dos Santos, Ibiapaba, como nascem as montanhas, 
de George Alex Barbosa, e Sebastiana, de Cláudio Martins. 
A mostra apresenta quatro curtas de ficção: 2020, uma 
ficção científica e Sertão punk de Oziel Herbert; Curva si-
nuosa, um trabalho experimental de Andréia Pires; Entre 
o passado, de Larissa Estevam; e Estilhaços, um curta de 
horror e fantasia de Gabriela Nogueira.

Dentre os 17 curtas selecionados, dez são documen-
tários. Entre eles, Fôlego vivo, um trabalho da Associação 
dos Índios Cariris do Poço Dantas – Umari, um coletivo 
de pessoas indígenas, formado em sua maioria por mu-
lheres, multigeracional e integrantes LGBTQI+ e PCD. Zé 
Tarcísio, Testemunha, de Delano Gurgel, sobre a vida e a 
obra de um dos maiores nomes das artes plásticas do 
Ceará; Saudade dos Leões, de João Paulo Magalhães, sobre 
a Praça dos Leões, um dos espaços mais icônicos da vida 
cultural de Fortaleza.

A tradição cultural está nos curtas Arte na palha, de 
Augusto Cesar dos Santos, sobre chapeleiras do interior 
cearense que produzem artesanatos com a palha da car-
naúba e perpassam suas habilidades as novas gerações, e 
Boi coração, de Marcelo Alves e Ângela Gurgel, sobre a fes-
ta em homenagem ao Dia de reis realizada há mais de 20 
anos pelo fazendeiro e poeta Chico Emília em sua própria 
casa, em uma comunidade no interior cearense. 

Dois filmes têm a casa como ponto de partida para 
buscas de sensações e memórias.  Em A casa que eu vivo 
hoje não é casa, Lara Muniz e Marcus Antonius, levantam 
a questão sobre os significados de casa e lar, sobre pare-
des físicas, corpos e imaginário. Em Joelhos, de Yasmin 
Gomes, uma casa no interior cearense é colocada em alu-
guel, mas o que era para ser a despedida de um lar, torna-
se um retrato de Dona Ivanilde. 

Completam a seleção os documentários Corpas, de 
Arthur Almeida, sobre o fazer artístico e a transexuali-
dade em Fortaleza, capital do segundo estado que mais 
mata trans no Brasil; Memória da memória, de Idson ri-
cart, que revisita histórias de personagens presentes em 
fotos e fitas-cassetes que haviam sido descartadas, após 
um mapeamento cultural realizado em Quixadá, em 
1993, pelo cantor e compositor Pingo de Fortaleza; e Mu-
xarabi, sobre um metalúrgico do Conjunto Palmeiras, em 
Fortaleza, que em meio à rotina de fazer portas, janelas e 
grades, cria invenções e reflete sobre a vida. O filme é de 
Natália Maia e Samuel Brasileiro, roteiristas do premia-
do Pacarrete, com a paraibana Marcélia Cartaxo. 

Da Redação
 É bem provável que alguém da 12 

de Outubro jamais tenha imaginado que, 
um dia, o nome da rua viesse a ser 

motivo de feriado nacional 
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Mazzaropi como Malasartes: herói dos contos populares triunfal e amoralista



Cultura

Na próxima segunda-feira (11), Campina Grande 
comemora mais uma primavera. Empório comercial do 
interior do Nordeste, importante cidade da Parahyba, 
sua trajetória histórica caminha ao sabor da dinâmica do 
seu povo e, sobretudo, dos acertos e erros das decisões 
governamentais em todas as esferas. Com necessidades 
sempre presentes, atendendo em tudo a quase todo mun-
do que chega, possui uma condição geográfica de cruza-
mento de caminhos, de entreposto entre estradas, de rota 
comercial de destaque. Com isso, tratou de se vestir de vi-
trines, de enfeites simbólicos que atraiam cada vez mais a 
sua condição de polo regional. Cinema (Capitólio, o maior 
do estado com mais de mil lugares em 1934), Grande Ho-
tel, realinhamento de ruas e nova arquitetura (art déco) 
fizeram parte desse processo de atração regional.

Encravada na mesorregião agreste da Parahyba, 
no alto do Planalto da Borborema, possui altitude mé-
dia de 550m. Limita-se com Pocinhos, Puxinanã, Lagoa 
Seca e Massaranduba ao norte; Ingá à leste; Fagundes, 
Queimadas e Caturité ao sul e Boa Vista à oeste. Com 
uma população superior a 400 mil habitantes, tem clima 
equatorial (árido e semi-árido) com máximas de 30°C e 
mínimas de 16°C. Seu inverno inicia-se em maio e ter-
mina em agosto. Na altitude da Borborema, se notabi-
lizou por dias quentes e noites frias, onde o vento corre 
o tempo todo, bastando uma sombra para o deleite de 
uma sensação agradável. Daí que se faz necessário um 
projeto mais abrangente de arborização.

Em meados do século 17, os Oliveira Ledo fizeram 
incursões no território onde hoje se encontra a Parah-
yba, vindos do vale do São Francisco, aqui eles se esta-
beleceram. antônio de Oliveira Ledo funda a aldeia de 
Boqueirão, sob a catequese dos Capuchinhos, e atrai o 
seu sobrinho Theodósio, que já subira o rio Taperoá, 
passado pelo vale da Farinha e chegado até Piranhas 
(Pombal). as terras entre a vila de Fagundes (na Serra 
de Bodopitá) e Bruxaxá (areia) eram desconhecidas. Se-
gundo Epaminondas Câmara, Theodósio (ao voltar das 
Piranhas trazendo indígenas Ariús, rumo à capital) é 
quem primeiro avança ao norte, para além de Bodopi-
tá, a partir de onde se descortina uma grande planície 
que se estende até a serra do Bruxaxá, é nesta “campina 
grande” que ele aldeia os indígenas, às margens do ria-
cho das piabas (o atual canal do prado, que serpenteia 
Campina de nordeste à sudeste cortando o açude Velho) 
junto a uma aldeia de indígenas Cariri, nas proximidades 
do que hoje são as ruas Barão do abiaí e Maciel Pinheiro. 
a primeira igreja fora construída onde hoje se encontra 
a Matriz de Nossa Senhora da Conceição, de frente exa-
tamente para esta aldeia de indígenas e de costas para 
primeiro conjunto de casas, edificado no sítio das Barro-
cas (atual rua Vila Nova da Rainha).

Em 1790, Campina (e não São João do Cariri) foi es-
colhida para se tornar vila, a Vila Nova da Rainha, em 
homenagem a Maria I. O nome ficou praticamente con-
finado aos documentos oficiais, pois o povo nunca aban-
donou o topônimo Campina Grande. Vila com câmara, 
cartório e pelourinho, chega a ser elevada à cidade em 
11 de outubro de 1864, através da Lei Provincial nº 127, 
contando com duas igrejas católicas: a matriz e a do Ro-
sário, esta última demolida na gestão do prefeito Verg-
niaud Borborema Wanderley enquanto uma nova era 
construída no bairro da Prata; dois açudes públicos: o 
Velho e o Novo; duas casas de mercado, uma cadeia, um 
cemitério, a Casa da Câmara, três largos, quatro ruas, 
oito becos e aproximadamente trezentas casas, segundo 
dados de Epaminondas Câmara.

Prestes a completar 157 anos de emancipação polí-
tica e pelo menos 324 anos da chegada do Theodósio de 
Oliveira Ledo com os Ariú, a cidade possui aproximada-
mente 130 mil residências, contando com a expansão ao 
sul com o conjunto Aluízio Campos e o Portal Sudoeste, 
verdadeiras cidades dentro de Campina. 

Segunda cidade mais populosa do Estado (já foi a 
primeira até a década de 1960!) e um polo regional em 
comércio, tecnologia e educação além de suas destacadas 
feiras. Campina Grande é conhecida mundialmente pelo 
seu turismo de eventos, o festejo junino é o carro-chefe.

Campina de Treze e Campinense, das Universi-
dades, do Parque do Povo e do açude Novo; Campina 
dos bares, dos amores, da Feira Central; Campina tech 
city, do art déco, da Fiep e aCCG, do algodão que agora 
é colorido; Campina das artes e da literatura, do Teatro 
Municipal, da Rodagem, da Feira da Prata, do açude de 
Bodocongó e do açude Velho com seus monumentos, 
dos Cuités ao Velame, de Santa Terezinha ao Serrotão, 
das indústrias, do Calçadão, das Praças da Bandeira, 
Clementino Procópio e Morgação; Campina que destrói 
a cada dia seu patrimônio histórico e cria outros; Cam-
pina de leais forasteiros, de uma população altaneira, 
trabalhadora e sonhadora, Campina dos escravizados 
em cujas mãos foram forjadas suas riquezas; Campina 
de indígenas dizimados, de políticos fortes; Campina das 
várias nuances, Campina bela, mãe e também madrasta. 
Campina ingrata e também injustiçada. Parabéns Cam-
pina, que possas tratar seus filhos que tanto te amam 
sempre melhor. Viva a Rainha da Borborema!

157 anos de 
uma Rainha

em destaque
Crônica
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Música

Três anos depois do primeiro disco, 
Para Sempre Conectados Mas Eternamen-
te Distantes, a banda paraibana de rock 
alternativo Emerald Hill lança o single 
‘Feliz Aniversário’. A música marca uma 
série de lançamentos que antecipam o 
próximo álbum do grupo, Cidade em Cha-
mas, com o lançamento previsto para o 
próximo ano. 

‘Feliz Aniversário’ é uma composição 
de Vitor Figueiredo, feita em 2019 e basea-
da em experiências pessoais, assim como 
a maioria das músicas da Emerald Hill. A 
canção traz uma sonoridade mais dançan-
te e pop do que trabalhos anteriores da 
banda. Entre as influências principais, es-
tão The 1975, Madonna, Charli XCX e pro-
duções de Timbaland do início dos anos 
2000. O resultado é uma melodia noturna 
e dançante, que lembra bandas dos anos 
2000, como The Teenagers e Mistery Jets. 
Contudo, sem perder o clima de bandas al-
ternativas da década de 1990. 

A discussão sobre as influências 
para os próximos lançamentos do grupo 
começou em 2018, logo após o primeiro 
disco. Considerando o clima pós-eleição 
no Brasil e referências musicais dos in-
tegrantes naquele momento, eles já ima-
ginavam que gostariam de trazer sonori-
dades mais agitadas e diretas.

Para Vitor Figueiredo, foi interes-
sante misturar referências e criar algo 
diferente dos trabalhos anteriores. “Eu 
sinto que nessa música a gente conse-

guiu alinhar influências que sempre 
existiram, mas que nunca foram bem 
representadas na banda, e também ser 
ambicioso (mirando num som e estru-
tura diferentes) de uma forma comple-
tamente oposta ao que vinham sendo 
os momentos mais experimentais da 
banda antes”, explicou o compositor de 
‘Feliz Aniversário’.

Além de Vitor Figueiredo (voz, gui-
tarra e sintetizadores), a banda de João 
Pessoa é formada por Gabriel Novais 
(voz e baixo), Catarina Serrano (bateria) 
e Jack Tyler (voz e guitarra).

Banda Emerald Hill lança 
‘single’ que antecipa álbum

Foto: Beatriz Souto/Divulgação

Canção ‘Feliz Aniversário’ traz sonoridade 
mais dançante e pop do que trabalhos 
anteriores do grupo paraibano

Da Redação

Através do QR Code acima, 
acesse ‘Feliz Aniversário’ 

no YouTube

EstrEias

Fátima – a História dE um mila-
grE (Fatima. EUA. Dir: Marco Pontecorvo. Drama histórico. 12 
anos). Em 1917, Lúcia, uma pastora de apenas 10 anos, e os seus 
dois primos mais novos, Jacinta e Francisco, têm visões de Virgem 
Maria, que lhes surge com uma mensagem de paz. As suas revela-
ções inspiraram dezenas de milhares de fiéis que se deslocaram até 
Fátima, na esperança de testemunhar um milagre, mas não agra-
daram a Igreja e o Governo de Portugal, que tentaram forçá-los 
a recontar a sua história. O que se viveu em Fátima mudou para 
sempre as suas vidas. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 18h.

VEnom: tEmpo dE CarniFiCina (Ve-
nom: Let There Be Carnage. EUA. Dir:  Andy Serkis. Aventura, 
Terror e Fantasia. 14 anos). Depois de um ano dos aconteci-
mentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom Hardy) está com 
problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. 
Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial 
killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado 
Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução 
falhada. CENTREPLEX MAG 4: 14h30 (dub.) - 17h30 (leg.) - 
20h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h30 (dub.) - 17h (dub.) 
- 19h30 (leg.) - 21h40 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 14h 
- 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 
15h (dub.) - 17h30 (dub.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 
- VIP (leg.): 13h30 - 16h - 18h30 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA1 (3D, dub.): 15h - 17h30 - 20h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.):  14h - 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.):  13h30 - 16h - 18h30 - 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 18h15 - 20h10; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 21h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 
(dub.): 14h55 - 16h50 - 18h45 - 20h40; CINE SERCLA PARTAGE 
2 (dub.): 14h55 - 16h50 - 18h45 - 20h40; CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 18h15 - 20h10; CINE SERCLA PARTAGE 4 (leg.): 
21h; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h30.

ContinuaÇÃo

007 - sEm tEmpo para morrEr (007 
- No Time to Die No Time to Die. EUA. Dir: Cary Fukunaga. 
Thriller, Ação e Aventura. 14 anos). Depois de sair do serviço 
ativo da MI6, James Bond (Daniel Craig) vive tranquilamente 
na Jamaica, mas como nem tudo dura pouco, a vida do espião 
007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter (Jeffrey Wright) é um 
velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno 
favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O que era pra ser 
apenas uma missão de resgate de um grupo de cientistas aca-
ba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando o agente 
inglês 007 ao misterioso vilão, Safin (Rami Malek), que utiliza 
de novas armas de tecnologia avançada e extremamente peri-
gosa. CENTREPLEX MAG 2: 16h (dub.) - 19h30 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 4: 13h45 (dub.) - 17h15 (dub.) - 20h45 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h15 - 17h45 - 21h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h10; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 13h45 - 17h - 20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 15h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
1 (dub.): 17h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 17h30 - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 15h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 18h.

a abElHinHa maya E o oVo dou-
rado (Maya the Bee 3: The Golden Orb. Alemanha e Áus-
tria. Dir: Noel Cleary e Alexs Stadermann. Animação, Aventura e 
Comédia. Livre). Quando Maya, uma pequena abelha teimosa, 
e seu melhor amigo Willi resgatam uma formiga princesa, eles 
se encontram no meio de uma batalha épica de insetos que os 
levará a estranhos mundos novos e testará sua amizade até o 
limite. CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h45 (de sáb. a ter.); 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 17h45 (de sáb. a ter.).

a Casa sombria (The Night House. EUA. Dir: 
David Bruckner. Terror, Thriller e Suspense. 14 anos). Lutando 
por conta da morte inesperada de seu marido, Beth (Rebecca 
Hall) vive sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o 
melhor que pode para se manter bem, mas possui dificulda-
des por conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma 
presença na casa a chamam, acenando com um fascínio fantas-
magórico. Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa 
a vasculhar os pertences do falecido, ansiando por respostas. O 
que ela descobre são segredos terríveis e um mistério que está 
determinada a resolver. CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h30 
(apenas na qui., sex. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
17h30 (apenas na qui., sex. e qua.).

ainbo: a mEnina da amazônia 
(Ainbo: Spirit of the Amazon. EUA, Peru e Holanda. Dir: Richard 
Claus. Animação e Aventura. Livre). Uma jovem garota que nas-
ceu e cresceu na selva da Amazônia na aldeia de Candamo. Um 
dia ela descobre que sua terra natal está sendo ameaçada e per-
cebe que há outros humanos além de seu povo no mundo. Usando 
a ajuda de seus guias espirituais, o tatu magricelo “Dillo” e a anta 
corpulenta “Vaca”, ela embarca em uma jornada para buscar a 
ajuda do mais poderoso Espírito Materno da Amazônia, a tarta-
ruga “Motelo Mama”. Enquanto ela luta para salvar seu paraíso 
contra a ganância e exploração ilegal, ela também briga para 
reverter a destruição e o mal iminente do “Yacaruna”, o demônio 
mais sombrio que vive na Amazônia. Guiada pelo espírito de sua 

mãe, Ainbo está determinada a salvar sua terra e seu povo antes 
que seja tarde demais. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h40; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15.

patrulHa Canina: o FilmE (Paw Patrol: 
The Movie. EUA. Dir: Callan Brunker. Animação. Livre). O filhote 
Ryder e seus amigos têm um grande desafio: impedir o novo pre-
feito da cidade, Humdinger, de causar muitos problemas. Juntos 
e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para 
salvar os moradores da Cidade da Aventura. CENTREPLEX MAG 2 
(dub.): 14h; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 15h45; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
15h10; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h10.

sHang-CHi E a lEnda dos dEz 
anéis (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. EUA. 
Dir: Destin Cretton. Ação, Aventura e Fantasia. 12 anos). Shan-
g-Chi (Simu Liu) é um jovem chinês que foi criado por seu pai 
em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um 
mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance 
de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, 
logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, 
vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 20h40; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 18h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h30.

O POderOsO ChefinhO 2: negóCiOs da família (The 
Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. Comédia e Ani-
mação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora estão adultos e vivendo 
vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio 
com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou 
em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinhei-
ro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente 
do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar 
com a situação. CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 15h45 (de sáb. a ter.); 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h45 (de sáb. a ter.).

Woody Harrelson é o hospedeiro de um novo simbionte no longa-metragem ‘Venom: Tempo de Carnificina’ 

Foto: Divulgação

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 
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Cultura

A posse dos membros 
eleitos – e nomeados nesta 
semana pelo governador da 
Paraíba, João Azevêdo – para o 
Conselho Estadual de Política 
Cultural (Consecult-PB) deve-
rá ocorrer no dia 24 deste mês, 
mas vai ser de acordo com a 
anuência do Comitê de Saúde 
do Governo do Estado, por 
causa da pandemia. A previsão 
foi feita, ontem, para o Jornal 
A União, pelo secretário de 
Estado da Cultura, Damião 
Ramos Cavalcanti. “A intenção 
é realizar o encontro de forma 
presencial, na cidade de João 
Pessoa”, disse ele. O colegiado 
é composto por 24 integrantes 
titulares e outros 24 suplentes 
e vão atuar até o término do 
período 2021-2023. 

“O governador João Aze-
vêdo tem respeitado, demo-
craticamente, todas as esco-
lhas, acatando-as”, garantiu o 
secretário Damião Ramos. “Co-
muniquei a todos os membros 
que foram nomeados para o 
Consecult-PB, que será forma-
do por integrantes com efetiva 
contribuição na área cultural 
tanto do poder público como, 
também, da sociedade civil, 
numa representatividade de 
50% para cada um desses dois 
segmentos. O que fez tardar 
um pouco a escolha dos inte-
grantes pela sociedade civil 
foi o fato da pandemia da co-
vid-19 ter levado ao adiamen-
to da eleição, que, atendendo 
recomendação do Comitê de 
Saúde, ocorreu, atendendo 
aos protocolos de segurança, 
no dia 3 de setembro passado. 
Cumpri os termos do edital da 
eleição, que foi realizada em 
48 municípios, sendo quatro 
em cada uma das 12 Regionais 
de Cultura”, disse o gestor. 

A própria posse dos con-
selheiros será uma das pautas 
da reunião. Durante o evento, 
o secretário, como sendo o 
presidente do Conselho, pre-
tende tratar de outros dois 
assuntos. “Vou apresentar as 
conquistas da segunda fase da 
Lei Aldir Blanc, que tem cinco 
editais, e, se possível, também 
a respeito da primeira etapa, 
além da inclusão de nomes 
ao registro no Livro de Mestre 
das Artes Canhoto da Paraíba 
(Rema), que dá dois salários 
mínimos mensal, até o fim da 
vida, a quem obtém o título 
‘Mestre das Artes - Canhoto 
da Paraíba’”, afirmou Damião 
Ramos Cavalcanti.

“O Consecult-PB é da má-
xima importância por ter re-

presentantes eleitos de toda 
a Paraíba e, depois da posse, 
teremos o prazer de trabalhar 
de forma harmoniosa, cons-
trutiva, não tendo ocasião para 
disputa, mas, dialeticamente, 
de ideias diferentes para se 
chegar ao acordo, ao consenso. 
Pretendo realizar reuniões 
presenciais, pois é bem me-
lhor, a não ser que, por causa 
da pandemia, algum decreto 
modifique a situação”, comen-
tou o secretário.

 O presidente da Funda-
ção Ernani Sátyro (Funes), 
Adolpho Crispim, vai partici-
par pela segunda vez conse-
cutiva do Consecult-PB, onde 
ingressou em setembro do ano 
passado, quando assumiu a 
gestão da instituição, localiza-
da no Município de Patos, no 
Sertão do Estado. “Esse Con-
selho é de fundamental impor-
tância porque debate a política 
pública para o segmento de 
forma aberta, para encontrar 
os melhores caminhos para a 
cultura da Paraíba”, disse. 

Crispim informou que, 
a partir da próxima semana, 
vai se mobilizar para definir 
propostas que sejam levadas 
para apreciação nas reuniões 
do Consecult-PB. “Vou mon-
tar uma força-tarefa na Funes 
para definir uma pauta para 
ser apresentada nas reuniões 
do Conselho”, disse ele, acres-
centando que pretende parti-
cipar das reuniões, inclusive as 
presenciais. 

“O Conselho é fundamen-
tal para que seja traçada uma 
política pública de cultura e 
essa divisão paritária também 
é importante porque se tem 
uma visão tanto do poder pú-
blico, do Estado, como a visão 
da sociedade”, disse o presi-
dente da Fundação Casa de 
José Américo (FCJA), Fernando 
Moura. “Então, essa divisão 
paritária é essencial para que 
se possa ater uma conjunção 
de compreensões, de visões, 
de encaminhamentos porque, 
às vezes, se tem uma ideia de 
algo monumental e a viabilida-
de esbarra na ausência de ope-
racionalidade. Então, tem que 
ter esse equilíbrio para que se 
possa ter encaminhamentos 
e sugestões que sejam críveis, 
viáveis”, apontou. 

Fernando Moura ainda 
observou a existência de outro 
aspecto relacionado ao Con-
secult-PB. “É tentar traduzir a 
identidade de uma sociedade 
em cada momento. É um retra-
to daquele momento. Então, o 
Conselho que é montado hoje 
é diferente do Conselho de 
30, 40 anos atrás. Se for fazer 

um recorte, vai se perceber 
que em cada momento desse 
há uma representatividade 
daqueles segmentos que são 
envolvidos com a arte e a cul-
tura, de uma forma geral”.

Outro aspecto é o de tra-
çar políticas públicas. “A cul-
tura está interligada ao pro-
cesso de desenvolvimento de 
qualquer sociedade. Se você 
não se envolve enquanto Es-
tado, enquanto poder público, 
nessas políticas, vai haver um 
retardamento, um processo de 
inércia porque, em determina-
das circunstâncias, o Estado 
tem que dar esse incentivo, 
dar esse apoio para que a coisa 
ganhe a dimensão proporcio-
nal à qualidade daquilo que é 
produzido, criado, surgido em 
vários segmentos da socie-
dade. O Conselho e o Estado 
existem para estimular, incen-
tivar, proporcionar condições 
que sejam operacionais para 
que a pessoa possa desenvol-
ver a sua arte e transformá-la 
não apenas numa significação, 
numa simbologia, num retrato 
da sociedade, mas também 
como um item de sobrevivên-
cia, pois tem que se pensar no 
aspecto econômico da arte, 
que é um dos itens essenciais 
da roda econômica de qual-
quer nação. O Conselho é um 
espelho real da sociedade e 
tem que refletir, de forma pro-
dutiva, aquilo que a socieda-
de também está produzindo 
naquele momento”, afirmou 
Fernando Moura.

Lei Aldir Blanc na PB
O secretário de Estado da 

Cultura da Paraíba, Damião 
Ramos, informou que as ins-
crições para os cinco editais 
da segunda fase da Lei Aldir 
Blanc (LAB) estão em plena 
vigência. O prazo para o Edital 
Corrinha Mendes se encerrará 
na próxima segunda-feira (11) 
e para os demais, que levam 
os nomes de Parrá, Mãe Maria 
do Peixe, Wills Leal e Hermano 
José, prosseguirá até o dia 26 
deste mês de outubro.

“A procura está sendo de 
muito sucesso”, disse o gestor, 
acrescentando que, além da 
divulgação pela mídia, as mais 
de 60 horas das transmissões 
virtuais da ‘Série Diálogos Cul-
turais’ contribuíram para essa 
demanda. “Muitos dos disposi-
tivos que estão dentro dos edi-
tais foram fruto de discussão 
ampla com a sociedade, através 
de transmissões virtuais, deba-
tes e oficinas por cada setor ar-
tístico para discutir e coletar as 
demandas”, observou Damião 
Ramos Cavalcanti.

Gestores falam sobre a posse 
de membros do Consecult-PB
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Secretário de Cultura, Damião Ramos, aproveitará evento para apresentar conquistas da segunda fase da Lei Aldir Blanc
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guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Atriz Fernanda Montenegro será a nova imortal da ABL

A atriz Fernanda Monte-
negro será a próxima imortal 
da Academia Brasileira de Le-
tras (ABL). O resultado oficial 
será divulgado apenas no dia 
4 de novembro, no entanto 
ninguém quis concorrer com 
ela, em sinal de respeito. O 
prazo para novas inscrições já 
foi encerrado.

Montenegro, que comple-
ta 92 anos este mês, ocupará a 
cadeira número 17, que era de 
Affonso Arinos de Mello Fran-
co, morto em março de 2020.

A atriz oficializou sua 
candidatura no dia 6 de agos-

to, um dia depois de Gilberto 
Gil também declarar interes-
se em fazer parte da ABL, mas 
em outra vaga.

As cadeiras que eram 
ocupadas por Alfredo Bosi 
(12), Murilo Melo Filho (20) 
e Marco Maciel (39) também 
estão vagas na ABL.

Fenômeno
Uma das mais aclama-

das atrizes brasileiras, Fer-
nanda Montenegro já chegou 
a ser celebrada até mesmo 
por Carlos Drummond de 
Andrade: “Ela não se preo-
cupa somente em elevar 
ao mais alto nível sua arte 

de representar, mas insis-
te igualmente em meditar 
sobre o sentido, a função, a 
dignidade, a expressão social 
da condição de ator em qual-
quer tempo e lugar”.

Em 2019, para comemo-
rar 90 anos de idade, a atriz 
publicou suas memórias no 
livro Prólogo, Ato, Epílogo. 
Na obra, ela fala não apenas 
de sua trajetória pessoal, que 
começou nos palcos na dé-
cada de 1950, mas também 
sobre suas visões a respeito 
do Brasil.

A primeira peça de Mon-
tenegro foi Alegres Canções 
na Montanha, em 1950. Mas 

sua carreira se espalharia por 
dezenas de novelas e filmes, 
para além do teatro.

A Falecida  (1965), de 
Leon Hirzsman, foi sua pri-
meira grande aparição no 
cinema. O mesmo diretor a 
escalaria também em Eles 
Não Usam Black-Tie (1981). 
Mas foi em Central do Bra-
sil (1998), de Walter Salles, 
que Fernanda se consagrou 
e quase ganhou o Oscar de 
Melhor Atriz.

Outras aparições memo-
ráveis foram os filmes O Auto 
da Compadecida (2000), de 
Guel Arraes, e A Vida Invisível 
(2019), de Karim Aïnouz.

Agência Estado
Foto: Divulgação

Resultado oficial será 
divulgado apenas no dia 
4 de novembro, no 
entanto ninguém 
quis concorrer 
com a artista, em 
sinal de respeito

Colegiado é composto por 24 integrantes titulares e outros 24 suplentes que vão atuar até o término do período 
2021-2023; são membros (de cima para baixo) o secretário de Estado da Cultura, Damião Ramos Cavalcanti, 
o presidente da Fundação Casa de José Américo (FCJA), Fernando Moura, e o presidente da Fundação Ernani 
Sátyro (Funes), Adolpho Crispim

Foto: Roberto Guedes

Foto: Evandro Pereira

Foto: Funes/Divulgação
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Governador participa de solenidades que marcam os 157 anos de emancipação política do município e apresenta ações

O governador João Aze-
vêdo inaugurou, ontem, em 
Campina Grande, três novas 
salas de cirurgias no Hospital 
de Clínicas e assinou convênio 
na ordem de R$ 5 milhões com 
o Hospital da Fundação Assis-
tencial da Paraíba (FAP) desti-
nado ao tratamento de pacien-
tes oncológicos. No município, 
ele também entregou diversos 
equipamentos e viaturas às 
Polícias Militar e Civil, ao Corpo 
de Bombeiros e à Administra-
ção Penitenciária para reforçar 
o sistema de segurança, bem 
como anunciou a promoção de 
72 militares.

 O governador ainda auto-
rizou as licitações para as obras 
de esgotamento sanitário do 
bairro do Cruzeiro e Jardim 
Tavares, para o melhoramen-
to do sistema de esgotamento 
sanitário no distrito de Galante, 
para o abastecimento d’água 
do distrito de Catolé de Boa 

Vista e Zona Oeste de Campina 
Grande e entregou o novo Cen-
tro de Controle Operacional da 
Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa) “Simão 
Almeida”. 

 As ações se inserem nos 
investimentos de R$ 95,2 mi-
lhões alusivos ao aniversário 
de 157 anos de emancipação 
política do município e se so-
mam aos mais de R$ 743,5 mi-
lhões de recursos assegurados 
pelo Estado em obras concluí-
das, em andamento e a iniciar, 
totalizando R$ 838,7 milhões 
de volume de obras na cidade.

 “Fazer obras em Campina 
Grande é uma rotina do nosso 
governo e as ações que anun-
ciamos hoje demonstram o 
nosso respeito e a importância 
da cidade para nossa gestão e 
para a economia do nosso Es-
tado. A licitação do Centro de 
Convenções está na reta final, 
hoje recebemos o alvará de li-

cença de construção e assim 
que assinarmos o contrato com 
a vencedora da licitação trare-
mos para o município o mais 
importante equipamento para 
o turismo de eventos e para 
geração de negócios”, frisou o 
chefe do Executivo estadual. 

 
Saúde
Em visita ao Hospital de 

Clínicas, o governador João 
Azevêdo entregou três novas 
salas de cirurgias que repre-

sentam investimentos superio-
res a R$ 742 mil. Ele também 
assinou um novo convênio com 
a FAP no valor de R$ 5 milhões 
que somados aos quase R$ 3 
milhões anuais repassados 
pelo ESstado à instituição as-
segura um incremento de apro-
ximadamente R$ 8 milhões na 
receita do hospital.

 “O Hospital de Clínicas de 
Campina Grande nos deu uma 
resposta muito acima das nos-
sas expectativas que já eram 

altas e, agora, em função da 
queda dos números da pande-
mia, vamos utilizar o espaço 
para a realização das cirurgias 
eletivas do programa Opera 
Paraíba para acabar com a fila 
da vergonha. Já foram mais de 
7.500 procedimentos realiza-
dos e com essa entrega vamos 
transformar a região de Campi-
na Grande em referência nessa 
ação do governo”, ressaltou o 
governador. 

 De acordo com o secretá-
rio de estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros, o novo  bloco cirúr-
gico irá permitir a ampliação 
de cirurgias eletivas realizadas 
pelo programa Opera Paraíba. 
“O novo bloco cirúrgico repre-
senta o anseio dos paraibanos 
usuários do SUS que não con-
seguiam realizar uma cirurgia 
eletiva e a partir do momento 
que temos um equipamento 
funcionando pela manhã, tar-
de e noite poderemos zerar a 

fila de espera por cirurgias. Já 
destinamos 38 leitos para dar 
celeridade aos procedimentos 
e este fim de semana faremos 
20 cirurgias de crianças, um 
novo aspecto do programa, 
contemplando a população 
pediátrica”, comentou. 

 Já o presidente da FAP, De-
lórpidas Neves, afirmou que o 
apoio financeiro do ESstado 
irá contemplar a população 
de 148 municípios atendidos 
pelo hospital. “Essa é uma aju-
da extremamente importante 
porque trabalhamos com a ta-
bela SUS que está defasada há 
11 anos e esse convênio é fun-
damental para a manutenção 
do hospital e para que a gente 
não pare o nosso atendimento 
que teve um aumento de 33%, 
além do crescimento dos cus-
tos em virtude da pandemia”, 
pontuou.

Em visita a Campina, João 
anuncia mais investimentos

Fotos: Secom-PB

Promoção de policiais, entrega de viaturas e equipamentos para proteção de agentes de segurança durante operações, assinatura de ordens de licitação e anúncio de investimentos marcaram a visita do governador a Campina Grande

 Essa é uma ajuda extremamente importante 
porque trabalhamos com a tabela SUS, que está 

defasada há 11 anos e esse convênio é 
fundamental para a manutenção do hospital e para 

que a gente não pare o nosso atendimento, que 
teve um aumento de 33%, além do crescimento 

dos custos em virtude da pandemia 

Além de participar das solenidades comemorativas ao aniversário de emancipação política de Campina 
Grande, o governador foi conferir a entrega de equipamentos que possibilitarão ao Hospital de Clínicas 

ampliar o atendimento e garantir mais qualidade no cuidado médico aos cidadãos campinenses

Na área da saúde, o governador, acompanhado por auxiliares como o secretário Geraldo Medeiros (na foto, 
assinando documento), participou da entrega de três salas de cirurgias, com investimentos de mais de R$ 

700 mil, e assinou convênio para garantir recursos ao Hospital da FAP de R$ 8 milhões

CFM sob investigação
O Ministério Público Federal, em São Paulo, abriu um inquérito civil 
para apurar a conduta do Conselho Federal de Medicina diante do 
chamado “tratamento precoce” contra a covid-19. Página 15
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Governador entrega veículos para as polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros, e anuncia obras de esgotamento

No Parque do Povo, o 
chefe do Executivo estadual 
prestigiou a II Expofeira da 
Segurança Pública, ocasião 
em que entregou mais de 
300 veículos para as Polí-
cias Militar e Civil, Corpo de 
Bombeiros, Administração 
Penitenciária e Departa-
mento Estadual de Trân-
sito (Detran). Ele também 
anunciou a promoção de 72 
militares do Corpo de Bom-
beiros Militar e entregou 
55 motocicletas, dois ôni-
bus, dois  quadriciclos, 562 
coletes balísticos, além de 
equipamentos de proteção 
individual que totalizam in-

vestimentos na ordem de 
R$ 14,1 milhões.  Dentre os 
equipamentos entregues es-
tão desfibriladores externos 
automáticos, carretas rodo-
viárias tipo reboque para 
quadriciclo, trailer móvel 
odontológico, tripés para 
resgate e salvamento e ca-
pacetes para emergência. 

O governador João Aze-
vêdo ressaltou os investi-
mentos do Estado na área. 
“A entrega desses equipa-
mentos para todas as forças 
de Segurança é para que te-
nhamos ações conjuntas que 
tragam um melhor resultado 
para a sociedade. Nós de-

monstramos o nosso res-
peito aos profissionais com 
PCCR, autonomia da Polícia 
Civil, mais de 5 mil promo-
ções, o reconhecimento com 
a criação da Polícia Penal, 
o que é fundamental para 
que possamos melhorar 

cada vez mais o segmento 
no nosso Estado”, comentou.  
O secretário de estado da 
Segurança e da Defesa So-
cial, Jean Francisco Nunes, 
destacou a importância dos 
equipamentos para forta-
lecer o trabalho das forças 
de Segurança. “Essa é uma 
demonstração de que o go-
vernador João Azevêdo olha 
para a Segurança de uma 
maneira integrada para que 
possamos combater o crime 
e trazer mais tranquilidade 
para a região de Campina 
Grande”, disse.

O governador João 
Azevêdo ainda assinou as 

ordens de licitação para re-
cuperação e melhorias do 
sistema de esgotamento 
sanitário do distrito de Ga-
lante; ampliação do abas-
tecimento d’água do distri-
to de Catolé de Boa Vista e 
da Zona Oeste de Campina 
Grande; para a conclusão 
do sistema de esgotamento 
sanitário do Bairro Cruzeiro 
e Jardim Tavares; e entregou 
o novo Centro de Controle 
Operacional da Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa) “Simão Almeida”, 
totalizando investimentos 
na área no montante de R$ 
39,75 milhões.

 As obras de recupera-
ção e melhorias do sistema 
de esgotamento sanitário do 
distrito de Galante consis-
tem na construção de 1.500 
metros de rede coletora, re-
cuperação e ajuste de poços 
de visita e do emissário de 
esgoto; e reforma da Estação 
de Tratamento de Esgotos.

 A ampliação do abas-
tecimento d’água do distri-
to de Catolé de Boa Vista e 
da Zona Oeste de Campina 
Grande compreende a cons-
trução de  subadutoras, re-
servatório apoiado, estação 
elevatória e rede de tronco 
de reforço.

João entrega equipamentos  
e assina ordens para licitação

Fotos: Secom-PB

Durante a visita a Campina Grande, onde anunciou investimentos e entregou obras e benefícios, o governador João Azevêdo também destacou a opção do Estado por dotar as forças de segurança de tecnologia, equipamentos e qualificação 

Na cerimônia de 
ontem, foi anunciada 

a promoção de 72 
militares do Corpo de 

Bombeiros Militar

Ampliação das redes de esgoto, estação elevatória e ligações domiciliares
Na obra de conclusão 

do esgotamento Sanitário 
do Jardim Tavares e Cru-
zeiro serão feitos 16.700 
de rede coletora de esgotos; 
1.746 ligações domiciliares; 
e uma estação elevatória de 
esgotos. 

Já a reforma e amplia-
ção do Centro de Controle 
Operacional da Cagepa de 
Campina Grande permitiu 
a instalação de 60 equipa-
mentos de monitoramen-
to remoto de pressão e de 
15 medidores de vazão e 
a ativação de quatro novas 
unidades automatizadas. 
Com isso foi aumentada da 
quantidade de unidades au-
tomatizadas do Sistema In-
tegrado de Abastecimento 
de Água do município e as-

segurado o incremento de 
novas variáveis medidas. O 
serviço também viabilizou 
o monitoramento remoto 
da adutora do Cariri que 
contempla os municípios 
de Boqueirão, Cabaceiras, 
Boa Vista, Soledade, Jua-
zeirinho, Olivedos, Cubati, 
Seridó, Pedra Lavrada.  

“Com esse Centro, va-
mos ampliar a qualidade 
dos serviços, o monitora-
mento e a tecnologia sobre 
o sistema de Campina Gran-
de e outras regiões, garan-
tindo à população a me-
lhoria do serviço, maior 
eficiência e menos gasto. 
Além disso, as ordens 
de licitação asseguram 

a melhoria e amplia-
ção do sistema, 

geração de emprego e ren-
da, desenvolvimento e pre-
servação do meio ambien-
te”, explicou o presidente 

da Cagepa, Marcus Vinícius 
Neves. 

 O vice-presidente da 
Cooperativa dos Produtores 
Rurais de Campina Gran-
de e Catolé de Boa Vista, 
José Pereira, agradeceu a 
atenção do governo com a 
população local. “Nós rece-
bemos essa obra com muita 
emoção. Há 14 anos foi feita 
uma adutora, mas não aten-
de nem a metade do local e 
essa é uma ação que não va-

mos esquecer nunca”, disse. 
Os deputados federais 

Frei Anastácio e Julian Le-
mos; o presidente da As-
sembleia Legislativa, Adria-
no Galdino; os deputados 
estaduais Inácio Falcão, 
Manoel Ludgério, Ricardo 
Barbosa, Raniery Paulino 
e Jutay Meneses; vereado-
res; e auxiliares da gestão 
estadual acompanharam a 
entrega e anúncio de obras  
e ações.
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Procuradora Ana Leticia Absy afirmou que há ‘indicativos de uma atuação possivelmente irregular’ do órgão

O Ministério Público Fe-
deral em São Paulo abriu um 
inquérito civil para apurar 
a conduta do Conselho Fe-
deral de Medicina diante do 
chamado ‘tratamento pre-
coce’ contra a covid-19 - o 
uso de medicamentos sem 
eficácia comprovada contra 
a doença, patrocinado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
e seus aliados. Ao justificar 
as investigações, a procura-
dora Ana Leticia Absy regis-
trou que há ‘indicativos de 
uma atuação possivelmente 
irregular’ do órgão.

O inquérito é derivado 
de um procedimento que 
tramita desde o ano passado 
na procuradoria, instaurado 
com base em representação 
apresentada à Procurado-
ria pelo médico Bruno Ca-
ramelli, representado pela 
advogada Cecília Mello. A 
representação questionava 
o fato de o CFM não se posi-
cionar contra o ‘tratamento 
precoce’.

A portaria de conversão 
do procedimento em inqué-
rito civil foi publicada na 
terça-feira, 5. De acordo com 
a Procuradoria, a documen-
tação vai ser analisada ‘com 
o intuito de verificar se é o 
caso de expedir recomenda-
ção ou ajuizar ação civil pú-
blica em face do órgão’.

“Para a completa eluci-
dação dos fatos sob apura-
ção, há ainda necessidade de 
prática de algumas diligên-
cias, de maneira que o feito 

Pepita Ortega e
Maria Miqueletto
Agfência Estado

MPF vai apurar conduta do CFM 
diante do ‘tratamento precoce’

Foto: Agência Senado

O presidente do CFM, Mauro Luiz de Britto, 
disse que estudos adotados pela OMS não 

são suficientes para que o conselho condene 
o uso de hidroxicloroquina e cloroquina no 

tratamento precoce contra a covid-19

em tela deve ser convertido 
em Inquérito Civil Público”, 
registra a portaria de aber-
tura da investigação.

Ao justificar a conver-
são do procedimento em in-
quérito civil, a Procuradoria 
detalhou algumas ações rea-
lizadas durante o período de 
tramitação da apuração, en-
tre elas informações presta-
das pelo CFM com relação ao 
‘tratamento precoce’.

O órgão chegou a alegar 
à Procuradoria que ‘inexiste 
qualquer tratamento com-
provadamente eficaz’, defen-
dendo ‘a autonomia dos mé-
dicos e pacientes na escolha 
dos tratamentos, desde que 
haja consentimento livre e 
esclarecimentos’.

A indicação foi mantida 
mesmo após a Procuradoria 
pedir esclarecimentos ao 
CFM após a divulgação de 

estudo, pela Conitec, ates-
tando a ‘inadequação do uso 
da hidroxicloroquina no tra-
tamento de pacientes com 
covid-19’.

Ao Estadão, o presi-
dente do órgão, Mauro Luiz 
de Britto Ribeiro, disse que 
estudos científicos interna-
cionais adotados como pa-
râmetro pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) não 
são suficientes para que o 

conselho condene o uso de 
hidroxicloroquina e cloro-
quina no tratamento precoce 
da infecção pelo Sars-CoV2.

Segundo anunciou na 
última quarta-feira (6), o 
relator da CPI da Covid, 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL), Ribeiro passou 
à condição de investigado 
“por seu apoio ao negacio-
nismo, pela maneira como 
deu suporte à prescrição de 

remédios ineficazes - e os 
defendeu publicamente - e 
pela omissão diante de fatos 
evidentemente criminosos”.

Defesa do CFM
“Até o momento, o Con-

selho Federal de Medicina 
(CFM) não recebeu qualquer 
comunicação oficial sobre o 
assunto. Caso seja acionado, 
oferecerá todas as informa-
ções pertinentes”.

O vice-procurador-ge-
ral da República, Humberto 
Jacques de Medeiros, defen-
deu na quinta-feira (7), ao 
Supremo Tribunal Federal, 
a condenação do deputado 
bolsonarista Daniel Silvei-
ra (PSL-RJ), denunciado por 
divulgar um vídeo com apo-
logia ao Ato Institucional 
5 (AI-5) e discurso de ódio 
contra integrantes da Corte. 
A Procuradoria pede que o 
parlamentar seja condenado 
por coação no curso do pro-
cesso - usar de violência ou 
grave ameaça, com o fim de 
favorecer interesse próprio 
ou alheio, contra autorida-
de chamada a intervir em 
processo judicial - e por in-
citação ao delito previsto na 
Lei de Segurança Nacional, o 
de tentar ‘impedir, com em-
prego de violência ou grave 
ameaça, o livre exercício de 
qualquer dos Poderes da 
União ou dos Estados’

Nas alegações enviadas 
ao gabinete do ministro Ale-
xandre de Moraes, relator da 
ação penal contra Silveira, 
Humberto Jacques frisa que 
o deputado bolsonarista pre-
tendeu ‘hostilizar o Poder Ju-
diciário e colocar em perigo 
a reputação do Estado com 

o fim de favorecer interesses 
próprios’. Segundo o vice-pgr, 
as manifestações de Silveira 
‘vocalizam expressões de-
gradantes, não transmitem 
informações e ideias sobre 
questões políticas ou outros 
temas de interesse geral e 
travestem opiniões como fa-
tos, sem qualquer admoesta-
ção prévia’.

“Depreende-se estarem 
presentes as circunstâncias 
excepcionais relativas ao 
conteúdo, à forma, à auto-
ria e aos efeitos dos ataques 
discursivos que justificam 
constitucionalmente uma 
ingerência no âmbito de 
sua garantia à liberdade de 
expressão”, registra o docu-
mento de 33 páginas encami-
nhado ao STF.

Nessa linha, a Procura-
doria sustenta que deve-se 
admitir, no caso de Silveira, 
a sanção relacionada à ‘ten-
tativa inidônea’ do crime 
previsto no artigo 18 da LSN 
- ‘impedir, com emprego de 
violência ou grave ameaça, 
o livre exercício de qual-
quer dos Poderes da União 
ou dos Estados - ‘pois mes-
mo sem ter um conteúdo de 
periculosidade real, pressu-
põe uma expressão de hos-
tilidade para o bem jurídico 
protegido capaz de criar 
uma alteração significativa 
da paz social’.

PGR pede que Supremo 
condene Daniel Silveira

Seguindo com as ten-
tativas de atrair Jair Bolso-
naro na disputa pela ree-
leição em 2022, dirigentes 
do PTB formularam um 
convite formal a ser envia-
do ao presidente da Repú-
blica para sua filiação. A 
carta também abrange a 
filiação de deputados, se-
nadores, líderes estaduais 
e municipais que queiram 
ingressar no PTB.

Em reunião na última 
semana, a vice-presidente 
nacional do PTB, Graciela 
Nienov - representando o 
presidente da sigla, Rober-
to Jefferson, que está pre-
so - e os 26 presidentes de 
diretórios estaduais decidi-
ram redigir um documento 
com a assinatura de todos 
os presidentes estaduais 
da legenda em incentivo à 
filiação de Bolsonaro.

Em nota divulgada on-
tem, o PTB afirma que o 
partido “está unido, forte, 
robusto” e pronto para re-
ceber Bolsonaro. “Os mem-
bros da Executiva Nacional 
do PTB e os presidentes 
estaduais do PTB decidiram 
sinalizar ao presidente da 
República que o partido é a 
verdadeira casa do conser-
vador brasileiro, e está pro-
jetado para receber como 
membros os seus descen-

dentes, em especial aqueles 
que retornam à antiga mo-
rada”, informou a legenda.

Defensor do chefe do 
Executivo, o PTB reforçou, 
como tentativa de ganhar 
a filiação de Bolsonaro, que 
o “legado cristão é a for-
ça motriz da nossa sigla”. 
O partido, então, reforça a 
convergência a Bolsonaro 
e cita que, assim como ele, 
tem como valores “inego-
ciáveis” a defesa da pátria, 
família, democracia, liber-
dade e Deus.

“A garra dos petebistas, 
a união de ideias e a lealda-
de seguirão ombro a ombro 
com vossa excelência nas 
trincheiras eleitorais para a 
sua recondução honrosa ao 
Palácio do Planalto”, finali-
za a nota.

Na quarta-feira (6), 
como forma de atrair o pre-
sidente, o PTB anunciou a 
expulsão da ex-deputada 
Cristiane Brasil, filha de Jef-
ferson, do bolsonarista Os-
waldo Eustáquio e do pas-
tor Fadi Faraj. O processo 
para a expulsão dos filiados 
teria a justificativa de que 
houve possível desrespeito 
às diretrizes partidárias. 
No entanto, disputas inter-
nas pesaram na decisão. 
Entre os atritos, estão as 
tentativas de interferência 
de Cristiane nas negocia-
ções para levar Bolsonaro 
para o partido.

PTB formaliza convite a 
Bolsonaro para se filiar

Eleições presidenciais

Lula decidirá sobre 
candidatura em 2022

Após uma rodada de 
conversas com partidos 
políticos em Brasília, o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva disse que vai 
decidir sobre sua candi-
datura à Presidência ape-
nas no início do ano que 
vem. “Eu ainda não decidi 
porque eu vou decidir no 
momento adequado. Eu 
vou conversar com todo 
mundo”, disse Lula em co-
letiva de imprensa ontem. 
O ex-presidente declarou 
que ainda não está conver-
sando sobre composições 
políticas. 

Depois de conversar 
com partidos políticos e 
líderes sociais, o petista 
declarou que pretende se 
reunir com empresários e 
outros representantes da 
sociedade. Na coletiva de 
imprensa, o ex-presidente 
disse estar disposto a “dei-
xar para trás” as polêmicas 
em relação à Lava Jato e à 
cobertura dos meios de 
comunicação. “Eu não vou 
discutir Lava Jato, na mi-
nha vida acabou.”

Lula recuou em rela-

ção à proposta de regula-
mentação da mídia defen-
dida pelo próprio partido 
e afirmou que esse deve 
ser um assunto discutido 
pelo Congresso Nacional, 
e não pelo presidente da 
República.

A regulamentação da 
mídia é uma das propostas 
do PT e fez parte do plano 
de governo de Fernando 
Haddad na campanha elei-
toral de 2018, quando Lula 
estava preso em Curitiba.

“O que se propõe é 
que em algum momento 
da história do Congresso 
Nacional esse tema pode 
ser debatido. Esse não é 
um tema do presidente da 
República, é um tema do 
Congresso Nacional”, disse 
Lula.

Apesar da sinalização, 
Lula reforçou que o deba-
te precisa ser feito com 
toda a sociedade do país, 
sobretudo em relação aos 
meios de comunicação 
digital. Um projeto de lei 
para regulamentar as fake 
news na internet tramita 
no Congresso, mas é alvo 
de uma série de questio-
namentos entre políticos e 
empresas.

Pepita Ortega e 
Maria Miqueletto
Agência Estado

Daniel Weterman
Agência Estado

Sofia Aguiar
Agência Estado
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Horas depois do ataque em uma mesquita, o Estado Islâmico Khorasan reivindicou a autoria do atentado

Dezenas de pessoas morrem 
em explosão no Afeganistão
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Japão

Terremoto na área de Tóquio 
deixa pelo menos 32 feridos
Agência Estado/RTP 

Trinta e duas pes-
soas ficaram feridas em 
um tremor de terra que 
abalou a área de Tóquio. 
A Agência Meteorológica 
do Japão (JMA) estima 
magnitude de 6,1 e diz 
que não havia risco de 
tsunami.

Sentido em grande 
parte do leste do Japão, 
o tremor agitou edifícios e 
disparou alarmes nos te-
lefones das pessoas para 
lhes dar tempo de procu-
rar abrigo.

O epicentro do tre-
mor de terra foi registado 
a 80 quilômetros de pro-
fundidade, na província 
de Chiba (a leste de Tó-
quio), de acordo com a 
JMA. Na última madruga-
da em Lisboa, a Agência 
de Gestão de Catástrofes 
e Incêndios disse que 32 

pessoas ficaram feridas, 
a maioria delas menores.

Foram comunicados 
incêndios em um edifício 
e em duas refinarias, mas 
todos contidos, acrescen-
taram as autoridades.

Linhas de trens locais 

e de alta velocidade foram 
imediatamente suspensas 
como medida de precau-
ção. Estão sob controle as 
centrais nucleares, sem 

relatórios imediatos de 
quaisquer anomalias.

“Por favor, tome me-
didas para proteger a sua 
vida enquanto se mantém 
a par das últimas informa-
ções” apelou o novo pri-
meiro-ministro nipónico, 
Fumio Kishida.

O Japão situa-se no 
“Anel de Fogo” do Pací-
fico, um arco de intensa 
atividade sísmica que 
se estende pelo Sudeste 
Asiático e a bacia do Pa-
cífico.

Na semana passada, 
um terremoto de mag-
nitude 6.1 foi sentido ao 
largo da costa noroeste 
do país, mas não causou 
danos. O Japão continua 
marcado pelo devasta-
dor terremoto e tsunami 
de 2011 (mais de 18.500 
mortos), que levou ao 
desastre nuclear de Fu-
kushima.

Nobel da Paz de 2021 vai 
para jornalistas perseguidos
Agência Estado

O Prêmio Nobel da Paz 
de 2021 foi concedido on-
tem para os jornalistas Maria 
Ressa, das Filipinas, e Dmitri 
Muratov, da Rússia, pela “con-
tribuição essencial de ambos 
para a liberdade de expressão 
e pelo jornalismo em seus paí-
ses”. A academia afirmou que 
Ressa e Muratov receberam o 
Nobel da Paz “por sua corajosa 
luta pela liberdade de expres-
são nas Filipinas e na Rússia” e 
que a liberdade de expressão 
“é uma condição prévia para 
a democracia e para uma paz 
duradoura”.

“(Os laureados) são re-
presentantes de todos os jor-
nalistas que defendem este 
ideal em um mundo em que 
a democracia e a liberdade 
de imprensa enfrentam con-
dições cada vez mais adver-
sas”, afirmou a entidade res-
ponsável pelo prêmio Nobel. 
“O jornalismo gratuito, inde-
pendente e baseado em fatos 
serve para proteger contra o 
abuso de poder, mentiras e 
propaganda de guerra. O co-
mitê norueguês do Nobel está 
convencido de que a liberdade 
de expressão e a liberdade de 
informação ajudam a garantir 
um público informado”, afir-
mou a instituição.

A academia sueca disse 
também que “esses direitos 
são pré-requisitos essenciais 
para a democracia e protegem 
contra guerras e conflitos” e 
que o prêmio para os jorna-
listas “visa sublinhar a impor-
tância de proteger e defender 
estes direitos fundamentais 
(a liberdade de expressão e 
informação)”. “Ressa usa a 

liberdade de expressão para 
expor o abuso de poder, o uso 
da violência e o crescente auto-
ritarismo em seu país natal, as 
Filipinas”, descreveu a acade-
mia sueca. Ela é cofundadora 
da Rappler, uma empresa de 
mídia digital de jornalismo 
investigativo. “Liberdade de 
expressão e de informação 
são fundamentais para o fun-
cionamento da democracia e 
para evitar guerras e conflitos”, 
afirmou a Academia.

Dmitri Muratov é editor-
chefe do jornal Novaya Gaze-
ta, um dos poucos veículos 
na Rússia críticos do governo 
do presidente russo Vladimir 
Putin. Jornalistas que trabalha-
vam no Novaya Gazeta foram 
assassinados em situações 
suspeitas.

O Kremlin saudou on-
tem a “coragem” e o “talento” 
do jornalista Dmitri Muratov 
pela sua luta pela liberdade 
de expressão como chefe do 
principal diário da oposição 
russa. “Felicitamos Dmitri 
Muratov. Trabalha incansa-
velmente seguindo os seus 
ideais, agarrando-se a eles. Ele 
é talentoso e corajoso”, disse o 
porta-voz presidencial russo, 
Dmitri Peskov, a jornalistas. 
Os dois jornalistas premiados 
ajudaram a fundar veículos de 
comunicação independentes 
em seus países e vão dividir o 
prêmio de 10 milhões de co-
roas suecas (cerca de R$ 6,3 
milhões).

Quem é Maria Ressa
Jornalista há mais de 35 

anos, a filipina Maria Ressa, 
de 58 anos, é conhecida por 
ser cofundadora do Rappler, 
principal site de notícias que 

lidera a luta pela liberdade de 
imprensa nas Filipinas e com-
bate à desinformação. À frente 
da Rappler, Maria Ressa tem 
enfrentado constante assédio 
político e detenções pelo go-
verno autoritário de Rodrigo 
Duterte Em 2018, Maria Ressa 
foi nomeada a Personalidade 
do Ano de 2018 pela revista 
Time, esteve entre as suas 100 
Pessoas Mais Influentes de 
2019, e foi também nomeada 
uma das Mulheres Mais In-
fluentes do Século da Time, 
entre outros.

Quem é Dmitri Muratov
Dmitry Muratov, de 59 

anos, é o fundador e editor-
chefe do Novaya Gazeta, jor-
nal crítico ao governo e com 
influência nacional da Rússia. 
Em 2007, Muratov ganhou 
um Prêmio Internacional da 
Liberdade de Imprensa do 
Comitê para Proteção dos 
Jornalistas. A honraria é atri-
buída a profissionais que de-
monstrem coragem na defe-
sa da liberdade de imprensa 
face a ataques, ameaças ou 
prisões. Em 2010, o jornalista 
recebeu a ordem da Legião 
de Honra, a mais alta conde-
coração da França, no grau 
de Cavaleiro.

Novaya Gazeta é reco-
nhecido pelas investigações 
sobre questões sensíveis ao 
país, como a corrupção, vio-
lações dos direitos humanos 
e abuso de poder. Por esses 
motivos, tem pagado um pre-
ço muito caro na Rússia: três 
dos seus repórteres foram 
mortos desde a fundação, em 
1993. A mais recente vítima 
foi a jornalista de investiga-
ção Anna Politkovskaya.

Sentido em grande 
parte do leste do Japão, 
o tremor agitou edifícios 
e disparou alarmes nos 
telefones das pessoas 

para lhes dar tempo de 
procurar abrigo

Agência Estado 

Um terrorista suicida do 
Estado Islâmico devastou uma 
mesquita xiita na cidade de 
Kunduz, no norte do Afeganis-
tão, ontem, matando dezenas de 
fiéis em uma continuação mortal 
da campanha do grupo terro-
rista contra a minoria Hazara. 
Segundo líder xiita local, mortos 
podem passar de 70.

O massacre, enquanto a 
mesquita estava lotada para a 
oração de sexta-feira, foi o se-
gundo do grupo contra uma 
mesquita em menos de uma 
semana. É a concretização dos 
temores dos hazaras afegãos 
de que a perseguição do Estado 
Islâmico não fosse controlada 
sob o governo do Taleban, que 
já atacou os hazaras no passado.

Segundo o grupo extremis-
ta islâmico, o suicida era chama-
do de “Mohammed, o uigur”, o 
que implica que ele fazia parte 
da minoria muçulmana chinesa.

Relatos de testemunhas 
descreveram uma explosão 
poderosa com muitas baixas. 
Matullah Rohani, um oficial do 
Taleban em Kunduz, disse à 
mídia local que pelo menos 43 
pessoas foram mortas no ataque 
e mais de 140 ficaram feridas.

Um líder da comunidade 
xiita local colocou o número de 

mortos muito mais alto. Sayed 
Ahmad Shah Hashemi, que re-
presenta a população xiita da 
Província de Kunduz, disse ao 
The New York Times que mais 
de 70 pessoas foram mortas no 
ataque. “Este incidente mortal 
causou trauma entre os xiitas 
e outros setores da sociedade”, 
disse Hashemi.

Horas depois da explosão, 
o Estado Islâmico Khorasan, 
também conhecido como EI-K, 
reivindicou a autoria do ataque. 
Foi o atentado mais mortal do 
grupo desde o ataque suicida 
no aeroporto internacional de 
Cabul, em 26 de agosto, que 
matou cerca de 170 civis e 13 
soldados dos EUA. O EI-K é um 
grupo extremista sunita que há 
muito tem como alvo os muçul-
manos xiitas no Afeganistão, 
concentrando-se fortemente 
na minoria étnica hazara, que é 
predominantemente xiita.

Grupo fundamentalista que 
busca instaurar uma versão ra-
dical da lei islâmica se espalhou 
por todo o país, invadindo uma 
cidade após a outra até conquis-
tar Cabul. No último domingo, o 
grupo também realizou um ata-
que do lado de fora de uma mes-
quita em Cabul, a capital, que 
matou cinco pessoas. Nos meses 
anteriores à retirada das forças 
americanas do Afeganistão, en-

tre 8 mil e 10 mil combatentes 
jihadistas da Ásia Central, região 
do Cáucaso do Norte na Rússia, 
Paquistão e região de Xinjiang, 
no oeste da China, invadiram o 
Afeganistão, segundo um relató-
rio das Nações Unidas em junho. 
A maioria estaria associada ao 
Taleban ou à Al-Qaeda, que estão 
intimamente ligados, mas outros 
eram aliados do Estado Islâmico

Conexão com a China
Ao reivindicar a autoria 

do ataque em Kunduz ontem, o 
comunicado do EI-K afirma que 
o assassino era da etnia uigure 
- uma minoria muçulmana opri-
mida no oeste da China. A China 
há muito teme que o Afeganistão 
possa se tornar um refúgio para 
militantes uigures que possam 
tentar atacar os interesses do 
governo chinês em vingança 
por seus abusos contra a popu-
lação muçulmana na Província 
de Xinjiang.

O recém-instalado gover-
no do Taleban, após derrubar a 
administração do país apoiada 
pelo Ocidente em agosto, está 
lutando para conter um Estado 
Islâmico revigorado. O grupo 
tem se tornado cada vez mais 
antagônico nas últimas semanas, 
conduzindo ataques e explosões 
que incluíram combatentes do 
Taleban entre os mortos. 
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Produto vai aumentar 7,2% nas distribuidoras a partir de hoje e os revendedores temem mais quedas nas vendas

A Petrobras anunciou, na 
tarde de ontem, mais um rea-
juste do preço do GLP ou gás 
de cozinha já a partir de hoje. 
O produto terá um aumento de 
7,2% nas distribuidoras e os 
revendedores, que vêm sofren-
do com a queda nas vendas 
devido aos frequentes aumen-
tos, temem que o cenário fique 
ainda pior.

Proprietário de uma re-
vendedora de gás de cozinha, 
em João Pessoa, Daniel Soares 
relata que os reajustes têm im-
pactado diretamente as ven-
das. “Consequentemente, de-
pois de um aumento no preço 
do gás, vem a queda. Aqui as 
vendas caíram muito. Desde 
o mês passado, contabiliza-
mos uma redução em torno de 
20%”, afirmou o revendedor.  

Daniel também explicou 
que alguns clientes estão bus-
cando alternativas de econo-

mia que reduzam o consumo 
do gás, e isso também tem 
diminuído a venda do produ-
to. “Muito consumidor não 
aguenta pagar o preço que 
está, e acaba economizando 
de outras formas, procurando 
outros meios, como comprar 
comida pronta ou utilizar o 
micro-ondas em vez do fogão”.

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), divulgado ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) aponta 
que o gás de cozinha acumulou 
alta de 34,67% em um ano. Os 
dados mostram ainda que esta 
é a 16ª alta seguida no preço do 
produto que, em 16 meses, acu-
mula inflação de quase 40%.

Com o anúncio de novo 
reajuste, o preço médio do GLP 
para as distribuidoras passará 
de R$ 3,60 para R$ 3,86 por kg, 
equivalente a R$ 50,15 por 13 
kg, refletindo reajuste médio 
de R$ 0,26 por kg.

“A situação é de bastante 

Ítalo Arruda  
Especial para A União

Gás de cozinha tem nova alta 
e preocupa comerciantes da PB

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | Colaborador

Na nossa vida empresarial e no 
nosso dia a dia somos frequentemente 
bombardeados de informações por todos 
os lados. Com o advento da tecnologia, 
a globalização e a criação de meios de 
comunicação instantâneos impensáveis 
há algumas décadas, nos deparamos com 
um sentimento de urgência cada vez 
maior de responder mensagens, publicar 
nossa vida em redes sociais, dar e receber 
curtidas nas publicações alheias, ver as 
publicações. Somos absorvidos por um 
mundo paralelo. Isso tem nos distraído 
das nossas obrigações do dia a dia, se 
tornando os famosos ladrões de tempo.

Não importa o nível hierárquico, 
todos nos vemos em algum momento 
dedicados a essas atividades durante o 
expediente de trabalho. Se tomarmos uma 

medida que os próprios smartphones 
calculam, bem como algumas pesquisas 
do setor, vemos que os brasileiros ficam 
em média 3 horas e 31 minutos por dia 
nas redes sociais. Tirando aqueles que 
tem isso como profissão ou fonte de 
renda, parece um número muito alto. 
Mais de 4,5 bilhões de pessoas já usam 
a internet no mundo. Cada usuário fica, 
em média, 100 dias por ano conectado a 
internet. E isso é muito. 

Sabemos que há muita coisa boa nas 
redes sociais, mas devemos nos policiar 
em relação ao uso para que isso não 
atrapalhe o nosso rendimento.

O ideal quando estivermos em reunião 
on-line, é deixarmos o celular em modo 
avião para que os alertas do Whatsapp 
não tirem nossa atenção do assunto 

principal. Muitos conseguem realizar 
diversas atividades ao mesmo tempo, e 
eu não duvido, contudo, nenhuma será 
executada com maestria. Pelo contrário, 
isso prejudica nossa cognição e atenção 
plena ao momento presente, o que pode 
gerar forte estresse emocional.

Nos parques industriais existe 
a norma de não se andar falando ao 
celular para evitar acidentes. Como 
também no trânsito, seu manuseio é 
terminantemente proibido para não 
colocar em risco a sua vida e a de 
outras pessoas. Enfim, vamos focar em 
nossas atividades e elencar uma ordem 
de prioridade para melhorar nosso 
rendimento e manter nossa saúde mental.

Afinal de contas, o que é que tem de 
mais você ser uma pessoa normal?

Ladrões de tempo Fo
to
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O custo médio por me-
tro quadrado da construção 
civil na Paraíba apresentou a 
maior variação do Nordeste 
em setembro, frente a agos-
to, conforme o Índice Nacio-
nal da Construção Civil (Si-
napi), divulgado ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatistica (IBGE). 
A alta de 1,1%, também re-
gistrada em Sergipe, ficou 
acima das constatadas nas 
médias da região (0,55%) e 
do Brasil (0,88%).

Com isso, o custo mé-
dio, no Estado, passou para 
um valor de R$ 1.386,88, em 
agosto, para R$ 1.402,72, no 
último mês. O valor foi o se-
gundo maior do Nordeste, 

atrás somente do observa-
do na Bahia (R$ 1.457,19), 
e superior à média regio-
nal (R$ 1.386,06). Contudo, 
continuou abaixo da média 
nacional (R$ 1.475,96).

Do montante paraiba-
no por metro quadrado, a 
maior parte (R$ 848,01) 
correspondia à parcela de 
materiais, que também foi 
responsável pela variação 
do custo. Já a fração referen-
te à mão de obra foi de R$ 
554,71, valor que permane-
ceu estável em relação aos 
meses anteriores. 

Apesar das altas, no 
acumulado de 12 meses a 
variação paraibana do índi-
ce foi de 19,45%, inferior às 

médias da região (22,89%) 
e do país (22,06%). Neste 
ano, até setembro, a varia-
ção foi de 14,05%, também 
inferior às médias nordes-
tina (15,39% e brasileira 
(15,62%).

Custo da construção civil no 
Estado tem maior alta do NE

Banco do Nordeste

Produtores rurais precisam 
pagar dívidas renegociadas

Produtores rurais que 
renegociaram suas dívidas 
com o Banco do Nordeste 
têm até o dia 30 de novembro 
para realizar o pagamento da 
primeira parcela e garantir as 
vantagens da repactuação. O 
prazo é válido para produto-
res que contrataram financia-
mentos até o ano de 2011 e 
aderiram à Lei 13.340/2016 
entre 2016 e 2019.

A lei possibilitou a re-
negociação de dívidas rurais 
com pagamento em até 10 
parcelas anuais. A repactua-
ção permite a aplicação de 
descontos que podem chegar 
a 80% do valor da parcela. O 
bônus varia conforme o valor 

originalmente contratado, a 
região do empreendimento e 
o ano do contrato.

No Ceará, por exemplo, 
mais de 20 mil contratos pos-
suem parcela prevista para 
2021. “Os boletos já estão 
disponíveis. Recomendamos 
aos produtores que procu-
rem sua agência do Banco do 
Nordeste, seu gerente de ne-
gócios ou entrem em conta-
to pelos telefones 0800 033 
0004 ou 4020 0004 (capitais 
e regiões metropolitanas) 
para solicitar a emissão do 
boleto bancário e aproveitar 
as condições concedidas pela 
Lei 13.340”, orienta a geren-
te executiva da Superinten-

dência Estadual do Ceará do 
BNB, Joana Hudianny.

Renegociação
A Lei nº 13.340/2016 

contemplou operações de 
crédito contratadas com 
recursos do Fundo Consti-
tucional de Financiamento 
do Nordeste (FNE) e de ou-
tras fontes. O instrumento 
permitiu liquidação total de 
dívidas e também a renego-
ciação de operações com di-
reito a juros de 0,5% a 3,5% 
ao ano, além de descontos no 
momento do pagamento das 
prestações anuais, que se ini-
ciam em 2021 e seguem até 
30 de novembro de 2030.

Valor por metro 
quadrado inclui gastos 

com mão de obra e 
material de construção

Variação

taria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Pro-
con-JP). O maior preço, con-
forme o levantamento, é de R$ 
110. O presidente do Sinregás 
afirma que independente do 
aumento, isso causará impac-

tos no bolso dos revendedores, 
e,  principalmente, do consumi-
dor, pois o valor já está acima 
do estipulado. “Todo aumento 
sai caro, porque o gás já passa 
de R$ 100. Então, mais sete por 
cento em cima é um aumento 

enorme. Isso pode retrair ain-
da mais as vendas”, concluiu 
Marcos Antônio, afirmando 
que os revendedores ainda não 
haviam sido avisados pelas dis-
tribuidoras de gás de cozinha 
sobre o novo preço do botijão.

preocupação, porque o poder 
aquisitivo da população já es-
tava distante com o preço que 
se tem hoje, imagine com mais 
um aumento”, frisou o presi-
dente do Sindicato dos Reven-
dedores de Gás GLP da Paraíba 
(Sinregás-PB), Marcos Antônio 
Bezerra. Para ele, o preço para 
o consumidor final pode au-
mentar em até 8%.

Em João Pessoa, o preço 
do gás de cozinha está custan-
do, em média, R$ 100, segundo 
pesquisa realizada pela Secre-

Todo aumento 
sai caro, porque o 

gás de cozinha já passa 
de R$ 100. Então, 

mais 7% em cima é um 
aumento enorme. Isso 

pode retrair ainda mais 
as vendas 

Foto: Marcos Russo

Com a elevação constante dos 
preços do GLP, as revendedoras 

estimam diminuição de 20% 
na comercialização do produto

Ibovespa 

-0,02%
R$ 5,516

0,13%
R$ 6,383

0,03%
R$ 7,513

2,03%
112.833 pts
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Litro do combustível comercializado pela Petrobras vai ficar R$ 0,20 mais caro, passando de R$ 2,78 para R$ 2,98 

A Petrobras anunciou 
ontem mais um reajuste no 
preço da gasolina. O litro do 
combustível vai ficar R$ 0,20 
mais caro a partir de hoje.
Para a gasolina A (sem adi-
ção de álcool anidro), o preço 
médio de venda da Petrobras, 
para as distribuidoras, pas-
sará de R$ 2,78 para R$ 2,98 
por litro.

Considerando a mistura 
obrigatória de 27% de etanol 
e 73% de gasolina. A para a 
composição da gasolina co-
mercializada nos postos, a 
parcela da Petrobras no preço 
da gasolina na bomba passará 
a ser de R$ 2,18 por litro em 
média. A variação é de R$ 0,15 
por litro, segundo a empresa.

A avaliação da Associa-
ção Brasileira dos Importa-
dores de Combustíveis (Abi-
com) é de que esse aumento 
da gasolina, após 58 dias de 
estabilidade, não é suficiente 
para equiparar os preços da 
Petrobras aos do mercado in-
ternacional, onde o produto e 
também sua matéria-prima, o 
petróleo, estão em recorrente 
valorização.

“Com o aumento anun-
ciado, as janelas para importa-
ções continuam muito fecha-
das”, afirmou Sérgio Araújo, 
presidente da Abicom.

A Petrobras, em comuni-
cado à imprensa, admite que o 
aumento reflete apenas parte 
da alta externa. A companhia 
fala em “elevação nos patama-
res internacionais de preços 
de petróleo, impactados pela 
oferta limitada frente ao cres-
cimento da demanda mundial, 
e da taxa de câmbio, dado o 
fortalecimento do dólar em 
âmbito global”.

A gasolina acumula alta 
de 39,6% nos últimos 12 me-
ses encerrados em setembro. 
Os dados do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
foram divulgados ontem pelo 
IBGE. No mês, o aumento foi 
de 2,32%.

Agência Estado

Preço da gasolina aumenta 
mais uma vez a partir de hoje

Grupo de mulheres empreendedoras 
visita espaços de colaboração coletiva

Dez mulheres que traba-
lhavam informalmente ven-
dendo caldinhos em Lucena 
resolveram unir forças e abrir 
um restaurante – o Delícias 
da Roça, empreendendo de 
forma coletiva. Localizado na 
zona rural que fica no limite 
entre as cidades de Lucena e 
Santa Rita, o espaço já funcio-
na há nove meses. Com apoio 
do Sebrae Paraíba, o grupo 
fará hoje uma visita técnica a 
diversos empreendimentos 
do Brejo e Litoral Sul parai-
bano que possuem o mesmo 
intuito: a colaboração para 
empreender. 

Conforme relatou uma 
das integrantes do grupo, 
Fabiana Maria dos Santos 
Oliveira, elas se conheceram 
durante um evento do Sebrae 
em Lucena e, logo em seguida, 
passaram a vender comidas 
típicas da comunidade onde 
vivem, a exemplo de caldinho 
de macaxeira, galinha de ca-
poeira com macaxeira, beiju 
e pé de moleque, na praça de 
alimentação da cidade. No 
entanto, com a pandemia da 

covid-19 e as medidas de iso-
lamento social, precisaram 
parar com a atividade. Quan-
do retornaram, perceberam 
que era necessário mudar. 

“Juntas analisamos a 
possibilidade de alugar uma 
área que estava sendo deso-
cupada. Abraçamos o desafio 

e aqui estamos nós, há nove 
meses na luta. Tivemos mui-
to apoio, começando pela fa-
mília. O nome do restaurante 
foi inspirado por um frei que 
celebrava missa na comuni-
dade e que, quando encontrá-

vamos na cidade, ele pergun-
tava ‘como está o pessoal da 
roça?’”, contou. 

Para a empreendedora, 
a visita técnica vai ajudar o 
grupo a se inspirar e seguir 
os bons exemplos que possam 
ser adequados à realidade do 
restaurante. “Ainda estamos 
um pouco assustadas com 
tudo acontecendo muito rá-
pido, mas acreditamos que o 
Sebrae poderá nos ajudar com 
conhecimento, em especial na 
parte de armazenamento e 
turismo para continuar nosso 
sonho”, afirmou. 

Coletividade
O analista técnico do Se-

brae Paraíba, Marcílio Santos, 
contou que foi através da Sala 
do Empreendedor de Lucena 
que ele entrou em contato 
com o grupo, percebeu o po-
tencial e iniciou a mobilização 
e apoio. Para ele, o empreen-
der coletivo, seja por meio de 
associação ou cooperativa, 
possui diversas vantagens, 
entre elas a captação de clien-
tes, que se torna maior devido 

à maior rede de contatos, e a 
apresentação, aos clientes, 
da convivência do grupo, que 
é semelhante ao ambiente 
familiar e conta com um pro-
cesso de colaboração. “Além 
disso, há o marketing e a dis-
tribuição de tarefas, com o 
empreendimento sempre em 
atividade”, afirmou. 

Durante a visita técnica, 
o grupo conhecerá, na cida-
de de Areia, o restaurante Vó 
Maria, cujo trabalho envolve 
toda a comunidade rural do 
entorno, e a Casa do Doce, co-
nhecida pela alta qualidade 
dos produtos e cuidados no 
processo de fabricação. Já no 
município de Conde, as em-
preendedoras conhecerão o 
Shopping Rural de Tambaba, 
que conta com diversos em-
preendimentos locais ligados 
ao artesanato e gastronomia 
e aprenderão sobre cuidado 
com o meio ambiente e sina-
lização, e o restaurante Casa 
de Taipa, onde terão um chá 
da tarde e conversarão sobre 
a importância do bom atendi-
mento. 

Energisa lidera em 
satisfação do cliente

A Energisa Paraíba e a 
Energisa Borborema são as 
concessionárias de energia 
com maiores índices de sa-
tisfação do cliente no ano de 
2021, de acordo com o Bo-
letim de Monitoramento do 
Consumidor.gov.br. No pe-
ríodo de janeiro a setembro 
deste ano, tanto a EPB como 
a EBO, obtiveram 3,8 como 
índice de satisfação com o 
atendimento, em uma escala 
que vai de 0 a 5. O resultado 
coloca as empresas como lí-
deres entre todas as conces-
sionárias de energia do país.

Na pesquisa, são apre-
sentados os índices de solu-
ção e de satisfação, o tempo 
médio de resposta das em-
presas e, também, os princi-
pais pontos de reclamação 
dos clientes com os serviços 
das distribuidoras de ener-
gia elétrica.

Para o assessor institu-
cional da Energisa, Aracoeli 
Ramalho, os números são 
reflexo do compromisso da 
empresa com seus clientes. 
“A nossa liderança é traduzi-
da pelos esforços diários do 

nosso time em proporcionar 
um atendimento diferencia-
do. Esses números nos dei-
xam felizes e mostram que 
estamos no caminho certo, 
embora saibamos que ainda 
há muito o que percorrer”, 
ressalta Aracoeli.

Monitorada pela Secre-
taria Nacional do Consumi-
dor (Senacon), do Ministério 
da Justiça, Procons, Defen-
sorias, Ministérios Públicos 
e também por toda a so-
ciedade, a plataforma é um 
serviço público que permite 
a interlocução direta entre 
consumidores e empresas 
para solução de conflitos de 
consumo, pela internet.

Nenhuma empresa é 
obrigada a se inscrever no 
serviço. A decisão da Energi-
sa em aderir formalmente à 
plataforma, voluntariamen-
te, faz parte dos esforços da 
concessionária em conhecer, 
analisar e desenvolver ini-
ciativas que agilizem a solu-
ção das demandas dos cerca 
de 1,7 milhões de clientes 
espalhados pelos 223 muni-
cípios paraibanos.

Asplan espera queda no valor do etanol na PB
Com a publicação do 

Decreto 41.663/2021, do 
Governo do Estado, autori-
zando indústrias da Paraíba 
a vender etanol hidratado 
diretamente aos postos de 
combustíveis, a Associação 
dos Plantadores de Cana da 
Paraíba (Asplan) espera que 
haja redução no preço do 
produto ao consumidor pa-
raibano.

O tema é um pleito an-
tigo da  Federação dos Plan-
tadores de Cana do Brasil 
(Feplana), apoiada pela As-
plan. “Nossa expectativa é 
que os preços na bomba fi-
quem mais baixos sem essa 
intermediação das distribui-
doras”, afirma o dirigente da 
Asplan, José Inácio de Mo-
rais. 

O Decreto estadual tam-

bém torna as usinas respon-
sáveis por recolher o tributo 
do ICMS para a Secretaria 
de Estado da Fazenda Sefa-
z-PB), visto que serão as co-
mercializadoras diretas do 
produto. “Essa é uma vitória 
para a sociedade e para a 
indústria sucroalcooleira já 
que a nova legislação favore-
ce a cadeia produtiva do eta-
nol no país e também contri-

bui para o meio ambiente”, 
reitera José Inácio. 

O presidente da Asplan 
lembra que desde a época 
que se lançou o carro flex, 
que o setor lutava para que 
essa venda pudesse ser fei-
ta de forma direta. Segundo 
ele, a mudança, na prática, 
também vai agilizar o pro-
cesso de entrega do produto. 
“A revenda do etanol hidra-

tado aos postos era de res-
ponsabilidade exclusiva das 
distribuidoras e isso gerava 
custos no transporte. Você 
vende o etanol, coloca na 
carreta, às vezes ela vai para 
Suape (PE), para a revenda 
dos postos, por exemplo, e 
volta para a comercializa-
ção no município de origem 
criando custos desnecessá-
rios”, explicou.

Desenvolvimento

Soledade quer ampliar produção de leite
Quase um mês após a 

realização do I Festival de 
Queijos, o município de 
Soledade se prepara para 
aumentar a bacia leiteira 
e, com isso, conseguir pro-
duzir mais leite - de vaca e 
de cabra - e também elevar 
a fabricação dos laticínios. 
Na última quarta-feira (6), 
o prefeito da cidade, Ge-
raldo Moura Ramos, se re-
uniu com representantes 
de associações e entidades 
que possam auxiliar neste 
processo.

O encontro contou com 
representantes de 15 asso-
ciações, além de integrantes 
da Empresa Paraibana de 
Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer), do Sebrae e do 
Projeto Cooperar, que exe-
cuta políticas e programas 
de desenvolvimento rural 
sustentável. Na reunião, fi-
cou definido que a gestão 
irá montar um projeto para 
incentivar a produção de 
leite de cabra e apresentar 
às associações. 

De acordo com o pre-
feito, é preciso buscar estra-

tégias para que seja viável 
o aumento dos laticínios. 
Soledade se destaca pela 
produção de queijos e de-
rivados e a potencialidade 
pode ser explorada, garan-
tindo geração de renda e 
emprego para os autôno-
mos que vivem do leite. “En-
tendemos que para haver 
crescimento, é necessário 
investimento e apoio. Nesse 
sentido, estamos buscando 
parcerias e apoios para pro-
mover esse aprimoramento 
em nosso processo de pro-
dução, beneficiando quem 
trabalha diretamente com 
isso e também fortalecendo 
essa característica da nossa 
cidade”, pontuou. 

Potencialidade
O município possui 

o quarto maior rebanho 
de cabra da Paraíba, com 
23.144 animais, conforme 
dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o que impulsiona 
ainda mais a produção de 
leite na região. Para isso, a 
cidade conta com 15 asso-
ciações de produtores.

No mês de setembro, 
o município realizou a pri-
meira edição do Festival de 
Queijo em Soledade duran-
te a comemoração aos 136 
anos da cidade. O evento 

contou com capacitação e 
exposição de queijo, festival 
gastronômico temático, com 
15 pratos à base de queijo 
de cabra ou de vaca criados 
para a festividade; além de 

apresentações e visita de 
um grupo de jornalistas. O 
Festival é uma realização da 
Prefeitura Municipal com 
apoio do Governo Federal, 
Sebrae e PBTur.

Foto: Freepik

Município quer investir na produção 
de leite de vaca e de cabra, bem 
como na fabricação de derivados 

Com orientação de 
analistas técnicos, as 

trabalhadoras investiram 
no próprio negócio 

Sebrae
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Projeto busca ampliar possibilidades de inserção social das mulheres, além de permitir uma fonte de renda

Penitenciária Regional 
Feminina de Patos, em parce-
ria com a Prefeitura Munici-
pal, através do Programa Ca-
pacitar, iniciou, quinta-feira, 
as oficinas de artesanato que 
vão preparar as reeducandas 
para o mercado de trabalho.

No curso, 10 detentas 
aprenderão a confeccionar 
bonecas de fuxico, podendo 
dar continuidade ao trabalho 
após a conclusão, das aulas,  
garantindo assim uma renda 
com a venda dos produtos.

A diretora da penitenciá-
ria, Alessandra Pereira Mala-
quias, falou sobre a realização 
da oficina e explicou que o 
artesanato dentro da unidade 
prisional, além de funcionar 
como uma terapia ocupacio-

Cursos preparam reeducandas 
para o mercado de trabalho 

Edição: Satva Costa         Editoração: Ednando Phillipy

Caricatura, arte 
e pandemia

Maravilhosamente o artista plástico e designer 
gráfico Antônio de Pádua Amaral, cearense de nascença 
e piauiense de vivência desde a precoce infância, tem 
aproveitado o isolamento ou a quarentena demandada 
compulsoriamente pela pandemia do covid-19 para se 
dedicar ao ofício de caricaturista.

A caricatura é uma arte. Voltaremos em breve a tal 
consideração. Para o momento, digo que no campo das 
artes, em especial da literatura, em gesto e inteligência o 
Amaral está na mesma pegada de um certo dramaturgo 
britânico.

Reza uma, dentre inúmeras lendas sobre William 
Shakespeare que o mesmo se consagrou como grande 
destaque na literatura universal em razão de uma pan-
demia ocorrida em seu tempo. Shakespeare era ator 
e acionista da Companhia de Teatro The King’s Men, 
quando a peste bubônica forçou o fechamento dos tea-
tros londrinos, no começo do século XVII. 

Corria o ano de 1606, logo no início Shakespeare 
se encontrava literalmente desempregado e em qua-
rentena quando começou a escrever. Antes do final 
daquele ano, tinha escrito MacBeth, rei Lear e Antônio e 
Cleópatra, transformando-se em um escritor universal.

Antônio de Pádua Amaral agora se dedica a carica-
tura, aproveitando a liberdade de trabalho que dispõe 
nestes tempos difíceis do novo coronavírus. Caricatu-
rando outros artistas piauienses das artes literárias e 
das artes musicais, Amaral busca uma nova expressão 
pictórica: qual seja, a caricatura; seguindo a tradição 
italiana da caricatura, pois o pintor Agostino Carracci, 
de Bolonha, deu-lhe surgimento no século XVII, quando 
este criou uma galeria de tipos populares de sua cidade.

Não obstante, o termo caricatura significa exagerar, 
carregar. Modo geral, a caricatura é um desenho cuja 
função é enfatizar e exagerar na apresentação das pecu-
liaridades de uma pessoa ou objeto. O resultado estético 
da caricatura revela sempre um retrato cômico, também 
irônico revelador das características físicas, psicológicas 
e/ou comportamentais com mais proeminências numa 
pessoa, em particular.

Amaral apresenta nesta sua nova fase todo o seu 
bom humor e disposição de se lançar em um desafio 
de compor imagens caricaturadas de personalidades 
de destaque nas cenas literária e musical piauienses. 
Sendo considerado uns dos grandes pintores do Piauí e 
um mestre em HQ, tendo sido já agraciado com o Prêmio 
HQ Mix (São Paulo) e com residência artística realizada 
na Alemanha, o artista desenvolve na atualidade quatro 
séries ou conjunto de artistas caricaturados, a saber: (1) 
Poeticidade (em homenagem aos poetas); (2) Prosadi-
cidade (em homenagem aos prosadores); (3) Cajuína 
Stander (em homenagem ao mainstream dos compo-
sitores piauienses) e, (4) A Nova Canção Cajuína (em 
homenagem aos novos compositores musicais do Piauí).

O trabalho de Amaral é desenvolvido em sua pla-
taforma do facebook (http://facebook.com/antonioa-
maral), onde o artista se vale de uma razão coletiva 
para apresentar os talentos da literatura e da música 
piauiense e buscar um novo diálogo envolvendo os ar-
tistas e seu público em um processo de interação virtual.

É possível a percepção de preenchimento de espaço 
ou do espaço público em tempos de pandemia do co-
vid-19, por via das medias digitais. Para os seguidores 
de Antônio Amaral nas redes sociais, como eu, tivemos o 
prazer de vivenciar o embrião deste fenomenal trabalho 
surgir numa Live na Paraíba (Canal do Youtube do Papo 
de Rua/Dario Jr) onde o artista, entre uma intervenção 
verbal e outra, caricaturava os demais artistas musicais 
entrevistados, a exemplo do músico piauiense James 
Brito e do violeiro paraibano Cristiano Oliveira. Isto 
aconteceu em julho passado, e desde então não para 
de crescer o número de caricaturados em sua galeria 
de famosos do Piauí.

O grande mérito de Antônio Amaral é promover 
a interação entre os artistas piauiense e o público em 
geral, mas acima de tudo envolver todos os artistas com 
a arte individual de cada um. Portanto a promoção do 
conhecimento e da produção artísticas em sentido de 
razão coletiva na comunidade.

Alberto Madeira Neto
Acilino

amadeiraneto@gmail.com

Sine-PB oferece 577 vagas de empregos 
em sete municípios a partir de segunda

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) está ofe-
recendo 577 vagas de empre-
go em sete municípios parai-
banos. A função com maior 
oferta de oportunidades é a 
de atendente em telemarke-
ting, com 300 vagas, em João 
Pessoa, para trabalho de forma 
remota, cujos interessados de-
vem possuir computador com 
acesso à internet. Ao todo, são 
484 vagas na capital, as demais 
vagas estão distribuídas nas 
cidades de Campina Grande 
(69) Cajazeiras (3) Conde (4); 
Guarabira (12); Mamanguape 
(1) e São Bento (4).

Atualmente, o Sine/PB 
possui 12 postos de atendi-
mento em funcionamento, 
dos 15 existentes. Estão em 
funcionamento as unidades 
dos municípios de João Pessoa, 
Campina Grande, Cajazeiras, 
Mamanguape, Monteiro, Pom-
bal, Sapé, Bayeux, Conde, Gua-
rabira, Itaporanga e São Bento. 

O atendimento no posto 
Sine localizado na Duque de 
Caxias, em João Pessoa, aconte-
ce de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 16h30, por ordem de 
chegada. São distribuídas 150 
fichas para consulta de empre-
go e 50 para seguro desem-
prego. Os horários dos postos 
Sine presentes nas Casas de 
Cidadania seguem o horário 
de funcionamento das casas.

O Sine-PB realiza o traba-
lho de recrutamento de pes-
soal para empresas instaladas 
ou que irão se instalar no Esta-
do. Esses serviços podem ser 
solicitados pelo e-mail: esta-
dual@hotmail.com.

Sine-PB
Endereço: Rua Duque de Caxias, 305 - Centro - 
João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão).
Telefones de contatos: 
João Pessoa 3218-6617 - 3218-6600
Bayeux 3253-2818
Cabedelo 3250-3270
Cajazeiras 3531-7003
Campina Grande 3310-9412
Guarabira 3271-3252
Itaporanga 3451-2819
Mamanguape 3292-1931
Monteiro 99863-3217
Patos 3421-1943
Santa Rita 3229-3505
Sapé 3283-6460
Pombal 3431-3545
Conde 3298-2025
São Bento 3444-2712

Confira aqui aS vagaS dE EmPrEgo 

A função com maior 
oferta é a de atendente 
em telemarketing para 

trabalho de forma remota

nal, contribui para o processo 
de humanização, por meio de 
trabalhos diversos.

“Por esse motivo,  o 
projeto de artesanato busca 
ampliar as possibilidades de 
inserção social dessas mu-
lheres, além de permitir uma 

fonte de renda que irá ajudá
-las no sustento de suas fa-
mílias”, enfatizou Alessandra.

Para a realização dessa 
primeira etapa, a peniten-
ciária feminina receberá a 
contribuição das parcerias 
firmadas para a realização 

do projeto contando com a 
Pastoral Carcerária da Igreja 
Católica, da Igreja Verbo da 
Vida e da Igreja Universal, 
que farão as doações de todo 
material necessário para 
dar início aos trabalhos. No 
encerramento do curso, as 
reeducandas receberão seus 
certificados.

A diretora adjunta da 
penitenciária, Janaína Leite, 
afirmou que a maioria das 
reeducandas demonstra in-
teresse em fazer parte desse 
projeto, pois alimenta a espe-
rança de um futuro melhor 
fora do cárcere. Informou 
ainda que as próximas ofici-
nas já estão agendadas para 
novembro e serão de crochê 
e amigurumi.

Na oficina, 10 
reeducandas 
aprendem a 
confeccionar 

bonecas de 
fuxico e podem 

dar continuidade 
ao trabalho após 

a conclusão 
das aulas

foto: Secom-PB
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Para manter o sistema imunológico em alta, nutricionistas recomendam uma alimentação balanceada na terceira idade

Desde a invasão do coro-
navírus no planeta terra em 
2019, a preocupação maior 
dos médicos foi proteger pri-
meiramente as pessoas 60+ 
por serem mais suscetíveis 
ao vírus. O objetivo foi man-
ter o sistema imunológico 
dos idosos em alta. E desde 
então, muitos medicamentos 
e vitaminas foram prescritos 
por médicos, e também usa-
das por conta própria na ten-
tativa de manter a imunidade 
em cima. Porém, além dos 
medicamentos e vitaminas, a 
recomendação dos nutricio-
nistas para que as pessoas da 
terceira idade mantivessem 
a imunidade saudável, era e 
continua sendo a busca por 
alimentos ricos em proteí-
nas.  Afinal o consumo exces-
sivo de alimentos gordurosos 
e de medicamentos sem ne-
cessidade são prejudiciais ao 
corpo humano.

Para a nutricionista Dá-
cia Castro, manter a imuni-
dade alta é essencial durante 

todas as fases da vida, prin-
cipalmente após os 60 anos, 
quando isso se torna uma 
obrigação de saúde, princi-
palmente neste período de 
pandemia. Ela garantiu que 
nesta fase da vida os idosos 
devem procurar a vitamina 
C encontrada em frutas como 
acerola, laranja, limão, mo-
rango e goiaba. “Essa vitami-
na também está na cenoura 
e no jerimum entre outros, 
porém o mais importante 
é procurar manter sempre 
uma alimentação saudável. 
Como a carne vermelha está 
cada vez mais cara, eu reco-
mendo o consumo de peixes, 
ovos ou soja que são nutrien-
tes importantes e que podem 
substituir a carne”, sugeriu.

Consumir frutas, legu-
mes, verduras e alimentos 
ricos em ômega-3, ajuda a 
fortificar as defesas do orga-
nismo. Para os nutricionistas, 
as vitaminas encontradas nas 
frutas são fundamentais para 
o fortalecimento do sistema 
imunológico que serve como 
uma proteção e uma barreira 
contra agentes indesejáveis 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Alimentos saudáveis ajudam 
na imunidade da pessoa idosa

Quando a imunidade 
está baixa, o 

organismo fica 
suscetível a graves 

infecções

Cuidados devem ser redobrados em tempo de pandemia de covid-19
O sistema imunológico é 

composto por um conjunto 
de células separadas por uma 
rede complexa de órgãos, 
como o fígado, o baço, os 
gânglios linfáticos, o timo e a 
medula óssea, além do circu-
lante na corrente sanguínea. 
Esses órgãos são chamados 
de linfoides e estão associados 
ao crescimento, ao desenvol-
vimento e à distribuição das 
células especialistas na defesa 
do corpo contra ataques de 
invasores.

Os cuidados neste período 
de pandemia devem ser redo-
brados, principalmente entre 

as pessoas com 60+. Afinal, 
são os idosos que estão entre 
os grupos que correm mais ris-
cos de contraírem a covid-19. 
Portanto, é de fundamental 
importância que pessoas aci-
ma de 60 anos, com históri-
co de diabetes, hipertensão, 
problemas respiratórios ou 
cardiológicos, além dos que 
estejam com a imunidade 

comprometida, restrinjam o 
contato social e redobrem os 
cuidados básicos.

Para o nutricionista Ricar-
do Lima, quando o assunto é 
saúde, muita gente pensa logo 
em aumentar a imunidade. Ele 
enfatizou que geralmente, as 
pessoas buscam dois cami-
nhos: o uso de suplementos 
vitamínicos ou a alimentação 

saudável e rica em nutrientes. 
O que eu sempre recomendo 
para meus pacientes é que 
eles procurem sempre ali-
mentos ricos em proteínas. “O 
melhor caminho para quem 
deseja uma vida saudável é 
consumir alimentos com legu-
mes, folhas, cereais, laticínios 
e carnes. Isso para quem não 
é vegano ou vegetariano”, 
informou ele acrescentando 
que a imunidade é um sistema 
composto por vários mecanis-
mos que precisam estar em 
equilíbrio para funcionar de 
maneira eficiente.

Mesmo com todos os cui-

dados que as pessoas devem 
ter com o corpo, o nutricionista 
fez um alerta e disse que ape-
sar de o sistema imunológico 
estar em perfeito funciona-
mento, isso não é uma garan-
tia de que a pessoa não vá ter 
nenhuma doença. “Há fatores 
que nos tornam suscetíveis a 
infecções, nos deixando com 
o que é popularmente conhe-
cido como imunidade baixa. 
Isso acontece quando temos, 
por exemplo, várias infecções 
em um curto período de tem-
po”. Ele alertou que nesses 
casos, os cuidados devem ser 
redobrados.

 Há fatores que nos tornam suscetíveis a infecções, nos 
deixando com o que é popularmente conhecido como 

imunidade baixa. Isso acontece quando temos, por exemplo, 
várias infecções em um curto período de tempo 

Nutricionista Dácia Castro ressalta a importância de ter variedade na alimentação

que tentam invadir o corpo. 
“Afinal, a imunidade faz parte 
do nosso sistema imunoló-
gico, que é responsável pelo 
processo de defesa, quando 
o organismo é acometido por 
alguma infecção causada por 
vírus ou bactérias”, informou.

Quando a imunidade 
está baixa, o processo de de-
fesa não exerce sua função. 
Consequentemente, isso faz 
com que o organismo fique 

suscetível a graves infecções. 
Daí, a importância de deixar 
a imunidade sempre alta. Só 
assim, o organismo perma-
necerá forte para combater 
diversas doenças, a exemplo 
da covid-19. Sem o funciona-
mento do sistema imunoló-
gico, a capacidade de defesa 
do corpo automaticamente 
diminui e a pessoa fica vulne-
rável a doenças. “O que deter-
mina um sistema imune fraco 

e vulnerável é o aumento da 
quantidade de vezes em que 
a pessoa adoece apresentan-
do gripes, resfriados e outras 
infecções com frequência”, 
alertou a nutricionista.

Nesse caso, é possível 
que o corpo não esteja pro-
duzindo as células de defesa 
de forma eficiente, o que fa-
cilita a acomodação de doen-
ças. A má alimentação, a falta 
de atividades físicas e de vi-
tamina C podem provocar o 
enfraquecimento do sistema 
imunológico. O sono também 
é um dos fatores mais impor-
tantes para a saúde, pois ele 
mantém o equilíbrio geral do 
organismo e fortalece o siste-
ma imunológico. Noites mal 
dormidas ou poucas horas 
de sono, além de reduzir as 
defesas do corpo, aumentam 
o nível de estresse e cansaço 
do organismo. O ideal é que 
uma pessoa tenha de 7 a 8 
horas de sono por dia.

De acordo com espe-
cialistas, para se manter a 
imunidade alta é necessá-
rio que a pessoa mantenha 
um estilo de vida saudável. É 

preciso que ela pratique ati-
vidades físicas regularmente 
e coma alimentos ricos em 
proteínas. São os alimentos 
saudáveis e as atividades fí-
sicas que mantém os ossos 
e músculos firmes e conse-
quentemente, a imunidade 
elevada. Por outro lado, se a 
pessoa consome diariamen-
te alimentos gordurosos, 
açúcar e ingere bebidas al-
cóolicas de forma excessiva, 
além de medicamentos sem 
necessidade, ela contribui 
com a redução de sua imuni-
dade. Também é preciso que 
as pessoas mantenham bons 
hábitos higiênicos como por 
exemplo lavar bem as mãos 
antes de manusear alimentos 
ou tocar no rosto.

Foto: Divulgação

Consumir frutas, legumes, verduras e 
alimentos ricos em ômega-3 ajuda a 
fortificar as defesas do organismo



Decisão de 180 minutos tem largada na Arena das Dunas, e o jogo de volta será no próximo dia 16, no Amigão

O Campinense começa a 
decidir hoje uma vaga para 
as semifinais da Série D, e 
consequentemente o acesso 
para a Série C, em 2022. A 
Raposa encara o América
-RN, a partir das 17h30, na 
Arena das Dunas, em Na-
tal. Na próxima semana, as 
duas equipes voltam a se 
enfrentar, desta vez no Es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande.  O trio de arbitra-
gem para esta partida é de 
São Paulo, comandado pelo 
árbitro Salim Fende Chaves, 
auxiliado por Daniel Paulo 
Ziolli e Fabrini Belavilaqua 
Costa. A partida terá VAR e 
o árbitro de vídeo é Péricles 
Bassols Pegado.

Esta será a terceira par-
tida entre as duas equipes 
na competição. Nas outras 
duas, houve um empate em 
0 a 0 em Natal e uma vitória 
do Campinense por 3 a 0, em 
jogo disputado em Campina 
Grande.

A dois jogos de realizar 
o grande sonho do acesso 
à Série C, a expectativa no 
Campinense é muito gran-
de. A equipe vem em uma 
crescente com duas vitórias 
seguidas sobre o Guarany 
de Sobral, até então, dono 
de uma das melhores cam-

panhas dos times da Série 
D e estava invicto nos jogos 
disputados no Ceará.

Para o técnico do Cam-
pinense, Ranielle Ribeiro, 
América x Campinense será 
um grande jogo decidido nos 
detalhes.

“Eu espero um grande 
jogo, em um palco maravi-
lhoso, porque o jogo na Are-
na das Dunas potencializa 
o América, mas também o 
Campinense. As duas equi-
pes já se conhecem bem e 
isso vai fazer que seja um 
verdadeiro clássico, decidido 
nos detalhes. Eu espero que 
o Campinense seja o ven-
cedor e que conquiste esse 
acesso, coroando assim um 
grande trabalho e o melhor 
ano de minha vida na carrei-
ra recente de treinador de 
futebol”, disse o treinador da 
Raposa.

Para o meia Serginho, o 
América atual está bem mais 
forte do que quando perdeu 
por 3 a 0 para o Campinen-
se, em Campina Grande. Ele 
espera muita dificuldade em 
Natal.

“O América mudou bas-
tante e é hoje um time mais 
forte. O mata-mata é dife-
rente, então não tem nada 
a ver com aquela partida da 
fase de classificação. Será 
um jogo entre dois clubes de 
camisas fortes e decidido nos 

detalhes. Temos que entrar 
para um jogo duro, focado 
para sair de lá com um resul-
tado positivo”, disse o atleta, 
que já conseguiu um acesso 
da Série D para a C, jogando 
no Operário do Paraná.

América
Do lado do América, o 

otimismo é muito grande, 
após a vitória por 4 a 2 sobre 
o Moto Clube, dentro da casa 
do adversário, que carimbou 
a passagem da equipe para 
as quartas de final da Série 
D. O técnico Renatinho Po-
tiguar está muito satisfeito 
com o rendimento da equipe 
e espera superar alguns des-
falques da equipe, que não 
terá Weslley Smith, suspenso 
com o terceiro cartão amare-
lo, e não deverá também con-
tar com a dupla de ataque 
Elvinho e Alvinho, que estão 
se recuperando de lesões.

A torcida do América 
promete comparecer em 
grande número à Arena das 
Dunas. O Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte libe-
rou o clube para vender qua-
tro mil ingressos e tudo indi-
ca que todos serão vendidos. 
O torcedor alvirrubro está 
muito feliz com a campanha 
que o clube vem fazendo, 
sobretudo nos mata-matas, e 
acredita que este é o ano do 
América voltar à Série C.
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Brasileirão
Sete jogos abrem neste sábado a 25a rodada do 
Brasileirão com destaque para os jogos Atlético-MG 
x Ceará e Fortaleza x Flamengo. Página 23
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Esportes

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

 América-RN x Campinense-PB 

ComEçA hojE 
a disPuta PeLo aCesso

Jogadores do Campinense em ação 
nos treinamentos da semana no 
Estádio Renatão para o primeiro 
jogo decisivo contra o América-RN

Fo
to

: s
am

y 
o

liv
ei

ra
/C

am
pi

ne
ns

e

Unifacisa comemora a
vitória sobre o Flamengo

Na segunda partida jo-
gando diante de sua torcida, 
o Basquete Unifacisa venceu, 
pela primeira vez, o Flamen-
go. A partida, válida pelo Tor-
neio Integração, foi acirrada 
até o fim. O triunfo do time 
paraibano foi por 90 a 88. 
Com o resultado, o time de 
Campina Grande conquistou 
uma importante vitória na 
sua preparação para a tem-
porada 2021/2022 do Novo 
Basquete Brasil (NBB), jus-
tamente, diante dos atuais 
campeões da liga Nacional. 
Essa foi a primeira vitória da 
Unifacisa.

Enfrentando os atuais 
campeões do NBB, o time 
paraibano teve um grande 
desempenho ao longo da par-
tida. O Flamengo veio para o 
jogo após vencer, na quarta-
feira (6) o Minas, por 96 a 86. 
Enquanto isso, a Unifacisa ha-
via perdido para os mineiros, 
na terça (5), por 85 a 68. 

O resultado, gera con-
fiança para o time na sua pre-
paração para a temporada. O 

primeiro compromisso pelo 
NBB, será no próximo dia 
27, contra o Fortaleza, fora 
de casa. Para a equipe do Rio 
de Janeiro, apesar da derrota, 
ainda houve a comemoração 
pela conquista do Torneio 
Integração, graças à sua vitó-
ria diante do Minas e o saldo 
de pontos que lhe colocou na 
primeira posição ao término 
da competição de tiro curto 
em apenas três jogos.

Essa foi a terceira edição 
do Torneio de Integração. 
O evento é organizado pelo 
Basquete Unifacisa, buscando 
promover a modalidade em 
Campina Grande. Além dis-
so, a disputa serve como um 
importante evento de prepa-
ração para a temporada do 
NBB. Esse ano, sob o coman-
do técnico de César Guidetti e 
tendo Eduardo Schafer como 
gerente da equipe, o time 
promoveu muitas mudanças 
no elenco. 

Por conta disso, a prio-
ridade nesse momento era 
buscar fortalecer o conjunto 
do time. Tanto é, que a pró-
pria derrota para o Minas, no 
começo da competição, foi 

deixada de lado pela comis-
são. Da mesma forma, a vitó-
ria não aponta que está tudo 
certo, mas demonstra que o 
planejamento e a montagem 
do elenco, possui pontos po-
sitivos para serem explora-
dos ao longo da temporada. 
Para Jimmy, ala da Unifacisa, 
o resultado foi importante 
para a evolução da equipe 
e para coroar o retorno da 
torcida à Arena com uma vi-
tória diante de um grande 
adversário.

“Ganhar é sempre bom, 
sabemos que é um amistoso, 
faz parte da nossa prepara-
ção, mas ficamos muito feli-
zes. Nós já mostramos muita 
evolução comparado com o 
último jogo que fizemos e es-
ses momentos são muito im-
portantes para isso. Fizemos 
os ajustes certos, somos uma 
equipe que ainda tem muito 
a evoluir e nos entrosar, mas 
hoje foi um dia muito espe-
cial, graças a nossa torcida. 
Estávamos há 2 anos jogando 
sem eles e poder ver esse 
retorno ao ginásio, com todos 
os cuidados é muito bom”, 
comentou Jimmy.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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População precisa estar atenta aos bloqueios que serão feitos durante a realização do evento em João Pessoa

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Ciclismo internacional agita 
capital paraibana amanhã
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O Granfondo é uma das 
provas mais importantes do 
ciclismo internacional. A com-
petição chega em João Pessoa, 
nesse domingo. O evento deve 
reunir mais de 300 ciclistas de 
diversos estados e países para 
as disputas da prova que terá 
duas distâncias. Será um com 
trajeto de 81 quilômetros e ou-
tro com 119 quilômetros pelas 
ruas da capital paraibana. A 
largada para a o aquecimento 
da prova, ocorre às 6h, no Bus-
to de Tamandaré. Em seguida, 
os competidores vão até a Es-
tação Ciência, de onde partirão 
para as provas de velocidade.

O circuito projetado para 
o evento, parte da rotatória da 
Estação Ciência em direção à 
rotatória do Shopping Man-
gabeira, pela PB 008 e Hilton 
Solto Maior. Após esse primei-
ro trecho, fazem o retorno pela 
avenida que liga Mangabeira 
ao Cristo Redentor, pegan-
do novamente a PB 008, des-
sa vez, em direção ao Centro 
de Convenções. Chegando no 
maior espaço de eventos da 
Paraíba, retornam pela estrada 
estadual até a Estação Ciência, 
completando, assim, uma vol-
ta. Para os competidores da 
prova de 81 km, serão quatro 
voltas, já para aqueles que irão 
disputar os 119 km, seis voltas 
precisarão ser concluídas para 
a finalização da competição. 

A prova, em seu proces-
so de organização, seguirá 
o padrão da União Ciclística 
Internacional (UCI). Os com-
petidores serão divididos 
nas categorias Sênior, Mas-
ter, 60+ e Sub-20. No evento, 
também estarão presentes 
ciclistas de elite que servirão 
como puxadores da compe-

tição e estarão integrados ao 
conjunto de atletas, também 
para incentivar os demais 
competidores. Para o evento, 
também houve uma parceria 
com as assessorias ciclísticas 
da cidade que auxiliaram no 
processo de organização.

Romolo Lazzaretti é um 
italiano radicado no Brasil e 
coordenador do paraciclismo 
brasileiro desde 1996. Ex-ci-
clista profissional, ele é um 
dos organizadores do Gran-
fondo no Brasil e explicou que 
o evento já atendeu todas as 
expectativas da organização. 
Agora, ele chama a população 
para contribuir com a prova 
e reforça a importância do 

respeito às determinações de 
segurança que tiveram um es-
quema preparado em parceria 
com os órgãos de segurança e 
a Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob) de João Pessoa.

“O Granfondo é um gran-
de produto para a cidade 
de João Pessoa e um evento 
esportivo muito especial. A 
quantidade de participantes 
já superou a nossa expectati-
va inicial e isso reforça o po-
tencial desse evento. Agora, a 
gente chama toda a população 
para abraçar essa competição, 
colaborar com ela e nos ajudar 
no cumprimento das regras de 
segurança. Estaremos com a 

prova em uma área tradicional 
para o ciclismo na cidade e 
queremos convidar as pessoas 
que já pedalam na cidade para 
colaborarem com o evento 
também. Para tal, será funda-
mental contar com o respeito 
aos locais de prova, cumpri-
mento das regras e definições 
das autoridades”, explicou

Romolo Lazzaretti tam-
bém destacou o ineditismo da 
prova. A edição do Granfondo 
em João Pessoa, representa a 
primeira realização de uma 
prova do gênero no Nordes-
te. Por isso, ele acredita que 
esse momento será especial, 
principalmente para os ciclis-
tas nordestinos que sempre 

precisaram se deslocar para 
outras regiões e agora poderão 
competir perto de casa.

 “Pela primeira vez o 
ciclista nordestino poderá 
competir em casa, correr e 
ser assistido por seus amigos 
e familiares. Por isso, nossa 
expectativa é muito grande 
com o sucesso dessa prova. 
Será um momento muito 
especial e de grande adrena-
lina para esses competidores 
que vão disputar essa prova 
inédita na região. Nós acre-
ditamos que será uma festa 
muito grande ao longo do 
evento, desde a largada e até 
a conclusão com a chegada 
dos ciclistas”, afirmou.

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

A seleção brasileira tinha conquistado 
brilhantemente o tricampeonato mun-
dial no México, com um time que nunca 
mais será visto na face da terra. O Clube 
de Regatas Vasco da Gama, conquistara o 
campeonato carioca, e, na Paraíba, o nosso 
Botafogo de Chico Matemático, Fernan-
do, Odon, Santana, Valdo, Zezito e tantos 
outros conquistou o tricampeonato. As 
rádios tocavam Beatles, Roberto Carlos e 
bossa nova. Os filmes eram assistidos nos 
cinemas Municipal, Plaza, Rex e no Metró-
pole, este último na quinta-feira, na sessão 
dos miseráveis, onde se pagava apenas um 
ingresso e se assistia dois filmes.

Eu era menino, chamado pela reca 
de Chico Branco, forma encontrada para 
diferenciar do amigo Chico preto. Eu saía 
do meu lar, todos os dias, depois da obriga-
ção escolar, para uma residência existente 
na esquina das ruas Sílvio Almeida com 
a Joaquim Santiago, de nº 556. Casa que 
com esmero levou muitos anos para ser 
construída pelo patriarca João Velho, que 
trabalhava para as bandas do Maranhão. Na 
casa residiam a matriarca dona Angelita, 
mulher alta, bonita e muito educada, três fi-
lhas(Ieda, Inalda e Ilma) e três filhos, sendo 
os meninos denominados de Iedo Canhão, 
Inaldo cavalo e Idelfonso Cabeção. Esses 
amigos/irmãos, nos receberam diariamen-
te em sua casa. Lá brincávamos de tudo: 
roubávamos frutas no sítio de Dário Doido, 
andávamos de bicicleta, puxamos carrinho 
de lata, pião, nota de cigarro era nosso 
dinheiro, perna de pau, barra-bandeira etc. 
Todavia, o melhor de tudo era o futebol. 
Iedo e Inaldo tinham um time de garotos 
que a gente fazia questão de jogar nele. O 

time de Iedo era o Vasco, o de Inaldo era o 
Flamengo. Eu, Chico preto, Idelfonso cabe-
ção, Wellington periquito, Sérgio peba, Sér-
gio bode, Paulo biruquinha, Junior Elefante, 
Darnley dos galos, Joca macaco, Zé Frango, 
Leleu pigmeu, Neguinho Estevão, Sapera, 
Gil, Adilson gaguinho, Rubinho, Crisólogo 
eram os atletas das equipes. Os nossos 
jogos eram em vários campos então exis-
tentes no bairro: da Portuguesa, do Agave 
e no campo de Pedro Gondim. Mas o nosso 
reduto era um campo que existia em frente 
da casa deles, chamado de “Campinho de 
Inaldo”, uma homenagem a outro Inaldo, 
que morava ao lado e que comandou por 
muitos anos a excelente equipe amadora da 
Portuguesa dos Expedicionários.

Naquele campinho a gente era imbatí-
vel. Antes dos jogos, a gente recebia as ca-
misas do time na casa de Iedo, bebia água 
e apenas atravessava a rua para entrar no 
campo. Após os jogos, voltávamos para 
aquela casa enorme, de primeiro andar 
com portas e janelas de madeira de lei, 
sentávamos na grama do jardim e discuti-
mos o resultado. Sempre sendo observados 
pelos atentos olhos paternos do velho Zuza, 
um senhor que era uma espécie de caseiro 
faz tudo.

Aquela casa não tinha muros altos, não 
tinha cerca elétrica, não possuía alarmes, 
nem vigia armado e nem cara feia. Ela tinha 
as bênçãos dos céus, bastante generosidade 
e uma harmonia que hoje os aparelhos, elé-
trico eletrônico e o progresso destruíram. 
Daquela casa saímos várias vezes para o 
estádio Olímpico José Américo de Almeida, 
assistir jogos e treinos do Botafogo Futebol 
Clube. Andávamos por todas as dependên-

cias do clube e quando possível, treinamos 
no infantil do time mais vezes campeão do 
estado.

Enquanto a gente brincava, seu João 
Velho trabalhava muito no Maranhão e ia 
aos poucos transformando aquela casa 
em uma mansão. Ao lado dela, tinha um 
terreno baldio que a gente também batia, 
nossas peladas, apesar da existência de 
uma frondosa mangueira e um delicioso pé 
de seriguela. Foi nesse terreno, que Sérgio 
bode quebrou e abandonou uma garrafa 
de refrigerante, retirada “emprestada” de 
um caminhão que abastecia a mercearia 
de Bernardo. Fui pegar a bola e pisei nos 
cacos existentes no fundo da garrafa, que 
entraram no meu pé causando um enorme 
corte, só estancado quando me colocaram 
na rural verde de seu João Velho e me 
levaram ao pronto socorro então existente 
no centro da cidade.  “O tempo não pára! 
Só a saudade é que faz as coisas pararem 
no tempo”. Disse o poeta Mário Quintana. 

Crescemos. Casamos. Muitos foram morar 
em outros estados. Uns, foram chamados 
prematuramente de volta por papai do céu, 
como Joca Macaco. Outros, simplesmente 
sumiram fisicamente e passaram a existir 
apenas no nosso imaginário. Na semana 
passada, cinco décadas depois estou eu 
indo assinar o ponto no prazeroso Casa Bar 
(antiga mercearia de Bernardo) passei na-
quela rua e como sempre olhei para aquela 
casa e não acreditei no que vi; um trator 
estava derrubando-a, pedra por pedra. 
Sem acreditar no visto por minhas úmidas 
retinas, entrei apressado no bar e comecei 
a contar para os amigos.  Lúcio zero pegou 
o violão, Josinaldo bebinho o atabaque, 
Walfredo macaxeira o maracá e cantamos 
assim:

“Cada pedra que caía, doía no coração
Dim-dim donde nós passemos os dias 

felizes de nossas vidas.
Saudosa maloca, maloca querida”

Cada pedra que caía doía no coração

Em pé: Wellington Periquito, Iedo Canhão, Chico Branco e Sérgio Peba. Agachado: Idelfonso Cabeção
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n turistas e/ou motoristas 
de transportes de turismo: 
busquem rotas alternativas, 
indo por Mangabeira até o 
Valentina e acessando o Lito-
ral Sul pelo Muçumago.
n moradores de quadra-
mares/altiplano/manga-
beira: o acesso no trecho da 
Avenida Hilton Souto Maior, 
entre Seixas e o Shopping 
Mangabeira, será apenas 
pelo acostamento e em velo-
cidade reduzida.
n Fiéis da missa da Penha: 
Será permitida passagem de 
veículos, apenas pelo acos-
tamento da Avenida Hilton 
Souto Maior, em velocidade 
reduzida e liberada travessia 
para Penha/Seixas de forma 
controlada, com alternação a 
circulação dos atletas e com 
orientação total dos agentes 
de mobilidade.
n usuários de ônibus:
As linhas 203 (Mangabeira/
Rangel), 207 (Penha/Rangel), 
5603 (Mangabeira Shopping) 
e 9901 (Mangabeira Sho-
pping/Valentina) sofrerão 
pequenas alterações, entre 
às 6h e 11h, no entanto, não 
haverá prejuízo aos usuários. 
Apenas na linha 207, no sen-
tido Centro/bairro, o ônibus 
seguirá pela Rua dos Escotei-
ros e acessar a rotatória da 
Hilton Souto Maior em dire-
ção a Penha. Já a linha 5603 
não estará atendendo a área 
de Detran e seguirá pela Rua 
Prefeito Luís Alberto M. Couti-
nho até acessar a rotatória da 
Hilton Souto Maior e a 9901 
seguirá pela Rua Walfredo 
Macêdo Brandão, Rua Paulino 
Santos Coelho, Santa Bárbara 
e terminal de bairro.

Foto: Divulgação/Semob

O percurso da Corrida 
Internacional de Ciclismo 
leva os atletas a passarem 
pelo Centro de Convenções, 
situado na PB-008
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Líder Atlético Mineiro recebe o Ceará, no Estádio do Mineirão, e o Fortaleza pega o Flamengo na Arena Castelão

A 25ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro será aber-
ta neste sábado, 9, com a 
realização de sete jogos e 
envolvem equipes situadas 
no G4 como o líder Atlético 
Mineiro, além de Flamengo, 
Palmeiras e Fortaleza. Na 
Arena Castelão, o Flamengo 
vai encarar o Fortaleza, às 
19h, novamente recheado 
de desfalques diante de um 
adversário que vem de uma 
importante vitória sobre o 
Fluminense no meio de se-
mana, no Maracanã, por 2 a 
0, enquanto o rubro-negro 
apenas empatou no interior 
de São Paulo com o Bragan-
tino. Ambos estão com 39 
pontos, mas o Fla tem uma 
vitória a mais.

Já o líder Atlético Mi-
neiro entra em campo mais 
cedo, às 16h30, no Mineirão, 
diante do Ceará. Cuca anda 
preocupado com o baixo ren-
dimento de seus principais 
jogadores como Hulk e Nacho 
Fernandez, mas espera uma 
imposição maior da equipe 
para se manter cada vez mais 
distantes dos adversários na 
busca pelo título. No meio de 
semana, o Galo empatou com 
o lanterna Chapecoense em 2 
a 2. Já o Ceará empatou sem 
gols diante do Internacional.

No mesmo horário, o 
Fluminense busca a reabili-
tação depois da derrota para 
o Fortaleza. O tricolor está na 
nona posição com 32 pontos 
e vai enfrentar, outra vez no 
Maracanã, o Atlético-GO, um 
adversário que faz uma boa 
campanha e ocupa a 11a posi-
ção com a mesma pontuação 
do tricolor carioca, mas perde 
nos critérios técnicos. O time 
goiano foi surpreendido du-
rante a semana pelo Athletico
-PR na derrota de 2 a 0.

Embalado pela boa vi-
tória de 3 a 1 sobre o Bahia, 
em casa, o Corinthians vai até 
a Arena Pernambuco medir 
forças com o Sport Recife, às 

16h30. Na rodada anterior, o 
Leão da Ilha mostrou seu po-
der de recuperação na compe-
tição ao derrotar o Juventude 
por 3 a 1. Antes, tinha vencido 
o Grêmio, em Porto Alegre, 
por 2 a 1 e segue na sua luta 
para fugir da zona de rebaixa-
mento. O “Timão” chegou na 
zona de classificação à Copa 
Libertadores e as atuações 
têm empolgado o técnico Syl-
vinho, principalmente com a 
volta do torcedor aos estádios.

Na Arena da Baixada, o 
Athletico-PR, um dos semi-

finalistas da Copa do Bra-
sil - vai enfrentar o Flamen-
go - recebe o Bahia, a partir 
das 19 horas. Derrotou o seu 
homônimo por 2 a 0, lá em 
Goiás, e tem tudo para subir 
mais na tabela diante de um 
adversário que está na zona 
de rebaixamento e perdeu do 
Corinthians por 3 a 1 na roda-
da passada.

No horário das 21 horas 
será a vez do Palmeiras  entrar 
em campo na Arena Allianz 
Parque diante do Bragantino. 
O time dirigido por Abel Fer-

reira vem de uma derrota para 
o América por 2 a 1, a oitava 
na competição, e segue bas-
tante criticado pela imprensa 
e torcedores. O técnico diz 
não se abater e sim trabalhar 
ainda mais no sentido de reen-
contrar o caminho das vitórias 
na caça ao líder da competi-
ção. O Bragantino vem de um 
empate diante do Flamengo e 
fecha o G6.

Fechando os jogos deste 
sábado, no Alfredo Jaconi, às 
21 horas, o Juventude busca a 
reabilitação diante do Améri-

ca Mineiro, o destaque da ro-
dada passa pela vitória sobre 
o Palmeiras.

Série B
Pelo Brasileiro da Série 

D, o Vasco tenta emplacar 
a quarta vitória seguida e 
assim se aproximar do G4. O 
time carioca joga às 21 horas, 
no Estádio Castelão, contra 
o Sampaio Correa. Mais dois 
jogos dão sequência com Vi-
tória x Confiança, às 19 horas, 
no Barradão; e CSA x Brus-
que, às 21 horas, no Rei Pelé.

Da Redação

Brasileirão segue hoje com
a realização de sete jogos
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Acusação contra CR7
deve ser arquivada
Um tribunal federal de Las 
Vegas, nos Estados Unidos, 
recomendou na última quin-
ta-feira o arquivamento do 
processo civil movido pela 
americana Kathryn Mayorga 
contra Cristiano Ronaldo. O 
jogador português é acusado 
de estupro e, por conta do 
caso, chegou a ser alvo de 
protesto em sua reestreia no 
Manchester United, há algu-
mas semanas. O juiz federal 
Daniel Albregts,  de Nevada, 
considerou, na decisão, que 
os advogados da Mayorga se 
basearam em documentos 
vazados e roubados, além de 
comunicações privadas. 

Eriksen tem futuro
incerto no futebol
O dia 12 de junho está mar-
cado para sempre na vida de 
Christian Eriksen. Ele fazia sua 
primeira partida com a camisa 
10 da Dinamarca em jogo pela 
Eurocopa, principal torneio de 
seleções do continente. O des-
tino do meia mudou antes 
mesmo do intervalo, quando 
sofreu uma parada cardíaca e 
caiu desacordado no gramado 
do Parker, em Copenhague, 
sendo reanimado ainda no lo-
cal. Três meses após o inciden-
te, ele retornou nesta semana 
à Internazionale, clube ao 
qual pertence, mas seu futuro 
dentro das quatro linhas ainda 
está distante e incerto.

Arrascaeta tem nova 
contusão na seleção
Mais um problema à vista no 
Flamengo. O meia Arrascaeta, 
que está com a seleção uru-
guaia, foi substituído ainda 
no primeiro tempo da parti-
da contra a Colômbia, pelas 
Eliminatórias para a Copa do 
Mundo de 2022. O jogador 
sentiu dores musculares na 
coxa. Arrascaeta começou 
a partida como titular, mas 
deixou o gramado aos 44 
minutos do primeiro tempo, 
substituído por De la Cruz. 
Caso seja confirmada uma le-
são muscular, Arrascaeta será 
o quarto jogador do elenco do 
Flamengo atualmente entre-
gue ao departamento médico.

Hamilton lidera os
treinos na Turquia
Atual líder do Mundial de Pi-
lotos, o inglês Lewis Hamilton 
consolidou o domínio apre-
sentado ontem e foi o mais 
rápido do dia nos treinos 
livres para o GP da Turquia, 
a 16.ª etapa da temporada 
2021 da Fórmula 1. O hep-
tacampeão, que vai perder 
10 posições no grid de lar-
gada em relação à posição 
a ser obtida no treino de 
classificação deste sábado 
por ter trocado seu motor, 
marcou 1min23s804 como 
sua melhor volta. Verstapen 
foi apenas o quinto, inclusive, 
superado pelo companheiro 
de equipe Sergio Perez.

Curtas

Com dificuldades, depois 
de um primeiro tempo abaixo 
do esperado, a seleção bra-
sileira derrotou de virada a 
Venezuela por 3 a 1, na noite 
da última quinta-feira, em Ca-
racas, e se manteve com 100% 
de aproveitamento nas Elimi-
natórias da Copa do Mundo 
de 2022 após nove jogos. Para 
vencer a lanterna, o técnico 
Tite teve de recorrer a alguns 
estreantes na segunda etapa, 
casos dos atacantes Raphinha e 
Antony. Eles mereceram gran-
de destaque do comandante.

"Tivemos alguns jogado-
res que tiveram dois trabalhos 
táticos. Raphinha, Antony, Ar-
tur (Cabral). E esses momen-
tos servem pra botar na arena! 
Bota na arena para jogar! Eu 
estava falando com o Juninho 
(Paulista, coordenador da sele-
ção) antes, é isso que estamos 
fazendo. Nossa campanha tem 
alguns desses momentos. E há 
oscilações e elas são do jogo. 
Tem que ser cascudo para 
saber que estava perdendo o 
jogo e se manter concentrado, 
com as peças que entram e dão 

a contribuição técnica", disse o 
treinador, que prosseguiu:

"No intervalo, eu coloquei 
para eles. Quando uma equi-
pe não está bem, é sempre 
o conjunto. Eu falei: 'Vocês 
precisam melhorar o desem-
penho individual de vocês'. 
A estrutura e equilíbrio, são 
minhas. Mas vamos elevar o 
nível técnico e a gente vai ter 
essas peças importantes que 

entraram. E nessa parcela de 
contribuição, vamos colocan-
do jovens. (Guilherme) Arana 
jogou muito e estreou. Quem 
nunca colocou uma camisa 
pesada... não é jogar no Co-
rinthians, no Atlético-MG, me 
desculpe, mas vem com uma 
expectativa muito grande. São 
duas grandes equipes, claro 
que sim, mas a expectativa. 
E aí o Arana foi para o jogo, 

natural. E esses jovens, vamos 
dando condições de colocá-los 
para jogar e ver suas próprias 
reações nos jogos", comentou.

O lateral-esquerdo Gui-
lherme Arana foi titular, mas os 
principais destaques entraram 
no segundo tempo. Antony 
balançou as redes e Raphinha 
participou dos lances dos três 
gols - dando assistência para 
o primeiro e para o último e 

criando a jogada do pênal-
ti, que originou o segundo 
- marcado pelo centroavante 
Gabriel.

Tite reconheceu que a 
seleção brasileira teve pro-
blemas no primeiro tempo, 
mas viu uma atuação "de alto 
nível" nos 45 minutos finais. 
"Está correto que não tivemos 
o processo de criação e con-
clusão, com exceção de 10, 15 
minutos, que teve uma bola no 
poste (de Éverton Ribeiro, aos 
21 minutos) e outros dois lan-
ces. Venezuela teve gol, termi-
nou melhor primeiro tempo. 
Tivemos um segundo tempo 
de alto nível, com entradas de 
peças que nos deram não só os 
gols, mas o desempenho para 
ter a vitória", analisou.

Com 27 pontos após nove 
partidas, o Brasil lidera com 
folga as Eliminatórias. Nesta 
rodada tripla de outubro, a 
seleção volta a campo nes-
te domingo, às 18 horas (de 
Brasília), para enfrentar a 
Colômbia, em Barranquilla. 
Na próxima quinta-feira, às 
21h30, o adversário será o 
Uruguai, na Arena Amazônia, 
em Manaus.

Tite destaca a atuação dos estreantes
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico Tite vibra com o gol de pênalti marcado por Gabriel Barbosa na vitória de 3 a 1 sobre a Venezuela

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O técnico Cuca está preocupado 
com o baixo rendimento de Hulk 

nos últimos jogos e espera uma 
melhor atuação dele hoje

Agência Estado
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Referência da chamada “geração Coca-Cola”, cantor ainda encanta mentes e comportamento de boa parte da “geração internet”

Renato Russo permanece jovem 
e atual nos 25 anos de sua morte

Não há como não dizer: o can-
tor e compositor Renato Russo está 
na lista dos principais nomes da 
música popular brasileira. E mais: 
na “disputa” preferencial da juven-
tude – ao lado de Cazuza, Cássia El-
ler, Raul Seixas, Herbert Viana, Rita 
Lee, Erasmo Carlos, Jerry Adriane e 
outros tantos –, o eterno “líder da 
geração coca-cola” é um dos prin-
cipais ícones do chamado pop-rock 
brasileiro.

Na segunda-feira, 11 de outu-
bro, é o dia dos 25 anos da morte 
de Renato Russo. Pelo país afora, 
muitas homenagens estão progra-
madas para reverenciar o nome do 
eterno líder da banda Legião Urba-
na, que sempre, nas duas últimas 
décadas e meia, foi alvo de regis-
tros nos diversos campos das artes: 
na literatura, no cinema, no teatro...

A produtora Gávea Vídeos, por 
exemplo, anunciou recentemente 
que vai produzir um documentário 
(e série) sobre o artista em formato 
diferente: apenas os pertences dele 
serão usados em ‘Será o Renato 
falando dele mesmo’. Ela assinou 

contrato de exclusividade e autori-
zação com a Legião Urbana Produ-
ções para criar o documentário a 
partir do acervo do compositor que 
conta com mais de seis mil itens 
pessoais, entre roupas (como a fa-
mosa bata branca), objetos (como 
a coleção de anjos e o baralho de 
tarô), móveis, desenhos, fotos e 
gravações, os raros e íntimos diá-
rios, cadernos e manuscritos em 
geral.

Bianca de Felippes , que está à 
frente da Gávea Vídeos, já produ-
ziu o espetáculo ‘Renato Russo – O 
Musical’ e os longas-metragens ‘Fa-
roeste Caboclo’ (2013) e ‘Eduardo 
e Mônica’ (ainda sem data de es-
treia), dirigidos pelo diretor brasi-
liense René Sampaio.

Já na mesma data que registra 
os 25 anos da morte do cantor, a 
banda ribeirão-pretana Somos Tão 
Jovens sobe ao palco do Theatro 
Pedro II, em Ribeirão Preto, inte-
rior de São Paulo, para um show 
exclusivo que marcará um tributo a 
Renato Russo, um dos mais emble-
máticos artistas da história recente 
do rock brasileiro.

Entre outras tantas homena-
gens e lembranças, uma coisa é 

certa: Renato Russo, além de ser 
uma referência musical na vida e 
nas mentes dos ex-jovens que vi-
veram os anos de 1980, permanece 
ainda mais jovem em meio a uma 
juventude hoje misturada nas mais 
diversas tendências da “geração in-
ternet”.

Renato Russo é o nome artís-
tico de Renato Manfredini Júnior, 
nascido no Rio de Janeiro, a 27 de 
março de 1960, e que, na mesma ci-
dade fluminense, morreu em 11 de 
outubro de 1996. O cantor, compo-
sitor, produtor e multi-instrumen-
tista, que abraçou a capital federal 
do país, continua célebre por ter 
sido líder, vocalista e fundador da 
banda de rock Legião Urbana.

Lembrando que, antes de fun-
dar a banda, Renato integrou o 
grupo musical Aborto Elétrico, do 
qual saiu devido aos constantes 
desentendimentos com o bateris-
ta Fê Lemos. Adotou o sobrenome 
artístico Russo em homenagem ao 
inglês Bertrand Russell, ao suíço 
Jean-Jacques Rousseau e ao francês 
Henri Rousseau... Enfim, Renato se 
foi nos seus 36 anos de idade, mas 
deixa um eterno legado para as ju-
ventudes vindouras.

Artigo Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

Christiano Lauritzen foi um dos mais 
interessantes personagens da história de 
Campina Grande, um dinamarquês que, em 
1867, aos 21 anos de idade, emigrou para o 
Brasil e passou anos como caixeiro viajante 
pelas cidades, vilas e lugarejos das províncias 
do Nordeste na mascateação de joias e 
bijuterias até que, nessas idas e vindas, em 1880 
acabou por fixar-se em Campina Grande, que à 
época contava três mil habitantes.

Com 34 anos de idade, ele chegou à cidade 
como um simples vendedor ambulante, mas, 
apesar de ter pouca instrução, era um moço 
cativante, com seu sotaque estrangeiro, lábia 
de mercador, porte alto, louro e de olhos azuis, 
que logo encantou a jovem filha do Coronel 
Alexandrino Cavalcante de Albuquerque, e 
talvez até o próprio Coronel, que na época era 
o maior líder político da cidade, além de ser o 
mais próspero comerciante, fazendeiro e maior 
proprietário de terrenos urbanos da região.

Mal se estabelecendo na cidade, o velho 
Coronel Alexandrino lhe deu a mão da filha em 
casamento, com quem teve dez filhos, e uma 
casa de dois pavimentos na Rua Grande, onde 
o gringo estabeleceu domicílio e uma loja de 
fazendas e miudezas, a chamada “Caza Ingleza”.

Em 1890, por influência do sogro, ele foi 
elevado a chefe local do Partido Conservador 
e, com o advento da República, ocorrido nesse 
mesmo ano, o jovem Lauritzen foi nomeado 
presidente do Conselho de Intendência (cargo 
semelhante ao de prefeito da cidade) que 
assumiu e se manteve até 1892, vindo depois, 
em 1904, a ser nomeado prefeito do município, 
exercendo essa honrosa posição com mão-de-
ferro por ininterruptos 19 anos. É indubitável 
que Lauritzen foi o prefeito de Campina Grande 
que mais tempo passou à frente do cargo 
e o único estrangeiro a ocupar o executivo 
municipal campinense.

Embora forasteiro, nos 43 anos em 
que esse misterioso dinamarquês viveu 
em Campina Grande foi apaixonadamente 
envolvido pelo desenvolvimento da comuna, 
tornando-se um dos homens mais influentes 
da Província e um dos maiores benfeitores de 
Campina. Deve-se a ele a chegada da ponta da 
linha de trem, que foi um determinante marco 
histórico para o desenvolvimento econômico 
da cidade, e foi o gringo também o responsável 
pela construção do Açude de Bodocongó, a 
criação de um jornal local e a instalação da luz 
elétrica na cidade.

Sua morte ocorreu na madrugada de 18 de 
novembro de 1923, ele tinha 76 anos, ocupava 
ainda o cargo de prefeito da cidade, mas já 
vinha numa longa e dolorosa agonia. Conhecido 
por sua inquebrantabilidade, sua morte tomou 
a cidade de um profundo pesar e seu cortejo 
fúnebre reuniu cerca de duas mil pessoas, entre 
gente simples que seguia a pé, e um comboio de 
quarenta e oito automóveis, com autoridades e 
até adversários políticos, pois toda a cidade lhe 
demonstrava respeito e certa admiração.

O corpo saiu de seu palacete, na Rua 
Maciel Pinheiro, sendo levado primeiro 
à Igreja Matriz, onde o vigário realizou a 
encomendação solene de sua alma, ficando 
muita gente fora do templo, insuficiente para 
acomodar tão numerosa população. Durante o 
saimento do cortejo mortuário, a cidade inteira 
iluminou-se, quando o gerente da “Empresa-
Luz-Campina-Grande”, mandou acender todos 
os lampadários da iluminação pública em 
honra ao ilustre falecido.

Quando o féretro chegou no Cemitério 
do Monte Santo, no portão de entrada um 
destacamento policial prestou honras militares 
ao morto, que era Coronel da Guarda Nacional e, 
antes do corpo ser levado à gaveta do ostentoso 

O funeral de Christiano Lauritzen

1047 — Papa Clemente II
1901 — Olyntho José Meira de Vasconcelos, magistrado e político (PB)
1930 — João Suassuna, político (PB)
1958 — Papa Pio XII
1967 — Che Guevara, líder revolucionário argentino
1974 — Oskar Schindler, empresário alemão
1985 — Emílio Garrastazu Médici, 
militar, ditador e político brasileiro, 28º presidente do Brasil
1999 — João Cabral de Melo Neto, poeta e diplomata brasileiro
2001 — Roberto Campos, economista brasileiro
2005 — Clóvis Bornay, museólogo e carnavalesco brasileiro
2013 — Norma Bengell, 
atriz, cineasta, produtora, cantora e compositora brasileira
2018 — Joaquim Sérgio Madruga, desembargador (PB)
2020 — Cecil Thiré, ator e diretor brasileiro

Mortes na História

Obituário

Aforismo
“Um homem que pensa que a morte é 

contra a vida nunca pode ser não-violento. 
É impossível. Um homem que acha 

que a morte é o inimigo nunca pode 
estar à vontade, em casa.”

(Osho)
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Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Sivaldo Alves Barreto (Bagaceira)
7/10/2021 – Aos 36 anos, em Santo Estêvão (BA), 
assassinado. Vereador do PSD da cidade baiana de 
Ipecaetá, a cerca de 165 quilômetros de Salvador 
(BA). Foi morto a tiros dentro de um bar. O caso está 
sob investigação da polícia. Foi eleito com 603 votos.

Foto: Redes Sociais

José Roberto da Rocha Bernardo (Beto Fininho)
7/10/2021 – Aos 63 anos. Compositor da Escola 
de Samba Portela. Estava na Ala de Compositores 
da agremiação carnavalesca há 27 anos. Fez parte 
do Conjunto do Ary do Cavaco, participou de vários 
concursos de samba-enredo.

Foto: Portela

Nani
8/10/2021 – Aos 70 anos, em Belo Horizonte (MG), 
vítima da covid-19. Cartunista criador da tira ‘Vereda 
Tropical’. Mineiro de Esmeraldas, localizada na região 
metropolitana da capital mineira, ele estava fazendo 
isolamento em sua cidade natal, mas foi infectado.

Foto: TV Globo

Renato Russo é o nome artístico de Renato Manfredini Júnior, um carioca que se instalou em Brasília e embala gerações com suas canções 

Foto: Miriam Fichtneer/Estadão

túmulo da família, na alameda principal do 
campo santo, diversos oradores falaram em 
honra ao dinamarquês que, em grau expressivo, 
tanto contribuiu para o desenvolvimento da 
cidade de Campina Grande.

Em última análise, embora sujeito às 
limitações impostas às criaturas, não dá para 
suprimir, pura e simplesmente, Christiano 
Lauritzen da relação dos grandes ícones de 
Campina Grande. Naquele dia cinza, os carris da 
via férrea da morte conduziram ao túmulo um 
dos maiores propagadores de luz que já brilhou 
nessas paragens, pois, como já diz o amigo 
Ribamildo Bezerra: “Não somos sóis”.

(Vanderley de Brito é historiador, 
arqueólogo, pesquisador e presidente do 
Instituto Histórico de Campina Grande – IHCG)

Foto: Reprodução
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00033/2021
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 DP00033/2021, 
que objetiva: Perfuração de poços artesianos na rocha cristalina com profundidade mínima de 
50 metros e incluso revestimento no diâmetro de 6, até a rocha cristalina, incluindo ensaio de 
vazão de 24 horas e análise fisico–quimica da água do munícipio de Alcantil – PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 
05333417440 - R$ 110.000,00.

Alcantil - PB, 08 de Outubro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00003/2021, que objetiva: Pres-
tação de serviços especializados de saúde, compreendendo a Realização de Exames Diversos para 
atender as necessidades de Saúde Pública do município de Alcantil – Paraíba, conforme anexo I do 
Edital de chamamento público. Prestação de serviços especializados de saúde, compreendendo a 
Realização de Exames Diversos para atender as necessidades de Saúde Pública do município de 
Alcantil – Paraíba, conforme anexo I do Edital de chamamento público; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: F & P LABORATORIO DE ANALISES 
CLINICAS LTDA - R$ 374.480,00.

Alcantil - PB, 07 de Outubro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Perfuração de poços artesianos na rocha cristalina com profundidade mínima de 50 
metros e incluso revestimento no diâmetro de 6, até a rocha cristalina, incluindo ensaio de vazão de 
24 horas e análise fisico–quimica da água do munícipio de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00033/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SEC DE AGRICULTURA E 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. 
VIGÊNCIA: até 08/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
25129/2021 - 08.10.21 - ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO 05333417440 - R$ 110.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços especializados de saúde, compreendendo a Realização de 
Exames Diversos para atender as necessidades de Saúde Pública do município de Alcantil – Pa-
raíba, conforme anexo I do Edital de chamamento público. Prestação de serviços especializados 
de saúde, compreendendo a Realização de Exames Diversos para atender as necessidades de 
Saúde Pública do município de Alcantil – Paraíba, conforme anexo I do Edital de chamamento 
público. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Alcantil: 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESEN-
VOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 10.301.1008.2026 - DESENVOLVER AS 
ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS ELEMENTOS DE DESPESAS: 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 08/10/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25128/2021 - 08.10.21 - F & P LABORATORIO 
DE ANALISES CLINICAS LTDA - R$ 374.480,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00049/2021, Contratação 

de empresa do ramo pertinente para aquisições parceladas de Pães, Bolos, Bolachas e outros, 
destinados ao atendimento de diversos setores da Administração, para o dia 14 de Outubro de 
2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela 
Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 08 de Outubro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00042/2021, que objetiva: Contratação de 
Serviços de Mão de Obra em Serralharia para as diversas aplicações nos prédios públicos deste 
município de Arara/PB; ADJUDICO o seu objeto a: VALDECI DE GOIS LIMA 17810627813 - R$ 
201.750,00.

Arara - PB, 04 de Outubro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00042/2021, que objetiva: Contratação de Serviços 
de Mão de Obra em Serralharia para as diversas aplicações nos prédios públicos deste município 
de Arara/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: VALDECI DE 
GOIS LIMA 17810627813 - R$ 201.750,00.

Arara - PB, 09 de Outubro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Serviços de Mão de Obra em Serralharia para as diversas apli-
cações nos prédios públicos deste município de Arara/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00042/2021. DOTAÇÃO: 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
15.452.1002.2041 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Arara e: CT Nº 00096/2021 - 05.10.21 - VALDECI DE GOIS LIMA 17810627813 
- R$ 201.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
GABINETE DO PREFEITO

Comunicamos ao público em geral que a empresa RETA  CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA, CNPJ Nº: 40.761.924/0001-25, foi punida com aplicação da sanção prevista Na lei 8666/93:  
a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do 
contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – suspen-
são temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
de até 02 (dois) anos; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; f – simultaneamente, qualquer 
das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93, conforme fundamentação integrante do 
processo administrativo próprio, notadamente no parecer da Procuradoria Jurídica, que passa a 
integrar a presente decisão como se aqui integralmente transcrita. Publique-se.

Araruna-PB, 30 de setembro de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Pavimentação Asfáltica nas ruas: João Pessoa, Abelardo Targino e Trecho da 
Av. Semeão Leal, na cidade de Araruna /PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00011/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021 – Recursos Próprios do Município/Outros Recursos 
02.080 – Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos 15.452.0008.1023 – Saneamento, 
Drenagem, Pavimentação Asfáltica, Recuperação de Calçamento e Melhorias de Vias Públicas 
Elemento de Despesa: 44.90.51.99 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 04/01/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00063/2021 - 07.10.21 - EMPROTEC 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 489.980,52.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios (itens remanescentes) da Agricultura 
Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar – PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 29 de outubro de 2021, na sala da referida comissão, 
sediada na Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB. Neste mesmo local, data e horário será 
realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 08 de outubro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
OBJETO: Execução dos serviços de transportes escolar destinado a rede de ensino estadual 

deste Município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: ALG CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; CRISTIANO SANTOS DA SILVA; DENISE MOURA DO NASCIMENTO – EPP; 
JOSE FERREIRA DE CARVALHO; 24.580.313/0001-24; 07.815.978/0001-50, para continuidade dos 
trabalhos, que será realizado no dia 15 de outubro de 2021 às 08:00 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) 99385-3266. No prédio da Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 08 de outubro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS 

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS–PB. LICITANTE DE-
CLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: N E CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - Valor: R$ 288.009,12. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro 
- Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3559–1021. 
E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 04 de Outubro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2021, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO 
DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS–PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: N E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 
- R$ 288.009,12.

Bom Jesus - PB, 05 de Outubro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00022/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00022/2021, 
onde se lê: “FUNDO MUNICIPAL DE BOM JESUS -PB”; leia-se: “PREFEITURA MUNICIPAL BOM 
JESUS-PB”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 08 de Outubro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS 

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BOM JESUS–PB. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2021. DOTAÇÃO: 26.782.1001.2016 MANUTENCAO E 
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 0010000.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA. VIGÊNCIA: até 05/10/2022. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 00075/2021 - 05.10.21 - N E 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 288.009,12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 08:30 
horas do dia 21 de Outubro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/
PB, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DESTE EDITAL. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 13.979/20; 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 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-
-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 08 de Outubro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO DESTINADO ÀS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB. Abertura da sessão pública: 
10:00 horas do dia 28 de Outubro de 2021. 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 Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 08 de Outubro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
A Pregoeira Oficial torna público que foram impetrados Recursos pelas empresas VIVA SAÚDE 

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA e TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, 
e que a empresa RS DOS SANTOS COMÉRCIO EIRELI, apresentou contrarrazões. Após a análise e 
parecer do setor técnico, foi julgado improcedente o recurso interposto por VIVA SAÚDE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA e julgado procedente o recurso oriundo da empresa TECNOCENTER 
MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES. Informações: no horário das 12:00 Às 18:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: 
www.conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 08 de outubro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão eletrônico nº 05/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de carne 
bovina – tipo moída, destinada ao atendimento da merenda escolar para os alunos matriculados e 
assistidos pela rede municipal de ensino, exercício 2021; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 31.131.079/0001-13, 
R$ 12.438,80. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do Termo de 
Contrato, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 08 de Outubro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão eletrônico nº 06/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de FRUTAS e HORTALIÇAS destinadas ao atendimento da Merenda Escolar para os alunos 
matriculados e assistidos pela Rede Municipal de Ensino, Creches, Sopão, Fundos Municipais 
de Saúde e Assistência Social e demais Secretarias Municipais, exercício 2021; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ DA SILVA FERREIRA 09609808492 – 
CNPJ: 17.599.154/0001-44, R$ 17.053,72. Fica a empresa vencedora do certame convocada para 
a assinatura do Termo de Contrato, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 08 de Outubro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE TODOS OS PRÉDIOS 
PERETENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PRAÇAS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS 
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS-
TRUÇÃO LTDA ME - R$ 229.207,70; ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS - R$ 63.402,70; 
TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - R$ 73.322,51.

Dona Ines - PB, 22 de Setembro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A 
MANUTENÇAO DE TODOS OS PRÉDIOS PERETENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
PRAÇAS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DO CORRENTE ANO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00034/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 04.122.1001.2004 – Manter as Ativ da Secret Adm e 
Financas; 04.123.1001.2007 –Manter as Atividades da Tesouraria e Contabilidade; 12.361.2007.2014 
Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE; 15.452.1001.2027 – Manter Atividades do Setor 
de Urbanismo; 15.452.1001.2027 – Manter Atividades do Setor de Urbanismo; 08.122.0037.2025 
– Manutenção da Secretaria de Assistencia Social e Habitação. 3390.30 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00141/2021 - 28.09.21 - BN COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA ME - R$ 229.207,70; CT Nº 00142/2021 - 28.09.21 - ELIETE GONÇALVES 
PEREIRA DE BARROS - R$ 63.402,70; CT Nº 00143/2021 - 28.09.21 - TEIXEIRA MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA ME - R$ 73.322,51.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00046/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2021 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e ADRIANO DE LIMA 
SOUZA - ME - R$ 6.120,00 – SEIS MIL CENTO E VINTE REAIS - CT Nº 00389/2021 – 27.09.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00046/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 27.09.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA

PREGÃO PRESENCIAL 00095/2021
Em relação a PREGÃO PRESENCIAL de nº 00095/2021, objetivando Contratação de empresa 

especializada em assessoria na área de educação para atender as demandas conforme solicitação 
.Dotação consignada no orçamento vigente, fica retomada a data de 15/10/2021 as 08h30 min para 
continuação e prosseguimento ao processo em tela  no endereço supracitado: sediada na Rua 
Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira,08 de Outubro  de 2021 
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA

TOMADA DE PREÇOS 00009/2021
Em relação a TOMADA DE PREÇOS de nº 00009/2021, objetivando Construção da 1ª etapa 

das calçadas do canal do Juá – Av. Juscelino Kubitschek, Canal do Juá, em Guarabira/PB. Dotação 
consignada no orçamento vigente, fica retomada a data de 14/10/2021 as 09h00 min para continuação 
e prosseguimento ao processo em tela  no endereço supracitado: sediada na Rua Antônio André, 
39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira,08 de Outubro  de 2021 
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
 A Câmara Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade  PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 00002/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa para serviços 
de assessoria de recursos humanos, elaboração da folha de pagamentos e acompanhamento da 
implementação da obrigatoriedade do E-SOCIAL e envio das informações mensais ao TCE PB, 
cuja abertura será no dia 25.10.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Joaquim Lopes Ribeiro, 35, Centro – Ibiara - PB. Contatos pelo e-mail camaramunicipalibiara@
hotmail.com .

Ibiara - PB, 08 de Outubro de 2021.
PRISCILA ÉRICA MARQUES DA SILVA 

PREGOEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ESTRADAS VICINAIS NA COMU-

NIDADE COCHOS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE IGARACY – PB, ATENDENDO AO Contrato 
de Repasse MDR 907113/2020 – OPERAÇÃO Nº 1073760–59/2020. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: DEL ENGENHARIA – EIRELI - Valor: R$ 
282.074,32. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.  

Igaracy - PB, 05 de Outubro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO referente à obra de 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS DO BAIRRO PORTAL 
DO SOL – LOTE 06. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAVE CGM: 3XOT-2VAB-Z1FG-HIER

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09026/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/040856
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº892243

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A 
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
– SEDEC, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos Decretos 
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO 
o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima iden-
tificado, em favor da empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob 
o nº 29.843.035/0001-74,a qual foi vencedora dos:

ITEM 05 (ALICATE DE COMPRESSÃO HIDRÁULICO), com valor unitário de R$ 1.113,42 (um 
mil, cento e treze reais e quarenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 2.226,84 (dois 
mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos); ITEM 34 (BROCA MATERIAL: AÇO 
RÁPIDO, DIÂMETRO: 1,2 POL, TIPO HASTE: PARALELA),com valor unitário de R$ 3,09 (três reais 
e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 309,00 (trezentos e nove reais); ITEM 35 (BROCA, 
MATERIAL: AÇO RÁPIDO HSS, DIÂMETRO: 6,30 MM, TIPO HASTE: PARALELA, COMPRIMEN-
TO: 101 MM),com valor unitário de R$ 6,61 (seis reais e sessenta e um centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 661,00 (seiscentos e sessenta e um reais); ITEM 36 (BROCA, MATERIAL: AÇO 
RÁPIDO, DIÂMETRO: 9,70 MM, TIPO HASTE: PARALELA, COMPRIMENTO: 133 MM),com valor 
unitário de R$ 23,96 (vinte e três reais e noventa e seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 
2.396,00 (dois mil, trezentos e noventa e seis reais); ITEM 37 (BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, 
DIÂMETRO: 5,16 POL, APLICAÇÃO: MATERIAL FERROSO EM GERAL, NORMAS TÉCNICAS: 
DIN 338),com valor unitário de R$ 11,82 (onze reais e oitenta e dois centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 1.182,00 (um mil, cento e oitenta e dois reais); ITEM 38 (BROCA, MATERIAL: AÇO 
RÁPIDO, DIÂMETRO: 3,16 POL, TAMANHO: MÉDIO, TIPO HASTE: CILÍNDRICA),com valor 
unitário de R$ 4,44 (quatro reais e quarenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 
444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais);ITEM 40 (BROCA, MATERIAL: AÇO RÁPIDO HSS, 
DIÂMETRO: 5 MM, COMPRIMENTO: 80 MM),com valor unitário de R$ 3,43 (três reais e quarenta 
e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais);ITEM 41 
(BROCA WÍDIA),com valor unitário de R$ 8,35(oito reais e trinta e cinco centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 417,50 (quatrocentos e dezessete reais e cinquenta centavos);ITEM 48 (BROCA WÍDIA, 
MATERIAL CORPO: AÇO, DIÂMETRO: 16 MM, COMPRIMENTO: 300 MM, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: ENCAIXE TIPO SDS PLUS),com valor unitário de R$ 44,16 (quarenta e quatro reais e 
dezesseis centavos), perfazendo o valor total de R$ 883,20 (oitocentos e oitenta e três reais e vinte 
centavos); ITEM 73 (CORRENTE SOLDADA, MATERIAL: FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: 
ZINCADO, FORMATO ELOS: CURTO E SOLDADO, BITOLA: 3,8 POL, COMPRIMENTO: 53 MM, 
LARGURA: 35 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTÊNCIA RUPTURA MÍNIMA 3.200 
KG),com valor unitário de R$ 41,43 (quarenta e um reais e quarenta e três centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 6.214,50 (seis mil, duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos); ITEM 84 
(LIXA, MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO: LIXA FERRO, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO 
GRÃO: 220, COMPRIMENTO: 300 MM, LARGURA: 200 MM),com valor unitário de R$ 2,44 (dois 
reais e quarenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 244,00 (duzentos e quarenta 
e quatro reais); ITEM 91 (ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO, TIPO SAPATA: ANTIDERRA-
PANTE, QUANTIDADE DEGRAUS: 15 UN, ALTURA FECHADA: 4,70 M, ALTURA ABERTA: 8,40 
M, MATERIAL: ALUMÍNIO),com valor unitário de R$ 869,56 (oitocentos e sessenta e nove reais e 
cinquenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 8.695,60 (oito mil, seiscentos e noventa 
e cinco reais e sessenta centavos);ITEM 93 (ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL: FERRO GALVA-
NIZADO, NÚMERO DEGRAUS),com valor unitário de R$ 220,74 (duzentos e vinte reais e setenta 
e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 11.037,00 (onze mil e trinta e sete reais); ITEM 
96 (HASTE ADAPTADORA COM ENCAIXE TIPO SDS PLUS, 8,4 X 1,5 CM),com valor unitário de 
R$ 20,94 (vinte reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 104,70 (cento e 
quatro reais e setenta centavos). O valor total dos itens é de R$ 35.158,34 (trinta e cinco mil, cento 
e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

O valor global dos itens é de R$ 35.158,34 (trinta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e 
trinta e quatro centavos).A Pregoeira Oficial informou que os itens 1, 2, 3, 4, 6, 20, 21, 22, 23, 33, 
39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 81, 82, 83, 90, 92, 94, 
124, 160, 161, 169, 170 e 172foram considerados fracassados, e os itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191 
foram considerados desertos. Em consequência, fica convocado o proponente para a assinatura 
da Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 06 de outubro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: 47QV-ASXS-ZICF-H1BB
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09036/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/073861
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 900800
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais didático-pedagógicos para 

uso coletivo nas salas de aula da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 
Rede Municipal de João Pessoa-PB.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 13/10/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 25/10/2021, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 11 de 
outubro de 2021.

João Pessoa, 08 de outubro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: O5K4-ASO0-UA5M-FH82
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09033/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/067497
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº901247
OBJETO:Pacote de serviços de dados, para tráfego ilimitado, incluindo a assinatura de provedor 

de acesso à internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea mínima de 40% (quarenta 
por cento) da velocidade máxima especificada pela Anatel para 4G, com franquia mensal de 20 
GB e com o fornecimento de CHIP/SIM-Card pelo período de 12 meses.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site 
www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 11/10/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 22/10/2021, às 08h30 e disputa às 09h00. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de11 de 
outubro de 2021.

João Pessoa, 08 de outubro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho
Pregoeira Oficial CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.060/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO 
FLUXO DE MATERIAIS DA GERÊNCIA DE MEDICAMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
(GEMAF) DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE JOÃO PESSOA – PB.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/074436.
Data da sessão: 25/10/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
O Edital ficará disponível a partir do dia 13/10/2021 no Portal de Compras da SEAD e Portal da 

Transparência do Município de João Pessoa, acessando os seguintes links: https://seadlicitacao.
joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes.

João Pessoa, 08 de Outubro de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 03.980/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.033/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTA-

LAÇÃO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO E PORTÕES EM AÇO, E CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GRADES E PORTÕES EM METAL, PARA SUPRIR 
AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes no Processo nº. 03.980/2021, referente ao Pregão Ele-
trônico nº. 10.033/2021, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação, com base no Parecer 
Técnico do Setor Solicitante, HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor da empresa: 
ALUMINA COMERCIAL LTDA ME sob o CNPJ nº 13.033.569/0001-03, item G1 e G2, perfazendo o 
valor global de R$ 210.600,00 (Duzentos e dez mil e seiscentos reais), classificada pelo critério de 
menor preço por item, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 
13º, inciso VI, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, 
em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do Contrato, sem prejuízo das 
sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 48 § 2o 
do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

João Pessoa, 08 de Outubro de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0017/2021
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e CONVOCA aos interessados para continuidade do certame abaixo descrito PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 0017/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Sistema de Registro de preços 
para eventual aquisição de material de construção. Data: 13/10/2021 às 14h00min (Horário Local) no 
Setor de Licitações da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB 
no horário de expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@
gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 08 de outubro de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE CONTINUIDADE E ABERTURA DE PROPOSTAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0016/2021
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e CONVOCA aos interessados para continuidade e a abertura das propostas do certame abaixo 
descrito PREGÃO PRESENCIAL nº. 0016/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Sistema 
de Registro de preços para eventual aquisição de material elétrico. Data: 14/10/2021 às 14h00min 
(Horário Local) no Setor de Licitações da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro 
- Matinhas - PB no horário de expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: 
cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 08 de outubro de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE CANCELAMENTO DE SESSÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através da sua CPL torna público o cancelamento da sessão 

pública que seria realizada às 09h00min (nove horas) do dia 14/10/2021, da Tomada de Preços Nº 
004/2021 (Processo Administrativo Nº 101/2021). Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviços no transporte de passageiro e outros serviços de interesses da municipalidade. 
Motivo do cancelamos: Readequação do instrumento convocatório. 

Livramento-PB, 08 de outubro de 2021
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 005/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 

pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão eletrônico do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MAMANGUAPE. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Abertura das propostas: 25/10/2021 às 09h00mim. (horário de Brasília). O edital 
e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.com.
br e https://www.mamanguape.pb.gov.br/pregao-eletronico/. 

Mamanguape-PB, 07 de Outubro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 006/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 

pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão eletrônico do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE USO AMBULATORIAL E DE AUDIOMETRIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. Endereço eletrônico onde será realizado 
o pregão: www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas: 27/10/2021 às 09h00mim. 
(horário de Brasília). O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.
portaldecompraspublicas.com.br e https://www.mamanguape.pb.gov.br/pregao-eletronico/. 

Mamanguape-PB, 07 de Outubro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a REPUBLICAÇÃO da  licitação sob mo-
dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento 
de insumos (materiais médicos e EPI) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Manaíra – PB e no enfrentamento a Pandemia da Covid – 19, que estava prevista para a seguinte 
data: Data e horário do recebimento das propostas: até às 13:25hs/min do dia 08/10/2021. Data e 
horário do início da disputa: 13:30hs/min do dia 08/10/2021. Ficando republicada para a seguinte 
data: Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25hs/min do dia 25/10/2021. Data e 
horário do início da disputa: 09:30hs/min do dia 25/10/2021 Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão 
ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 07 de Outubro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA DE MANAÍRA
AVISO DE ABERTURA

DE PROPOSTA DE PREÇOS
O presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Manaíra torna público 

para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 
00005/2021, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Recuperação em 
paralelepípedo e esgotamento sanitário nas principais vias do Município de Manaíra/PB, que a 
abertura dos envelopes de proposta de preços será realizada no dia 15/10/2021 às 09:30 horas 
no mesmo local da primeira reunião.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL na 
Rua José Rosas, s/n - Centro - Manaíra- PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. 

Manaíra - PB, 07 de Outubro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
TERMO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2021
OBJETO: Aquisição de mobiliários escolares destinados as unidades de ensino da rede pública 

de Mari PB.
A Prefeitura Municipal de Mari-PB, representado por seu Prefeito Constitucional, o Senhor AN-

TONIO GOMES DA SILVA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 49 e 
seus parágrafos da lei 8.666/93, considerando que foi detectado algumas informações divergentes 
na peça editalícia, considerando o respeito aos princípios do julgamento objetivo e a seleção da 
proposta mais vantajosa, considerando a necessidade de retificação das inconsistências no termo 
convocatório. Decide:

REVOGAR o edital de Pregão Eletrônico nº 003/2021
Mari, 07 de outubro de 2021.

ANTONIO GOMES DA SILVA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2021

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição parcelada de equipamentos para instalação 

de consultório odontológico, com o objetivo de atender as necessidades da secretaria de saúde 
do município de Nazarezinho-PB

VENCEDORES:
INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELLI EPP – CT: 225/2021 

com o valor de R$ 1.348,00 (mil e trezentos e quarenta e oito reais); DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA -CNPJ: 40.876.269/0001-50 – CT:226/2021 com o valor 
de R$ 13.750,00 (treze mil e setecentos e cinquenta reais).

Data dos contratos: Nazarezinho, 06 e 08 de outubro de 2021
VIGÊNCIA:  31 de dezembro de 2021.

MARCELO BATISTA VALE
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0006/2021, em 04.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DE COMBUSTÍVEL SS LTDA 
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer 

combustíveis com o abastecimento no município de Piancó, atendendo as necessidades de todas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2021. 

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 06 de Outubro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00024/2021, em 05.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA JOSÉ MARTINS - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás GLP 

para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 08 de Outubro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00090/2019, em 26.03.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços técnicos especializados de cadastramento de imóveis urbano 

com implantação e cobrança de IPTU do Município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 08 de Outubro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Outubro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 
SOBRE PARALELEPÍPEDOS – CT 1064771–77/2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 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) 3390–1110/3390–1140. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 08 de Outubro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 11:00 horas do dia 26 de Outubro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, CONFORME CT 1069654–49/2019. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 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) 
3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 08 de Outubro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2021
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.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de 
AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE BUCAL. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de 
outubro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 08 de outubro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 21 de outubro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTURAS E GRADES METÁLICAS E DE ALUMINIO NO 
MUNICIPIO DE QUEIMADAS. 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 001/10; 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 08 de outubro de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
O Município de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira legalmente constituído pela Portaria nº 

011/2021, de 04/01/2021, torna público para conhecimento de todos que a licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021, tendo por objeto: Aquisição de Baú Carga Geral Novo para 
caminhão pertencente ao Município de Santa Luzia/PB, que teve abertura em 08/10/2021 às 08:00 
horas, não acudiram interessados pela terceira vez publicada, foi declarada licitação DESERTA. 
Informações: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 08 de outubro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00036/2021, que objetiva: Aquisição de 02 (dois) veículos novos, zero km, Tipo Van ou Minibus, 
para atender as necessidades das Secretarias de Saúde e Educação do Município de Santa Luzia/
PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): - COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, 
CNPJ: 10.754.828/0001-99 Item(s): 1, Valor: R$ 460.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 08 de outubro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 08 de outubro de 2021. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 049/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DE COMBATE A 
PANDEMIA DA COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- DIEGO DE OLIVEIRA SILVA 10184530750
CNPJ: 32.539.323/0001-44
Valor R$: 456.000,00
- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$: 88.000,00
- HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS - EIRELI
CNPJ: 20.873.342/0001-23
Valor R$: 900.000,00
- JOAO MARTINHO DA SILVA
CNPJ: 29.844.257/0001-01
Valor R$: 42.000,00
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 195.200,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E 
LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 

 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e 
Decreto Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 052/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

- ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO
CNPJ: 29.314.271/0001-01
Valor R$: 24.868,00 
- DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
CNPJ: 37.227.550/0001-58
Valor R$: 32.019,90
- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 22.566.069/0001-10
Valor R$: 693.497,02
- RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR
CNPJ: 01.091.310/0001-21
Valor R$: 191.990,00
- ROS RIO MATERIAIS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 07.324.021/0001-01
Valor R$: 8.853,40
- TACIEL DA SILVA SANTOS
CNPJ: 37.639.423/0001-66
Valor R$: 115.950,00

Santa Rita - PB, 08 de outubro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
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 PARA PRESTAÇÃO DE CURSOS COMPLEMENTA-
RES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFISSIONAIS DA SECRE-
TÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JANE ERICA BARBOSA QUEIROZ - R$ 16.760,00.

São João do Tigre - PB, 06 de Outubro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE CURSOS COMPLEMENTARES 
PARA PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Ti-
gre:03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. 
DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 12 361 2017 2063 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO FUNDEB 40% – 3.3.90.39 00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
– 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE – 3.3.90.39 00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 08401/2021 - 07.10.21 - JANE ERICA BARBOSA 
QUEIROZ - R$ 16.760,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de medicamentos e materiais médico-hospitalares, para atender as demandas da Secretaria 
Municipal de Saúde de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 22 de Outubro de 
2021, às 08h00min (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, 07 de Outubro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00076/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 21 de Outubro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO 
PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O AUXILIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE COMUNI-
DADES RURAIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE SOLÂNEA. Recursos: previstos no orçamento 
2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 08 de Outubro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
Aquisição de patrulha mecanizada para atender as necessidades do município de Sousa-PB, 
conforme propostas de nº 002284/2019 referente ao Convênio aditado n° 884311/2019 do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, discriminados e quantificados nos anexos do edital. 
Abertura das propostas no dia 03 de Novembro de 2021, às 09:00 horas, através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br 
– portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, 
pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 08 de Outubro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, procedi-

mento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE TABLETS, ITEM CANCELADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 090/2021, PARA SEREM 
DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
SOUSA – PB. Abertura das propostas no dia 29 de Outubro de 2021, às 09:00 horas, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.
pb.gov.br – portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no 
sistema, pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 08 de Outubro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS REMANESCENTES DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PER-
MANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACIMA CONFORME PROPOSTA 
DE AQUISIÇÃO Nº 11907.806000/1200–02 JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Lei Orçamentária Anual nº 216/2020 – RE-
CURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 20280010 JOSÉ MARANHÃO: 05.000 SECRETARIA 
DE SAÚDE F.M.S 10.301.2008.1025 ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES 
DE SAÚDE 2150000.07 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE-
NIENTES DO GOVERNO FEDERAL 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Tacima e: CT Nº 00127/2021 - 07.10.21 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 12.207,87.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
RESULTADO FASE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00003/2021

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, para execução dos serviços de construção 
do Ginásio de Esportes da Escola João Inácio Catú, localizado no distrito Mata Virgem, na zona rural 
do Município de Umbuzeiro - PB LICITANTE CLASSIFICADO: FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI-
-ME – CNPJ: 27.512.389/0001-00 – R$ 332.872,57. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Av: Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone(83) 33951478. E-mail umbuzeirocpl@gmail.com. 

Umbuzeiro - PB, 08 de Outubro de 2021.

Cooperativa de Ovinocultores da Paraíba - Ovinocoop
Av. Rui Barbosa, 783, Sala a, Centro, Guarabira/PB CEP 58.200-000

CNPJ: 26.856.837/0001-20   NIRE: 25400009961
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA-DIGITAL
O DIRETOR ADMINISTRATIVODACOOPERATIVA DE OVINOCULTORES DA PARAÍBA - 

OVINOCOOP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCAtodos os 
cooperados,atualmente em número de74 (setenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária - Digital, a realizar-se no dia 21 de Outubro de 2021,por meio 
de ambiente virtual (videoconferência) pela plataforma do Google Meet, obedecendo aos seguintes 
horários e “quórum” para sua instalação: a) às 8:00 horas, em primeira convocação com a presença 
de 2/3 (dois terços) do número de associados aptos a votar; b) às 9:00 horas, em segunda convo-
cação com a presença de metade mais um dos associados aptos a votar e, c) às 10:00 horas, em 
terceira e última convocação com a presença de no mínimo de 10 (dez)associados aptos a votar, 
para deliberar os seguintes assuntos da pauta da Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA:
1. ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA;
2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL DA COOPERATIVA.
INFORMAÇÕES DE ACESSO AO AMBIENTE DIGITAL: os cooperados poderão participar das 

assembleares acessando o link disponibilizado, por e-mail e/ou outros aplicativos das redes sociais, 
inclusive no grupo dos cooperados, na plataforma virtual do Google Meet que dará acesso para o 
ambiente da AGE VIRTUAL 21OUT2021.

Guarabira – PB, em 08 de outubro de 2021.
OCÉLIO DA SILVA PONTES

Matrícula 061
Diretor Administrativo

COMUNICADO DE FALECIMENTO DE PESSOA NÃO IDENTIFICADA
O Instituto de Polícia Científica do Estado da Paraíba comunica que se encontra nas dependências 

no Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, NUMOL, da cidade de João Pessoa-PB, um corpo 
de pessoa não reclamada identificada como sendo da IVANILDA INÁCIO DA SILVA, registrada 
sob número, 030101092020.20529; NIC 2020-1290, Declaração de Óbito nº29683505-6; sexo 
feminino, cor parda, cabelos negros e crespos, estatura 160 cm, constituição física boa, sem sinais 
particulares; Falecida da UPA no bairro Tibiri na cidade de Santa Rita-PB. Demais dados ignorados.

Informações adicionais estão disponíveis no NUMOL, sito à Rua Antônio Teotônio s/n, bairro 
Cristo Redentor na cidade de João Pessoa-PB.

João Pessoa, 17 de setembro de 2021.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DA PARAÍBA 
– SESCOOP/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2021

Data e horário da sessão de abertura: 21 de outubro de 2021 às 14:00 horas.
Local: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Paraíba - Av. Coremas, 

498, centro, em João Pessoa–PB.
Objeto:contratação de empresa especializada para prestação de serviços de criação, produção, 

captação, gravação, edição e finalização do programa televisivo Painel Cooperativo e outras peças 
audiovisuais institucionais a serem contratadas sob demanda do Sescoop Paraíba. Informações: 
Fone: (83)3222-3660/6268 e-mail: licitacoes@sescooppb.coop.brObter o edital no site: 

https://www.paraibacooperativo.coop.br/
Elisângela Maria de Sousa

Pregoeira

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL - SOCIEDADE ANÔNIMA
SIBRAL ADMINISTRADORA DE BENS S/A

CNPJ 09.138.884/0001-10
Pelo presente Edital, convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral 

Ordinária (AGO) que se realizará no dia 20 de outubro de 2021, às 14:00hs na sede social da 
empresa, à R. Dom Carlos Gouveia Coelho, 171 – sala 11 (CEP 58011030), Trincheiras – João 
Pessoa-PB, com a seguinte Ordem do Dia:

a) Eleição o conselho de administração e diretores;
b) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar orçamento para expansão 

das atividades; 
c) deliberar sobre a destinação quadro societário, capital social e outros relativos ao assunto;
d) Inserção/mudança de atividades econômicas;
e) outros assuntos de interesse geral da sociedade.
f) Mudança de endereço fiscal para Av. Cabo Branco, 1780 – sala 12, caixa postal 43 – Cabo 

Branco – João Pessoa-PB.
João Pessoa-PB, 08 de outubro de 2021.

SEVERINO BEZERRA CABRAL NETO
DIRETOR 

Cooperativa dos Agricultores Familiares do Município de Bananeiras
Sitio Lagoa do Matias – Bananeiras/PB CEP: 58.220-000

CNPJ nº 16.491.781/0001-02 NIRE:2540000855,7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 
O Diretor Presidente da Cooperativa dos Agricultores Familiares do Município de Bananeiras/PB - 

COOPAFAB, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os cooperados, 
que nesta data somam 22 (vinte e dois), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no 
dia 21 de Outubro de 2021, a realizar-se na sede da cooperativa, Sitio Lagoa Do Matias, Zona Rural, 
Bananeiras/PB, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, a) às 12:00 
horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; b) 
às 13:00 horas, em segunda convocação com a presença de metade e mais um dos associados 
e c) às 14:00 horas, em terceira convocação com a presença de no mínimo 10 associados, para 
deliberar os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:
1. Prestação de Contas do exercício 2020;
2. Rateio das perdas;
3. Eleição e posse do Conselho de Administração;
4. Autorização para venda com veículo KIA 2.500 (baú);
5. Reforma e consolidação do Estatuto Social.
NOTA: São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes, para tornar 

válidas a deliberação de que trata o item 5.
Bananeiras – PB, 09 de outubro de 2021.

Giveraldo Pereira de Azevedo
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE REFEIÇÕES RÁPIDAS (FAST 

FOOD) DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDFASTFOOD/PB, entidade sindical de 1º grau, devidamente 
inscrita no CNPJ: 27.443.981/0001-06, com sede provisória na Av. João Machado, nº 858 – Sala 
B – Centro – João Pessoa - Paraíba, também como endereço na Rua Professora Alice Azevedo, nº 
182, Centro, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.010-181, por seu presidente, pelo presente Edital, de 
acordo com o artigo 28 e seguintes do Estatuto da entidade, faço saber que no dia 27 de dezembro 
do corrente ano, no horário das 08:00 às 16:00 horas, será realizada eleições para composição 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto a Federação, bem como dos 
respectivos suplentes, para o quinquênio do mandato de 27 de fevereiro de 2022 à 26 de fevereiro 
de 2027, ficando aberto o prazo de cinco (05) dias corridos, contados a partir da publicação do 
presente edital, para registro de chapa para concorrer ao pleito eleitoral, de acordo com o art. 28 e 
seguintes do Estatuto vigente. O requerimento para registro de chapa deverá ser apresentado na 
Secretaria do Sindicato, acompanhado dos documentos que comprovem os requisitos do artigo 28, 
parágrafo 1º, do Estatuto, podendo ser assinado por qualquer dos integrantes da chapa interessada 
a concorrer ao pleito. O requerimento, acompanhado dos documentos, deverá ser protocolado na 
secretaria do sindicato, sito a Rua Professora Alice Azevedo, nº 182, Centro, João Pessoa, Paraíba, 
CEP: 58.010-181, que funcionará no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas, 
de Segunda a Sexta-feira, onde se encontrará a disposição dos interessados pessoa habilitada para 
atendimento, prestação de informações sobre o processo eleitoral, recebimento de documentação 
e fornecimento do correspondente comprovante de inscrição. A eleição acontecerá em um único 
escrutínio e se realizará na nova sede do sindicato Rua Professora Alice Azevedo, nº 182, Centro, 
João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.010-181, onde terá uma (01) urna fixa e três (02) urnas itinerantes 
que circulará nas empresas onde tem sócios da entidade, onde funcionará das 08:00 às 16:00 
horas. A apuração do pleito será realizada imediatamente após o encerramento das votações, na 
Rua Professora Alice Azevedo, nº 182, Centro, João Pessoa, Paraíba, CEP: 58.010-181, cabendo 
à Comissão Eleitoral nomeada nos termos do artigo 28 e seguintes do estatuto proceder com a 
apuração. A posse dos eleitos acontecerá na sede do sindicato no dia 27 de fevereiro de 2022 às 
08:00 horas. Cópias deste edital serão afixadas na sede do sindicato e será publicado em Jornal 
de Grande Circulação no Estado da Paraíba.

 João Pessoa, Paraíba, 10 de Outubro de 2021.
Eliezman Lacerda da Silva  

Presidente do SINDFASTFOOD/PB 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DA ADESPB
A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PARAIBA - ADESPB, CONVOCA 

SEUS SÓCIOS FUNDADORES PARA PARTICIPAEM DA ASSEMBLEIA GERAL QUE ACONTE-
CERA NO DIA 22 DE OUTUBRO AS 10:00, NA AVENIDA 1º DE ABRIL Nº 70, CENTRO, SUMÉ 
NO ESTADO DA PARAIBA COM AS SEGUINTES PAUTAS:

RECONSTRUÇÃO DA ADESPB
APROVAÇÃO DAS CONTAS
APROVAÇÃO DE NOVOS SÓCIOS COM O MESMO DIREITOS DE FUNDADORES
ELEIÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DO CONSELHO FISCAL

JAÊMIO CARNEIRO
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL-ADESPB

PRESIDENTE

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O grupo Rio Alto convida a comunidade de Coremas para participar da Audiência Pública, com o 

objetivo de apresentar o Estudo de Impacto Ambiental-EIA e Relatório de Impacto Ambiental-RIMA 
para a instalação das Usinas Fotovoltaicas Coremas IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, que será realizada 
no Centro Cultural Shaolim, na Rua Maria Barbosa, Cureminha, Coremas/PB, no dia 14 de outubro 
de 2021 às 10:00 h, na cidade de Coremas-Paraíba.

MÁRCIA FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para realização das seguintes 
atividades: Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúr-
gicos; Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, 
Atividade de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 
e Atividades de práticas e complementares em saúde humana, situada no endereço Rua Antônio 
Rabelo Junior, nº 170, sala nº 1904, 1905 e 1906, Miramar – João Pessoa/PB – CEP nº 58.032-090

COINBRA – Construtora e Incorporadora Brasileira Sociedade Empresária Ltda. 
CNPJ:19079237/000138, torna público que requereuà SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e Licença de Operação para construção de unida-
de residencial Multifamiliar situado na RuaGolfo de Kiel, Qd. 63, Lote 09, Intermares, Cabedelo, PB.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

JAEDSON COSTA ASSIS, CPF 983.151.964-72, TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU DA SEMAPA 
– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, A LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR COM ÁREA DE 
2.115,50M², COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES: TANQUE SÉPTICO E VALAS DE 
INFILTRAÇÃO. SITUADO NA RUA JOSÉ ELISIÁRIO DA SILVA, 144 – LOTES 3,4 E 5 QUADRA 
A – LOTEAMENTO SEVERINO VICTOR – BAIRRO MONTE CASTELO – CABEDELO.
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