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Tanto apoiadores de Bolsonaro, quanto movimentos sociais anunciaram protestos para esta terça-feira; em sete cidades, haverá reforço na segurança. Páginas 5 e 14

7 de Setembro será marcado por manifestações
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As medidas que foram, previamente, definidas pelo aparato 
de segurança pública de capitais brasileiras e do Distrito Federal 
já demonstram que o 7 de Setembro deste ano não está sendo 
enxergado apenas como uma efeméride que, outrora, representava 
tão somente a celebração de um comportamento cívico. Não.  

Em Brasília, por exemplo, no espaço onde estão os edifícios 
monumentais representativos da República brasileira - o Palácio 
do Planalto, a sede do Supremo Tribunal Federal e o Congresso 
Nacional, na célebre Praça dos Três Poderes -, o trânsito foi fechado 
e haverá revista em manifestantes para se evitar que armas 
ou outros objetos potencialmente letais possam ser levados às 
manifestações públicas marcadas por apoiadores e adversários do 
presidente Jair Bolsonaro.  

Este 7 de Setembro é, definitivamente, incomum. Alterou, 
repitamos, previamente, a rotina de Brasília. A CPI da Covid, alvo de 
ataques de grupos bolsonaristas, suspendeu sessões e depoimentos 
durante toda esta semana. Na verdade, todo o Congresso optou 
pela cautela: a pauta foi zerada para se evitar que a presença de 
senadores e deputados nas instalações do Legislativo pudesse 
inspirar ultradireitistas ensandecidos a copiar a malsucedida 
invasão de aliados do ex-presidente do EUA, Donaldo Trump, ao 
Capitólio, que resultou na morte de cinco pessoas.  

Em São Paulo e em outras capitais brasileiras, entre as quais João 
Pessoa, tanto as forças de segurança quanto o Ministério Público 
estão atentos aos movimentos que fujam dos propósitos para as 
quais as manifestações foram articuladas por seus organizadores. O 
que demonstra que não será admitida a ruptura da ordem. 

Decididamente, este não é um 7 de Setembro comum. 
Certamente, será um dia que se fixará no noticiário político nacional 
pelas excepcionalidades que ele gerou, neste ano de 2021, onde a 
politização política grassa aos quatro cantos.        

A livre manifestação de pensamento - seja por parte da 
esquerda, do centro ou da direita - é um direito de todos, isso é 
ponto pacífico. O que não é aceitável é que grupos radicais, sob a 
falsa alegação de que estão lutando por democracia, ao contrário, 
defendam ataques às instituições e ao regime democrático de 
direito.  

Ruptura não! As regras da democracia precisam ser respeitadas.

Ruptura não! A bandeira do Brasil
Sempre mantive forte relacionamen-

to com a bandeira do meu país. Desde 
cedo, nas aulas de canto orfeônico e moral 
e cívica, no Colégio Acadêmico, no Rio 
de Janeiro, onde fiz os cursos primário e 
ginasial, aprendi a respeitá-la e a cantar 
o seu hino, executado em todas as sole-
nidades cívicas promovidas pela escola. 
Os versos de Olavo Bilac, um dos maiores 
poetas brasileiros de todos os tempos, 
retrata fielmente o orgulho que sentía-
mos ao vê-la tremular identificando  o 
nosso País: 

- Salve lindo pendão da esperança! 
Salve símbolo augusto da paz! Tua nobre 
presença à lembrança, a grandeza da 
Pátria nos traz.  

Criada  em 1854, a bandeira bra-
sileira  é testemunha de  
todas as conquistas da nos-
sa história,  na  exaltação 
por  feitos memoráveis ou 
servindo  de consolo em 
momentos de tristeza e 
angústia. 

Na Copa de 1970, 
quando o País viveu a aven-
tura épica da conquista do 
Tri-Campeonato Mundial,  
“quando todo o Brasil deu a mão”, como 
na letra de Miguel Gustavo, foi exibida 
como o maior símbolo daquela vitória que 
marcou as nossas gerações. Na morte de 
Airton Senna, voltou às ruas enxugando 
as lágrimas do povo brasileiro que cho-
rava o trágico destino de um dos maiores  
ídolos do esporte nacional,  em todos os 
tempos. 

Mais recentemente, nos jogos Olím-
picos de Tóquio, estava a nos comover  
lembrando que havíamos colocado mais 
uma medalha no peito , nos enchendo 
de orgulho e de alegria e reafirmando a 
garra, o amor e  o patriotismo de nossos 
atletas. 

Na campanha das Diretas Já, quando 

o Brasil inteiro se mobilizou para resta-
belecer a democracia, que lhes havia sido 
retirada por mais de duas décadas, ela 
aparecia  representando o sentimento 
popular de uma nação inteira que dese-
java o retorno das eleições diretas e de 
uma nova ordem constitucional, signifi-
cando  o clamor de todos os segmentos 
da sociedade civil  que reivindicava o 
direito de escolher livremente os seus 
governantes. 

Em todas essas oportunidades o pa-
vilhão nacional esteve presente fazendo 
pulsar os nossos corações. Em todas essas 
ocasiões, o maior símbolo nacional jamais foi 
utilizado como instrumento de propaganda 
politico-partidária. O seu caráter cívico, de 
união nacional,  não se presta a esse papel 

de discriminar brasileiros, 
por qualquer razão, que não 
preserve  a sua nacionalida-
de, seja por questões raciais, 
políticas ,  ideológicas, reli-
giosas, classe social ou orien-
tação sexual. 

Hoje  vou comemo-
rar  7 de setembro. Não 
levado por manifestos de 
esquerda ou de direita;  

não estimulado por ódios ou revan-
chismos; não levado  por intolerâncias 
ou insatisfações e jamais por argumen-
tos que incitem a violência ou agressi-
vidade . 

Vou amanhecer o dia  o creditando 
no futuro do meu país, em novos  tempos 
de paz e harmonia,  exaltando o  orgulho 
de ser brasileiro e solfejando os versos 
de Olavo Bilac:  

- Sobre a imensa Nação Brasileira, 
nos momentos de festa ou de dor, paira 
sempre sagrada bandeira, pavilhão da 
justiça e do amor! Recebe o afeto que se 
encerra em nosso peito juvenil, queri-
do símbolo da terra, da amada terra do 
Brasil! 

 Vou amanhecer o 
dia acreditando no 
futuro do meu país, 
em novos tempos de 
paz e harmonia   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Reisado
A moça levantou-se para apanhar os 

picualhos. Estava ao meu lado, à minha 
direita. Os ditos picualhos eram livros e 
cadernos, lápis, essas coisas que as moças 
levam para fazer as provas. De que era a 
prova, não me lembro. Sei que era de Direito, 
o curso que terminei concluindo após seis 
tentativas. Um curso “horrível, abominável” 
– como diria o intelectual Virgínius da Gama 
e Melo. Aquele que prefaciou José Lins do 
Rego para a Editora José Olímpio, conforme 
a chamada na capa.

Pois a moça levantou-se e inclinou-se. 
Aí deu para ver a calcinha. Esse momento foi 
uma das poucas cousas boas que vivenciei 
no curso supra. Teve também aquela em que 
o professor mandou a turma se organizar 
em grupos de cinco, e a colega voltou-se para 
mim, com pernas e tudo. Sinceramente: eu 
estava pensando em abandonar o curso 
mais uma vez, mas desisti de desistir. Não 
quis ser mal-agradecido, não quis zombar 
da sorte. As pernas eram lindas, a dona 
também.

Direito é como rama de batata: para 
onde se puxar, dá. É como a pronúncia de 
inglês: o irmão Olavo disse que essa língua 
não tinha regras de pronúncia, cada qual que 
decorasse a pronúncia de cada palavra. As-
sim é o Direito com seus entendimentos que 
variam do dia para a noite. Hoje, os ministros 
interpretam a lei assim, amanhã assim e as-
sim, depois de forma contrária. Isso é o que 
se chama de jurisprudência dos tribunais. 

Isso vem corroborar o anexim que diz 
“ideia fixa quem tem é doido”. É um dito do 
Direito. Tudo muda enquanto as colegas 
abrem e fecham as pernas durante a aula, ou 
no correr da prova. Uma era casada, e eu não 
a desejei, para cumprir a máxima do Direito 
Judaico: “não desejarás a mulher do próximo, 
nem sua vaca, nem sua cabra, nem sua ju-
menta”. Sinceramente, não desejei; também 
não a esqueci. Gosto muito das jumentas, 

ainda penso em criar jumentas lá no Sertão.
As jumentas e os bodes oferecem essa 

garantia da Lei Mosaica: não se pode de-
sejar a do próximo, os do próximo. O nono 
mandamento é muito útil neste tempo de 
Lava-Jato. É como diz a música do reisado, 
“Dia do Santo Rei”, de Márcio Leonardo, filho 
de Tim Maia: “se deixar com eles, eles levam 
até os bodes; levam os bodes da gente, os bo-
des mé.”É  uma tradição, no Brasil Central, 
as famílias oferecerem comes e bebes aos 
brincantes de Reis que visitarem suas casas. 

Também, se não oferecerem, “eles le-
vam até os bodes”. A música é bonita, um 
dos grandes sucessos que Tim Maia gravou. 
Pode ouvir. Com direito a pisto (sic) e flu-
gelhorn. “Eles chegam tocando / sanfona 
e violão / os pandeiros de fita / carregam 
sempre na mão... / São lindos os pandeiros, o 
“auxílio luxuoso” de um pandeiro a Luís Me-
lodia, para quem “uma moça sem mancada, 
/ uma mulher não deve vacilar”.

Principalmente se estiver fazendo pro-
va, mais ainda de Direito, “uma mulher não 
deve vacilar”. Mais ainda se for do próximo, 
feito a cabra, a jumenta, a vaca, a cachorra. A 
mulher pediu carona a meu primo, ele deu. 
Não a conhecia. Ela queria ir para um bar, 
ele a levou. Quando estavam no primeiro 
copo, o próximo chegou, pediu licença “para 
dar uma tapa na sua cachorra”, deu. Desde 
então, o primo próximo ficou conhecido 
como “João da Cachorra”. Eu, hein.

Por isso, pergunto logo: “você tem pró-
ximo? Cadê o corno? E a cabra, e a jumenta? 
A cachorra é você?” O dicionário registra as-
sim: “ele chegou da capital com uma sujeita 
ruiva que usava decotes escandalosos”. Fui 
ler essa passagem para uma sujeita ruiva, 
ela se danou. E os decotes nem eram tão 
escandalosos. Um homem prevenido vale 
por dois, às vezes mais: por isso, pedi licença 
a mim mesmo e dei uma tapa na cachorra. 
Não sou machista, sou apenas prevenido.

P. Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador



Geral
Edição: Emmanuel Noronha      Editoração: Joaquim Ideão

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de setembro de 2021     |     A UNIÃO        3

Governo divulgou segunda avaliação que objetiva incentivar profissionais envolvidos na vacinação contra a covid-19
O governador João Aze-

vêdo anunciou, ontem, du-
rante o programa semanal 
Conversa com o Governa-
dor, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Taba-
jara, a segunda avaliação 
do prêmio de cobertura 
vacinal que tem o objetivo 
de incentivar os profissio-
nais de saúde envolvidos na 
operacionalização da cam-
panha de vacinação contra 
a covid-19. 

Até o mês de novem-
bro, o Governo do Estado 
irá contemplar com R$ 3 mil 
cada equipe de Saúde dos 20 
municípios com o melhor de-
sempenho na aplicação da 
segunda dose das vacinas. 

“Essa é uma forma de es-
timular uma maior vacinação 
porque mais pessoas imu-
nizadas representam vidas 
protegidas, menos casos e 
internações, menos pessoas 
em UTIs e, consequentemen-

te, menos mortes. Eu agra-
deço o empenho de todos os 
profissionais de saúde que 
nos ajudam nessa missão de 
atingirmos percentuais de 
cobertura vacinal importan-
tes”, frisou o governador João 
Azevêdo. 

Nesta etapa, os 20 mu-
nicípios contemplados foram 
Riacho dos Cavalos, Itapo-
ranga, Boa Vista, Curral de 
Cima, Pedra Branca, Sossego, 
Emas, Puxinanã, São José do 

Bonfim, Congo, Tavares, Ita-
tuba, Lagoa, Coremas, Poci-
nhos, Coxixola, Nova Flores-
ta, Ouro Velho, São Mamede 
e Junco do Seridó.

A lista foi realizada com 
base no registro de doses 
aplicadas de D2 no Sistema 
de Informação do Programa 
Nacional de Imunização até 
o dia 31 de agosto.

Os valores serão repas-
sados do Fundo Estadual 
de Saúde para os Fundos 

Municipais de Saúde de 
acordo com a quantida-
de de equipes de Saúde da 
Família existente em cada 
município. O incentivo de-
verá ser utilizado, exclusi-
vamente, para pagamento 
de profissionais envolvidos 
na vacinação, sendo pre-
ferencialmente para agen-
tes comunitários de saúde, 
técnicos de enfermagem, 
auxiliares de enfermagem e 
enfermeiros.

Equipes de saúde de 20 cidades são 
premiadas por cobertura vacinal

Jeová Campos lembra que as 
manifestações de hoje tem 
pauta definida: “[Luta] contra o 
desemprego, contra os preços 
dos alimentos, do gás, da ga-
solina”, e por quem clama “por 
mais vacinas e pela defesa das 
instituições e da Constituição de 
1988”. Os partidos de esquerda 
e os movimentos sociais irão se 
concentrar na Praça das Muri-
çocas, em Miramar, às 9h.  

Pauta definida  
E o deputado estadual Jeová 
Campos (PSB), mesmo em pro-
cesso de recuperação de um 
procedimento cirúrgico, já avi-
sou: irá participar das mani-
festações da esquerda contra 
a gestão Bolsonaro. “Esse mo-
vimento simboliza a resistência 
popular ao um governo tirano 
e a defesa do Estado Demo-
crático de Direito. Eu estarei 
lá”, informou à coluna.  

Em 1988, o discurso de Ulisses Gui-
marães teve momentos de  críticas 
severas à ruptura da democracia: 
“Traidor da Constituição é traidor 
da Pátria. Conhecemos o caminho 
maldito. Rasgar a Constituição, 
trancar as portas do Parlamento, 
garrotear a liberdade, mandar os 
patriotas para a cadeia, o exílio e o 
cemitério. Amaldiçoamos a tirania”.   

“amaldiçoamos a tirania” 

em temPos de ataque à democracia, é semPre  

oPortuno lembrar da figura de ulisses guimarães   

“eu estarei lá” 

A figura do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, morto em acidente aéreo, em 1992, 
de modo indubitável, está relacionada à resistência à ditadura militar e à luta pela democracia em nosso país. 
A imagem do ‘Senhor Democracia’ lendo o discurso por ocasião da Constituição de 1988 - ele era, então, o 

presidente da Assembleia Nacional Constituinte, em 5 de outubro daquele ano -, certamente o consolidou 
como um dos líderes políticos brasileiros mais importantes da segunda metade do século 20. E o teor do 

seu discurso ainda ecoa aos ouvidos de muitos, sobretudo daqueles que estiveram sofrendo persegui-
ções e tortura nos porões da ditadura. “Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, 

de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, 
de índios, de posseiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis 
e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa 
a vigorar”, disse em certo trecho do discurso, ressaltando o trabalho realizado para que os 
diversos segmentos da sociedade estivessem ali contemplados. O MDB, de modo oportuno, 

estampa em outdoor o conteúdo democrático associado à figura de Ulisses Guimarães, sob o 
título “Ditadura nunca mais”. E é oportuno para ressaltar a necessidade de resistir, pelos instru-

mentos de legalidade, contra qualquer ruptura constitucional, nesses tempos de discursos sombrios.     

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do governador João Azevêdo (Cidadania) so-
bre as ações para enfrentar a crise hídrica no 
Brejo: “Estamos com um conjunto de obras de 
curto, médio e longo prazos. E traremos uma 
adutora que sairá de Campina Grande até 
Esperança e Remígio, e até a estação de tra-
tamento de Camará, trazendo água do São 
Francisco para a região”. 

crise hídrica: “estamos 
tomando as Providências” 

‘grito dos excluídos’ 

“é uma alternativa”  

Wallber Virgulino (Patriota) disse, em debate 
com o presidente estadual do PSOL, Tárcio 
Teixeira, numa emissora de rádio, que as es-
querdas resolveram fazer manifestação neste 
7 de Setembro para provocar os movimentos 
de direita. Foi desmentido. “Há 27 anos faze-
mos este ato [na Semana da Pátria], que ficou 
conhecido como ‘O Grito dos Excluídos’”.   

Líder do Democratas na Câmara dos Deputados, 
Efraim Filho confirma que está em curso discussão 
sobre a fusão com o PSL. De acordo com ele, os pre-
sidentes das duas legendas, respectivamente, ACM 
Neto e Luciano Bivar, já conversaram previamente 
sobre essa possibilidade. “É uma alternativa para for-
talecer os partidos [por causa do fim das coligações]”.    
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Obras rodoviárias em Cabaceiras, Boa Vista, Sossego e Cubati
O governador João 

Azevêdo também autori-
zou, ontem, durante o pro-
grama semanal Conversa 
com o Governador, trans-
mitido em cadeia estadual 
pela Rádio Tabajara, o iní-
cio das obras de implan-
tação e pavimentação da 
PB-160, nos trechos entre 
Cabaceiras e Boa Vista, e 
da PB-167, entre Cubati e 
Sossego, cujos investimen-
tos somam mais de R$ 43 
milhões, provenientes do 
Tesouro Estadual. 

A obra da PB-160 terá 
uma extensão de 28,9 Km 
e representa um investi-
mento superior a R$ 24,2 
milhões. Os serviços irão 
promover o desenvolvi-
mento turístico na região 
de Cabaceiras; facilitar o 
escoamento da produção 
econômica local; e interli-
gar municípios. 

O chefe do Executivo 
estadual ressaltou que a 
obra atende uma reivin-
dicação de 50 anos da 
população. “Essa é uma 
estrada muito importante 
para fortalecer o turismo 
na região de Cabaceiras, 
com o Lajedo de Pai Ma-

teus. Nós também estamos 
trabalhando nas estradas 
vicinais porque está che-
gando uma equipe para fa-
zer uma grande produção 
no local e nós precisamos 
integrar essa região não só 
por tudo que é produzido, 
mas pelo seu potencial tu-
rístico”, explicou. 

Já na PB-167 serão in-
vestidos R$ 19,3 milhões 
na obra que terá uma ex-
tensão de 21 Km. As obras 
têm o objetivo de ampliar 
e modernizar a infraestru-
tura rodoviária do Estado 
e melhorar a qualidade de 
vida da população. 

“Com essa obra, nós 
vamos diminuir caminhos, 
reduzir o custo de fretes, fa-

zendo com que as pessoas 
possam sair rapidamente 
de Soledade e chegar até 
a região de Barra de Santa 
Rosa, melhorando também 

o transporte de minério no 
local”, ressaltou. 

 O gestor ainda desta-
cou que o Estado estará to-
talizando até o final do mês 

as ordens de serviço do pa-
cote de obras anunciado em 
abril deste ano. “Nós encer-
raremos setembro com pra-
ticamente 96% das obras 

do pacote de R$ 435 mi-
lhões com contratos feitos e 
ordens de serviço emitidas, 
o que nos dá uma alegria 
muito grande”, finalizou.

O chefe do Executivo 
estadual ressaltou que 

a obra da PB-160, 
com uma extensão de 
28,9 Km, atende uma 
reivindicação de 50 
anos da população

João Azevêdo autorizou, ontem, 
durante o programa semanal 
Conversa com o Governador, 
transmitido em cadeia estadual, o 
início das obras de implantação e 
pavimentação da PB-160, nos 
trechos entre Cabaceiras e Boa 
Vista, e da PB-167, entre Cubati 
e Sossego, cujos investimentos 
somam mais de R$ 43 milhões, 
provenientes do Tesouro Estadual 

Foto: Francisco França / Secom-PB

Governo do Estado vai 
contemplar com R$ 3 

mil, até novembro, cada 
equipe de saúde dos 20 
municípios com o melhor 
desempenho na aplicação 

da segunda dose
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Ex-presidente fez pronunciamento pelas redes sociais na véspera do Dia da Independência e disse que o país caminha para trás

O ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
reforçou ontem, críticas 
ao governo do presidente 
Jair Bolsonaro e a defesa de 
medidas do seu governo, 
de 2003 a 2011. Durante 
pronunciamento veiculado 
pelas redes sociais em men-
sagem que antecede o Dia da 
Independência, Lula disse 
que o país tem caminhado 
para trás por causa de erros 
do atual governo, entre eles, 
“a falta de investimento no 
crescimento econômico ou 
em programas sociais”.

“Ao invés de anunciar 
soluções para o país, o que 
ele Bolsonaro faz neste dia 
é chamar as pessoas para 
a confrontação, é convocar 
atos contra os Poderes da 
República e contra a demo-
cracia, que ele nunca res-
peitou. Ao invés de somar, 
estimula a divisão, o ódio e 
a violência. Definitivamente, 

não é isso que o Brasil espera 
de um presidente”, criticou 
Lula sobre as manifestações 
convocadas por Bolsonaro e 
apoiadores para hoje. Entre 
as pautas dos movimentos 
estão ataques ao Supremo 
Tribunal Federal, a mem-
bros da CPI da Covid, prefei-
tos e governadores.

Entre as críticas ao go-
verno Bolsonaro, o petis-
ta destacou a inflação dos 
alimentos e o que chamou 
de “política errada” para a 
venda de gasolina, atrelada 
à variação do dólar e não “ao 
custo real”, que fez disparar 
o preço dos combustíveis.

Apesar da discordân-

cia ao atual governo, Lula 
reforçou que há jeito para o 
país. “É possível criar em-
prego novamente, que o sa-
lário deve crescer e ganhar 
a corrida contra a inflação, 
é possível produzir comida 
saudável a preço justo para 
colocar na mesa das famí-
lias outra vez”, disse. Para 
Lula, o papel do presidente 
da República é “manter ace-
sa a confiança no presente 
e no futuro e mostrar que 
é possível superar obstá-
culos”.

“O Brasil andou para 
trás porque o Governo Fe-
deral parou de investir no 
crescimento e nos progra-
mas que ajudam o povo”, 
criticou, entre outras medi-
das, a redução de verbas a 
escolas e hospitais. “A fome, 
a pobreza, o desemprego 
e a desigualdade não são 
mandamentos divinos. São 
resultados de erros que nós 
podemos e devemos corrigir 
para mudar essa situação”, 
completou.

Pedro Caramuru 
Agência Estado

Bolsonaro estimula a divisão, 
o ódio e a violência, diz Lula

Imunização segue

SES recebe mais de 153 mil 
novas doses de vacinas

Para seguir com a 
imunização da população 
contra a covid-19, a Paraíba 
confirmou, através de in-
forme técnico da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
o recebimento de 107.710 
doses de vacinas contra a 
doença. E ainda a previsão 
de um novo lote com mais 
de 45.630 doses, que aguar-
da confirmação oficial do 
Ministério da Saúde para a 
data de entrega. Todas com 
recebimento consolidado 
ou previsto de ontem até a 
próxima quarta-feira.

De acordo com o docu-
mento da SES, 26.910 doses 
da Pfizer, para segundas do-
ses (D2), foram recebidas 
ontem. A distribuição será 
detalhada posteriormente. 
Já para hoje, referente a 47ª 
pauta de distribuição de 
doses, o Estado recebe um 
lote com 80.800 doses da 
CoronaVac, dividido entre 
primeiras (D1) e segundas 

doses. As doses referente 
a D1 serão entregues aos 
municípios paraibanos na 
quinta-feira e serão desti-
nadas para o público entre 
18 e 59 anos que ainda não 
se vacinaram. Já as de D2, 
permanecem na rede de frio 
estadual para entrega pos-
terior, no encerramento do 
ciclo vacinal.

Também integra o in-
forme, o recebimento de 
46.800 doses da Pfizer, che-
gadas à Paraíba na última 
sexta-feira. Todo o lote é re-
ferente a D2, também com 
entrega posterior para os 
municípios.

Além disso, segundo 
dados do Ministério da Saú-
de, a Paraíba receberá um 
lote de vacinas da Pfizer ain-
da nesta semana, com pre-
visão de chegada até a quar-
ta-feira. Segundo a pauta de 
distribuição nacional, serão 
45.630 doses, sendo 22.230 
doses para D1 e 23.400 do-
ses para D2. 

Todos os lotes da Pfizer 
ainda não possuem destina-

ção de grupo específico para 
o recebimento da aplicação.

O documento que in-
tegra o Plano Nacional de 
Imunização informa ain-
da que o Estado possui 
202.418 pessoas acima 
de 18 anos que ainda não 
receberam nenhuma dose 
dos imunizantes, sendo 
6,8% da população. E ainda 
857.988 pessoas do mes-
mo público que ainda não 
encerraram o ciclo de imu-
nização, com a aplicação da 
segunda dose, o equivalen-
te a 28,75% da população 
estimada. 

Com 3.542.606 doses 
de vacinas contra a covid-19 
já aplicadas, a Paraíba tem 
2.500.186 pessoas vacina-
das com a primeira dose e 
1.042.420 completaram os 
esquemas vacinais, onde 
979.970 tomaram as duas 
doses e 62.450 utilizaram 
imunizante de dose única. 
Até a tarde de ontem, a Pa-
raíba distribuiu um total de 
4.210.590 doses de vacina 
aos municípios.

PB registra 93 casos de covid-19, 
sendo 11 moderados ou graves

Última semana tem aumento em 
média móvel de casos e óbitos 

A Paraíba confirmou, 
ontem, novos 93 casos de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus, sendo 11 destes  
considerados moderados ou 
graves, com necessidade de 
acompanhamento hospita-
lar. A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) também 
confirmou a ocorrência de 
cinco mortes causadas pelo 
agravamento da covid-19, 
onde três delas aconteceram 
entre o domingo e ontem. 

Com a atualização, o Es-
tado registra, em números 
totais, 435.822 casos confir-
mados, sendo 9.217 óbitos e 
324.791 pacientes conside-
rados recuperados. Todas as 
cidades do Estado possuem 
casos confirmados e apenas 
uma, Riachão do Bacamar-
te, segue sem mortes entre 
seus residentes. Um total 
de 1.174.082 testes para o 
diagnóstico da doença foi 
realizado em todos os mu-
nicípios.

Além dos falecimentos 
ocorridos entre domingo e 
ontem, foram confirmados 
óbitos datados desde o dia 
7 de maio de 2021. Apenas 

uma das cinco mortes acon-
teceu em hospital privado 
e os demais em hospitais 
públicos. Entre as vítimas, 
foram quatro mulheres e um 
homem, com faixa etária de 
33 a 74 anos. Diabetes, car-
diopatia e hipertensão fo-
ram as comorbidades mais 
frequentes associadas a co-
vid-19.

Os óbitos foram confir-
mados para os residentes 
de Campina Grande e Areia, 
com dois casos cada, e João 
Pessoa, com um. A SES inves-
tiga ainda outras 38 mortes 
que aconteceram durante os 
meses de pandemia. 

No intervalo de publica-
ção entre os boletins diários, 
o Centro Estadual de Regu-
lação Hospitalar registrou a 
internação de 12 pacientes. 
Com o acréscimo, o Estado 
chegou a 225 pacientes hos-
pitalizados nas unidades de 
referência para o tratamento 
da doença.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo o 
Estado é de 20%, já nas en-
fermarias para adultos o nú-
mero é de 25%. A maior taxa 
de ocupação em leitos de 
UTI é no Sertão do Estado, 

com 28% e 24% nas enfer-
marias. Em seguida, Campi-
na Grande aparece com 26% 
de leitos de UTI ocupados e 
23% nas enfermarias. A Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa tem 15% em UTI e a 
maior taxa entre ocupação 
de enfermarias, com 28%. 
Todos os dados referentes às 
Macrorregiões são de leitos 
para adultos.

Dados da SES apontam 
ainda que quatro municí-
pios concentram a maioria 
de 83,87% dos novos casos, 
o equivalente a 78 registros. 
São eles: Campina Grande, 
com 41 novos casos; João 
Pessoa confirmou 32 casos; 
Camalaú e Lagoa Seca encer-
ram a lista com, respectiva-
mente, três e dois casos cada.

Um total de 77 cida-
des paraibanas possuem 
mais de mil casos de co-
vid-19. As maiores concen-
trações de casos ocorrem 
em: João Pessoa (104.707), 
Campina Grande (44.045), 
Patos (13.900), Guarabira 
(10.066), Cajazeiras (9.854), 
Cabedelo (9.677), Santa Rita 
(9.477), Bayeux (8.219), 
Sousa (7.269),  Pombal 
(5.876), São Bento (5.852) 
e Esperança (5.478).

Nas últimas duas sema-
nas, a Paraíba apresentou 
um pequeno aumento no nú-
mero de novos casos e óbi-
tos, de acordo com a estima-
tiva de média móvel. Entre 
os novos casos no período 
de uma semana, o aumento 
de 8,9% foi observado no 
comparativo entre as sema-
nas de 22 a 28 de agosto e 

29 de agosto a 4 de setem-
bro, avaliando o período de 
domingo a sábado. Entre os 
falecimentos, o aumento foi 
de 2,77%, mínimo de um 
óbito.

De 22 a 28 de agosto, o 
Estado registrou 36 vítimas 
fatais e novos 2.423 casos, 
configurando uma média 
móvel de 5,14 mortes e 
346,14 casos por dia. Já na 
semana seguinte, de 29 de 
agosto a 4 de setembro, os 

números registrados foram 
de 37 óbitos e 2.639 casos, 
apresentando um aumento 
para 377 casos diários e 5,28 
falecimentos no período de 
sete dias.

O aumento, no entanto, 
apresenta uma redução em 
comparativo com a estima-
tiva de 15 a 21 de agosto, 
quando foram confirmados 
45 óbitos e 2.800 casos. O 
equivalente a 6,4 falecimen-
tos e 400 casos diários.

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

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

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

O Brasil registrou 
296 novas mortes pela 
covid-19  ontem. A mé-
dia semanal de vítimas, 
que elimina distorções 
entre dias úteis e fim de 
semana, ficou em 603, o 
menor patamar desde 7 
de dezembro de 2020, 
quando estava em 588. 
O indicador está há sete 
dias consecutivos com 
tendência de queda no 
país.

Ontem, o número de 
novas infecções notifica-
das foi de 16.156. No to-
tal, o Brasil tem 583.866 

mortos e 20.897.711 ca-
sos da doença. Os dados 
diários do Brasil são do 
consórcio de veículos de 
imprensa formado por 
Estadão, G1, O Globo, Ex-
tra, Folha e UOL em par-
ceria com 27 Secretarias 
Estaduais de Saúde, em 
balanço divulgado às 20h. 
Segundo os números do 
governo, 19,83 milhões 
de pessoas se recupera-
ram da covid desde o iní-
cio da pandemia no país.

São Paulo notificou 
18 novas vítimas da co-
vid nas últimas 24 ho-
ras. Cinco estados não 
registraram morte pela 
doença no período: Acre, 

Amapá, Ceará, Roraima e 
Sergipe.

O balanço de óbitos e 
casos é resultado da par-
ceria entre os seis meios 
de comunicação que pas-
saram a trabalhar, desde 
8 de junho do ano passa-
do, de forma colaborativa 
para reunir as informa-
ções necessárias nos 26 
estados e no Distrito Fe-
deral. A iniciativa inédita 
é uma resposta à decisão 
do governo Bolsonaro 
de restringir o acesso a 
dados sobre a pandemia, 
mas foi mantida após os 
registros governamentais 
continuarem a ser divul-
gados.

Números da pandemia estão 
há sete dias em queda no país

Apesar da discordância ao atual governo, Lula reforçou que há jeito para o país e que é possível criar emprego e outros benefícios

Foto: Reprodução

Lula cita erros do atual 
governo, entre eles, “a 
falta de investimento no 

crescimento econômico ou 
em programas sociais”

João Ker
Agência Estado
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Devido à interdição da Avenida D. Pedro II no sentido centro/
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Grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e o Grito dos Excluídos programaram mobilizações em várias cidades

Feriado de 7 de setembro 
será marcado por protestos 
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Neste 7 de setembro não 
vai haver desfiles cívicos-mili-
tares em comemoração ao Dia 
da Independência do Brasil em 
razão das restrições impostas 
pela pandemia da covid-19. 
Porém, milhares de brasilei-
ros devem ocupar as ruas de 
mais de 200 cidades brasilei-
ras levantando 
bandeiras con-
tra o presidente 
Jair Bolsonaro, 
contra as de-
sigualdades 
sociais, e tam-
bém, a favor 
do presidente 
da República, 
e segundo eles, 
contra as deci-
sões arbitrárias que têm sido 
tomadas no país pelo Poder 
Judiciário. 

Na Paraíba, as manifesta-
ções devem ocorrer em sete 
cidades e todas serão monitora-
das por cerca de 1.500 policiais 
militares que foram escalados 
para reforçar a segurança.

O Ministério Público da Pa-

raíba já anunciou que também 
estará atento a qualquer tenta-
tiva de ameaça à democracia. O 
alerta do MPPB tem a finalida-
de de garantir os direitos asse-
gurados aos agentes policiais, 
mas também assegurar que se 
mantenham dentro dos limites 
das funções que ocupam, que 
ajam dentro da legalidade e que 
cumpram suas obrigações, inde-
pendente de preferências pes-

soais, políticas, 
ideológicas ou 
religiosas.

Segundo 
informações 
do presiden-
te da Central 
Ú n i c a  d o s 
Trabalhadores 
(CUT-PB), Tião 
Santos, todas 
as centrais sin-

dicais estarão unidas hoje com 
o pessoal do Grito dos Excluí-
dos.  “Vamos ocupar as ruas, nos 
concentrando às 9h, na Praça 
das Muriçocas, saindo às 10h 
pela Avenida Epitácio Pessoa, 
seguindo três trios elétricos até 
o Largo de Tambaú, devendo os 
trios seguirem em carreata até 
o Sesc Cabo Branco”, pontuou. 

Movimentos sociais em marcha
A manifestações na Paraíba 

para o Grito dos Excluídos es-
tão sendo organizadas pela CUT, 
centrais sindicais e movimentos 
sociais que integram as frentes 
Brasil Popular e Povo sem Medo, 
além da Pastoral Carcerária da Ar-
quidiocese da Paraíba. “Vamos às 
ruas exigir o respeito à democracia 
brasileira e gritar contra a política 
econômica do governo Bolsonaro 
que vem promovendo o cresci-
mento do desemprego, da inflação, 
dos altos preços dos alimentos e 
dos combustíveis, que empurra 

a população cada vez mais para a 
pobreza e para a fome. Nossa meta 
é provocar o impeachment de Jair 
Bolsonaro”, desabafou o presiden-
te da CUT-PB, lembrando que esta 
será a 27ª edição do Grito dos Ex-
cluídos em João Pessoa.

As manifestações estão mar-
cadas para acontecer também em 
outro s seis municípios da Paraíba. 
E em todos eles, os manifestantes 
prometem denunciar as injusti-
ças sociais a as desigualdades 
econômicas vividas atualmente 
pelo país.

Este ano, o tema será “Vida 
em primeiro Lugar”, repetindo um 
dos primeiros temas do Grito dos 
Excluídos que foi às ruas pela pri-
meira vez em 1995, com participa-
ção do Arcebispo da Paraíba, Dom 
José Maria Pires. No evento deste 
ano, a estimativa é que mais de 
500 pessoas participem, incluin-
do trabalhadores da construção 
civil, sindicalistas, professores, es-
tudantes, pessoas dos movimentos 
populares pró moradia, artistas, 
pessoas do movimento LGBTQ+ 
e políticos.

10 mil pessoas 
previstas no ato 
pró-Bolsonaro 

Já os apoiadores do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido), 
também prometem sair às ruas 
hoje. A concentração está prevista 
para as 15h no Largo de Tambaú 
e os seguidores de Jair Bolsona-
ro, a exemplo do deputado Cabo 
Gilberto, prometem levantar a 
bandeira a favor de uma investiga-
ção do Judiciário. “Nosso objetivo 
maior é defender o presidente e 
protestar contra decisões arbitrá-
rias que têm sido tomadas no país 
pelo Poder Judiciário”, relatou o 
parlamentar, informando que a 
estimativa é que 10 mil pessoas 
participem do movimento.

Através de suas redes sociais, 
Cabo Gilberto convocou os parai-
banos seguidores de Bolsonaro a 
participarem do protesto de hoje, 
levando um quilo de alimento para 
a concentração que acontecerá a 
partir das 15h no Busto de Taman-
daré. De acordo com a pauta do 
movimento, a manifestação busca 
a defesa da liberdade de expres-
são, o impeachment de ministros 
do STF e o voto impresso auditável.

Reforço policial em sete cidades
Sete municípios da Paraíba terão 

reforços policiais neste feriado de 7 
de setembro. Ao todo, 1.500 policiais 
militares acompanharão as manifesta-
ções. O reforço faz parte da Operação 
Independência, que foi deflagrada no 
último sábado (4) e se estenderá até a 
madrugada de amanhã. 

A operação de reforço desenca-
deada pela Polícia Militar ocorre nas 
cidades onde estão previstos protes-
tos: João Pessoa, Campina Grande, 

Patos, Cajazeiras, Guarabira, Santa 
Rita e Sousa.

O foco é garantir a segurança dos 
participantes dos protestos previstos 
para hoje. A operação da Polícia Militar 
conta com apoio da Coordenadoria 
de Inteligência, Corregedoria Auxiliar 
e todo o Estado-Maior Estratégico da 
instituição. O comando da PM destacou 
que a corporação é uma instituição 
pautada pela Constituição Federal e 
subordinada ao Governo do Estado.

Dia da Pátria

Secretaria de Educação de 
JP realiza desfile cívico

 A Secretaria da Educa-
ção e Cultura de João Pessoa 
(Sedec-JP), por meio da Se-
ção de Bandas Escolares, vai 
realizar hoje o Desfile Cívico 
em alusão ao Dia da Pátria. 
O evento acontece no Centro 
de Treinamento Ivan Tomaz 
(CT), no bairro do Valentina 
de Figueiredo, a partir das 
10h, e não será aberto ao 
público.

 “Por conta das medi-
das de segurança contra a 
covid-19 resolvemos fazer o 
desfile sem a presença de pú-
blico. Estamos seguindo todos 
os protocolos de segurança, 
de acordo com o Decreto 
Municipal”, explicou o coor-
denador Pedagógico da Seção 
de Bandas Escolares, Rômulo 
Albuquerque.

Irão desfilar a Banda 

Drum Brass Corps, que irá 
abrilhantar o evento com 
marchas e dobrados e é for-
mada por professores da rede, 
além da Banda Marcial da Se-
dec, composta por ex-alunos, 
colaboradores e alunos da rede 
pública municipal de ensino.

 As bandas são compos-
tas por linha de frente, mór, 
baliza, corpo coreográfico e o 
corpo musical.

O feriado de 7 de 
setembro não terá os 
tradicionais desfiles 

cívicos-militares, porém 
há várias manifestações 

programadas

Foto: Marcus Antonius

Mobilizações contrárias e favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro programaram atos passando pelo Largo de Tambaú

Sedurb-JP realiza fiscalização 
do comércio informal na orla 

Pensando em garantir a 
acessibilidade e o passeio segu-
ro do pedestre na orla da capital 
durante o feriado, a Prefeitura 
iniciou ontem uma ação conjun-
ta de fiscalização no espaço. O 
trabalho é coordenado pela Se-
cretaria de Desenvolvimento Ur-
bano (Sedurb), em parceria com 
a Guarda Civil Municipal (GCM) e 
a Superintendência Executiva de 

Mobilidade Urbana (Semob-JP).
Os agentes, trabalhando em 

suas respectivas áreas, vão coibir 
a presença de carrinhos de fru-
tas e outros segmentos em locais 
como a calçadinha, vagas de es-
tacionamento e outros espaços, 
que prejudicam a circulação de 
pessoas. “Não podemos permitir 
que o uso do solo público por 
parte da categoria, prejudique 

o fluxo de moradores e turistas”, 
explicou Fábio Carneiro, secretá-
rio da Sedurb.

A operação conjunta ocorre 
de maneira intensificada até ter-
ça-feira. No entanto, o trabalho 
permanecerá nos próximos dias, 
como vem sendo realizado, para 
coibir a presença desse tipo de 
comércio em áreas não autori-
zadas.
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Cagepa informou que Bananeiras e Solânea passam a ser abastecidas por carros-pipas devido colapso do Açude Canafístula II 

Governo anuncia medidas para 
enfrentar crise hídrica no Brejo

Ítalo Arruda 
Especial para A União

Os municípios de Solânea e 
Bananeiras, no Brejo paraibano, 
terão o abastecimento de água 
suspenso a partir desta semana, 
devido ao colapso no Açude Ca-
nafístula II, localizado no muni-
cípio de Borborema. A barragem 
é responsável pelo abastecimento 
daquela região. Ao todo, mais de 
47 mil pessoas serão afetadas com 
a suspensão do fornecimento de 
água nos dois municípios. 

O governador João Azevê-
do afirmou durante o programa 
semanal “Conversa com o gover-
nador”, transmitido em cadeia es-
tadual pela Rádio Tabajara, que o 
Governo do Es-
tado “está atento 
e está tomando 
providências” 
a curto, médio 
e longo prazo, 
para resolver o 
problema dos 
municípios que 
sofrem com a 
falta de água. 

“O Brejo 
pode ficar tran-
quilo”, disse o governador ao 
anunciar que vai trazer a adutora 
de Campina Grande para atender 
às demandas dessa região com as 
águas do Rio São Francisco, e, com 
isso, garantir a segurança hídrica 
dos municípios futuramente. Al-
gumas cidades como Alagoa Gran-
de, Guarabira, Pirpirituba e Sapé 
seguem com o abastecimento de 
água regular.

“O regime de chuvas no Brejo 
era mais regular, mas, infelizmen-
te, isso não está ocorrendo por 
conta das mudanças climáticas, 
mas estamos com um conjunto 
de obras de curto, médio e lon-
go prazos. Nós traremos para o 
Brejo uma adutora que sairá de 
Campina Grande até Esperança e 
Remígio, levando até a estação de 

tratamento de Camará, trazendo 
água do São Francisco para a re-
gião. Estamos atentos e tomando 
as providências”, assegurou.

O presidente da Companhia 
de Água e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa), Marcus Vinícius Neves, de-
talhou as principais ações para 
garantir água de qualidade e gra-
tuita à população: “Todas as cida-
des que estão em racionamento 
grave ou colapso contam com cai-
xas d’água nas suas zonas urba-
nas, visando o abastecimento de 
qualidade pelos carros-pipa. Nós 
já ampliamos os pontos de abas-
tecimento em várias estações de 
tratamento que disponibilizamos 
de água, conversado com os mu-
nicípios para termos as meno-

res distâncias 
de transporte, 
aumentando a 
quantidade de 
carros”. 

 Ele expli-
cou que, a par-
tir de Jacaraú, a 
Cagepa atende 
Lagoa de Den-
tro, Serra da 
Raiz, Duas Es-
tradas, Caiçara 

e outras cidades. Já os pontos 
de abastecimento de Cuitegi e 
Araçagi foram ampliados. Além 
disso, foram iniciados os serviços 
de construção de uma adutora 
emergencial para contemplar Pir-
pirituba, Lagoa de Dentro, Serra 
da Raiz, Sertãozinho e Duas Es-
tradas. 

“A região de Guarabira não 
será afetada porque ampliamos 
a capacidade de transporte e tra-
tamento da adutora de Araçagi, 
estamos em obras com a adutora 
que vem de Cuitegi e de lá sai-
remos com 11km para chegar 
perto da estação de tratamen-
to de Pirpirituba e seguir para 
outras cidades, restabelecendo 
o sistema em outras cidades”, 
acrescentou.

Salvando vidas

Trauma de CG faz captação de múltiplos 
órgãos e primeira de coração de 2021

Coração, fígado e rins de 
um jovem doador de 24 anos 
ajudaram a salvar a vida de 
pelo menos quatro pessoas 
na noite do sábado (4). O 
doador estava internado no 
Hospital de Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, 
em Campina Grande, vítima 
de um acidente de moto. 
Ele teve a morte encefálica 
confirmada um dia antes. 
Essa foi a primeira doação de 
coração registrada na unida-
de em 2021.

Após a entrevista fa-
miliar positiva, começou a 
corrida contra o tempo da 
Central Estadual de Trans-
plantes e equipes médicas de 
captação e transplantadoras. 
O coração e o fígado seriam 
levados para João Pessoa e os 
rins para Pernambuco.

 Antes de iniciar o pro-
cedimento de retirada, a fa-
mília doadora participou do 
cortejo da vida junto com os 
profissionais da unidade, e 
recebeu a muda de um cacto. 
A planta significa que o mo-

mento é espinhoso, mas um 
dia vai florescer.

 Para que tudo ocorresse 
em tempo hábil, foi adotada 
uma logística que contou 
com o apoio do Corpo de 
Bombeiros e Casa Militar, 
assegurando a agilidade no 
transporte dos órgãos. “Tem 
que ser tudo muito bem 
amarrado. Um momento 
como esse envolve muitas 
pessoas, desde as equipes 
de profissionais do hospital 
onde acontece a retirada, na 
unidade onde vai ser feito 
o transplante, o transpor-
te dos órgãos, o Corpo de 
Bombeiros, para que tudo 
aconteça bem alinhado, 
porque enquanto tudo está 
acontecendo aqui, também 
está acontecendo no hospital 
em que estão os receptores”, 
detalhou Juliana Alves, coor-
denadora de enfermagem 
do Núcleo de Captação de 
Órgãos de Campina Grande.

 O coração foi levado em 
uma aeronave do Governo do 
Estado para a capital, onde 

a receptora, uma mulher de 
40 anos, já se preparava no 
Hospital Nossa Senhora das 
Neves para receber o novo 
órgão. O transporte aéreo foi 
necessário para preservar o 
tempo de isquemia, que é o 
tempo de funcionamento do 
órgão sem fluxo sanguíneo. 
Ao ser retirado, o coração 
deve ser transplantado em 
até quatro horas.

 O fígado foi encami-
nhado para um homem de 
69 anos, do Rio Grande do 
Norte, que também teve o 
transplante realizado em 
João Pessoa. O rim direito foi 
para um homem de 66 anos, 
do estado de Pernambuco, e 
o rim esquerdo, para outro 
pernambucano, de 33 anos. 
As córneas também foram 
doadas e encaminhadas para 
o Banco de Olhos da Paraíba.

“Se não temos doadores, 
a lista de espera não anda e a 
fila aumenta cada vez mais. 
Por isso é tão importante 
esse gesto de amor e soli-
dariedade das famílias que 

dizem “sim" , mesmo em 
meio ao luto. Nossa gratidão 
sempre”, reforçou Rafaela 
Carvalho, chefe do Núcleo de 
Ações Estratégicas da Central 
Estadual de Transplantes.

 
Doações
Este ano a Paraíba já 

realizou 169 transplantes, 
sendo 143 de córneas, três 
de coração, 11 de rins, nove 
de fígado e três de medula 
óssea. Ainda há espera por 
uma doação de córneas 330 
paraibanos, três aguardam 
um coração, sete precisam 
de um fígado e 182 estão a 
espera de um transplante 
renal. 

Serviço 
A sede da Central de 

Transplantes da Paraíba 
funciona no prédio anexo ao 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa. Os telefones para 
entrar em contato são: (83) 
3244-6192 (João Pessoa) e 
(83) 3310-9252 (Campina 
Grande).

n Arara; 

n Araruna;

n Belém;

n Boa Nova;

n Cacimba de Dentro;

n Caiçara; 

n Casserengue;

n Duas Estradas;

n Juarez Távora;

n Lagoa de Dentro;

n Logradouro;

n Serraria;

n Sertãozinho;

n Serra da Raiz

CidAdEs do BrEjo Em rACionAmEnTo dE áGUA:

João Azevêdo anunciou 
que uma adutora será 
construída de CG até 
Esperança e Remígio 

levando água até a estação 
de Camará para o Brejo

Doador dos órgãos foi um jovem vítima de um acidente de moto que teve morte encefálica confirmada e a autorização da família para o procedimento cirúrgico

Foto: Secom-PB

Com o objetivo de acabar 
com a fila de espera por inter-
venções cirúrgicas eletivas 
em todo o estado, o Programa 
Opera Paraíba realizou, so-
mente em agosto deste ano, 
858 procedimentos cirúrgicos, 
contemplando igual número 
de pacientes. A meta é realizar 
3.500 cirurgias nas especiali-
dades de oftalmologia, otor-
rinolaringologia, ginecologia, 
proctologia e cirurgia geral 
até o final do mês de outubro. 

A iniciativa é executada 
de forma itinerante pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), por meio dos hospitais 
estaduais, descentralizando 
o atendimento que ficava res-
trito aos grandes centros. Os 
procedimentos obedecem a 
um cronograma de três meses, 

que teve início no mês de agos-
to. Os municípios encaminham 
a lista dos pacientes que já 
realizaram os exames e aguar-
dam pelas cirurgias, mantendo 
assim a contrapartida com a 
realização do pré-operatório e 
a garantia do transporte até a 
unidade onde serão realizadas 
das intervenções.

O secretário de Saúde 
da Paraíba, Geraldo Medei-
ros, destaca a relevância do 
programa para melhorar a 
vida da população paraibana: 
“Quem aguarda uma cirurgia 
eletiva, via de regra, é um pa-
ciente menos grave, mas que 
sofre desconfortos naturais 
de uma enfermidade. Através 
do Opera Paraíba, estamos de-
volvendo a qualidade de vida 
destes paraibanos”, garante. 

opera Paraíba retirou 858 pacientes 
da lista de cirurgias no mês de agosto

Região mais atingida
O Brejo é uma das regiões afetadas pelas mudan-

ças climáticas e pela falta de chuva em 2021. Além de 
Solânea e Bananeiras, que enfrentam uma situação 
mais crítica da crise hídrica no Estado, outros 14 muni-
cípios estão em regime de racionamento. 

A Cagepa comunicou, por meio de nota, que as al-
ternativas de distribuição de água à população já estão 
sendo discutidas junto às prefeituras das duas cidades. 
Informou também que o faturamento será suspenso a 
partir deste mês.

Segundo o presidente da Cagepa, Marcus Viní-
cius, os pontos de abastecimento de água estão sendo 
ampliados. “Caixas d’água serão dispostas nas zonas 
urbanas das cidades, visando o abastecimento com 
água de qualidade pelos carros-pipas”, disse. 

Ainda de acordo com a Cagepa, os municípios 
foram antecipadamente avisados sobre o racionamento 
de água. Atualmente, a barragem de Canafístula conta 
com cerca de 2% da sua reservação total, segundo da-
dos da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa). 

Das 858 cirurgias já rea-
lizadas nesta etapa do Opera 
Paraíba, 391 foram oftalmo-
lógicas e 467 cirurgias ge-
rais. O programa foi suspenso 
por duas vezes por conta da 
pandemia: a primeira no iní-
cio de 2020, com retorno em 

outubro do mesmo ano, e a 
segunda em março de 2021. 
A retomada mais recente 
aconteceu agora em agosto de 
2021, com um calendário que 
prevê a retirada de milhares 
de pacientes da fila da espera 
até outubro.

Oftalmologia é uma das especialidades inclusas no programa Opera Paraíba

Foto: Secom-PB



Paraíba
Edição: Cardoso Filho          Editoração: Bhrunno Maradona

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de setembro de 2021     |     A UNIÃO        7

Várias ações de agentes 
da Polícia Civil no combate 
ao tráfico de drogas na Paraí-
ba resultaram na apreensão 
de mais de 80 quilos de ma-
conha. A maior ação aconte-
ceu em Campina Grande, no 
Complexo Aluízio Campos. 
Nessa incursão foram locali-
zados 70 quilos de maconha 
escondidos em uma casa.

Segundo o delegado 
Jorge Luiz Almeida, de Re-
pressão ao Entorpecente de 
Campina Grande, o tráfico de 
droga naquela localidade já 
vinha sendo alvo de investi-
gação através dos agentes da 
Especializada. Ninguém foi 
preso, mas a polícia já traba-
lha na identificação dos do-
nos dos entorpecentes.

Litoral Norte
Outra ação aconteceu na 

cidade de Lucena, Litoral Nor-
te do Estado, onde os agentes 
da Delegacia de Repressão à 

Jovem é baleado 
durante discussão

Um jovem de 28 anos, identi-
ficado por Severino Sousa Jú-
nior está internado no Hospi-
tal de Emergência e Trauma, 
em João Pessoa. Ele foi bale-
ado na noite desse domingo 
(6), no bairro de Oitizeiro, 
em João Pessoa. Segundo a 
Polícia Militar, a vítima estava 
bebendo com outras pessoas 
quando se iniciou uma discus-
são com um amigo que esta-
va no local. Nesse momento, 
o ‘amigo’ sacou um revólver 
e atirou contra a vítima.

Morre mulher que 
defendeu o filho

A agricultora Maria Graciete 
Valdevino da Silva, 55 anos 
morreu nesse domingo (5), 
no Hospital de Emergência e 
Trauma, de Campina Grande. 
Segundo o médico do Trau-
ma, Alisson Pascoal, a mu-
lher deu entrada no hospital 
na noite de quarta-feira (1). 
Segundo a polícia, a mulher 
foi baleada ao tentar defen-
der o filho Renan Teixeira, 19 
anos. A casa dela, na cidade 
de Massaranduba foi invadi-
da por dois homens que que-
riam matar o filho dela.

Criança é agredida 
com fio de carregador

A Polícia Militar conduziu à 
Delegacia de Polícia da cida-
de de São Bento uma mulher, 
de 32 anos, denunciada pelos 
vizinhos por agredir o filho 
de oito anos com o carrega-
dor de celular. O caso aconte-
ceu no fim de semana e, ao 
chegar no local, os policiais 
encontarram o menino com 
vários hematomas pelo cor-
po e disse que as agressões 
foram praticadas pela mãe. 
Além da PM, agentes do 
Conselho Tutelar estiveram 
no local e acompanharam a 
condução da mulher até a e 
acriança até a delegacia.

Idoso assassinado 
na frente de casa

A Polícia Civil ainda não tem 
informações sobre a autoria 
e motivação do asasssinato 
do agricultor José Pinto de 
Oliveira, de 66 anos. O crime 
aconteceu nesse domingo (5), 
na cidade de Brejo do Cruz, 
Sertão da Paraíba. Segundo 
informações colhidas pela 
polícia, dois homens teriam 
chegado à casa do idoso e 
chamaram por José Pinto. Ao 
atender, o idoso foi atingido 
por vários disparos e morreu 
no local. O corpo da vítima foi 
removido e encaminhado ao 
Núcleo de Medicina e Odon-
tologia Legal, em Patos.

Curtas

Entorpecentes prenderam, no 
bairro de Fagundes Joel  Vi-
cente dos Santos, de 44 anos. 
Em sua residência foi encon-
trado centenas de papelotes 
de maconha e cocaína, ba-
lança de precisão e embala-
gens para acondicionar os 
estupefacientes.  O preso já é 
reincidente no crime de trá-
fico de drogas.

João Pessoa
Na comunidade Rabo da 

Gata, no bairro do Valentina 
Figueiredo, investigadores 

da Delegacia de Repressão 
ao Entorpecentes da capi-
tal prenderam um homem 
de 34 anos com mais de 10 
quilos de maconha na ma-
nhã dessa segunda-feira 
(6). Além da droga, houve a 
apreensão de um HT (rádio 
comunicador), uma arma de 
fogo e munições.

A droga estava armaze-
nada em dois sacos de esto-
pa, além de 27 papelotes de 
maconha e um caderno com 
anotações da contabilidade 
do tráfico.

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

Em Campina Grande, foram 70kg de maconha; as demais apreensões aconteceram em João Pessoa e Lucena

Polícia Civil apreende mais de 
80 quilos de droga na Paraíba

Nas ações da Polícia Civil houve a apreensão de droga, dinheiro, arma 
e até um HT (rádio comunicador) usado pelas forças de segurança

Fotos: Ascom/PCPB

Dois homicídios ocorridos 
na noite de sábado (4), em João 
Pessoa, estão sendo investiga-
dos pela Delegacia de Homi-
cídios da capital. Até a manhã 
dessa segunda-feira apenas 
uma das vítimas havia sido 
identificada. Trata-se do ado-
lescente Victor Daniel Mariz de 
Sousa, 17 anos. A outra vítima, 
a polícia tomou conhecimento 
que era um colombiano que se 
apresentava como malabarista 
nos semáforos de João Pessoa. 

O primeiro crime acon-
teceu na Rua Feliciano Cirne, 
no bairro de Jaguaribe. Victor 
Daniel Mariz de Sousa se des-
locava em sua bicicleta e foi 

surpreendido por desconhe-
cidos que efetuaram disparos. 
O delegado Giovani Giacomelli 
esteve no local do crime, con-
versou com familiares do ado-
lescente que narraram que ele 
nunca havia sido preso, no en-
tanto, tinha envolvimento com 
droga e esse poderia ser a mo-
tivação. O perito Aldenir Lins 
disse que o jovem foi atingido 
por seis disparos.

Colombiano
O segundo assassinato 

aconteceu próximo ao Ter-
minal de integração de João 
Pessoa. A vítima foi um colom-
biano, de aproximadamente 

40 anos. Ele era conhecido por 
realizar malabares nos semá-
foros. O crime aconteceu entre 
o cruzamento das ruas Maciel 
Pinheiro e Padre Azevedo, nas 
imediações da saída da inte-
gração do Varadouro. 

No local, o delegado Gio-
vani Giacomelli tomou co-
nhecimento, através de teste-
munhas que dois homens se 
aproximaram a pé, efetuaram 
os disparos, saíram tranquila-
mente e entraram na Cracolân-
dia. O perito criminal Aldemir 
Lins informou que a vítima 
sofreu dois disparos que atin-
giram a região do coração e o 
ombro esquerdo.

Colombiano e adolescente 
são assassinados na capital

Um homem de iden-
tidade desconhecida foi 
morto na noite desse do-
mingo (5), em João Pessoa, 
durante tentativa de as-
salto. Ele é suspeito de as-
saltar um casal na rodovia 
PB-008, em Jacarapé. 

A vítima, segundo a 
polícia estava com outra 
pessoa praticando assal-
tos naquela rodovia esta-
dual que liga João Pessoa 
às praias do Litoral Sul 
do Estado. Quando a du-
pla tentou assaltar um 
homem que trafegava em 
uma moto com seu filho 

foi surpreendido pelos 
ladrões que estava em ou-
tra moto. 

Segundo informações 
preliminares colhidas pela 
delegada Wanderleia Gadi, 
no momento que aborda-
vam as vítimas, com vio-
lência, um terceiro homem 
apareceu no local e atirou 
contra os criminosos. 

Um dos assaltantes 
atingido morreu no local. 
O comparsa conseguiu 
fugir e segue sendo pro-
curado. A polícia iniciou 
diligências para tentar 
elucidar o caso.

Suspeito de assalto é 
morto por motoqueiro

Várias operações 
realizadas pela Polícia 
Militar durante o fim de 
semana resultaram na 
apreensão de dez apa-
relhos de som, encerrou 
várias festas que não 
cumpriam os decretos 
sanitários vigentes e 
ainda houve a aplica-
ção mais de R$ 5 mil em 
multas. 

A apreensão dos 
equipamentos de som 
que estavam perturban-
do o sossego dos mora-
dores aconteceram nas 
cidades de João Pessoa, 
Santa Rita, Cruz do Es-
pírito Santo, São Mame-
de e Cajazeiras. 

Da noite de sexta 
(3) até a manhã des-
se domingo (5), foram 
conduzidas 17 pessoas 
para a delegacia e apli-
cados R$ 5.500 em mul-
tas pelos militares do 
BPAmb.

Na área da zona sul 
da região metropolita-
na  de João Pessoa, que 

tem como responsável 
pelo policiamento o 5º 
Batalhão da PM foram 
realizadas diversas 
ações, entre elas algu-
mas festas e aglomera-
ções foram encerradas. 

“Lixão Fest”
O destaque ficou por 

conta de uma festa de-
nominada de Lixão Fest, 
no bairro das Indústrias, 
que contava com cerca 
de 200 pessoas. Apesar 
de ter autorização para 
o funcionamento, des-
cumpria os decretos sa-
nitários vigentes. O res-
ponsável pela festa foi 
conduzido à delegacia.

Além da operação 
Sossego, os policiais 
do 5º BPM também 
apreenderam vários 
veículos e sons veicula-
res e residenciais, como 
também houve prisões 
por porte ilegal de ar-
mas e recuperações de 
veículos com restrição 
de roubo.

PM encerra festa e 
aplica várias multas

Capacitação e equipamentos

Parceria com Consulado dos 
EUA reforça segurança na PB

Representantes do 
Consulado Geral dos Es-
tados Unidos em Pernam-
buco estiveram com o se-
cretário da Segurança e da 
Defesa Social, Jean Nunes, 
na última sexta-feira (3), 
a fim de alinhar as ações 
voltadas para a capacita-
ção de agentes de seguran-
ça pública e aquisição de 
equipamentos, previstas no 
Termo de Cooperação Téc-
nica assinado pelo Governo 
da Paraíba e aquele país. O 
encontro aconteceu na sede 
da pasta, no bairro de Man-
gabeira, em João Pessoa. 

 De acordo com Jean 
Nunes, a reunião ratificou 
a colaboração entre a Pa-
raíba e os EUA na definição 
de metas e parâmetros, 
visando o intercâmbio de 
boas práticas. “Nosso ob-
jetivo, entre outros, é tra-
zer mais conhecimento, 

Representantes do Consulado estiveram na Secretaria de Segurança Pública

Foto: Secom-PB

com a realização de cursos 
voltados ao combate ao 
crime organizado, a cri-
mes cibernéticos, pedo-
filia, e ainda de controle 
de armas e munições, por 
exemplo”, complementou.

O memorando de en-
tendimento entre a Paraí-
ba e Estados Unidos foi 
assinado no mês de maio 
deste ano, em cerimônia 

virtual, com as presenças 
do governador João Aze-
vêdo e do embaixador dos 
Estados Unidos da Améri-
ca (EUA) no Brasil, Todd 
Chapman. Além da segu-
rança pública, a coopera-
ção abrange as áreas de 
educação, saúde, ciência e 
tecnologia, a, agricultura, 
turismo, comércio e inves-
timentos.
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Decisão foi tomada ontem após a interdição da Avenida D. Pedro II provocada por cratera aberta na última sexta-feira
A Superintendência 

Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP) decidiu, 
na manhã dessa segunda-
feira (6), liberar o fluxo de 
veículos em toda extensão 
da Avenida Epitácio Pessoa, 
tanto no sentido Centro/
bairro quanto no sentido 
oposto. Desde a última sex-
ta-feira (3), as faixas da Ave-
nida D Pedro II já podem ser 
acessadas por todos.

De acordo com George 
Morais, superintendente de 
mobilidade, a medida se faz 
necessária, tendo em vista  
que o corredor Epitácio Pes-
soa está sendo indicado com 
uma das principais rotas al-
ternativas para evitar a Aveni-
da D Pedro II, que seguirá em 
obras, no mínimo, pelos próxi-
mos 10 dias.

"Neste período de obras 
na Avenida D Pedro II, tam-
bém estamos liberando a 
circulação de carros e mo-
tos nas faixas exclusivas da 
Epitácio. Isso promoverá 
mais celeridade aos cor-
redores que receberão de-
manda maior de veículos, 
em busca de bairros como 

Castelo Branco, Altiplano, 
Miramar, além de toda orla", 
ressaltou George Morai. 

Rotas alternativas
A Semob-JP divulgou 

rotas alternativas para que 
os condutores possam cir-
cular evitando o local que 
segue com bloqueio total, 
pelo menos pelos próximos 
10 dias. Por causa das obras, 
na Avenida D Pedro II, um 
dos principais corredores 
para quem sai do Centro da 
cidade em direção à Zona 
Sul, o trânsito também ficou 
congestionado em outras 
avenidas da capital. 

As alternativas propos-
tas pela Semob são as se-
guintes: seguir pela Avenida 
Epitácio Pessoa até o cruza-
mento com a Avenida Tito 
Silva e se dirigir aos bairros 
como Castelo Branco, Ban-
cários, Água Fria ou BR-230.

Para quem pretende 
ir ao bairro José Américo, 
Cristo, Geisel, Mangabeira 
ou Valentina, a melhor op-
ção, conforme a Semob, é 
seguir pela Avenida D Pe-
dro II, entrando na esquina 

Semob-JP libera faixa de 
ônibus da Epitácio Pessoa

da Rua Engenheiro Leonar-
do Arcoverde (logo após a 
Funerária Morada da Paz), 
indo pela Avenida Generino 
Maciel, descendo a esquer-
da pela Rua Antônio Silva 
Melo (ladeira de acesso ao 
Rangel) e se dirigindo até os 

viadutos do Cristo ou Geisel.
Ainda de acordo com a 

Semob, quem optar em seguir 
pela D Pedro II até o cruzamen-
to com a Rui Barbosa (Torre), 
deve entrar à esquerda e de-
pois à direita, na Avenida Beira 
Rio, onde poderá acessar a BR-

230 pela alça a direita e quem 
sair do Centro pela Avenida 
Duarte da Silveira, deve seguir 
pela Avenida Beira Rio até a 
subida à direita para Avenida 
João Cirilo da Silva, com des-
tino aos bairros do Altiplano, 
Bancários ou Mangabeira.

Desde a última sexta-
feira (3), a Semob-JP já havia 
liberado as faixas exclusivas 
da Avenida D Pedro II, além 
disso, os condutores também 
contam com a liberação da 
Avenida Nossa Senhora de 
Fátima (Torre).

Aedes Aegypti

Paraíba registra aumento de 354% nos  casos de chikungunya 

A Paraíba registrou  um 
crescimento significativo 
dos casos de arboviroses, 
no último mês de agosto  em 
relação a julho. A dengue 
lidera as notificações, com 
3.115 casos a mais. Com 
relação a chikungunya, os 
números superam em qua-
se dois mil casos, e a zika, 
somou mais 350 registros, 
neste período.

Os dados constam do 
Boletim Epidemiológico, 
divulgado, esta semana, 
pela Gerência Executiva de 
Vigilância em Saúde, da Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES), sobre a situação 
das arboviroses no Estado.

Ao todo, foram regis-
trados, em agosto, 10.207 
casos prováveis da dengue; 
6.377 casos de chikungunya; 
e 1.071 de zika. A técnica da 
SES responsável pelas arbo-
viroses, Carla Jaciara, lem-
brou ainda que a sintomato-
logia dessas doenças é muito 

semelhante à de covid-19, e 
que, por isso, há possibilida-
de de subnotificação nos sis-
temas de registros.

Com relação ao mesmo 
período do ano passado, o 
Boletim Epidemiológico mos-
tra um aumento de 95% para 
os casos de dengue, 354% 
para os casos de chikungunya 
e 292% de acréscimo para os 
casos de zika.

Na Paraíba, mais de 70 
municípios apresentam ca-
sos confirmados ou suspei-
tos de arboviroses com inci-
dência, a partir de 200 casos. 
Segundo o boletim, foram 
registrados nove óbitos por 
suspeita de dengue, zika ou  
chikungunya nas seguintes 
cidades: Conde (um), João 
Pessoa (seis), Sapé (um), e 
Patos (um). Desse total, cin-
co foram descartados. Três 
óbitos por dengue foram 
confirmados em João Pes-
soa e Patos, e um ainda con-
tinua em investigação.  

No ano passado, nes-
te mesmo período, foram 
confirmadas duas mortes 

por dengue nos municí-
pios de Sapé e Santa Rita 
e dois óbitos por chikun-
gunya, em João Pessoa.

Carla Jaciara ressaltou 
que a SES continua asses-
sorando e monitorando a 
situação epidemiológica, 
ambiental e sanitária dos 
municípios, em um traba-
lho conjunto com as Ge-
rências Regionais de Saú-
de, a fim de identificar os 
casos suspeitos e conter a 
disseminação das arbovi-
roses na Paraíba.

A técnica da SES tam-
bém alertou para os cuida-
dos básicos e preventivos 
contra essas doenças. “É 
importante que a popula-
ção fique atenta aos cuida-
dos nas suas próprias resi-
dências com a limpeza dos 
ambientes como calhas, 
além de vedar bem a caixa 
d’água ou qualquer coisa 
que possa acumular água 
e que sirva de abrigo para 
que o mosquito possa se 
instalar e se multiplicar”, 
concluiu. Acúmulo de água em pneus serve de abrigo para proliferação do mosquito transmissor das arboviroses

Ítalo Arruda
Especial para A União

Trânsito no sentido bairro-centro permanecerá com lentidão durante as obras

Em razão das obras para 
reparar o trecho do asfalto que 
cedeu na Avenida Dom Pedro 
II, na última sexta-feira (3), o 
trânsito no local permanece bem 
lento, para quem vem no sentido 
bairro/Centro. Os trabalhos na 
área foram iniciados ainda na 
sexta-feira, logo após o resgate 
do veículo que caiu na abertura 
de uma cratera de cerca de 8 
metros de profundidade e devem 

se estender por 10 dias. Nem 
o motorista nem a adolescente 
que estava no veículo que caiu 
na cratera, no início da tarde 
de sexta-feira, sofreu ferimentos 
graves. 

Segundo o secretário de 
Infraestrutura do Município, Ru-
bens Falcão, as obras no local 
para repor o asfalto e reabrir o 
trânsito na avenida, estão sendo 
tocadas com muito empenho, 
numa jornada que se inicia às 7h 
e se estende até as 22h. “Vamos 
continuar trabalhando hoje em 

pleno feriado de 7 de setembro, 
e nos sábados e domingos para 
recompor a galeria que cedeu e 
reabrir o trânsito nessa avenida 
dentro do prazo previsto”, garan-
tiu o secretário.

Ele afirmou que a fadiga da 
tubulação de águas pluviais pode 
ter provocado o desmoronamen-
to do asfalto na localidade. “O 
material tem mais de 50 anos, e 
quando a caixa de transição foi 
danificada o asfalto cedeu. Va-
mos colocar no local uma caixa 
e uma tubulação novas. Afinal, 

esse serviço é de responsabilida-
de da Prefeitura de João Pessoa”, 
declarou ele, revelando que um 
trabalho de prevenção está sen-
do feito bem perto onde a cratera 
foi aberta, que também poderia 
provocar outro desmoronamento 
de asfalto. Nesse caso, um novo 
buraco vinha sendo aberto ao 
lado do asfalto, na Mata do Bu-
raquinho. 

Motorista acidentado
Sobre o motorista aciden-

tado, o secretário, primeiro 
agradeceu a Deus, “porque nem 

ele, nem sua passageira morreu 
nesse acidente imprevisível. 
“Temos uma reunião agendada 
entre ele e a Procuradoria do 
município na próxima quarta-
feira (8), pela manhã. Tenho 
certeza que todas as providên-
cias serão tomadas para ajudar 
o motorista que teve o veículo 
danificado na queda”. Tanto o 
motorista como a adolescente 
que estava no veículo foram 
resgatados da cratera por pes-
soas que passavam pelo local, 
no momento do acidente.

Por causa das obras na avenida Dom Pedro II, um dos principais 
corredores de João Pessoa, o tráfego em uma das vias segue 
interditado pelos próximos 10 dias
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José Alves
zavieira2@gmail.com  

Foto: Evandro Pereira
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‘37 não é febre’
Presidente da União Brasileira de Escritores da Paraíba, 
Luiz Augusto Paiva lança antologia digital de contos sobre 
“dor de cotovelo” e a saudade. Página 12
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Falta muito pouco para ser co-
nhecida a música que vai ser consa-
grada a grande vencedora da fina-
líssima da 4ª edição do Festival de 
Música da Paraíba. Depois das duas 
eliminatórias realizadas no último fi-
nal de semana, os 14 intérpretes que 
defenderão suas canções na próxima 
sexta-feira (dia 10) estão neste mo-
mento em compasso de expectativa 
e de campanha pelo voto popular 
em suas redes sociais. Em apenas 24 
horas, o número de votos já ultrapas-
sou a marca dos 15 mil.

O público pode votar em sua 
canção favorita através do site oficial 
do evento (votacaofestivaldemusica.
pb.gov.br), no qual é possível ouvir 
todas as canções antes de realizar sua 
escolha. Não é preciso fazer nenhum 
cadastro prévio, nem há limite de 
votos por pessoa. “A minha expec-
tativa é de uma grande participação 
da audiência, não apenas porque a 
qualidade das composições e dos 
intérpretes atrai a atenção de muitos 
ouvintes e telespectadores, mas devi-
do à participação pelo voto popular, 
que garante um diálogo direto com o 
público”, destaca Naná Garcez, a dire-
tora presidente da Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC). 

“Acho que o ritmo de votação vai 
aumentar até a sexta-feira”, afirma o 
gerente de mídias sociais da Rádio 
Tabajara, Karl Januário. Em determi-
nados horários, a média de votação 
tem sido superior a 100 votos por 
minuto e todos os candidatos estão 
no páreo. O voto popular foi instituí-
do pela primeira vez neste ano e con-
siderado um sucesso de repercussão 
pela diretora presidente da EPC. “É 
uma inovação que veio para ficar”, 
adianta Naná Garcez.

Na edição do festival que home-
nageia o centenário de nascimento 
do compositor paraibano e produ-
tor cultural Genival Macêdo (1921-
2008), as transmissões das duas 
eliminatórias reuniram mais de 8,5 
mil espectadores apenas nos canais 
oficiais no YouTube da Rádio Taba-
jara e da Funesc, nos quais o público 
poderá acompanhar novamente, a 
partir das 20h, as apresentações dos 
candidatos finalistas direto do Teatro 
Paulo Pontes, em João Pessoa. Haverá 
ainda um pocket show com os músi-
cos Maria Kamila (da banda paraiba-
na Os Gonzagas) e Daniel Pina. Outras 
opções para acompanhar o Festival 
são pelas frequências da Rádio Ta-
bajara FM 105,5 e AM 1.110, ou pela 
TV Assembleia. O evento acontece de 
forma virtual e, por isso, apenas os 
participantes, músicos e equipes de 
produção têm acesso ao local.

Na última sexta-feira, as músicas 
classificadas para a final foram ‘Ar, 
é ar’ (Pedro Mello e Ceiça Farias), 
‘Encomenda’ (Pedro Mota e Will), 
‘Se prestar eu vou postar’ (Aldo Mar-
ques), ‘Paraíba sou sim’ (Elon), ‘A 
pergunta que não quer calar’ (Hugo 
César e Lucas Barreto de Moura), 
‘Fruto coragem’ (Isis Queiroga e Nao-
mi Soares) e ‘Você viu’ (João Carlos do 
Nascimento Jr.). 

Juntaram-se a essas, as sele-
cionadas pelo júri na eliminatória 
do sábado: ‘Terra do Acais’ (Laís de 
Almeida Lacerda), ‘Desgoverno’ (Tom 
Drumond), ‘Pássaro’ (Samir), ‘Pelas 
calçadas’ (Tiago José Santos da Silva), 
‘Coco aperreado’ (Larry Brasil), ‘Ban-
deira’ (Alcides Prazeres Filho) e ‘Pega 
o beco’ (Totonho).

“Foi um grande espetáculo, de 
fato. Tanto do ponto de vista visual, 
estético, de ritmos e de criatividade. 
Não é só um palco apenas, mas um 
espaço onde se prima por todas as 
características de um festival de mú-
sica: liberdade de expressão, mistura 
de ritmos e performances. As noites 

foram maravilhosas nesse ponto de 
vista”, descreve Naná Garcez. “Nós 
tivemos a crítica social, a ironia, o ro-
mantismo em seus vários gêneros e 
a tradição do coco. Eu considero que 
o festival se mostrou, mais uma vez, 
um espaço para a manifestação cul-
tural legítima de artistas paraibanos 
ou que aqui residem”, complementa 
a diretora presidente da EPC.

Diversidade musical 
Forró, soul, toré, salsa, baladas 

românticas, samba, são só alguns 
dos ritmos representados entre os 
14 finalistas, todas elas executadas 
pela banda base do 4ª edição do Fes-
tival de Música da Paraíba. “Para a 
gente, essa diversidade é um desafio 
e nós precisamos estar muito con-
centrados nas músicas”, frisa Sérgio 
Gallo, diretor musical do evento. “A 
banda passou uma alegria muito 
grande para todo mundo e uma 
segurança para os intérpretes. Nem 
todos têm experiência no palco, mas 
mesmo os que são profissionais, em 
um festival, passam por uma sensa-
ção diferente”, garante Sergio Gallo, 
que comandará o último ensaio geral 
na manhã da grande final. 

Após a seletiva de 30 canções, 
os novos jurados terão um trabalho 
muito difícil para escolher as músi-
cas vencedoras. Quem garante isso 
é a soteropolitana Láisa Naiane, 
que foi uma das juradas da fase eli-
minatória que afunilou para as 14 
obras. Para a final, serão três jura-
dos diferentes dos que analisaram 
as músicas nas etapas anteriores. 
“O nível foi altíssimo. Os artistas 
finalistas possuem características 
únicas, são criativos e possuem 
discursos muito relevantes, além de 
muita qualidade musical”, aponta 
a profissional, que é formada em 
Comunicação e sócia-fundadora do 
portal especializado no mercado 
musical, Popline.biz.

“Fiquei positivamente surpresa 
com a curadoria realizada e a exis-
tência de tantos artistas talentosos 
de diferentes estilos. O festival é um 
celeiro da valorização cultural da 
Paraíba e, principalmente, de novos 
artistas que tiveram a oportunidade 
de estar nos palcos novamente. Em 
um período de início de retomada, 
essa iniciativa é fundamental para 
aquecer o cenário musical do esta-
do”, acrescenta.

Sem procurar rivalizar os votos 
do júri técnico com o popular, Naiane 
conclama todos a fazerem suas esco-
lhas e participarem da decisão dos 
vencedores da edição 2021. “Estou 
muito ansiosa para saber o resultado 
final e na torcida para que todos os 
artistas que participaram do festival 
continuem desenvolvendo suas car-
reiras artísticas”, conclui.

Este ano, o evento – que é realiza-
do pelo Governo do Estado por meio 
da Empresa Paraibana de Comunica-
ção (EPC), Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) e Secretaria de 
Comunicação Institucional (Secom) –, 
oferecerá o valor de R$ 10 mil ao gran-
de vencedor. Ao 2º lugar, R$ 7 mil e ao 
3º, R$ 5 mil. Já o Melhor Intérprete ga-
rante R$ 3 mil e a Melhor Canção pelo 
voto popular terá direito ao crédito 
de R$ 3 mil para aquisição de equipa-
mento ou instrumento musical.

Festival de Música da PB: final 
entra na contagem regressiva
Em apenas 24 horas, número de votos para eleger a melhor canção pelo público já ultrapassou a marca dos 15 mil

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Festival de Música da Paraíba

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

CONFIRA MAIS SEtE CLASSIFICADOS PARA A 
GRANDE FINAL (SEGuNDA ELIMINAtóRIA):

CONFIRA OS SEtE CLASSIFICADOS PARA A 
GRANDE FINAL (PRIMEIRA ELIMINAtóRIA):
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‘Ar é ar’ 
Pedro Mello e Ceiça Farias

‘terra do Acaiz’ 
Laiz de Oyá

‘Encomenda’ 
P. Motta e Will

‘Desgoverno’ 
Tom Drummond

‘Se prestar eu vou postar’ 
Aldo Marques

‘Pássaro’ 
Samir

‘Paraíba sou sim’ 
Elon

‘Pelas calçadas’ 
Tiago Sotero

‘A pergunta que não quer calar’ 
Hugo César e Lucas Barreto

‘Coco aperreado’ 
Larry Brasil

‘Fruto coragem’ 
Sinamonis

‘Bandeira’ 
Alcides Prazeres

‘Você viu’ 
João Carlos Jr.

‘Pega o beco’ 
Totonho
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Há umas sete ou oito colunas, eu comentava, aqui neste 
espaço, os fatos políticos e sociais que levaram 1971 a ser um 
ano farto em grandes discos de pop-rock. Aquele ano também 
foi emblemático no cinema, em especial para o cinema policial. 
À frente de uma renovação sobre o estilo, enredo, caracteriza-
ção de personagem e violência, um filme se tornaria um ícone, 
daria origem a uma franquia com cinco títulos e ainda sacra-
mentaria seu ator principal no panteão do superestrelato: 
Perseguidor Implacável (Dirty Harry), dirigido por Don Siegel e 
estrelado por Clint Eastwood.

Harry Callahan e sua inseparável Magnum .44 surgiram 
na América de Richard Nixon e do escândalo Watergate, no 
meio do fogo cruzado entre uma onda conservadora, a luta por 
direitos civis, os protestos contra a Guerra do Vietnã, assas-
sinatos políticos e a explosão do tráfico de drogas, atrelado 
a uma nova classe de criminosos que viria a ser retratada no 
longa: o psicopata violento (vivido com maestria por Andrew 
Robinson no longa).

Policial linha dura, de poucas palavras e muita ação, que 
segue a lei até onde ela funciona, e depois segue por conta 
própria, Harry Callahan se tornou o “Dirty” (sujo, em portu-
guês) Harry por fazer justamente o trabalho arriscado que 
ninguém mais topa fazer. E o faz com precisão cirúrgica, sem, 
sequer, interromper seu almoço para abater um criminoso 
pego em flagrante delito. Mas Harry o faz com um propósito. 
A definição do roteirista John Milius, responsável pelo script 
da continuação, Magnum 44, lançado dois anos depois, é que 
“enquanto advogados praticam a lei, e não a justiça, o Dirty 
Harry faz justiça”.

A figura linha dura de Harry Callahan fez muito sucesso e 
criou um modelo de personagem macho-hétero-top que iria 
ecoar pelas cinco décadas seguintes, inspirando filmes como 
Desejo de Matar (1974), com Charles Bronson; Cobra (1986), 
com Sylvester Stallone; e até obras recentes, como John Wick, 
que entre 2014 e 2019 rendeu três filmes com Keanu Reeves 
do papel principal, além de ter criado falas memoráveis, como 
“Vá em frente, faça meu dia” – quase 20 anos depois, chegou a 
inspirar o discurso presidencial do conservador Ronald Regan, 
ao rechaçar a proposta de aumento de impostos do Congresso: 
“Eu tenho minha caneta de veto pronta para qualquer aumen-
to de impostos (...) e tenho apenas uma coisa para dizer a quem 
quer aumentar impostos: Vá em frente, faça meu dia”.

Mas o primeiro filme da franquia não escapou da contro-
vérsia, principalmente numa época de acirrada polarização, 
entre esquerda e direita, como é hoje no Brasil. Quando lança-
do nos Estados Unidos, a prestigiada crítica de cinema Pauline 
Kael (1919-2001) não viu o longa com bons olhos. Em seu 
artigo, publicado no jornal New Yorker do dia 15 de janeiro de 
1972, ela chamou o filme de fascista: “Perseguidor Implacável 

A frase estava ali, no outdoor, para quem quises-
se ler: “Quer viver mais? Tome um coquetel de ativi-
dades físicas!” Era a propaganda de uma dessas aca-
demias ao ar livre, tão presentes nas nossas praias e 
parques. Jovens sarados, personal trainers modernos, 
alguns correndo de um lado para o outro e o cami-
nhante aqui, prestes a completar setenta e uma pri-
maveras, só fez sorrir! E por quê? Porque, desde os 30 
anos, faz caminhadas regulares em parques e praias. 
E a saúde continua agradecendo...

Na verdade, a atividade física é uma realidade 
que não tem volta. E não falo só de jovens sarados 
nem de idosos. A caminhada, o ciclismo, as acade-
mias vieram para ficar. E não foi somente por conta 
da pandemia do coronavírus. Há algum tempo as 
pessoas vêm despertando para essa necessidade. As 
clínicas de ortopedia e de fisioterapia estão cheias 
de pacientes e aqueles que têm um mínimo de zelo 
pela vida e pela saúde estão procurando se movi-
mentar, seja em ambientes fechados, seja nos par-
ques ou nas praias.

Pesquisa recente identificou a combinação ideal 
de exercícios para reduzir risco de mortalidade. Um 
professor da Faculdade de Medicina da USP, espe-
cialista em fisiologia do exercício clínico, conduziu 
estudos sobre promoção de estilo de vida saudável 
para populações clínicas. E concluiu que, apesar 
das agruras e obrigações do dia a dia, a pessoa que 
reúne forças para realizar 30 minutos de exercícios 
físicos, cinco dias por semana, atende às recomen-
daçõesda Organização Mundial de Saúde (OMS). E, 
felizmente, isso já faz parte da metade fisicamente 
ativa dos brasileiros.

As atividades físicas podem ser classificadas, 
quanto à intensidade, em muito leves (exemplo, 
permanecer em pé), leves (caminhada durante as 
compras), moderadas (as que nos deixam com a 
respiração ofegante) e intensas (exercícios que le-
vam à exaustão). Dentre elas, existe o pilates, que 
é um tipo de exercício ótimo para aumentar a fle-
xibilidade e tonificar os músculos, além de comba-
ter a dor, melhorar a postura, aumentar a força e, 
quando aliado à dieta e à prática de outra atividade 
física com elevado gasto calórico, ajuda a emagre-
cer. Após anos de caminhada, descobri também o 
pilates, na clínica Fisiocenter, onde, durante anos 
fiz exercícios de fisioterapia.

Através da professora Laís Munique, descobri 
que o pilates se baseia em seis princípios: centro 
de força, que são os músculos abdominais; concen-
tração; controle do movimento, com o objetivo de 
melhorar a coordenação motora; fluidez de movi-
mento, para que não haja grandes impactos; pre-
cisão, que diz respeito à qualidade do movimento; 
e respiração, que deve ser sincronizada com cada 
movimento realizado. Todos esses princípios são 
fundamentais para que o pilates seja praticado da 
melhor forma possível e, assim, possa gerar vários 
benefícios. Aprendi, durante as aulas, que o pilates 
tonifica a musculatura e torna mais fácil permane-
cer na postura correta diariamente, além de disfar-
çar a barriga e alongar o corpo, deixando a silhueta 
mais elegante, já que um dos principais grupos tra-
balhados nesse exercício é o dos músculos abdomi-
nais.As aulas de pilates duram aproximadamente 
50 minutos e possuem gasto calórico entre 200 e 
400 calorias, dependendo dos exercícios realiza-
dos. Os melhores profissionais para dar aulas de 
pilates são o educador físico e o fisioterapeuta com 
o devido conhecimento do método. 

Quer viver 
mais?

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Há 50 anos, ‘Dirty’ Harry

empunhava sua Magnum .44

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Foto: Warner Bros./Divulgação

Morreu, na manhã de 
ontem, aos 76 anos, o pia-
nista João Carlos Assis Bra-
sil. Músico versátil e sem 
preconceitos, ele dedicou-se 
tanto ao chamado univer-
so erudito quanto à música 
brasileira. Mostrou, assim, 
como a fronteira entre esses 
dois mundos é menos rígida 
do que se imagina. E deixou 
gravações de referência de 
autores como Ernesto Naza-
reth e Villa-Lobos, centrais 
na nossa percepção do re-
pertório nacional.

Assis Brasil começou 
sua trajetória dentro dos 
moldes do pianista clássi-
co. Em 1965, foi o terceiro 
colocado no Concurso In-
ternacional Beethoven de 
Viena, na Áustria, ficando 
em terceiro lugar. Na cida-
de, aproveitou para se aper-
feiçoar com os professores 
Richard Hauser e Dieter 
Weber, tocando ainda com 
a Filarmônica de Viena.

A experiência na Áus-
tria lhe abriu as portas para 
um circuito de apresenta-
ções em salas importantes, 
como o Wigmore Hall de 
Londres, a Sala Brahms de 
Viena ou o auditório da Fa-
mília Meneghine em Milão. 
São apenas três dos teatros 
em que se estabeleceu como 

recitalista ao longo dos anos 
1970.

Na década seguinte, no 
entanto, sua trajetória se 
tornaria ainda mais ampla. 
De volta ao Brasil, seu con-
tato com a pianista Clara 
Sverner, ela também uma 
musicista afeita à combina-
ção de repertório, fez com 
que ele começasse a inter-
pretar sistematicamente 
autores brasileiros que, até 
então, eram vistos como ca-
pítulos menores da música 
do país.

Entre eles, um desta-
que importante foi Ernes-
to Nazareth. O olhar para 
sua obra na verdade foi 
uma porta de entrada para 
uma reavaliação de todo o 
período da chamada Belle 
Époque carioca, no início do 
século 20.

Foi então que autores 
como Nazareth e Chiquinha 
Gonzaga não apenas estabe-
leceram elementos de uma 
escola de piano brasileira 
como mostraram as pos-
sibilidades de combinação 
entre o erudito e o popu-
lar, que pouco mais tarde 
influenciara compositores 
como Heitor Villa-Lobos.

Ao mesmo tempo, Assis 
Brasil começou seu trabalho 
com o jazz. Em 1980, fun-
dou, com Zeca Assumpção 
(baixo) e Cláudio Caribé 
(bateria), o João Carlos Assis 

O ator francês Jean
-Paul Belmondo, um dos 
intérpretes mais consagra-
dos do cinema da França, 
morreu ontem, aos 88 anos 
de idade, em sua casa em 
Paris, anunciou seu advo-
gado. “Ele estava muito can-
sado há algum tempo. Ele 
partiu em silêncio”, disse o 
advogado Michel Godest. 

Um dos maiores no-
mes do cinema europeu 
nas décadas de 1960 e 
70, Belmondo participou 
de 80 filmes, alguns deles 
inesquecíveis, como Acos-
sado (1960), de Jean-Luc 
Godard.

Estrela da Nouvelle Va-
gue francesa, Jean-Paul Bel-
mondo mudou para filmes 
convencionais na década 
de 1960 e se tornou um dos 
principais heróis de comé-
dia e ação da França.

Luto

João Carlos Assis Brasil, músico 
versátil e sem preconceitos

Jean-Paul 
Belmondo 
morre aos 
88 anos

Foto: Acervo Pessoal

Professora Laís Munique em atividade: pilates gera vários benefícios

Policial linha dura vivido por Clint Eastwood criou um modelo de personagem 

é, pois, um filme de ação, mas filmes de ação sempre tiveram 
um potencial facista, que finalmente veio à tona”, afirmou, 
antes de carregar ainda mais nas tintas: “Se o crime fosse 
causado por dragões do mal, todos nós poderíamos ter licença 
para matar, como Dirty Harry. Mas como o crime é causado por 
privação, miséria, psicopatologia e injustiça social, Perseguidor 
Implacável é um filme profundamente imoral”.

Em uma entrevista revisionista pelos 30 anos de lança-
mento do filme, Clint Eastwood – que viveria o papel cinco 
vezes no cinema, até 1988, com Dirty Harry na Lista Negra – 
nega que houvesse qualquer leitura política por trás do filme 
original, ou do personagem, mesmo estando na era Nixon de 
extrema-direita e, sendo ele, um cidadão simpático ao partido 
Republicano.

Eastwood – que topou dirigir o quarto filme da franquia, 
Impacto Fulminante (1983) – pagou caro pela pecha de reacio-
nário, “de direita”. Mas especialistas já passaram uma lupa na 
produção do ator-diretor para rebater os críticos, mostrando 
que o próprio Harry Callahan é favorável ao controle de armas, 
assim como o artista, que em 2014 chegou a fazer um filme 
contra a corrida armamentista (Sniper Americano). Além do 
mais, Eastwood se mostrou contra a pena de morte (em Crime 
Verdadeiro, de 1999) e a favor da eutanásia (no vencedor do 
Oscar Menina de Ouro, 2004) e, ao contrário do seu famoso 
personagem, Clint Eastwood é rigorosamente contra o precon-
ceito de raça, credo e cor, fatos que contradizem as críticas.

Sou do time que separa a arte do artista, quando há uma 
separação real e nítida o que, me parece, ser o caso de East-
wood. E a figura do justiceiro, vigilante, casca-grossa pode até 
funcionar aos olhos do entretenimento, ou da crítica cinema-
tográfica – particularmente, acho Perseguidor Implacável um 
grande filme –, mas nunca no mundo real, onde as instituições 
são importantes e devem ser, a todo custo, preservadas.

João Luiz Sampaio
Agência Estado

Brasil Trio, que mais tarde 
contaria com a participação 
de David Chew (violoncelo) 
e Idriss Boudrioua (sax).

Passou também a se 
apresentar com artistas 
como Maria Bethânia, Zizi 
Possi, Alaíde Costa, Olívia 
Byington e Ney Matogrosso. 
E foi solista em concertos 
com a Orquestra Sinfôni-
ca do Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro, a Orquestra 
Sinfônica Brasileira, a Or-
questra Sinfônica de Porto 
Alegre e a Orquestra Sinfô-
nica do Estado de São Paulo, 
sob a regência de Eleazar de 
Carvalho e John Neschling, 
entre outros maestros.

Sua discografia tem 
peças marcantes, como To-
dos os pianos, Villa-Lobos 
por João Carlos Assis Brasil 
e Self Portrait (com obras 
de seu irmão, Vitor Assis 
Brasil).

Pianista, João Carlos faleceu 
ontem, aos 76 anos de idade

Ícone da Nouvelle Vague, ator 
participou de mais de 80 filmes

Foto: Mônica Bento/Agência Estado

Foto: Wikimedia



Cultura

Liberdade – essa palavra
que o sonho humano alimenta: 
que não há ninguém que explique, 
e ninguém que não entenda! 
(Cecília Meireles. Romance XXIV ou da Bandeira da 

Inconfidência.) 

Dando prosseguimento aos livros que receberam o 
selo Altamente Recomendáveis (AR), selecionamos mais 
quatro livros que serão apresentados: Informativo, Tra-
dução/Adaptação/Informativo, Teatro. Outras catego-
rias já foram contempladas em textos anteriores.

Informativo – O dragão do mar. Texto de Sônia Rosa, 
ilustrações de Anabella Lopez (Ed. Pallas Mini, 2020). Este 
livro conta a história de Francisco José do Nascimento, ou 
Chico da Matilde (nome de sua mãe), um cearense que 
nasceu em Canoa Quebrada (Ceará). Dragão do Mar, como 
ficou conhecido, era jangadeiro e liderou o movimento 
para a libertação dos escravos no Ceará. Essa luta foi tão 
bem-sucedida que o Ceará foi a primeira província do 
Brasil a abolir a escravidão, isso em 1884. Perseguido por 
seu ativismo libertário foi reconhecido anos mais tarde 
por D. Pedro II e recebeu a patente de Major Ajudante de 
Ordens e Secretário Geral do Comando Superior da Guar-
da Nacional do Estado do Ceará. A história de Dragão do 
Mar começa com a infância, a vida de pescador e o engaja-
mento em defesa dos escravos. As bonitas ilustrações de 
Anabella Lopez deram grande realce ao livro. São cores 
fortes e vibrantes como o sol do Nordeste. A ilustradora 
nasceu em Buenos Aires, lá se formou em Design Gráfico, 
depois se mudou para o Brasil e hoje mora em Porto de 
Galinhas (PE), ilustra e escreve histórias para crianças. 
Lembro que seu livro A força da palmeira (Ed. Pallas) re-
cebeu o Jabuti na categoria Livro Juvenil em 2015. 

Tradução/Adaptação/Informativo – Miss Davis: 
a vida e as lutas de Angela Davis. Sybille Titeux de la 
Croix (Texto), ilustrações de Amazing Ameziane (Ed. 
Agir, 2020). Traduzido por Jorge Bastos Cruz. A vida 
de Angela Davis está roteirizada em HQ por Sybille de 
la Croix, escritora francesa, autora de vários livros, e 
quadrinizada por Amazing Amezine. Para um melhor 
conhecimento sobre Angela Davis, vale repetir pala-
vras da filósofa brasileira Djamila Ribeiro: “... dedicada 
aos estudos acadêmicos concernentes às opressões de 
raça, classe e gênero, Angela Yvonne Davis é uma lenda 
viva que inspira pessoas dos mais diversos segmentos 
políticos ao redor do mundo.” Um pouco da sua histó-
ria: nascida no Alabama (EUA) conheceu desde cedo a 
discriminação contra os negros: na escola, na faculda-
de, na vida. Por seu ativismo político e social foi presa 
e proibida de lecionar na universidade. Para sua liber-
tação contou cm o apoio de uma mobilização de vários 
países. Sua luta foi renhida contra os opressores de 
raça, de classe e de gênero. É considerada símbolo do 
movimento negro e do feminismo.

Teatro – Nessa categoria sobressai o livro de Edy 
Lima, baseado no diário de Carolina Maria de Jesus – 
Quarto de despejo (Ed. Agir, 2020). Edy Lima é escrito-
ra, jornalista e teatróloga. Um ano após a publicação do 
livro de Carolina Maria de Jesus, resolveu fazer a adap-
tação do texto para o teatro que teve boa aceitação no 
meio da crítica teatral. Dividida em três atos, a teatró-
loga procurou transpor para o palco o texto autobio-
gráfico com a aquiescência da autora. Escolheu Ruth de 
Sousa para representar Carolina e foi muito feliz na es-
colha. Edy Lima foi sempre uma defensora dos direitos 
das mulheres, das minorias. Nesta peça, atuou como 
uma voz forte em favor dos menos favorecidos.

Os três livros selecionados abordam temas ligados 
aos problemas dos negros. O Dragão do Mar me chamou 
a atenção por suas bonitas ilustrações e por apresentar 
a vida de Francisco José do Nascimento e sua luta em fa-
vor dos escravos no Brasil, uma vida de superação em fins 
do século 19. Ressalte-se que o estado do Ceará desponta 
como pioneiro no campo da libertação dos escravos. 

A vida da ativista Angela Davis foi apresentada em 
quadrinhos com a utilização de vários recursos moder-
nos, algumas páginas representadas por expressões 
onomatopaicas para indicar o tempo medido por ruídos, 
lágrimas, desesperos; pequenos relatos biográficos de 
personalidades americanas envolvidas nos problemas 
dos negros, como Ronald Reagan e o ativista George 
Jackson, morto na prisão. 

Quanto à peça, vale a pena transcrever o que disse 
Carolina Maria de Jesus sobre a adaptação do seu livro 
para o teatro: “Fui ver o ensaio da peça. Quarto de des-
pejo. Fiquei emocionada. Revendo a cópia fiel, da minha 
vida, na favela. As brigas constantes no meu barracão. 
(...) A Ruth de Souza está magnífica no papel de Caroli-
na Maria de Jesus. Ela representa o pavor que eu sentia, 
quando residia naquele núcleo degradante.”

São três livros fortes, verdadeiros, e que levam o 
leitor a refletir sobre as desigualdades sociais existen-
tes no mundo e o empenho desses personagens reais 
que procuraram mudar a sociedade com suas atitudes 
e seus livros.

Altamente
recomendáveis

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Artes visuais

Amanhã, o projeto ‘Cearte em Casa’ 
retorna para sua última temporada em 
2021, em transmissão realizada por 
meio do perfil do Instagram do Centro 
Estadual de Arte (@ceartepb), a par-
tir das 20h. A primeira convidada des-
sa nova edição é a artista visual Flora 
Santos, e o tema será “Do outro lado do 
muro: o graffiti como profissão”, sobre a 
arte dos grafiteiros profissionais na Pa-
raíba. A mediação é do ator e professor 
do Cearte Odécio Antonio.

“Diminuímos o número de lives, de 
15 para sete e aumentamos o tempo de 
bate-papo, de 30 para 50 minutos”, ex-
plica Antonio, que também coordena a 
ação. Ele adianta ainda que nesta tem-
porada, apesar do nome seguir o mesmo, 
nem todas as transmissões vão aconte-

cer de casa. “A grande novidade é que va-
mos ter nesta edição duas lives, das sete 
desta temporada, que vão acontecer na 
escola, no Centro Estadual de Arte, lá no 
Thomas Mindelo (prédio que é patrimô-
nio histórico e sede do Cearte). A gente 
quer apresentar a escola pra quem nun-
ca viu.”, detalhou Odécio Antonio.

Após a participação da artista visual 
Flora Dias na abertura, no dia 22 serão 
os integrantes da cooperativa Ecosol.pb, 
que falarão sobre a parceria com o Ce-
arte através do artesanato por meio de 
itens recicláveis. Já no dia 22 de outubro 
quem participa são estudantes do Cear-
te que compartilharão suas experiências 
nos cursos da instituição como forma de 
promover o 4º ciclo de matrículas nos 
minicursos EAD. Em 13 de outubro, a 
artista Yasmin Formiga bate-papo sobre 
as performances e intervenções urbanas 

que realiza. A cineasta Ana Isaura parti-
cipa da conversa do dia 3 de novembro. 
A penúltima live será no dia 17 de no-
vembro com o artista plástico e curador 
Dyógenes Chaves. Por fim, encerrando a 
edição, o músico do movimento Jaguari-
be Carne, Paulo Ró, será o convidado no 
dia 1° de dezembro.

‘Cearte em Casa’ debate a 
arte dos grafiteiros na PB

Foto: Cearte/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial do 

Caerte no Instagram

Amanhã, a convidada será a artista 
Flora Santos para conversar sobre 
o tema “Do outro lado do muro: o 

graffiti como profissão”

Da Redação

EstrEias

aftEr - DEpois Do DEsEncontro (After We Fell. EUA. Dir: 
Castille Landon. Romance e Drama. 16 anos). Embora a história de 
amor entre Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero 
Fiennes-Tiffin) tenha passado por muitas complicações, desta vez o 
problema é mais complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma 
das decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamen-
te. Os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco 
seu relacionamento e seu futuro juntos. Embora a jovem saiba que 
Hardin a ama, os dois estão cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que 
o amor entre os dois será o suficiente para manter seu relacionamento? 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 13h10 (leg.) - 17h45 (leg.) - 20h15 (dub.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h50 (apenas qui. e sex.) - 16h30 
(apenas qui. e sex.) - 19h (apenas qui. e sex.) - 21h20; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h20 - 17h20 - 19h20; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 16h20 - 18h20 - 20h20.

Uma noitE DE crimE: a frontEira (The Forever Purge. 
EUA. Dir: Everardo Valerio Gout. Terror. 16 anos). Adela (Ana de la 
Reguera) e seu marido Juan (Tenoch Huerta) vivem no Texas, onde 
Juan trabalha como ajudante de fazenda para a rica família Tucker. 
Juan impressiona o patriarca de Tucker, Caleb (Will Patton), mas isso 
alimenta a raiva e o ciúmes do filho de Caleb, Dylan (Josh Lucas). Na 
manhã seguinte ao expurgo, uma gangue mascarada de assassinos 
ataca a família Tucker, incluindo a esposa de Dylan (Cassidy Freeman) 
e sua irmã (Leven Rambin), forçando as duas famílias a se unirem e 
lutarem enquanto o país se transforma em caos e os Estados Unidos 
começam a se desintegrar em torno deles. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 
18h40 (dub.) - 21h10 (leg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h40 - 
19h40; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h40 - 20h40.

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 prefeito 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. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h (exceto qui. e sex.) - 15h10 (exceto 
qui. e sex.) - 17h20 (exceto qui. e sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 14h15 (exceto qui. e sex.) - 16h30 (exceto qui. e sex.) - 19h 
(exceto qui. e sex.) - 21h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 13h30 (de 
sáb. a qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h30 (de sáb. a qua.).

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). Shang-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 2 (dub.): 13h15 (apenas qui. e sex.)- 16h15 (apenas qui. e 
sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 14h - 17h - 20h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 - MacroXE: 14h30 (dub.)- 17h30 (dub.) - 20h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 13h30 - 16h30 - 19h30; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub., 
3D): 14h - 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h30 - 19h; 

CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h - 19h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 17h30 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 
15h30 - 18h - 20h30.

continUaÇÃo

o EsqUaDrÃo sUiciDa (The Suicide Squad. EUA. Dir: James 
Gunn. Super-Herói, Ação, Aventura e Fantasia. 16 anos). O governo 
envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de 
Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados com armas de alta tec-
nologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca e 
destruição com o Coronel Rick Flag. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
19h20; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 
1 (dub.): 19h10; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 20h10.

frEE gUy: assUminDo o controlE (Free Guy. EUA. Dir: 
Shawn Levy. Comédia, Fantasia e Ação. 12 anos). Um caixa de banco 
(Ryan Reynolds) preso a uma entediante rotina tem sua vida virada 
de cabeça para baixo quando descobre que é um personagem em um 
jogo interativo. Agora, ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o 
fato de que é o único que pode salvar o mundo. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.) - 16h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 16h30.

infiltraDo (Wrath of Man. EUA. Dir: Guy Ritchie. Ação e Thriller. 16 
anos). Um misterioso homem conhecido como Harry (Jason Statham) 
trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por trans-
ferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los 
Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem con-
segue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus 
companheiros passam a questionar de onde ele veio e suas motivações 
para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um 
plano maior é revelado. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h20 - 
18h15 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h10; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 14h40; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h40.

a lEnDa DE canDyman (Candyman. EUA. Dir: Nia DaCosta. 
Terror. 16 anos). Em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um 
espírito assassino conhecido como Candyman (Tony Todd) assolou 
a população anos atrás, aterrorizando os moradores do complexo 
habitacional de Cabini Green. Agora, o local foi renovado e é lar 
de cidadãos de alta classe. O artista visual Anthony McCoy (Yahya 
Abdul-Mateen III) e sua namorada, diretora da galeria, Brianna 
Cartwright (Teyona Parris), se mudam para Cabrini, onde Anthony 
encontra uma nova fonte de inspiração. Mas quando o espírito re-
torna, os novos habitantes também serão obrigados a enfrentar a 
ira de Candyman. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 15h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 15h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h.

pEDro coElho 2 - o fUgitivo (Peter Rabbit 2: The Ru-
naway. EUA. Dir: Will Gluck. Animação. Livre). Bea, Thomas e os 
coelhos construíram uma familia improvisada. Quando o coelho ar-
teiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo 
onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são 
admiráveis. Agora, sua família arrisca tudo para conseguir achá-lo, 
enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h40; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
13h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 13h40; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 14h40.

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 4 (dub.): 14h20; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 15h20.

Tessa (Josephine Langford) e Hardin (Hero Fiennes Tiffin) vivem um romance em ‘After - Depois do Desencontro’

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 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço



Cultura

A “dor de cotovelo” e a 
saudade. Esses são os dois 
temas que o autor, o presi-
dente da União Brasileira 
de Escritores – seção da 
Paraíba (UBE-PB), Luiz Au-
gusto Paiva, também colu-
nista semanal do jornal A 
União, trata em seu novo 
livro,  37 não é febre. A obra, 
em formato digital, reúne 
10 contos e está disponível 
pela Amazon, ao preço de 
R$ 20. 

“Não vou fazer o lan-
çamento virtual”, disse ele, 
referindo-se ao livro, cuja 
edição física pretende pu-
blicar no ano que vem. “Esse 
livro ficou pronto em 2020, 
mas só agora é lançado no 
formato e-book quando des-
cobri os mecanismos de fazê
-lo pela Amazon. A escolha 
do formato digital foi uma 
tentativa minha de buscar 
novas possibilidades no 
mercado editorial”, afirmou 
o autor, acrescentando que 
deverá lançar pela editora 
Mondrongo, em dezembro, 
o livro de crônicas Escritos 
do maldizer. 

O escritor disse que 
quatro dos textos que in-
tegram a obra 37 não é fe-
bre foram publicados no 
Correio das Artes, a revista 
literária do jornal A União. 
“Escolhi 10 músicas de Lu-
picínio Rodrigues e de suas 
letras subtraí as epígra-
fes para cada um dos con-
tos deste livro. Todos têm 
como título o nome de uma 
mulher e um subtítulo que 
estabeleça alguma relação 
com o enredo. O proble-
ma estava na capa. Qual o 
nome para o livro?”, comen-
tou Luiz Augusto. 

“Muitas sugestões me 
vieram à mente para bati-
zar esta minha cria. O pri-
meiro que me surgiu foi 
Algumas mulheres. Nada 
contra, mas também nada 
criativo.  Abandonei de 
pronto. Outros brotaram, 
também sem encantos, sem 
viço, descoloridos, não me 

seduziram. E assim fiquei 
enredado num verdadeiro 
cipoal de possibilidades e 
todas sem me despertar 
encantamento algum. Até 
que algumas reflexões no 
entorno do que é a tal ‘dor 
de cotovelo’ trouxeram-me 
à tona o que campeava há 
tempos; isso, antes que eu 
me afogasse naquele mar 
de indecisões”, lembrou.

Na opinião do autor, 
“quem padece desse mal, 
a tal ‘dor de cotovelo’, nem 
está pleno de saúde, nem 
está enfermo. Bom não está. 
Mau também não, fica ali 
no meio do caminho, ou em 
cima do muro, se preferi-
rem. Fiz algumas pondera-
ções. ‘Dor de cotovelo’ não é 
uma moléstia, mas é quase. 
Sintoma de saúde também 
não. Seria então, o quê? Foi 
quando lembrei que tempe-
ratura corporal de 37 graus 
não chega a ser febre, mas 
mostra que algo não vai bem 
com o organismo, já que a 
temperatura normal gira 
às voltas de 36.5, ou bem 
próxima disso. Assim é a 
‘dor de cotovelo’. Para quem 
desse mal padece é como se 
tivesse com temperatura de 
37, nem lá e nem cá. Num 
dos contos arrisquei falar 
de saudade, que é uma dor 
bem parecida”.

O que dizem
A escritora Neide Me-

deiros Santos, que é mestra 

e doutora em Literatura, 
ensaísta e professora de Li-
teratura Infantil na Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), observou que “a 
simplicidade e clareza de 
linguagem” dos contos de 
Luiz Augusto Paiva cativam 
o leitor. “Um lembrete: Lu-
picínio Rodrigues é consi-
derado o letrista da ‘dor de 
cotovelo’. Os títulos de cada 
conto é nome de mulher e 
os subtítulos estabelecem 
uma relação com o enredo. 
Atente-se para a escolha do 
foco narrativo em primeira 
pessoa, o que confere mais 
verossimilhança à narrati-
va. São 10 contos com nar-
rador masculino, a única 
exceção é para o conto Do-
lores. A voz do narrador é 
feminina, mas é o homem 
quem comanda todo o en-
redo”, disse ela.

O jornalista e escritor 
Gonzaga Rodrigues também 
opinou sobre a obra. “Para 
escrever bem é preciso uma 
facilidade natural e uma 
dificuldade adquirida. Não 
lembro onde vi isto. Mas é 
o que vejo no texto fluente 
e lírico de Luiz Augusto Pai-
va, talentoso contador de 
histórias, paraibano depois 
de nascido em Campos do 
jordão, trazendo de lá, com 
botas de sete léguas, a soltu-
ra da montanha a se confluir 
nas mesmas águas do Rio 
Paraíba do nosso Zé Lins. 
Às vezes, é crônica, outras, 

é conto, num caso e noutro 
a prosa solta, sem amarras 
adquiridas, o leitor sem no-
tar que está indo com ela”, 
afirmou ele.

“Literatura e música 
sempre andaram de mãos 
dadas”, declarou o escritor e 
crítico literário Hildeberto 
Barbosa Filho. “Se certas 
composições do cancionei-
ro popular trazem marcas 
de roteiros literários, é im-
possível se conceber uma 
frase literária sem anda-
mento musical. Sem timbre, 
tom e ritmo, num diálogo 
de expressões que muito 

enriquece o repertório esté-
tico. Nesse seu novo livro de 
contos, Luis Augusto Paiva 
retoma a tradição desse 
diálogo, apurando cada vez 
mais os traquejos irônicos 
e paródicos de sua prosa. 
Por um lado, mirando, com 
humor, e vezes com sar-
casmo, a trágica banalida-
de dos dramas cotidianos, 
sobretudo aqueles que se 
desenvolvem no casulo das 
desilusões amorosas, e, 
por outro, exercitando as 
possibilidades de um estilo 
simples, direto, objetivo, 
coloquial, sem os disfarces 

retóricos que parecem em-
belezar o discurso, mas que, 
na verdade, o afrouxam e 
falsificam”, concluiu.

Antologia de contos explora 
“dor de cotovelo” e saudade

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Presidente da União Brasileira de Escritores da Paraíba, Luiz Augusto Paiva lança o livro digital ‘37 não é febre’
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse a obra na plataforma 

da Amazon

Obra de Paiva apresenta 
10 contos, todos batizados 
com nomes de mulheres, 
subtítulos que estabelecem 
relação com o enredo e 
com epígrafes de músicas 
de Lupicínio Rodrigues
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Há 52 anos os últimos dias pacifistas
nnn Foi num 
7 de setembro 
que morreu 
meu pai: Se-
bastião Ferreira 
de Macedo.
nnn Aqui, 
ao lado do meu 
teclado Yamaha 
e de outros ape-
trechos carl’ara-
nhescos, uma 
reprodução de 
Raul Seixas com a 
legenda: “...Longe 
das cercas em-
bandeiradas que 
separam quintais, 
no cume calmo 
do meu olho que 
vê e assenta a 
sombra sonora de 
um disco voador”. 
Por aí ainda gritam: toca 
Raul!
nnn Na condição 
de fotógrafo, Ma-
nuel Clemente (foto) 
é um dos nomes 
expressivos no 
documentário cin-
ematográfico do 
Nordeste.
nnn Cada dia que 
passa a gente constata, 
com muita perplexi-
dade, que um diploma 

universitário já não 
garante o futuro para 
ninguém. É triste perce-
ber que, o Brasil está 
em diluição.
nnn Esperemos os 
argonautas do infinito.
nnn Zé Ramalho mais 
os saudosos Belchior e 
Raul Seixas. 
nnn Pode-se afir-
mar, alto e bom som, 
que os acima citados 
são mesmo todos cora-
josos poetas putos. 

Geleia geral

Aproveitei a última madrugada 
de insônia para, em vídeo, 
rever o documentário Woods-

tock, de Michael Wadleigh.
A Feira de Música e Artes de Woods-

tock (seu nome oficial) foi aberta pela 
negritude de Richie Havens e seu som 
acústico. Era o anúncio para, no tercei-
ro dia, a negritude de jimi Hendrix e o 
delirante som elétrico de seu Experience. 
Foi sintomático, naqueles dias de Vietnã, 
o desempenho de Hendrix estraçalhando 
na guitarra o hino dos Estados Unidos. 
Foi uma cena que fica como uma das 
mais significativas do século 20.

Me deu mais saúde neste setembro 
rever naquela fazenda de Max Yasgur, no 
Estado de Nova York, cantando e tocando 
diante de mais de 450 mil jovens, gente 
como Stephen Stills, Country joe, john 
Sebastian, joan Baez, Ten Years After... 
E chorei, aqui no quarto-ateliê em Cruz 
das Armas, com joe Cocker poderoso em 
‘With a little help from my friends’.

nnnnnnnnnn

Fica descompassado perceber que 
Woodstock aconteceu há 52 anos (agosto 
de 1969), quando, apesar de três dias 
inteiros juntos, os milhares de jovens 

conviveram em paz. Não aconteceram 
mais incidentes do que três mortes (uma 
por overdose, um atropelado por um 
trator e uma crise de apendicite), dois 
partos e nenhuma briga, a não ser a de 
Pete Townshend (foto), do The Who, 
com um hippie.

Revi o documentário e fiquei até o 
meio-dia com nostalgia parecida com a 
tão repisada nos personagens de Albert 
Camus (O estrangeiro e A peste, entre 
outros): a de que Woodstock foi a última 
bandeira do movimento pacifista da ge-
ração dos anos 1960. Pacifismo que – em 
dias de Maduro, Putin e aquele maluco 
nortecoreano – não tem espaço.

Peguei discos ao redor e senti que a 
última canção com o tom daquilo tudo 
ainda é a versão que, em 1979, Gilberto 
Gil fez para ‘No woman no cry’: “Bem 

que me lembro da gente sentado ali na 
grama do Aterro, sob o sol, / Observan-
do hipócritas, disfarçados, rondando ao 
redor”.

nnnnnnnnnn

Hoje fico perplexo e triste quando 
vejo (como no canal Bis) o rebolado de 
Anitta com a música ‘Sua cara’, apresen-
tada como “a bomba brasileira”

Também quando vejo que a juven-
tude de hoje em dia mal sabe, ou nada 
sabe, de Woodstock, preferindo rodeios, 
pagodes e Anitta, cantando com Nego do 
Borel... 

De qualquer maneira, não somos 
vencidos. Woodstock, forever.

nnnnnnnnnn

Uma “amenidade pop”: um ano antes 
do surgimento do grupo Aerosmith, seu 
vocalista, Steven Tyler, entrou de penetra 
no Festival de Woodstock com dois inte-
grantes de sua primeira banda. Ele disse 
aos seguranças que formavam o grupo 
britânico Ten Years After.

Para tanto, o cantor usou o sotaque 
inglês que aprendeu ao fingir ser irmão 
de Mick jagger.
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João desmentiu notícias falsas e ressaltou que as mentiras foram motivadas pela proximidade das eleições

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (Cidadania), en-
fatizou, mais uma vez, que en-
quanto governar o Estado, a 
Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa) não será 
privatizada. O gestor preci-
sou desmentir falsas notícias 
e ressaltou que as mentiras 
foram motivadas pela proxi-
midade das eleições. 

“Essa é uma pauta que in-
teressa para alguns que fazem 
o discurso do quanto pior me-
lhor, para criar dificuldades. 
Já dizemos claramente e eu já 
afirmei isso várias vezes. En-
quanto eu for governador da 

Paraíba, a Cagepa continuará 
sendo uma empresa pública 
e prestando serviços a toda 
a sua população, não há in-
teresse nenhum em privati-
zar a Companhia”, disse João 
Azevêdo durante o programa 
“Conversa com o Governa-
dor”, veiculado ontem a nível 
estadual pela Rádio Tabajara. 

Não é a primeira vez 
que o governador precisa 
esclarecer a mesma notícia 
falsa de privatização da Ca-
gepa. Ele reiterou que o tra-
balho tem sido de adequar 
a Cagepa ao Marco Legal do 
Saneamento e oferecer cada 
vez mais um serviço de qua-
lidade à população. 

“Nós estamos trabalhan-

do para que a gente possa 
viabilizar cada vez mais in-
vestimentos na Paraíba, para 
viabilizar não só abasteci-
mento de água, mas acima de 
tudo esgotamento sanitário 
que é uma meta estabelecida 
dentro do novo marco regu-
latório do saneamento. Fora 
isso é conversa mole, é fake 
news, é coisa de quem não 
tem o que fazer”, ressaltou. 

Na opinião de João Aze-
vêdo, a motivação das notí-
cias falsas vem da proximi-
dade das eleições de 2022. 
“Estamos às vésperas de um 
ano eleitoral. Não tem mais o 
que reclamar, ou o que falar, 
por isso começa a criar fake 
news”, comentou.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Governador enfatiza que a 
Cagepa não será privatizada

João Azevêdo disse que a Cagepa trabalha para viabilizar abastecimento e, sobretudo, esgotamento sanitário

Foto: Secom-PB

Justiça dá 30 dias para PMCG chamar aprovados
A novela envolvendo 

a nomeação de candidatos 
aprovados e classificados 
no cadastro de reserva do 
Concurso Público promovi-
do pela Prefeitura Municipal 
de Campina Grande (PMCG) 
através do Edital 001/2014 
chegou ao fim. O Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) de-
terminou o cumprimento da 
sentença da Ação Civil Pública 
(ACP) ingressada pela Defen-
soria Pública do Estado (DPE
-PB) em 2016, em que pedia a 
demissão dos servidores mu-
nicipais contratados precaria-
mente para os cargos para os 
quais havia pessoas aprova-

das no certame e consequen-
te nomeação dos candidatos 
classificados no quadro de 
espera do concurso.

Na ACP, o defensor pú-
blico Alípio Bezerra alegou 
que durante a vigência do 
concurso, homologado em 
8 de maio de 2015, a Pre-
feitura de Campina Grande 
realizou contratações precá-
rias de prestadores de servi-
ço para as mesmas funções 
ofertadas pelo certame, che-
gando a aproximadamente 
mil prestadores de serviço 
contratados atuando junto 
à Secretaria de Educação do 
município, em preterição aos 

172 candidatos aprovados e 
classificados em lista de espe-
ra para os cargos de professor 
de educação básica 2, profes-
sor de educação Infantil 2 e 
supervisor escolar.

Na sentença proferida 
em outubro de 2020, a juíza 
Ana Carmem Pereira acatou o 
pedido da DPE-PB e destacou 
que “não é crível que o ente 
público se utilize de servido-
res temporários para atender 
demanda de caráter perma-
nente. É caso de preterição 
arbitrária e injustificável da 
Administração Municipal de 
Campina Grande, entenden-
do não ser justificável que a 

Administração Pública mobi-
lize a máquina pública para a 
realização de um concurso – 
notadamente muito oneroso 
para os cofres públicos – e 
simplesmente ignore seu re-
sultado, valendo-se de contra-
tações de professores a título 
precário”.

A PMCG recorreu da deci-
são, alegando que nomeou as 
249 vagas anunciadas no edi-
tal. No último dia 2 de junho, 
o desembargador João Alves 
da Silva, relator do processo 
no TJPB, negou provimento à 
apelação. Na decisão, ele afir-
mou que “há a demonstração 
de um grande contingente de 

servidores temporários con-
tratados precariamente no 
referido período, em inegável 
afronta ao direito dos servi-
dores concursados”. Para ilus-
trar, o desembargador desta-
cou o documento contido no 
ID 9551379 (processo no 
primeiro grau), que aponta a 
contratação de 226 professo-
res para o ensino infantil e de 
261 professores para os anos 
iniciais, “o que reforça a tese 
de preterição deduzida na ini-
cial e apontada na sentença”.

Descumprimento
Como a ação transitou 

em julgado, a PMJP não pode 

mais recorrer e está obriga-
da a nomear os aprovados. 
Em caso de descumprimen-
to da decisão, a juíza Silmary 
Alves de Queiroga Vita esta-
beleceu multa diária no valor 
de R$ 10 mil reais.

Com o objetivo de ace-
lerar a nomeação dos assis-
tidos, o defensor público se 
reuniu com o procurador do 
município Aécio de Souza 
Melo Filho na última terça-
feira (31) na Câmara Muni-
cipal de Campina Grande. O 
encontro foi articulado pelo 
deputado Manoel Ludgério 
e pela vereadora Ivonete 
Ludgério.

Tribunal  define como será a 
volta de atividade presencial

O Tribunal de Justiça 
da Paraíba retornará com as 
suas atividades presenciais 
de forma gradual, através de 
quatro fases. O Ato da Presi-
dência do Tribunal de Justiça 
da Paraíba nº 60/2021, que 
altera o Plano de Implanta-
ção de Retorno Gradual e 
Sistematizado às Atividades 
Presenciais (PI), foi publica-
do ontem na edição do Diário 
da Justiça Eletrônico (DJE). 

Com a publicação do 
Ato, que entra em vigor no 
próximo dia 20 de setembro, 
agora, poderão ser adotadas 
medidas adicionais de pre-
caução para adaptar o retor-
no às atividades presenciais 
por sede de Comarca, respei-
tadas quatro fases para as 
sedes de Comarca, conforme 
a cor da bandeira que estive-
rem classificadas.  

O retorno gradual com-
preenderá quatro fases, con-
siderando a classificação por 
bandeiras. Na primeira fase, 
quando a sede da Comarca 
estiver classificada como 
bandeira vermelha, não ha-
verá atividade presencial 
nas unidades judiciárias e 
administrativas, permitindo 
serviços administrativos e ju-
risdicionais por teletrabalho, 
audiências virtuais, e organi-
zação dos serviços virtuais, 
bem como o cumprimento de 

mandados por meio virtual 
ou eletrônico. 

A segunda fase será ca-
racterizada quando a Sede da 
Comarca estiver na bandeira 
laranja. Nela, será permiti-
da a realização de serviços 
judiciários externos e a rea-
lização de audiências semi-
presenciais e presenciais 
dos processos considerados 
urgentes, quando impossível 
de realizá-las virtualmente. 
Nessas duas fases, ficam sus-

pensos os prazos processuais 
dos processos físicos. 

Já a terceira fase vem 
com bandeira amarela e 
destinada à retomada dos 
serviços jurisdicionais semi-
presenciais internos e pre-
senciais externos e à reali-
zação de audiências virtuais 
e semipresenciais e, quando 
impossível de realizá-las vir-
tualmente, audiências pre-
senciais. 

A fase final de retomada 

dos trabalhos será implan-
tada, efetivamente, havendo 
condições sanitárias, con-
siderando o estágio de dis-
seminação da pandemia. A 
partir daí, o Tribunal, por ato 
da presidência, passará para 
a quarta fase, com retorno 
integral da atividade presen-
cial. Também poderão ser 
mantidas as medidas pre-
vistas nas fases anteriores 
que se mostrem necessárias 
para prevenção e controle da 
disseminação da covid-19. 

A Presidência do TJPB 
considerou o resultado do 
questionário sobre o perfil 
imunológico de magistrados, 
servidores, requisitados, es-
tagiários e colaboradores do 
Poder Judiciário paraibano, 
que resultou em 4.238 res-
postas individualizadas. O 
relatório atesta a imuniza-
ção completa de 36,25% das 
pessoas que responderam o 
questionário e a parcial de 
61,48%, até o dia 20 de agos-
to deste ano. 

O Ato ainda levou em 
consideração os termos da 
Resolução nº 322/2020 do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), que estabelece 
medidas para um retorno 
gradual das atividades pre-
senciais, observadas ações 
necessárias para prevenção 
da covid-19.

Reforma do IR causará perdas 
de R$ 231 milhões a municípios

MP vê irregularidades em Ingá 
e Uiraúna no transporte público

Os municípios paraiba-
nos devem perder um total 
de R$ 231.405.162,00 com a 
aprovação pela Câmara dos 
Deputados do projeto que 
altera regras do Imposto de 
Renda (PL 2337/21). A Fe-
deração das Associações de 
Municípios da Paraíba (Fa-
mup) lamentou a votação e 
o posicionamento de 11 dos 
12 deputados federais do Es-
tado que foram favoráveis a 
matéria e, consequentemente, 
contra os entes municipais. 
No Estado, 72% dos municí-
pios devem ser prejudicados 
diretamente, pois vivem dos 

repasses já que não possuem 
uma arrecadação própria.

 O texto produzirá perdas 
da ordem de R$ 9,3 bilhões 
anuais para os municípios 
brasileiros (sendo R$ 5,6 bi-
lhões no fundo de participa-
ção e R$ 3,7 bilhões no impos-
to próprio dos municípios).

 Duas alterações am-
pliaram significativamente a 
perda dos municípios: a ma-
nutenção do desconto sim-
plificado do IRPF para contri-
buintes que ganham mais de 
R$ 40 mil anuais e a redução 
da alíquota sobre lucros e di-
videndos de 20% para 15%. 

Com essas e outras conces-
sões anteriormente feitas pelo 
relator para atender a grupos 
de interesse, a perda do FPM, 
inicialmente projetada para 
não ultrapassar R$ 1 bilhão, 
cresceu para R$ 5,6 bilhões.

 A Famup concorda com 
a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) quando 
diz que o texto aprovado não 
cumpre com a promessa de 
tornar o sistema tributário 
mais justo e adicionalmente 
penaliza os municípios e os 
serviços públicos prestados 
à população de mais baixa 
renda do país.

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) ajui-
zou uma ação civil pública 
contra o município de Ingá 
para obrigá-lo a regularizar 
o transporte escolar. A ação 
foi ajuizada no último dia 3 
de setembro, por irregulari-
dades verificadas na maio-
ria dos veículos que fazem 
o transporte de alunos da 
Rede Municipal de Ensino.

Em vistorias realizadas 
em 2019, em Ingá, houve a 
reprovação de praticamente 
todos os veículos escolares, 
o que levou a 2ª promotora 
de Justiça de Ingá, Claudia 
Cabral Cavalcante, a realizar 
uma audiência com os gesto-
res, no início de 2020.

No entanto, em nova 
inspeção realizada este ano, 
foi constatado que as irre-
gularidades permanecem as 
mesmas.

O Ministério Público da 

Paraíba também instaurou 
um Inquérito Civil Público 
contra o município de Ui-
raúna, no Sertão do Estado. 
O objetivo é apurar um  su-
posto superfaturamento na 
contratação do serviço de 
locação de caminhonetes de 
alto valor. 

Segundo o documento,  
publicado na última sexta-fei-
ra, no Diário Oficial do MPPB, 
a contratação foi realizada 
por meio de um Pregão Pre-
sencial, em 2020.

O retorno gradual 
compreenderá quatro 
fases, considerando 
a classificação por 

bandeiras
Iluska Cavalcante
Com release MPPB

Militares fora das ruas
Governadores agem para evitar que policiais militares da ativa participem 
das manifestações convocadas para hoje, orientando as tropas sobre as 
proibições previstas nos regimentos internos das PMs. Página 15
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Políticas

Parlamentares que apoiam Bolsonaro e oposicionistas pedem bom senso para evitar que protesto tenha violência

Parlamentares estaduais 
e federais bolsonaristas e an-
tibolsonaristas, assim tam-
bém como representações de 
prefeitos e analistas políticos 
estão preocupados com as ma-
nifestações programadas para 
hoje em João Pessoa e em todo 
o país, todos eles, ao mesmo 
tempo, também torcendo  e 
apelando no sentido de que, 
apesar de dos acirramentos 
já registrados, a tranquilidade 
e a democracia predominem.   

“Infelizmente, vejo que o 
7 de Setembro deixou de ser 
um dia cívico para se tornar 
um momento de atos políticos 
com participação de muitos 
que sequer sabem o que vão 
fazer lá”, lamenta o deputado 
federal Julian Lemos (PSL), ao 
lembrar que “nessas manifes-
tações terá gente dizendo `eu 
autorizo` para o caso de o pre-

sidente querer promover uma 
ruptura institucional, mas, e 
depois?” 

Contrariado com certos 
exageros de ambos os lados, 
o parlamentar paraibano che-
gou inclusive a usar um termo 
pesado e até inesperado para 
contextualizar seus questio-
namentos a essas questões e 
a esses conflitos. “Minha visão 
de mundo não me permite 
ser manipulado por nenhum 
canalha, seja de direita ou es-
querda”, arrematou.

Mais parcimonioso nas 
suas avaliações, o deputado 
estadual e bolsonarista, Wall-
ber Virgolino(Patriotas) disse 
esperar que as manifestações 
de hoje “sejam  o maior evento 
político que o país já viu em 
sua história”. No seu entendi-
mento, ninguém está saindo 
para protestar apenas por 
protestar.

“Não vejo como uma luta 
contra A nem contra B. Vejo 

tudo isso como uma luta por 
democracia e para que haja 
harmonia entre os poderes”, 
afirmou o parlamentar, ao de-
sejar que “a independência 
entre os poderes predomine 
e que nenhum poder tome a 
iniciativa de interferir ou co-
meter arbitrariedades contra 
o outro”, acrescentou Wallber. 
Apesar dos pesares, ele prevê 
“um 7 de Setembro pacífico, 
com movimentos ordeiros e 
em defesa de melhores dias 
para o povo brasileiro”.

O também deputado esta-
dual Jr. Araújo(Avante) espera 
que o real sentido do 7 de Se-
tembro como dia de comemo-
ração cívica e patriótica seja 
respeitado. “Essa divisão de 
extremos que ocorre no Brasil 
não é salutar para a nossa na-
ção. Esse cabo de guerra entre 
as instituições tem abalado 
nossa economia e causado 
danos irreparáveis ao país”, 
afirmou o deputado.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Manifestações previstas para 
hoje preocupam deputados
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Para Julian Lemos, Bolsonaro está sempre em conflito, enquanto Júnior Araújo espera uma comemoração cívica

Cada um de nós, 
que está indignado 
com tanta injustiça e 
afronta à democracia 
e aos poderes 
constituídos, precisa 
fazer a sua parte e 
gritar contra essa 
tentativa de golpe 
contra a democracia

Fotos: Divulgação

Jurista vê presidente em disputa; PC do B pede paz e “Fora Bolsonaro”

MPPB diz estar alerta contra tentativa de ameaça à democracia em atos

Para o professor de Direito 
do Curso de Direitos Humanos 
da UFPB e de Ciências Política 
da UFCG, Luciano Nascimen-
to, parte-se da ideia de que o 
presidente está sempre numa 
partida e numa disputa com os 
outros poderes, especialmente 
com o Supremo. 

“Penso que as falas do pre-
sidente são agressivas e ele já 
ultrapassou as quatro linhas da 
Constituição, faz tempo”, anali-
sa Luciano, ao alertar que o que 
há de fato é um recrutamento 
por parte de sites e de contas 
que já chegaram até a ser iden-
tificadas, sobre financiamentos 
para levarem pessoas para es-
ses protestos em Brasília. 

Para o professor, a questão é 
saber se quem tem a competên-
cia e os poderes constitucionais 

O Ministério Público da Paraí-
ba informou que está em alerta 
a qualquer tentativa de ameaça 
à democracia que possa ocorrer 
nas manifestações de hoje, com 
a participação de integrantes das 
Forças de Segurança pública do 
Estado, mesmo com a suspensão 
dos desfiles cívico-militares por 
causa das restrições impostas 
pela pandemia de covid-19. 

Segundo o MPPB, o obje-
tivo é garantir os direitos asse-

gurados aos agentes policiais, 
mas também assegurar que se 
mantenham dentro dos limites 
das funções que ocupam, que 
ajam dentro da legalidade e 
que cumpram suas obrigações, 
independente de preferências 
pessoais, políticas, ideológicas 
ou religiosas.

No cenário nacional, o Con-
selho Nacional dos Procuradores-
Gerais de Justiça do Ministério 
Público dos Estados e da União 

(CNPG) já havia se manifestado 
que estaria atento a possíveis 
abusos. 

Na Paraíba, o procurador-
geral de Justiça, Antônio Hortên-
cio Rocha Neto, tem acompanha-
do a situação junto ao Centro de 
Apoio Operacional às Promoto-
rias Criminais. “Temos dado todo 
o apoio necessário aos nossos 
órgãos internos que atuam nessa 
área. A orientação é que fiquem 
atentos e mantenham o diálogo 

constante com as autoridades 
policiais. Além disso, o MPPB tam-
bém expediu uma orientação, 
em resposta à Corregedoria da 
Polícia Militar. O promotor de 
Justiça Militar, Fernando Andra-
de, explicou que as instituições 
militares estaduais (e seus com-
ponentes) não podem ou devem 
servir a qualquer outro propósito 
que não seja a implementação 
de suas tarefas legais. “Assim, 
seja qual for o comportamento 

adotado pelo cidadão policial 
e ou bombeiro militar estadual 
paraibano, que resvale mesmo 
que milimetricamente para o 
solo pantanoso da ilegalidade, 
deve ser devidamente apura-
do e trazido à responsabilização 
administrativa e/ou penal militar 
(dependendo, evidentemente, de 
sua extensão e vilipendiação aos 
nossos bens juridicamente tutela-
dos)”, ressaltou o representante 
do Ministério Público.

para reagir a tudo isso vai ter co-
ragem ou força para fazer frente 
a essa situação e, com isso, asse-
gurando e garantindo o Estado 
Democrático de Direito. Agora, a 
Democracia tem aparelhamentos 
para conviver com isso. 

“Acredito, no entanto, com-

plementa o jurista e professor 
pernambucano radicado na Pa-
raíba, que não seja momento 
nem tenha clima para um golpe. 
Pode ser que num processo mais 
à frente, diante de uma derrota 
iminente nas eleições, isso possa 
acontecer. Mas assim, em pleno 

7 de Setembro e em meio ao 
mandato, não acredito não. Está 
mais para blefe”, afirmou. 

O vice-presidente e presi-
dente em exercício do PC do 
B na Paraíba, Simão Almeida, 
acredita que do lado das forças 
populares e de esquerda, as ma-
nifestações devem ser pacíficas 
e ordeiras e somente para con-
firmar o “Fora Bolsonaro” que, 
segundo ele, “é a coisa que mais 
une esse país no momento”, 
comentou Simão, ao comple-
mentar que “até mesmo alguns 
setores das classes dominantes 
estão percebendo hoje em dia 
que entraram numa aventura 
que está sendo perigosa”. 

Do lado das manifestações 
pró-Bolsonaro, Simão Almeida 
prevê que a tendência é radicali-
zarem. “E não é por nada não! É 

porque a prática do próprio pre-
sidente tem sido essa, criar o caos 
para em cima disso partir para 
um golpe que acho que também 
seria suicida. Eu avalio que ele 
não venha a obter sucesso. Acho 
que deve sair desses movimentos 
muito mais isolado, e  isso, claro, 
por causa da aventura grotesca 
que ele teima em proporcionar”, 
afirmou Simão que também já foi 
deputado estadual.

“Espero que seja tranquilo”, 
apelou o presidente da Federa-
ção da Associação dos Municí-
pios da Paraíba(FAMUP), George 
Coelho, para quem, além do que 
já vem sofrendo com a carestia 
e com tantos outros problemas 
sociais, o povo brasileiro não me-
rece enfrentar conturbações e 
turbulências políticas que amea-
cem as instituições. 

Simão Almeida acredita que as manifestações de hoje devem ser pacíficas e ordeiras

Foto: Divulgação/Walter Rafael

Deputado convida para “grito” contra o desemprego
“Todos os brasileiros que 

têm compromisso com a na-
ção e com a imensa maioria 
da população e lutam contra 
o desemprego, contra a cares-
tia, contra os preços dos ali-
mentos, do gás, da gasolina, 
e clamam por mais vacinas e 
pela defesa das instituições e 
da Constituição de 1988, estão 
convidados para participar dos 
atos do ‘Fora Bolsonaro’ neste 
7 de Setembro”, disse ontem , o 
deputado estadual Jeová Cam-
pos. O parlamentar, que está 
licenciado para tratamento de 

saúde e que mesmo se recupe-
rando de uma cirurgia na boca, 
feita semana passada, afirmou 
que não faltará ao ato, em João 
Pessoa. “Esse movimento sim-
boliza a resistência popular ao 
um governo tirano e a defesa 
do Estado Democrático de Di-
reito. Eu estarei lá”, reiterou o 
parlamentar.

Segundo Jeová, ele esta-
rá, a partir das 9h, na Praça 
das Muriçocas, local onde se 
concentrará a manifestação 
do grito ‘Fora Bolsonaro”, na 
capital paraibana. Mas, Jeová 

convoca também os cajazei-
renses que defendem a de-
mocracia a participarem do 
ato público que acontecerá 
nas imediações da Igreja São 
João Bosco, em Cajazeiras. “É 
muito importante essa parti-
cipação, pois vamos mostrar 
nossa indignação de tudo isso 
que se formou a partir do Go-
verno Bolsonaro e, mais que 
isso, vamos gritar em defesa 
de uma vida cidadã, onde as 
pessoas possam voltar a ter 
esperança e serem felizes”, re-
forçou Jeová.

Ele lembra que o ato 
público e o momento atual 
pedem uma participação po-
pular mais efetiva. “Cada um 
de nós, que está indignado 
com tanta injustiça e afronta 
à democracia e aos poderes 
constituídos, precisa fazer a 
sua parte e gritar contra essa 
tentativa de golpe contra o Es-
tado Democrático de Direito. 
Amanhã, neste dia tão marcan-
te para a história do Brasil, o 
grito ‘Fora Bolsonaro’ tem que 
reverberar em todo o país”, 
finalizou Jeová.

Foto: Divulgação



Brasil

Promoções, mobilização de efetivos extras que estariam de folga e planejamento de operações são algumas das medidas

Governadores agem para evitar 
PMs da ativa em manifestações

Edição: Carlos Vieira      Editoração: Joaquim  Ideão
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A edição da MP acontece depois de Bolsonaro ter tido vídeos removidos de seu canal no YouTube por violar as regras da rede social

O risco de que policiais da 
ativa se envolvam nas manifes-
tações convocadas pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro e seus 
apoiadores para o dia 7 de Se-
tembro levou os governadores 
a montar esquemas para tentar 
afastar dos atos os PMs e dimi-
nuir o risco de conflitos no Dia 
da Independência. Promoções, 
mobilização de efetivos extras 
que estariam de folga e o pla-
nejamento de operações para 
controlar a disciplina da tropa 
estão entre as medidas toma-
das nas duas últimas semanas.

As ações envolvem es-
tados que registraram, re-
centemente, episódios de 
indisciplina dentro das PMs, 
a maioria ligada à ação de po-
líticos bolsonaristas, como o 
Ceará, Rio Grande do Norte, 
o Espírito Santo, e São Paulo. 
Nos dois primeiros, os go-
vernadores promoveram um 
número maior de agentes de 
segurança, fenômeno também 
registrado no Distrito Federal 
como forma de driblar o con-
gelamento de salários do fun-
cionalismo público, como re-
velou o Estadão. Ambos foram 
sacudidos pelas duas mais re-
centes greves de PMs no país 
entre 2018 e 2020.

Outro Estado que conhe-
ceu um motim de policiais foi 
o Espírito Santo, em 2017. Ali 
o governador Renato Casa-
grande (PSB) decidiu colocar 
de prontidão todo o efetivo da 
PM no próximo dia 7, evitando 
assim que os policiais da ativa 
compareçam aos protestos. Por 
fim, em São Paulo a Secretaria 
da Segurança Pública montou 
uma gigantesca operação na 
data, a Operação Independên-
cia, e mobilizou 27 mil PMs, 3,6 
mil deles só para vigiar os atos 
da Avenida Paulista e do Vale 
do Anhangabaú. A Corregedo-
ria da PM deve pôr todo o seu 

efetivo - cerca de mil homens 
- nas ruas para vigiar possíveis 
transgressões.

No domingo (5), ao par-
ticipar de surpresa da CPAC 
Brasil, conferência da direita 
realizada em Brasília, Bolso-
naro defendeu a participação 
de policiais militares nos atos. 
“Hoje você vê alguns governa-
dores ameaçando expulsar po-
liciais militares que porventura 
estejam de folga no dia 7 e com-
pareçam para festejar o 7 de 
Setembro. Se nós falarmos ‘eu 
não sou policial militar, não te-
nho nada a ver com isso’, aguar-
de que a sua hora vai chegar”.

Salários
Para Rafael Alcadipani, 

professor da Fundação Getu-
lio Vargas (FGV) e membro do 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, a onda de promoções 
nas PMs é uma forma de dri-
blar o congelamento de salá-
rios do funcionalismo público e 
esvaziar a pressão bolsonarista 
na base das corporações contra 
os governadores. Ele acredita 
ainda que muito das ameaças 
veladas de golpe são um blefe, 
uma forma usada por alguns 
para obter benefícios e manter 
privilégios. “Há um jogo políti-
co pesado. As PMs já tiveram 
uma reforma da Previdência 
vantajosa”

Durante a semana, o co-
mando da PM reuniu todos 
os coronéis de São Paulo para 
definir os detalhes da Ope-
ração Independência. Nos 
quatro dias do feriado pro-
longado, a PM contará com 
22 mil homens no patrulha-
mento do Estado e, no dia 7, 
esse número subirá para 27 
mil. Ao todo, 20 helicópteros 
e quatro drones farão a vigi-
lância das cidades. Nos atos, 
todos os carros de som serão 
revistados e estão proibidos 
o porte de bastões, drones, 
rojões ou qualquer outro ob-
jeto que possa ser usado con-
tra pessoas.

Foto: Agência BrasilEndurecimento de regras

Bolsonaro assina MP que limita remoção 
de conteúdos nas redes sociais no país

O presidente Jair Bol-
sonaro assinou ontem uma 
medida provisória com o 
objetivo de endurecer as 
regras para a remoção de 
conteúdos de redes sociais 
no país. A MP altera o Mar-
co Civil da Internet, lei cria-

da em 2014, para evitar a 
“remoção arbitrária e imo-
tivada” de perfis e de con-
teúdos das redes, segundo 
divulgou a Secretaria de 
Comunicação (Secom) do 
Planalto.

A medida ainda não foi 
publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) e nem rece-
bida no protocolo do Sena-

do Federal, segundo apurou 
o Estadão. Como toda me-
dida provisória, a MP sobre 
redes sociais passa a valer 
imediatamente uma vez 
publicada, mas precisa ser 
aprovada pelo Congresso 
dentro de 180 dias. Se não 
o for, deixa de vigorar.

A edição do texto aconte-
ce depois de o próprio presi-

dente da República ter tido ví-
deos removidos de seu canal 
no YouTube por violar as re-
gras da rede social. Nas pos-
tagens, Bolsonaro defendia 
o uso do antimalárico hidro-
xicloroquina e do vermífugo 
ivermectina para o combate 
da covid-19, uma alegação 
que não é corroborada pela 
pesquisa existente hoje.

Grupos que pretendem 
ir às ruas nos atos convoca-
dos pelo presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, no 
7 de Setembro se antecipa-
ram e desembarcaram em 
Brasília já no fim de sema-
na. Acampamentos foram 
montados em dois locais di-
ferentes da capital federal e 
alguns simpatizantes foram 
à Esplanada no domingo 
ostentar faixas de apoio a 
Bolsonaro, com ataques ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e até pedindo inter-
venção militar.

Um dos locais de con-
centração é o Centro de Tra-
dições Gaúchas (CTG) Jay-
me Caetano Braun, no Setor 
de Clubes Esportivos Sul, a 
pouco mais de 5km do local 
onde ocorrerão os atos.

Apoiadores estacio-
naram ônibus, trailers, mo-
tocicletas, carros e arma-
ram barracas no local para 
aguardar a manifestação. 
O outro fica mais afastado, 
a cerca de 30km da Espla-
nada, no Parque Leão, em 
Recanto das Emas, região 
administrativa de Brasília.

Com temperaturas che-
gando a 33ºC e clima seco, 
alguns optaram por esten-
der as redes sob as árvores. 
Outros decidiram enfrentar 
o sol e foram até o local da 

manifestação, na Esplanada 
dos Ministérios, para “es-
quentar” o ato. O número 
de apoiadores de Bolsonaro 
nas ruas era pequeno, mas 
a tendência é que aumente 
até a terça-feira.

Pelas ruas de Brasília, 
ambulantes aproveitaram o 
clima e vendiam bandeiras 
do Brasil, de Israel e do Rio 
Grande do Sul - as maiores 
saíam a R$ 120 e a pequena, 
a R$ 40.

Na Esplanada, a maio-
ria dos manifestantes ficou 
em frente ao Congresso 
Nacional, com bandeiras do 
Brasil e faixas pedindo inter-
venção.

“Queremos o presi-
dente Bolsonaro no poder”, 
dizia uma das faixas, apesar 
de ele estar no cargo desde 
janeiro de 2019. Além disso, 
faixas “autorizavam” o pre-
sidente a intervir no Legisla-
tivo e no Judiciário.

Em um vídeo publicado 
nas redes sociais, um grupo 
aparece em frente à sede 
do STF pedindo ao chefe do 
Planalto para usar a “pólvo-
ra” e promover uma “faxina 
geral” no tribunal. “O povo 
exige a intervenção militar 
com Bolsonaro no Poder”, 
dizia outro cartaz em frente 
ao Congresso, com os dize-
res em inglês logo abaixo 
“The people demand mili-
tary intervent on with Bol-
sonaro in power”.

Grupos acampam em
Brasília para os atos

Agentes promovidos
Em meio ao receio quanto à infiltração bolso-

narista nos quartéis, e sob pressão de associações 
de policiais militares, governadores do Distrito 
Federal, do Ceará e do Rio Grande do Norte 
promoveram um número maior de agentes de 
segurança. Há a promessa do governador Ronaldo 
Caiado (DEM), de Goiás, de que haverá neste ano 
o maior número de promoções e qualificações 
para PMs na história do Estado.

O aumento na quantidade de promoções, 
tanto de praças como de oficiais, é uma bandeira 
da Associação Nacional das Entidades Represen-
tativas de Policiais Militares e Bombeiros (Anermb) 
- que conta com 26 entidades locais afiliadas. Na 
prática, as promoções contornam as proibições 
impostas pela PEC emergencial, que impôs um 
congelamento de vagas e salários aos estados 
até o fim de 2021.

A Anermb defende a reposição de vagas 
que surgem com aposentadorias com máximo 
de promoções que a lei permita, uma vez que há 
critérios para a mudança de patente. O presidente 
da associação, sargento Leonel Lucas, avalia que 
essa prática não conta com apoio suficiente dos 
governos. 

No Distrito Federal, ao assinar o decreto que 
promoveu 2,4 mil policiais na semana passada, o 
governador Ibaneis Rocha (MDB) discursou contra 
o risco de insubordinação na tropa no 7 de Se-
tembro. “Aqui no DF não temos esse problema.”

No Rio Grande do Norte, foram promovidos 
mais de 1,7 mil policiais militares desde o início 
do ano. Desse total, 443 apenas na última se-
mana de agosto, data em que tradicionalmente 
são efetivadas as promoções no Estado. A maior 
parte desse contingente promovido é de praças, 
mas também inclui os oficiais

Ao longo da última se-
mana, o primeiro escalão 
do governo procurou se 
desvencilhar das manifes-
tações de 7 de Setembro 
promovidas pelo presiden-
te Jair Bolsonaro. Nos bas-
tidores, ministros demons-
traram desacordo com o 
acirramento institucional 
e constrangimento com a 
moldura autoritária dos 
protestos e a convocação 
feita por Bolsonaro para 
aderirem aos atos. Os titu-
lares de carreira política 
têm pregado o “distensio-
namento”. Eles foram orien-
tados por assessores, en-
tretanto, a não confrontar 
as visões do chefe do Exe-
cutivo em público e abafar 
o mal-estar.

Boa parte dos minis-
tros evitou até mesmo co-
mentários em pronuncia-
mentos e nas redes sociais 
sobre o convite público 
feito pelo presidente para 
eventos cuja pauta inclui a 
destituição de ministros do 
Supremo Tribunal Federal e 
a adoção do voto impresso, 
ambos assuntos superados 
no Congresso. Muitos po-
dem aceitar o convite, mas 
não escondem incômodo.

Durante uma live, no 
dia 26 de agosto, Bolsona-
ro fez a chamada aos mi-

nistros, em tom de convi-
te. “Da minha parte estou 
convidando ministros, sem 
qualquer constrangimento. 
Quem não puder compare-
cer não compareça”, disse o 
presidente. “Se tiver outro 
compromisso, não precisa 
cancelar. É para demons-
trar a todos que nós esta-
mos unidos pelo Brasil”, 
ressaltou.

Na semana passada, 
entretanto, os ministros se 
esquivaram de responder 
ao jornal O Estado de S. 
Paulo se acompanhariam 
o presidente. No sábado, 
ao aparecer de surpresa 
na Cpac Brasil, congresso 
conservador em Brasília, 
Bolsonaro reforçou o convi-
te. “Qualquer ministro meu, 
qualquer um deles, ou to-
dos eles, estão convidados 
a participar comigo desses 
eventos”, afirmou.

Por mais de uma vez, 
Bolsonaro informou que irá 
às concentrações de apoia-
dores na Esplanada dos 
Ministérios, no Dia da Inde-
pendência, de manhã, e na 
Avenida Paulista, à tarde.

O jornal O Estado de S. 
Paulo apurou que a equipe 
de segurança do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI) foi colocada de pron-
tidão para realizar os des-
locamentos, embora não fa-
çam parte da agenda oficial 
do presidente.

Ministros avaliam
ida ao 7 de Setembro

Marcelo Godoy e 
Tulio Kruse
Agência Estado

Daniel Weterman
Agência Estado

Felipe Frazão
Agência Estado

André Shalders
Agência Estado
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Província de Panjshir, no Afeganistão, último reduto de oposição, está agora sob controle do grupo, informou o porta-voz

Talibã anuncia que assumiu 
o controle de área rebelde
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Agência Estado

O Talibã informou, ontem, 
que tomou o controle da provín-
cia de Panjshir, o último reduto 
de oposição ao grupo no Afega-
nistão. A disputa pelo domínio 
do local motivou uma escalada 
de conflitos entre a Frente Na-
cional de Resistência (FNR) e 
combatentes do movimento 
fundamentalista desde que as 
tropas norte-americanas dei-
xaram o país, no mês passado.

Segundo testemunhas, mi-
lhares de combatentes do Talibã 
teriam invadido oito distritos de 
Panjshir durante a noite.

O porta-voz do grupo, 
Zabihullah Mujahid, divul-
gou um comunicado dizendo 
que a província agora está 
sob seu controle. “Panjshir, 
que era o último esconderijo 
dos inimigos, foi capturada”, 
disse “Com esta vitória e os 
últimos esforços, nosso país 
saiu do redemoinho da guerra 
e nosso povo terá uma vida 
feliz em paz e liberdade.”

Mujahid acrescentou que 
o grupo “tentou seu melhor” 

para resolver o conflito de for-
ma pacífica. “Eles rejeitaram 
as negociações, então tivemos 
que enviar nossas forças para 
lutar”, afirmou.

Na semana passada, 
Ahmad Masud, um dos líderes 
da resistência na província, 
disse que o Talibã propôs dois 
cargos em seu futuro governo a 
membros da FNR. “Como que-
remos um futuro melhor para 
o Afeganistão, nem sequer con-
sideramos a oferta.”

Masud disse em uma men-
sagem no Twitter que está se-
guro, mas não deu detalhes. 
Mujahid, do Talibã, disse ter 
sido informado que ele e o ex-
vice-presidente Amrullah Saleh 
escaparam para o país vizinho, 
Tajiquistão.

Já Ali Maisam Nazary, chefe 
de relações exteriores da FNR, 
afirmou que a alegação de vi-
tória do Talibã é falsa e que as 
forças da oposição não foram 
vencidas. “A FNR está presente 
em todas as posições estraté-
gicas do vale para continuar a 
lutar”, disse ele em sua página 
no Facebook. Alemanha quer negociar novas retiradas

Agência Brasil

A Alemanha quer conversar com 
o Talibã sobre como retirar seus tra-
balhadores contratados que ficaram 
no Afeganistão, afirmou a chanceler 
Angela Merkel no último  domingo, 
acrescentando que é um bom sinal 
que o aeroporto de Cabul possa ser 
utilizado para voos novamente. 

A chefe de política externa 
da União Europeia já disse que o 
bloco está pronto para negociar 

com o novo governo do Talibã em 
Cabul, mas o grupo islâmico pre-
cisa respeitar os direitos humanos, 
principalmente os das mulheres, e 
não permitir que o Afeganistão se 
torne uma base para o terrorismo. 

“Precisamos conversar com o 
Talibã sobre como podemos conti-
nuar a retirar pessoas que trabalha-
ram para a Alemanha do país e em 
segurança”, disse Merkel. 

“Organizações internacionais 
de ajuda humanitária também de-

veriam ser autorizadas a trabalhar 
para melhorar a situação no país”, 
acrescentou a chanceler alemã.  

O Talibã ainda não apontou 
um governo mais de duas semanas 
após sua volta ao poder. O governo 
do grupo entre 1996 e 2001 foi 
marcado por punições violentas e 
pela proibição do acesso à edu-
cação e ao trabalho para meninas 
e mulheres, e muitos afegãos e 
governos estrangeiros temem um 
retorno a tais práticas. 

Agência Estado

A Agência Europeia 
de Medicamentos (EMA) 
informou ontem que ini-
ciou um estudo para ava-
liar a aplicação de uma 
terceira dose da vacina da 
Pfizer/BioNTech contra 
covid-19 a ser ministrada 
seis meses após a segun-
da dose em pessoas acima 
de 16 anos.

De acordo com a agên-
cia regulatória europeia, 
será feita uma análise ace-
lerada dos dados apresen-

tados pelas farmacêuticas, 
incluindo os resultados de 
um ensaio clínico em curso 
no qual cerca de 300 adul-
tos com sistemas imunitá-
rios saudáveis receberam 
uma dose de reforço apro-
ximadamente seis meses 
após a segunda dose.

“O resultado desta 
avaliação é esperado nas 
próximas semanas, a me-
nos que sejam necessárias 
informações adicionais, 
e será comunicado pela 
EMA”, disse a agência em 
comunicado.

UE inicia estudo sobre 
terceira dose de vacina

O Talibã garantiu à po-
pulação de Panjshir, que é et-
nicamente distinta dos com-
batentes de maioria pashtun, 
que não haverá “ato discrimi-
natório” contra ela.

O porta-voz do grupo 
afirmou que um novo gover-
no será anunciado em breve, 
mas não definiu uma data. Ele 
também disse que as mulhe-
res voltarão ao trabalho nos 
setores de saúde e educação, 
e que “outras áreas serão for-
necidas, uma a uma, assim 
que o sistema for estabelecido 
para elas”.

Desde a sua volta ao po-
der, no final de uma ofensiva 
relâmpago que pegou o go-
verno e a comunidade inter-
nacional desprevenidos, o 
Talibã tem tentado retratar 
uma imagem mais contida, 
com vários gestos de aber-
tura. Eles prometeram, por 
exemplo, formar um gover-
no “inclusivo”, e nas últimas 
semanas multiplicaram seus 
contatos com personalidades 
afegãs que se opunham a eles, 
como o ex-presidente Hamid 
Karzai e o ex-vice-presidente 
Abdullah Abdullah.

Quanto aos direitos das 
mulheres - duramente re-
primidos durante o primei-
ro regime do grupo, de 1996 
a 2001 -, o Talibã disse que 

eles serão respeitados, desde 
que elas “cumpram as leis is-
lâmicas”. Eles também deram 
a entender que não haverá 
ministras no governo, e que 
a presença feminina será re-
legada a escalões inferiores.

Cenário local
O Talibã assumiu o con-

trole da maior parte do Afe-
ganistão há três semanas, 
assumindo o poder em Ca-
bul em 15 de agosto, depois 
que o governo apoiado pelo 
Ocidente entrou em colapso 
e o presidente Ashraf Ghani 
fugiu do país.

A província de Panjshir, 
último bolsão de resistência 
armada contra o grupo islâ-
mico, tem histórico de difi-
culdade para ser tomada. O 
vale montanhoso acidentado 
ainda está repleto de des-
troços de tanques destruí-
dos durante a longa guerra 
contra a União Soviética na 
década de 1980. A disputa no 
vale tem sido o exemplo mais 
proeminente de resistência 
ao Talibã  no último mês. No 
entanto, algumas cidades 
também testemunharam 
pequenos protestos isolados 
pelos direitos das mulheres 
ou em defesa da bandeira 
verde, vermelha e preta da 
derrotada república afegã.

Promessas e garantias

Cooperação

China e Rússia estreitam relações para 
uma “nova era” de desenvolvimento
Agência Estado

O porta-voz do Mi-
nistério de Relações Ex-
teriores da China, Wang 
Wenbin, afirmou em co-
letiva de imprensa ontem 
que seu país e a Rússia es-
tão trabalhando em uma 

“coordenação estratégica 
de alto nível”, em meio a 
mudanças no cenário 
global, a pandemia que 
ainda não foi vencida e 
uma difícil recuperação 
econômica.

“Quanto mais turbu-
lência no mundo, mais a 

cooperação China-Rússia 
deve avançar com firme 
convicção. Estamos con-
vencidos de que, com o 
progresso sólido em nos-
sa cooperação prática 
abrangente e o aprofun-
damento da coordenação 
estratégica em assuntos 

internacionais e regio-
nais, a ampla parceria 
estratégica China-Rússia 
de coordenação para uma 
nova era certamente con-
tribuirá mais para a paz, 
estabilidade e desenvol-
vimento mundial”, disse 
Wang Wenbin.

Agência Estado

Os maiores bancos 
da Europa se comprome-
teram a eliminar o finan-
ciamento das emissões 
de dióxido de carbono até 
2050, mas ativistas apoia-
dos por investidores dizem 
que as instituições não es-
tão fazendo o suficiente 
para cumprir suas metas. 
A ShareAction, uma orga-
nização sem fins lucrativos 
com sede em Londres que 
coordena campanhas de 
investidores para pressio-
nar bancos na questão am-
biental, incluindo Barclays 
e HSBC, disse que as insti-
tuições financeiras demo-

ram a cumprir seus com-
promissos com medidas 
práticas. “Muitos bancos 
estão aparecendo na linha 
de partida, mas poucos 
começaram a correr”, co-
mentou Jeanne Martin, da 
ShareAction, acrescentan-
do que para que os bancos 
atinjam as metas de 2050, 
mudanças significativas 
devem acontecer agora na 
forma como operam.

Segundo a ShareAc-
tion, nenhum banco eu-
ropeu se comprometeu a 
encerrar completamente 
os empréstimos para a 
expansão de novos com-
bustíveis fósseis. Apenas 
três (Lloyds, NatWest e 

Nordea) dos 25 bancos eu-
ropeus pesquisados pela 
ShareAction se comprome-
teram a reduzir pela meta-
de suas emissões finan-
ciadas até 2030, um passo 
provisório em direção à 
meta de 2050.

Se os bancos não cum-
prirem suas metas climáti-
cas, será mais difícil para 
os investidores possuir 
ações dos bancos e cum-
prir seus próprios com-
promissos de reduzir as 
emissões de carbono. Os 
gestores de fundos com 
um total de US$ 43 trilhões 
em ativos se inscreveram 
na Net Zero Asset Mana-
gers Initiative, que apoia a 

meta da ONU de emissões 
zero líquidas até 2050. “Se 
os bancos não consegui-
rem seguir os planos de 
transição dos clientes, eles 
podem ter que dizer adeus 
a esses clientes”, disse Ro-
land Bosch, executivo da 
gestora Federated Hermes, 
que assessora empresas 
sobre como melhorar as 
políticas ambientais.

A Europa é o epicentro de 
um movimento crescente en-
tre investidores e reguladores 
para forçar bancos e empre-
sas a reduzir a exposição ao 
carbono. Bancos americanos, 
como Citigroup, Bank of Ame-
rica e Morgan Stanley também 
assumiram compromissos.

Bancos europeus são cobrados sobre 
os compromissos de metas climáticas

Foto: Fotos Públicas

Para Angela Merkel 
a União Europeia 
está pronta para 
negociar com o novo 
governo afegão
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Dados do Índice de Inadimplência mostram que número de devedores supera os 50% em vários municípios do Estado 

Mesmo com a amplia-
ção do prazo para que os 
microempreendedores indi-
viduais (MEI) regularizem 
a situação de débitos junto 
à Receita Federal, na Paraí-
ba, o número de devedores 
no Estado ainda é elevado. 
Entre as cidades com maior 
destaque no setor econômi-
co, Cabedelo aparece como 
uma das que mais possuem 
MEIs com situação irregu-
lar: 58,09%.

Os dados são do Índice 
de Inadimplência MEI da 
Receita Federal, que traz o 
percentual de devedores por 
município paraibano. Den-
tre as cidades com maior 
expressividade no indicador 
destacam-se João Pessoa, 
com  51,48%. Além disso, 
Bayeux, Santa Rita e Cam-
pina Grande também têm 
altos percentuais de con-
tribuintes com dívidas em 
aberto com 56,02%, 51,54% 
e 45,76%, respectivamen-

te. No Sertão, as cidades de 
Patos, Sousa e Cajazeiras 
possuem índices inferiores 
a 35%.

Reflexo no Estado
Em toda a Paraíba, 

44,23% dos microempreen-
dedores individuais pos-
suem débitos com a Receita 
Federal. Para estimular esse 
público a regularizar sua si-
tuação, o prazo para quita-
ção de pendências, que seria 
encerrado em 31 de agosto, 
foi estendido até o próximo 
dia 30. Enquadram-se nas 
condições de dívida os con-
tribuintes que possuam pelo 
menos um débito relativo ao 
ano de 2016 e não tenham 
feito parcelamento durante 
2021. 

Após a data limite para 
regularização, os débitos 
que permanecerem em 
aberto, serão encaminha-
dos à Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 
através da Receita Federal. 
Durante o mês de outubro, 
essas dívidas serão obser-

vadas por meio das Decla-
rações Anuais Simplificadas 
do MEI (DASN-Simei) e per-
mitirão que o contribuinte 
seja inscrito em um registro 
de Dívida Ativa; quando o 
débito torna-se, oficialmen-
te, expirado.

De acordo com a de-
legada adjunta da Receita 
Federal na Paraíba, Fabiana 
Lima Moura, a expectativa é 
que a parcela de microem-
preendedores irregulares 
espere para resolver sua 
situação perto do prazo de 
encerramento das regula-
rizações. “Culturalmente o 
brasileiro tem o costume de 
deixar as coisas para última 
hora. Por isso, esperamos 
que, nas próximas semanas, 
o número de contribuintes 
buscando a normalização 
de seu cadastro aumente”, 
analisa a delegada Fabiana 
Moura. 

Cosulta aos débitos
O contribuinte que se 

enquadrar nos requisitos 
para a regularização pode 

consultar seus débitos no 
Programa Gerador de Do-
cumentos de Arrecadação 
Simples do MEI (PGMEI), 
por meio de certificado di-
gital ou código de acesso. É 
necessário que o microem-
preendedor vá até a opção 
“Consulta Extrato/ Pendên-
cias” e, em seguida, escolha 
“Consulta de Pendências no 
Simei”. Se a pessoa possuir 
débitos, será possível que o 
Documento de Arrecadação 
Simples (DAS), uma espécie 
de boleto que reúne todos 
os impostos que devem ser 
pagos pelo MEI, seja emitido 
na hora. Outra opção ofere-
cida ao contribuinte é o par-
celamento da dívida, através 
das opções “Parcelamento 
- Microempreendedor Indi-
vidual”. 

Se o microempreende-
dor não gerar o DAS ou par-
celar sua dívida até a data 
final e seu débito for inscri-
to como Dívida Ativa, será 
necessário acessar o portal 
“Regularize”, da PGFN para 
normalizar a situação.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Cidades da PB têm metade dos 
MEIs em débito com a Receita

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona
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Nos últimos anos, temos observado 
um crescimento considerável de serviços 
inovadores, que priorizam a melhor 
experiência do usuário e que oferecem custos 
mais acessíveis. O mercado financeiro tem 
se mostrado cada vez mais aberto às novas 
transformações, propondo e executando 
iniciativas capazes de substituir o sistema 
bancário tradicional, como é o caso do Pix, 
nova tecnologia do Banco Central que permite 
a transferência de valores e pagamentos 
instantâneos, por meio de uma única chave.

A chegada desse novo sistema se alinha às 
expectativas da era da transformação digital, 
possibilitando uma experiência que oferece 
vantagens para o pagador e para o recebedor. 
Setores como o varejo, por exemplo, já possuem 
maior aderência ao Pix, principalmente 
tratando-se de micro e pequenas empresas, 
já que os benefícios englobam a possibilidade 

de pagamentos a qualquer horário e dia da 
semana, não incluem um intermediário - o 
que tornaria as transações mais caras, além 
de possuírem tarifas mais baratas quando 
comparadas a outras formas de pagamento.

Um outro fator que também poderá causar 
impacto no comércio eletrônico, e certamente 
colocará em discussão o uso do cartão de 
crédito, é uma nova funcionalidade chamada 
Pix Garantido, que permitirá o parcelamento 
de compras. Entretanto, essa ainda é uma 
ferramenta a ser melhor desenvolvida, pois o 
objetivo é garantir que o comerciante tenha a 
confirmação de que irá receber o pagamento 
mesmo que o comprador não tenha dinheiro 
disponível na conta. Atualmente, apenas o 
cartão de crédito oferece essa possibilidade, 
visto que congela o valor integral do produto 
e restitui o saldo a partir dos pagamentos 
mensais. Ao permitir compras parceladas, o 

Pix torna-se concorrente das operadoras de 
cartões, que poderão ofertar melhores taxas e 
condições para seus clientes.

Outra novidade do sistema financeiro 
é a implementação do Open Banking, que 
permite o compartilhamento de dados 
pessoais e financeiros de pessoas e empresas 
com instituições financeiras de sua escolha. 
Isso permite novos modelos de negócio que 
simplifiquem a experiência do usuário de 
serviços financeiros existentes e a criação 
de novos serviços. Embora não pareça, as 
novas tecnologias do Banco Central são 
complementares e têm como objetivo 
diminuir burocracias que antes faziam parte 
dos processos, além de modernizar o mercado 
de finanças.

O surgimento do Pix pode ser pautado 
em competitividade, haja vista que o 
Banco Central encurtará caminhos para 

que as fintechs e as novas carteiras digitais 
concorram diretamente com as grandes 
instituições bancárias. Enquanto isso, o 
Open Banking se encarregará de tornar 
produtos e serviços muito mais acessíveis, 
criando um ambiente propício para soluções 
customizadas, de maneira transparente e com 
nivelamento de todos os participantes.

Ainda que ambas as iniciativas sejam 
vantajosas tanto para aqueles que utilizam 
quanto para quem as oferece, alguns obstáculos 
devem ser destacados. Embora exista uma 
grande expectativa em torno das otimizações 
que estão ocorrendo no mercado, é necessário 
também que ocorra um maior entendimento 
por parte dos usuários. A educação financeira 
pode auxiliar no processo de aderência às novas 
tecnologias, bem como ajudar no controle 
de finanças e eventuais tratativas que os 
consumidores venham a avaliar.

Pix: usabilidade e interferência no fluxo financeiro

Ibovespa 

-0,15%
R$ 5,177

-0,26%
R$ 6,143

-0,31%
R$ 7,162

0,80%
117.868 pts

As compras realiza-
das pelos cidadãos pa-
raibanos, durante o mês 
de setembro em estabe-
lecimentos comerciais 
do Estado, podem con-
correr a R$ 60 mil em 
prêmios. O valor será 
distribuído em 21 sor-
teios, sendo 20 prêmios 
no valor de R$ 2 mil e um 
prêmio especial de R$ 20 
mil. O sorteio será reali-
zado em 8 de outubro.

Para concorrer aos 
prêmios em dinheiro do 
22º Sorteio, basta que os 
cidadãos já cadastrados 
no Programa Nota Ci-
dadã insiram o número 
do CPF na nota fiscal em 
cada compra realizada 
neste mês.

Os que ainda não 
realizaram o cadastro 
no Nota Cidadã – e que-
rem concorrer aos 21 
sorteios que totalizam 
R$ 60 mil –, precisam 
fazer antes a sua inscri-
ção no portal (https://
notacidada.pb.gov.br). 
O cadastro solicita ape-
nas o nome; número do 
CPF; data de nascimen-
to; e-mail, telefone e a 
criação de uma senha. 
Após a finalização, o ci-
dadão precisa somen-
te em toda compra no 
comércio exigir a nota 
fiscal com o número do 
CPF, passando, assim, a 
concorrer aos sorteios 
mensais. Quanto maior o 
número de notas a cada 
mês com CPF, maior é a 
chance de ser premiado. 

Transmissão 
O 21º sorteio do 

Programa Nota Cidadã 
será realizado na pró-
xima sexta-feira (10), 
no auditório da Lotep, 

em João Pessoa, às 9h. 
O sorteio é referente às 
compras dos cidadãos 
paraibanos que se ca-
dastraram no Portal da 
Cidadania e inseriram o 
CPF nas notas emitidas 
entre os dias 1º a 31 de 
agosto. A transmissão 
será feita no auditório 
da Lotep via canal do 
YouTube da Sefaz-PB e 
também no Instagram 
da Lotep no endereço @
lotep.pb. 

Balanço
O Programa Nota 

Cidadã, que é uma ini-
ciativa do Governo da 
Paraíba, por meio da 
Secretaria de Estado 
da Fazenda, com apoio 
dos órgãos como Coda-
ta e a Lotep, incentiva 
o cidadão paraibano a 
desenvolver o exercício 
da cidadania fiscal ao 
exigir a nota fiscal e in-
cluir o CPF na nota fis-
cal do consumidor ele-
trônica (NFC-e) de suas 
compras no comércio 
do Estado da Paraíba. A 
campanha também foca 
no fortalecimento do co-
mércio local. 

Iniciado em janei-
ro de 2020, os sorteios 
mensais já premiaram 
420 cidadãos paraiba-
nos, contemplando 35 
cidades de todas as re-
giões e microrregiões do 
Estado. Os 20 sorteios 
realizados, com prêmios 
em dinheiro, somaram 
mais de um milhão (R$ 
1.200.000,00) em va-
lores pagos. Foram 20 
cidadãos contemplados 
com prêmios no valor de 
R$ 20 mil e outras 400 
pessoas com prêmios no 
valor de R$ 2 mil.

Nota Cidadã sorteia 
R$ 60 mil em prêmios

Prazo para os MEIs regularizarem a situação junto à Receita Federal, que seria encerrado no dia 31 de agosto, foi estendido até o dia 30 deste mês

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil



Economia

Prazo para a publicação do edital é de seis meses, com previsão total de 739 vagas divididas entre as duas instituições 

O Ministério da Econo-
mia autorizou a realização 
de concurso público para o 
provimento de 568 cargos 
do quadro de pessoal do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma) e para 171 vagas do 
Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiver-
sidade (ICMBio), confor-
me portarias da Secretaria 
Especial de Desburocra-
tização, Gestão e Governo 
Digital da pasta publicadas 
no Diário Oficial da União 
(DOU) de ontem.

Para o Ibama, são 96 
vagas de analista ambiental 
nível superior, 40 de analista 
administrativo nível superior 
e 432 de técnico ambiental 
nível intermediário.

No ICMBio, serão aber-
tos 61 postos de analista am-
biental nível superior e 110 
de técnico ambiental nível 
intermediário.

O efetivo provimento 
dos cargos nos dois órgãos 
dependerá de prévia autori-
zação do Ministério da Eco-
nomia e está condicionado à 
existência de vagas na data 
de publicação do edital de 
abertura de inscrições para 
o concurso público, à auto-
rização em anexo próprio da 
Lei Orçamentária Anual e à 
declaração do ordenador de 
despesa responsável sobre 
a adequação orçamentária e 
financeira da nova despesa à 
Lei Orçamentária Anual e sua 
compatibilidade com a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, 
demonstrando a origem dos 
recursos a serem utilizados.

A responsabilidade pela 
realização do concurso será 
dos respectivos presiden-
tes do Ibama e do ICMBio, 
a quem caberá editar nor-
mas, editais, portarias ou 
outros atos administrativos 
necessários.

O prazo para a publi-
cação do edital de abertura 
do concurso público será de 
seis meses.

Luci Ribeiro 
Agência Estado

Governo autoriza abertura de 
concurso para Ibama e ICMBio
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Após quatro meses se-
guidos de captações líqui-
das na poupança, os saques 
superaram os depósitos em 
R$ 5,467 bilhões em agosto, 
informou ontem o Banco 
Central.

Os aportes somaram R$ 
295,901 bilhões, enquanto os 
saques foram de R$ 301,369 
bilhões. Considerando o ren-
dimento de R$ 2,719 bilhões 
da caderneta em agosto, o 
saldo total das contas chegou 
a R$ 1,036 trilhão.

Agosto foi o quarto mês 
de 2021 em que os saques 
superaram os depósitos na 
poupança. Nos meses de ja-
neiro, fevereiro e março, os 
brasileiros também haviam 

retirado recursos da cader-
neta. No acumulado de ja-
neiro a agosto, a população 
retirou R$ 15,629 bilhões 
líquidos da caderneta. Em 
2020, em meio à pandemia 
do novo coronavírus, a pou-
pança havia registrado 10 
meses consecutivos de de-
pósitos líquidos (de março 
a dezembro).

No ano passado, a ca-
derneta havia sido favo-
recida pelo pagamento de 
auxílios à população. Além 
disso, ela foi impulsionada 
em 2020 pela maior caute-
la das famílias brasileiras. 
Preocupadas com a renda 
futura e com medo do de-
semprego, muitas delas re-
duziram gastos e passaram 
a aplicar recursos na cader-
neta, o que elevou o saldo. 

Este movimento foi o que 
o próprio BC chamou de 
“poupança precaucional”.

Em contrapartida, as 
famílias passaram a en-
frentar, no início de 2021, 
as tradicionais despesas de 
início de ano (IPTU, IPVA, 
matrículas de filhos em es-
colas particulares e gastos 
com material escolar), além 
de um ambiente ainda ne-
gativo para a economia. Nos 
primeiros meses do ano, o 
governo não pagou o auxí-
lio emergencial, o que tam-
bém impactou os saldos.

Estes fatores favore-
ceram os saques na pou-
pança de janeiro a março, 
com muitos brasileiros pre-
cisando de recursos para 
fechar as contas. De abril a 
agosto, porém, o resultado 

positivo foi influenciado 
pela volta do pagamento 
do auxílio emergencial para 
uma parcela da população. 
Os depósitos começaram 
a ser feitos em 6 de abril. 
Agora, em meio à alta da 
inflação, a poupança voltou 
a registrar mais retiradas 
que aportes.

Inflação faz poupança registrar mais 
saques do que depósitos em agosto
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Alta de preços fez 
retiradas superarem os 
depósitos em R$ 5,4 bi

Balanço

Como de costume, as 
agências bancárias não 
abrem neste feriado de 7 
de setembro, informou a 
Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban).

As áreas de autoaten-
dimento ficarão disponí-
veis para os clientes, bem 
como os canais digitais e 
remotos de atendimento, 
como internet e mobile 
banking.

Os bancos reforçam 
a necessidade de clientes 
evitarem ir às agências 
bancárias e recomendam 
o uso de canais digitais 
como principal meio de 
acesso aos serviços, diz 
nota da Febraban. O atendi-
mento por telefone  e pelo 
computador está o dispo-
nível, oferecendo “prati-

camente a totalidade das 
transações financeiras do 
sistema bancário, além de 
apresentar mais comodi-
dade e conveniência aos 
seus clientes”, acrescenta 
a nota.

Boletos de contas 
como água, energia, te-
lefone e carnês com ven-
cimento em 7 de setem-
bro poderão ser pagos, 
sem acréscimo, amanhã, 
que é o próximo dia útil. 
Normalmente, segundo a 
Febraban, os tributos já 
vêm com datas ajustadas 
ao calendário de feriados 
nacionais, estaduais e 
municipais.

Os boletos bancários 
de clientes cadastrados 
como sacados eletrônicos 
poderão ser pagos por 
meio de débito direto au-
torizado (DDA).

Bancos irão fechar 
neste 7 de Setembro
Agência Brasil

Termina prazo de pagamento do FGTS

Terminou ontem o 
prazo para os 100 mil em-
pregadores que aderiram à 
suspensão do recolhimento 
do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), 
entre maio e agosto, quita-

rem a primeira parcela dos 
pagamentos adiados. Os re-
colhimentos suspensos se-
rão parcelados até dezem-
bro de 2021.

Implementada pela Me-
dida Provisória 1.046/21, a 
suspensão por quatro meses 
do pagamento das contri-
buições ao FGTS foi tomada 

para ajudar empresas afe-
tadas pela segunda onda 
da pandemia de covid-19. 
Segundo a Caixa Econômica 
Federal, a medida contribuiu 
para a preservação de 7 mi-
lhões de empregos.

A consulta aos valores 
devidos pode ser consul-
tado no site da instituição 

(www.conectividadesocial.
caixa.gov.br). De acordo 
com o banco, R$ 5,9 bilhões 
deixaram de ser recolhidos 
ao FGTS nos últimos quatro 
meses.

O empregador que não 
estiver em dia com o FGTS 
não poderá emitir o Certi-
ficado de Regularidade do 

FGTS - CRF. Nos casos em 
que o recolhimento ocorrer 
após a data de vencimento, 
haverá a incidência de en-
cargos. A Caixa recomenda 
aos empregadores que aces-
sem o endereço eletrônico 
do banco, obterem todas as 
informações necessárias so-
bre a situação.

Wellton Máximo
Agência Brasil

Segunda mão

Comércio de itens usados cresce 48,5%

A abertura de estabe-
lecimentos que comercia-
lizam produtos de segunda 
mão teve um crescimen-
to de 48,58%, entre os 
primeiros semestres de 
2020 e 2021, de acordo 
com levantamento do Se-
brae, com base em dados 
da Receita Federal. Para a 
entidade, a pandemia de 
covid-19, que aumentou 
o controle financeiro das 
famílias, e a preocupação 
cada vez maior com a pre-
servação do meio ambiente 
podem ter sido fatores que 
impulsionaram o mercado 
de usados no país.

Segundo o Sebrae, fo-
ram abertas, no primei-
ro semestre desse ano, 
2.104 novas empresas no 
segmento, sendo 1.875 
microempreendedores 
individuais (MEI) e 229 
empresas de pequeno por-
te. No mesmo período do 
ano passado, haviam sido 
criados 1.298 MEI e 118 
pequenas empresas. “Esse 
incremento na abertura de 
novos negócios no comér-
cio de itens usados, verifi-
cado entre os seis primei-
ros meses de 2020 e 2021, 
é o maior em seis anos”, 

Andreia Verdélio
Agência Brasil

destacou a entidade.
O levantamento que 

foi realizado abrange o co-
mércio varejista de moe-
das e selos de coleção, 
livros e revistas e outros 
artigos usados, como mó-
veis, utensílios domésticos, 
eletrodomésticos, roupas e 
calçados e material de de-
molição.

Tendências
De acordo com o Se-

brae, essa é uma tendência 
mundial e pesquisas feitas 
em outros países compro-
vam que o mercado de usa-
dos ainda tem espaço para 
crescimento. A entidade 
cita a pesquisa feita pela 
ThreadUP, uma das princi-
pais plataformas de reven-

da de roupas nos Estados 
Unidos, que apontou que 
os valores movimentados 
nesse segmento dobraram 
desde 2019 e a projeção é 
que tripliquem até 2025.

A pesquisa da Threa-
dUP também detectou que 
os principais varejistas de 
vestuário já estão planejan-
do como potencializar esse 

mercado e um dos cami-
nhos escolhidos é a forma-
ção de parcerias. Para 60% 
deles, por questões logísti-
cas, a forma mais viável de 
alcançar novos mercados é 
se unir às empresas já es-
pecializadas no segmento. 
Ainda assim, 28% dizem 
que pretendem estruturar 
uma operação própria.

Foto: Marcus Antonius

Mercado de brechós é um exemplo de atividade que vem crescendo e o setor planeja formas de potencializar o mercado com formação de parcerias



Diversidade

Provas serão aplicadas nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022 nas unidades prisionais ou socioeducativas

Começou ontem e vai 
até o dia 17 de setembro o 
prazo para inscrições para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio para pessoas privadas 
de liberdade ou sob medi-
das socioeducativas (Enem 
PPL) 2021. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas 
pelos responsáveis pedagó-
gicos das unidades prisio-
nais ou socioeducativas, na 
internet.

Provas
As provas serão aplica-

das nos dias 11 e 12 de janei-
ro de 2022, nas unidades pri-
sionais ou socioeducativas e 
terão o mesmo nível de difi-
culdade da aplicação regular. 

No primeiro dia, com 45 
questões objetivas de Lin-
guagens e Códigos, Redação 
e 45 perguntas de Ciências 
Humanas as provas serão 
aplicadas das 13h30 às 19h. 
Antes disso, um questionário 
socioeconômico será aplica-
do aos participantes em sala 

de aula. Eles terão das 12h45 
às 13h20 para responder.  
No domingo, das 13h30 às 
18h30, será a vez de os estu-
dantes responderem 45 itens 
sobre Ciências da Natureza e 
45 de Matemática.

Resultado
O resultado do Enem 

PPL 2021 deve ser divulgado 
junto com o do Enem 2021 
regular, mas o cronograma 
ainda não foi informado pelo 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pela aplicação 
do exame. 

Os participantes do 
Enem PPL 2021 poderão uti-
lizar as notas para concorrer 
a uma vaga em universidade 
pública ou instituto federal 
pelo Sistema de Seleção Uni-
ficada (SiSU) 2022, poderão 
pleitear uma bolsa de estu-
dos pelo Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni) 
2022 ou ainda tentar o finan-
ciamento estudantil por meio 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) 2022.

Karine Melo 
Agência Brasil

Enem PPL está com inscrições
abertas até o dia 17 deste mês
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Três aeronaves foram rou-
badas do Aeroclube da cidade 
de Aquidauana (MS), a 135 
quilômetros de Campo Gran-
de. Um dos donos é o cantor e 
compositor sul-matogrossense 
Almir Sater e as outras duas 
vítimas são empresários da re-
gião. Cada um dos aviões é ava-
liado em cerca de R$ 180 mil.

Pelo menos 18 pessoas, 
algumas com sotaque espa-
nhol, renderam o vigia e seus 
filhos no local, por volta das 
2h30 da madrugada desta se-
gunda-feira, 6. Primeiro, cinco 
deles invadiram o aeródromo e 
renderam o segurança, que foi 
obrigado a abastecer cinco ae-
ronaves. Pouco depois, mais 13 
pessoas entraram.

A tentativa foi de levar 
cinco aeronaves, mas o grupo 
conseguiu decolar apenas três. 
Investigações preliminares in-
dicam que o rumo dos aviões 
tenha sido o país vizinho, Bo-
lívia. O Departamento de Re-
pressão à Corrupção e ao Cri-
me Organizado da Polícia Civil 
está acompanhando o caso.

Titular da delegacia, a 
delegada Ana Cláudia Medina 
não descarta que o roubo pos-
sa ter relação com o tráfico de 
drogas, mas comentou que ha-
verá também cruzamento de 
informações para definir se há 
ligação, inclusive, com o assalto 
a agências bancárias na cidade 
de Araçatuba (SP), na semana 
passada. A reportagem procu-
rou a assessoria de imprensa 
de Almir Sater, que não se ma-
nifestou.

Avião de Almir Sater é 
roubado em aeroclube
Lucia Morel
Especial para Agência Estado

Meio ambiente

Brasil ainda tem 2.612 lixões em 
operação, a maioria no Nordeste

De março a junho deste 
ano, 20 lixões foram desati-
vados no Brasil, mas, segun-
do a Associação Brasileira 
de Empresas de Tratamen-
to de Resíduos e Efluentes 
(Abetre), ainda existem no 
país 2.612 em operação. 
Estão ativos 98 lixões na 
Região Sul; 356 no Sudeste; 
342 no Centro-Oeste; 390 
no norte e 1.426 no Nordes-
te, que tem a maior concen-
tração.

Dados do atlas sobre 
a destinação final do lixo, 
produzido pela Abetre indi-

cam que, desde 2019, foram 
fechados 645 depósitos de 
resíduos no país. Segundo 
a entidade, a definição de 
“aterro controlado”, como 
em Goiânia, contraria a lei e 
os parâmetros técnicos.

Lixão Zero
Os lixões desativados 

entre março e junho estão 
localizados nos estados de 
Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul. De acordo com a 
Abetre, o cenário atual é re-
sultado do Programa Lixão 
Zero, do Ministério do Meio 
Ambiente, de 2019, com 
ações desenvolvidas a par-

tir da promulgação do novo 
Marco Legal do Saneamen-
to, em 2020.

“Quando fizemos os 
primeiros estudos em 
2019, existiam 3.257 lixões 
no Brasil. Até agora, 645 
fecharam as portas e dei-
xaram de receber resíduos. 
Porém, sua estrutura física 
persiste, causando degra-
dação ambiental. Por isso, 
as áreas precisam ser trata-
das, recuperadas e descon-
taminadas”, afirma o pre-
sidente da entidade, Luiz 
Gonzaga.

O Marco do Saneamen-
to, sancionado em julho de 

2020, também estabeleceu 
um prazo para o fim dos 
lixões nos municípios bra-
sileiros, que varia conforme 
a existência de planos de 
resíduos sólidos e número 
de habitantes nas cidades. 
De modo geral, a lei prevê 
o encerramento de todos os 
lixões do Brasil até 2024.

Entre as metas do Pro-
grama Lixão Zero, está a 
descontaminação dos es-
paços onde os lixões foram 
fechados. O mapeamento 
dessas áreas é feito pelo 
Programa Nacional de Re-
cuperação de Áreas Conta-
minadas.

Agência Brasil

Foto: Agência Brasil

Segundo a Associação Brasileira 
de Empresas de Tratamento 
de Resíduos e Efluentes, desde 
2019, foram fechados 645 
depósitos de resíduos no país

Para iniciar as discus-
sões sobre o bicentenário 
da Independência do Bra-
sil, a ser comemorado em 
7 de setembro de 2022, 
a Olimpíada Nacional de 
História do Brasil (ONHB), 
organizada pela Universi-
dade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), promoveu, 
este ano, atividades dentro 
da competição para que os 
estudantes compreendam 
melhor todo o processo en-
volvido em torno da data.

A tarefa da quinta fase 
da competição deste ano, 
a 13ª edição do evento, 
consistiu em montar uma 
exposição que abordasse 
diferentes aspectos da inde-
pendência. A coordenadora 
da ONHB, professora Cris-
tina Meneguello, explica 
que os participantes foram 
instigados a refletir sobre o 
contexto geral da Indepen-
dência do Brasil, buscando 
informações sobre os ante-
cedentes, o próprio evento, 
questões regionais e a rela-
ção com os dias atuais.

“A gente fez um templa-
te de uma sala de museu, 
eles tinham que colocar um 

quadro, selecionar fatos e 
explicar o porquê daquelas 
escolhas. Na última parede 
a gente deixou mais livre e 
eles falaram de fatos muito 
interessantes, como inde-
pendência econômica em 
relação a outros países, fa-
laram da [Maria] Felipa, da 
Dandara, da Marielle. Eles 
realmente extrapolaram, 
entenderam para além o 
que significa ser uma na-
ção”. Os trabalhos dos es-
tudantes serão disponibili-
zados no próximo ano em 
formato on-line, a exemplo 
do Dicionário Biográfico 
dos Excluídos da História, 
fruto da ONHB de 2019. De 
acordo com a coordenadora, 
os estudantes e professores 
também serão estimulados 
a montarem as exposições 
nas próprias escolas.

Para Lucas Matheus, 
integrante da equipe Os 
Sem Vergonha, do Institu-
to Federal do Rio Grande 
do Norte (IFRN) ao lado de 
Artur Oliveira e Letícia Be-
zerra, as aulas de apoio ofe-
recidas pela ONHB e as que 
teve com seus professores 
ajudaram a ampliar a pers-
pectiva que ele tinha sobre 
a independência. “Deixei 
de enxergá-la como um 

processo único e focado no 
Grito do Ipiranga e comecei 
a vê-la como um processo 
gradual que durou décadas 
e que ocorreu em diversas 
localidades praticamente 
ao mesmo tempo, não só 
na Região Sudeste. O mais 
interessante foi aprender 
sobre as disputas de inde-
pendência que aconteceram 
em todos os locais do Brasil, 
cada estado com a sua espe-
cificidade, como na Bahia, 
que hoje eles comemoram 
a independência no dia 2 de 
julho, e que o nosso estado 
[Rio Grande do Norte] já co-
nhecia a independência an-
tes do 7 de setembro”.

O estudante destaca 
também que o aprendiza-
do obtido pode ser aplicado 
aos dias atuais. “Sob essa 
perspectiva, durante as au-
las de preparação, os nos-
sos docentes estimularam a 
pensar sobre as disputas de 
narrativas durante a pande-
mia, fomos levados a repen-
sar sobre qual ótica a his-
tória estava sendo escrita, 
além de descobrirmos gru-
pos importantes que foram 
excluídos”, afirma Matheus.

Também do Rio Grande 
do Norte, a equipe Ester Sa-
bino, do campus Natal-Cen-

tral do IFRN, disse que a ta-
refa de montar a exposição 
e os estudos para conseguir 
executá-la mudaram “com-
pletamente” o conhecimen-
to que os estudantes tinham 
sobre a independência, 
apresentando um lado da 
história que “esquecem de 
nos mostrar”.

Todas as aulas minis-
tradas foram de excelência 
para entender que essa data 
foi muito além de um grito 
à margem do Rio Ipiranga, 
que a participação popular 
é muito esquecida quando 
comemoramos essa data, 
mesmo tendo sido o povo a 
derramar sangue pela nossa 
liberdade durante as guer-
ras de independência. As-
sim como reconhecer que a 
pessoa responsável por as-
sinar nossa independência 
foi a Imperatriz Leopoldina, 
outro grave esquecimento 
na história”, disse à repor-
tagem a equipe composta 
pelos alunos Luiz Eduardo 
Cunha Rocha, Sara Hananny 
Silve e Maria Beatriz Lino.

A prova da última fase da 
ONHB foi aplicada no dia 16 
de agosto, para 415 equipes. 
Devido à pandemia, a cerimô-
nia de premiação será on-line, 
no dia 12 de setembro. 

Olimpíada de História discute o 
bicentenário da Independência
Akemi Nitahara
Agência Brasil

A Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Paraí-
ba (Fapesq) realiza chamada 
pública para a Etapa Estadual 
do Prêmio Confap de Ciência, 
Tecnologia e Inovação “Prof. 
Francisco Romeu Landi” rea-
lizado pelo Conselho Nacional 
das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa (Confap).

Como um dos atos come-
morativos de seus 15 anos de 
fundação, o Conselho lança 
em 2021 o Prêmio Confap de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, que homenageia nesta 
primeira edição, o professor 
e pesquisador Francisco Ro-
meu Landi. O Prêmio Con-
fap de Ciência, Tecnologia 
e Inovação será concedido 
a pessoas físicas, residen-
tes no Brasil, que tenham 
se destacado em pesquisas 
científicas, tecnológicas e de 
inovação cujos resultados 
produziram conhecimento e 
beneficiaram, direta ou indi-
retamente, o desenvolvimen-

to e o bem-estar das popu-
lações brasileiras. E, ainda, 
profissionais que, por meio 
do jornalismo científico, con-
tribuíram para a aproxima-
ção entre a ciência, a tecnolo-
gia, a inovação e a sociedade.

Serão realizadas 2 etapas, 
uma estadual e uma nacional. 
A etapa estadual, aqui na Pa-
raíba, ocorre nesse mês de 
setembro, com inscrições que 
vão do dia 7 à 17 de setembro 
de 2021, via Sigfapesq. Pode-
rão concorrer pesquisadores 
nas categorias Pesquisador 
Destaque, Pesquisador Ino-
vador e Profissional da Co-
municação, que tenham rea-
lizado trabalhos com o apoio 
da Fapesq. Os selecionados 
nessa etapa serão indicados 
para a etapa Nacional, que 
ocorre entre os meses de ou-
tubro e novembro. O prêmio 
pode chegar até o valor de R$ 
10.000,00. Para maiores in-
formações, acesse o edital no 
portal www.fapesq.rpp.br

Fapesq lança chamada 
para Prêmio Confap 
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Exposição de arte da Fundac 
reflete impactos da pandemia
São 42 telas produzidas por adolescentes em cumprimento de medida no Centro Socioeducativo Edson Mota

‘Receba as flores que te 
dou’ é o nome da exposição 
das 42 telas produzidas por 
adolescentes em cumpri-
mento de medida no Centro 
Socioeducativo Edson Mota 
(CSE), unidade da Funda-
ção de Desenvolvimento da 
Criança e do Adolescente 
Alice de Almeida (Fundac). 
O projeto, intitulado ‘Telas 
que curam uma expressão 
de vida’, vem sendo desen-
volvido na Escola Cidadã 
Integral Socioeducativa 
Almirante Saldanha, sob a 
orientação de uma equipe 
multidisciplinar e coorde-
nação do professor de Artes 
Luciano Medeiros.

Segundo Luciano, a 
ideia surge de uma neces-
sidade de refletir sobre os 
impactos emocionais causa-
dos pela pandemia. “A dis-
ciplina vem como uma pro-
posta de pensar sobre esses 
problemas e de buscar se 
reequilibrar mentalmen-
te e emocionalmente, em 
meio ao caos que estamos 
vivendo”, destacou. “Sabe-
mos que a adolescência já é 
uma fase difícil, cheia de de-
safios, e viver ela em plena 
crise de saúde mundial vem 
causando nos adolescen-
tes e jovens desequilíbrios 
emocionais fortíssimos que 
só podem ser vencidos atra-
vés da reflexão sobre o mo-
mento atual e de busca por 
equilíbrio e criação de fer-
ramentas educacionais para 
vencer os desafios e contri-
buir assim com o projeto de 
vida dos alunos”, acrescen-
tou.

A equipe multidisci-
plinar - que também conta 
com a colaboração dos pro-
fessores de Artes Gerlande 
Costa, Wênio Araújo e Cin-
thya Nascimento; Larissa 

Farias, professora de Ciên-
cia e Projeto de Vida; Inglith 
Conceição, professora de 
Português; e a coordenado-
ra pedagógica Rute Vieira 
- vem conversando com os 
alunos sobre a importância 
de se formar uma mente sã 
e um corpo são na constru-
ção de ambientes saudáveis.

Para este segundo mó-
dulo, intitulado de ‘Palavras 
que Curam’, os socioeducan-
dos se inspiraram no artista 
e “profeta” Gentileza e su-
geriram sete palavras po-
sitivas, como fé, paciência, 
perdão, gratidão, gentileza, 
liberdade e felicidade. A 
conotação de positividade 
em cada uma dessas pala-
vras traz um efeito muito 
positivo para a saúde dos 
indivíduos e é resultado de 
estudos que comprovam 
que essas palavras ajudam 
e evitam algumas doenças 
emocionais e físicas.

O professor Luciano 
informou que foi estudada 
também em sala de aula a 
importância das flores na 
natureza e cada semana o 
aluno, através das aulas, foi 
convidado a aprender a de-
senhar uma flor que simbo-
lizasse a palavra citada e os 
aspectos saudáveis que as 
flores trazem para os am-
bientes seja ela plantada ou 
desenhada.

Socioeducandos se inspiraram no artista e “profeta” Gentileza e sugeriram palavras positivas, como fé, paciência, perdão, gratidão, liberdade e felicidade

Alusão à campanha “Setembro Amarelo”
Inspirado nos processos de 

arteterapia, o professor Luciano 
aproveitou a chegada da primavera 
para, junto à equipe multidisciplinar 
e alunos, estimular a criação da 
exposição ‘Receba as flores que 
te dou’, também em alusão ao 
‘Setembro Amarelo’ na reflexão de 
valorização da vida “através das 
palavras que curam citadas pelos 
alunos como um caminho para 
espantar a ansiedade, a depressão 
e outras doenças físicas”.

O professor considerou ser este 
um trabalho gratificante, uma vez 
que todos os envolvidos na discipli-
na, bem como o corpo de docentes, 
têm relatado que ela tem contribuí-
do para as aulas da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). “Assim, 
todos puderam também refletir so-
bre a importância de se preservar 
um corpo e uma mente saudável, 
influenciando diretamente no meio 
que estamos inseridos”, comentou, 
destacando que, “se trabalharmos 

nossa saúde, física e emocional, 
contribuímos para a construção 
de um ambiente mais saudável e 
estaremos melhorando muito nossa 
sociedade”.

Para um aluno do III ciclo na 
Ecis, ao falar sobre felicidade, uma 
das palavras positivas escolhidas, 
ele disse que tinha acabado de 
chegar na unidade e declarou: 
“Pelo menos aqui é bom porque 
vocês têm falado tanto da felici-
dade que vai me ajudar a passar 
esse momento difícil de uma forma 
mais leve”.

A presidente da Fundac, 
Waleska Ramalho, disse que os 
projetos desenvolvidos pela escola 
no CSE são resultado da capacidade 
que cada professor tem no olhar ati-
vo aos socioeducandos. “A Fundac, 
no trabalho conjunto com a escola, 
só soma e multiplica possibilidades 
de transformar vidas”, destacou.

“Fico muito feliz e realizado 
por estarmos trabalhando em nos-

sos socioeducandos o emocional 
deles, trazendo à tona pensamen-
tos positivos através de palavras 
que visam à cura e as externan-
do em desenhos. Assim, vamos 
conscientizando que a medida é 
uma oportunidade de ressignificar 
suas ações visando um projeto de 
vida”, ressaltou o diretor do CSE, 
Davi Lira.

A coordenadora pedagógica 
da Unidade, Rute Vieira, lembra 
que as disciplinas  eletivas  ocupam 
um lugar central no que tange 
à diversificação das experiências 
escolares, oferecendo um espaço 
privilegiado para a experimen-
tação, a interdisciplinaridade e 
o aprofundamento dos estudos. 
“É através delas que é possível 
propiciar o desenvolvimento das 
diferentes linguagens: plástica, 
verbal, matemática, gráfica, cor-
poral, dentre outras linguagens, 
além de proporcionar a expressão 
e produções culturais”, declarou.

Projeto intitulado 
‘Telas que curam uma 

expressão de vida’ vem 
sendo desenvolvido por 
Escola Cidadã Integral 

Socioeducativa

Em João Pessoa

Atendimento psicológico é 
oferecido por Coordenadoria

Como iniciativa de in-
clusão, a Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP), por meio 
da Coordenadoria de Pro-
moção à Cidadania LGBT e 
Igualdade Racial, promove 
o segundo ciclo de estágio 
em Psicologia, a partir de 
amanhã, para atender ao 
público LGBTQIA+ nas de-
pendências do órgão, no 
Centro da capital. A inicia-
tiva é realizada em parce-
ria com a Uninassau.

O coordenador Geral-
do Filho destaca a necessi-
dade de se investir em po-
líticas públicas de inclusão 
e iniciativas de acolhimen-
to. “Estamos fomentando a 
parceria com a Uninassau 
para oferecer atendimen-
to psicológico, um dos 
serviços mais procurados 
na Coordenadoria. Vamos 
contar com três estagiá-
rias que darão suporte à 
demanda no que tange a 
procura por atendimento”, 
afirmou.

Ainda segundo Geral-
do Filho, o acesso se dá pri-

meiro pelo acolhimento so-
cial, onde é realizada uma 
triagem social e identifi-
cadas as demandas. O pú-
blico é encaminhado para 
atendimento psicológico, 
psiquiátrico, assistência 
social, assessoria jurídica, 
empregabilidade, habitabi-
lidade ou educação.

O coordenador fina-
liza reiterando sobre a 
importância da oferta de 
acolhimento psicológico. 
“Receber acolhimento psi-
cológico pode mudar e sal-
var a vida de muitas pes-
soas LGBTQIA+. Por isso, 

dispomos desse apoio com 
a finalidade de orientar 
e acolher a comunidade”, 
concluiu.

Atendimentos
Para ter acesso aos 

serviços da Coordenado-
ria LGBT e Igualdade Ra-
cial de João Pessoa, basta 
entrar em contato pelos 
números (83) 3218-9246 
ou 3222-8853; ou se diri-
gir à Coordenadoria, loca-
lizada no Parque Solon de 
Lucena. O funcionamento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h.

Coordenadoria LGBT 
e Igualdade Racial 
de João Pessoa está 
localizada na Lagoa

Foto: Secom/PMJP

Dentro da programa-
ção do ‘Setembro Amarelo’, 
a Gerência da Qualidade 
de Vida (Gevid), vinculada 
à Diretoria de Gestão de 
Pessoas (Digep) do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), colocou em prática 
o ‘Projeto Receptividade’, 
voltado à saúde mental de 
magistrados e servidores 
do Poder Judiciário esta-
dual. Várias ações estão 
sendo promovidas, inclu-
sive a disponibilidade de 
plantões noturnos com es-
cutas psicológicas.

A edição do ‘Setembro 
Amarelo’ é o mês dedicado 
à prevenção ao suicídio e 
valorização da vida e este 
ano traz como slogan ‘Falar 
é a melhor opção’. Segundo 
a psicóloga e coordenadora 
de Saúde Mental da Gevid-
TJPB, Penha Pontes, para a 
Psicologia, a prevenção ao 
suicídio e a conscientiza-
ção da importância da saú-
de mental ocorrem duran-
te todos os meses do ano. 
“Nos últimos dois anos, a 
campanha ‘Setembro Ama-
relo’ tem sido ainda mais 
desafiadora, tendo em vis-

TJPB disponibiliza plantões 
para as “escutas noturnas”

ta o contexto pandêmico da 
covid-19”, avaliou a profis-
sional.

Ela adiantou que o ob-
jetivo central das escutas 
psicológicas é proporcionar 
o acolhimento priorizando a 
saúde mental e o bem-estar 
emocional. As escutas serão 
realizadas sempre às quin-
tas-feiras, nos próximos dias 
9, 16, 23 e 30, no período das 
18h às 21h, de forma on-line 
através do WhatsApp, Meet 
e Zoom. Além da coordena-
dora, vão participar das es-
cutas as analistas judiciárias, 
com habilitação em psicolo-
gia, Andréa Diniz e Valdirene 
Teodósio.

Penha Pontes escla-
receu que se trata de uma 

ação extra e específica, que 
será realizada apenas du-
rante este mês. “Porém, é 
importante ressaltar que as 
psicólogas desempenham 
suas atividades on-line de 
segunda a quinta-feira, nos 
turnos da manhã e à tarde, 
e na sexta-feira no turno da 
manhã. Dentre os procedi-
mentos, realizam consultas, 
orientações, escutas, enca-
minhamentos, atendimen-
tos e acompanhamento psi-
cológico”, esclareceu.

“Segundo dados da 
Gevid-TJPB, no primeiro 
semestre deste ano, nosso 
Setor de Psicologia atendeu, 
individualmente, 3.134 pes-
soas”, revelou a gerente em 
exercício, Daniela Menezes.

Penha Pontes 
é a psicóloga e
coordenadora de
Saúde Mental da
Gevid do Tribunal
de Justiça da Paraíba

Foto: Gecom/TJPB
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Atletas paralímpicos da Paraíba subiram no pódio do atletismo, parataekwondo, goalball masculino e futebol de 5
Oito atletas paraibanos 

conquistaram medalhas nas 
Paralimpíadas de Tóquio, 
encerradas no último do-
mingo. No atletismo,  Pe-
trúcio Ferreira manteve o 
favoritismo e levou o ouro 
nos 100 metros rasos e ainda 
conquistou o bronze nos 400 
metros, além de Cícero Valdi-
ran, que ficou em terceiro no 
pódio do lançamento de dar-
do. No goalball masculino, da 
equipe campeã, integraram 
a seleção brasileira os parai-
banos Emerson Silva e José 
Roberto, enquanto no para-
taekwondo, Silvana Fernan-

des brilhou com o bronze.
Mais três atletas ganha-

ram a medalha de ouro no 
futebol de 5: Damião Rob-
son, Matheus Costa e Luan 
Lacerda, já que a seleção do 
Brasil sagrou-se pentacam-
peã paralímpica e que teve a 
comissão técnica composta 
pelos paraibanos Fábio Luiz 
(técnico), Josinaldo Costa 
(assistente técnico), Alexan-
dre Sérgio (analista técnico), 
Edson Gomes (preparador 
físico) e Harekson Barbosa 
(fisioterapeuta). 

A natação brasileira no 
evento, que conquistou o 

maior número de medalhas 
em uma edição dos Jogos, to-
talizando 23, teve na equipe o 
enfermeiro Adeildo Dantas. Já 
o técnico do atletismo, Pedro 
Almeida, também é paraiba-
no, assim como o treinador 
da seleção brasileira de vôlei 
sentado feminino, que levou o 
bronze, Antônio Guedes.

“É indiscutível a potên-
cia paralímpica que é a Paraí-
ba, pois mais uma vez, só de 
atletas, foram oito medalhis-
tas, sem contar com os que 
compõem comissão técnica 
nas modalidades. Isso tam-
bém é fruto de um trabalho 

de base bem feito que é rea-
lizado aqui no Estado, onde 
o Governo executa inúmeros 
projetos e programas que be-
neficiam o paradesporto. De 
parabéns aos que subiram 
no pódio e ainda aqueles que 
conseguiram o índice para 
estar no Japão, apesar de não 
terem ganho medalha, pois 
só em estar lá, já deu orgulho 
à Paraíba”, disse José Marco, 
secretário executivo de Es-
porte e Lazer.

José Marco ainda des-
tacou o incentivo do Bolsa 
Esporte, programa que be-
neficia financeiramente des-

portistas e paradesportistas 
paraibanos. “Dos oito me-
dalhistas, temos Emerson 
Silva, Damião Robson, Petrú-
cio, Cícero Valdiran e Silvana 
Fernandes, que recebem o 
incentivo do programa Bolsa 
Esporte, que veio em 2020 
para contribuir e muito para 
o avanço do nosso esporte e 
do paradesporto. O programa 
do Governo do Estado con-
templa não só atletas, como 
paratletas e também os téc-
nicos”, concluiu o secretário.

As Paralimpíadas de 
Tóquio iniciaram no dia 
24 de agosto e o Brasil 

ficou na sétima colocação 
no quadro geral de meda-
lhas com 72 no total, sen-
do 22 de ouro, 20 de prata 
e 30 de bronze. “Foi o me-
lhor desempenho do Bra-
sil na história dos Jogos e 
os paraibanos contribuí-
ram para isso. Realmente 
é emocionante ver nosso 
Estado brilhando do outro 
lado do mundo, como foi 
agora em Tóquio”, frisou 
Jean Klaud, que é gerente 
executivo do paradespor-
to da Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e 
Lazer (Sejel).
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Campinense
Rubro-negro de Campina Grande faz a melhor 
campanha no Grupo 3 da Série D e vai enfrentar no 
mata-mata a equipe do Sergipe. Página 22

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Esportes
Paraíba tEm oito 

medalhistas em tóquio

Silvana Fernandes no parataekwondo; Petrúcio Ferreira e Cícero Valdiram no atletismo; Damião Robson, Matheus Costa e Luan Lacerda no futebol de 5, e Emerson Silva e José Roberto no goalball masculino brilharam em Tóquio

Brasil termina Paralimpíadas com
a melhor campanha da história

As disputas dos Jogos Pa-
ralímpicos de Tóquio se encer-
raram no início da madrugada 
do último domingo, 5, e o Brasil 
se despediu com 72  medalhas, 
sendo 22 de ouro, 20 de prata 
e 30 de  bronze, na sétima co-
locação no quadro, cumprindo 
a meta do top 10 estabelecida 
no planejamento estratégico 
do CPB de 2017. Trata-se da 
melhor participação na história 
dos Jogos Paralímpicos.

“O Comitê Paralímpico 
Brasileiro celebra, além da 
maior campanha de todos os 
tempos, o atingimento de todas 
as metas, como de participação 
de mulheres, participação de 
atletas jovens, participação de 

atletas de classes baixas [atletas 
com as deficiências mais seve-
ras]. Aprendemos muitas lições 
que vamos colocá-las em prá-
tica nos três anos que restam 
até a próxima edição de Jogos 
Paralímpicos, em Paris 2024”, 
comentou Mizael Conrado, 
bicampeão paralímpico de fu-
tebol de 5, em Atenas 2004 e 
Pequim 2008, e presidente do 
Comitê Paralímpico Brasileiro.

A delegação brasileira 
foi composta por 259 atletas 
(incluindo atletas-guia, ca-
lheiros, goleiros e timoneiro), 
além de comissão técnica, 
médica e administrativa, to-
talizando 435 pessoas. Dos 
atletas com deficiência, 68 

eram das chamadas “classes 
baixas” (com deficiência se-
vera). Foram 42 homens e 26 
mulheres. Trinta e nove parti-
cipantes tinham menos de 23 
anos, cerca de 17% do total da 
equipe nacional paralímpica.  

Em nenhuma outra edi-
ção a missão brasileira havia 
conquistado tantas medalhas 
de ouro. As 22 láureas obti-
das na capital japonesa supe-
raram as 21 de Londres 2012. 
No número total de pódios, 
o Brasil igualou a marca al-
cançada no Rio 2016. Foram 
72 medalhas no Japão, tal 
qual nos Jogos Paralímpicos 
disputados em solo brasileiro, 
há cinco anos. O vôlei sentado conquistou uma medalha (bronze) pela primeira vez nos Jogos

Fo
to

: 
Ro

gé
rio

 C
ap

el
a/

C
PB

Foto: Ale Cabral/CPB

Foto: Ale Cabral/CPB

Foto: Ale Cabral/CPBFoto: Rogério Capela/CPB

Foto: Ale Cabral/CPB



Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Esportes
Edição: Geraldo Varela              Editoração: Luciano Honorato22  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de setembro de 2021

O Campinense goleou, 
na última rodada da primei-
ra fase da Série D, a equipe 
do Caucaia-CE pelo placar 
de 5 a 0, no último domingo, 
jogando no Estádio Amigão, 
em Campina Grande. Com 
o resultado, o rubro-negro 
ultrapassou o América de 
Natal graças ao saldo de gols 
e, com isso, assumiu a se-
gunda colocação do Grupo 
3, condição que garante à 
equipe paraibana disputar 
o segundo jogo do primeiro 
mata-mata da quarta divisão 
nacional, em seus domínios. 
O adversário será o Sergipe, 
equipe que ficou com o ter-
ceiro lugar na chave de nú-
mero quatro da competição, 
estando as partidas previstas 
para ocorrer nos dias 12 e 19 
deste mês.

Além de precisar ultra-
passar o Sergipe, campeão 
sergipano, deste ano, o Cam-
pinense que também é o 
campeão do seu Estado, em 
2021, para seguir buscan-
do o acesso para a Série C, 
precisará, ainda ultrapassar 
mais dois jogos de mata-ma-
ta para poder chegar nas 
semifinais da competição e, 
assim, garantir uma das qua-
tro vagas para a terceira divi-
são nacional em 2022, uma 
tarefa que o clube busca, sem 
sucesso, desde 2014.

Sousa e Treze
Tendo convivido com 

um desmanche de seu elenco 
ao longo da competição, o 
Sousa, vice-campeão parai-
bano, em 2021, após um bom 
começo na Série D e muitas 
oscilações ao longo das 14 
rodadas da primeira fase da 
disputa nacional, foi elimina-
do da competição na última 
rodada. Mesmo tendo feito 
um campeonato muito irre-
gular e com poucas opções 
para serem escaladas na reta 

final da disputa, o “Dinossau-
ro” do Sertão ainda chegou 
com chances de classificação 

na última rodada do certa-
me, no entanto, para avançar, 
tinha que vencer o Atlético 

Cearense, adversário direto 
na briga pela última vaga que 
restava disponível dentro do 

Grupo 3 da competição. 
No entanto, dentro de 

campo, o resultado foi jus-

tamente o inverso, uma der-
rota, por 2 a 0 para os cea-
renses, decretando assim, 
a eliminação da equipe pa-
raibana da disputa. O Sousa, 
que, pelo seu desempenho 
no Campeonato Paraibano 
de 2021, tem vaga garanti-
da na Série D do próximo 
ano, agora foca suas atenções 
para a pré-Copa do Nordeste, 
onde enfrentará, em jogo 
único, o ASA de Arapiraca-AL 
- a partida deverá ocorrer 
no dia 13 ou 14 de outubro, 
mas a CBF ainda não definiu 
a data - buscando uma vaga 
na segunda rodada do clas-
sificatório para o Nordestão.

Além de Campinense e 
Sousa, o outro representante 
paraibano na Série D era o 
Treze que, vivendo uma tem-
porada melancólica, apesar 
de ter disputado, em 2021, 
a Copa do Nordeste, Copa do 
Brasil, o Estadual - do qual 
foi campeão em 2020 - e a 
própria quarta divisão nacio-
nal - acabou, assim como fez 
nas outras três disputas que 
participou, sendo eliminado 
de maneira precoce. Com o 
resultado, o Galo da Borbore-
ma está sem calendário para 
o segundo semestre de 2022 
e aposta todas as suas fichas 
na Pré-Copa do Nordeste, 
torneio que também parti-
cipa - graças ao aumento de 
equipe na nova edição do 
torneio regional -, enfren-
tando, na primeira rodada de 
mata-mata, o Floresta-CE.

Paraíba só classifica
um clube na Série D

Jogadores do Campinense comemoram um dos cinco gols marcados contra o Caucaia, domingo passado, no Amigão, que garantiu vantagem na próxima fase

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Campinense brilha ao terminar na segunda posição, depois de golear o 
Caucaia, mas o Sousa não consegue vaga após a derrota para o Atlético

O Treze se despediu do 
Campeonato Brasileiro 
da Série D com uma 
derrota para o ABC e 
ficou sem calendário 

para o segundo 
semestre de 2022

Fora do G4

Botafogo segue tropeçando na Série C, chega a 
quatro jogos sem vencer e com a vaga ameaçada

Vindo de três jogos sem 
vencer na Série C, o Botafo-
go viu, até os 48 minutos do 
segundo tempo na partida 
contra o Tombense-MG a 
sequência negativa da Série 
C ser interrompida, no en-
tanto, assim como já havia 
ocorrido em outras oportu-
nidades, nessa temporada, 
a exemplo do jogo contra 
o Volta Redonda, pela 12ª 
rodada da competição, a 
equipe paraibana cedeu o 
empate ao adversário nos 
acréscimos e com isso, além 
de aumentar para quatro o 
número de jogos sem ven-
cer, com o empate em 1 a 1, 
o time da estrela vermelha 
acabou caindo para a quinta 
colocação do Grupo A e fi-
cando fora do G4, grupo que 
garante vaga para a pró-
xima fase. Agora, faltando 
apenas três jogos no estágio 
atual da competição, o Belo 
precisará buscar um resul-
tado positivo na próxima 
rodada, quando enfrentará 
o Manaus, fora de casa.

Nas próximas três ro-
dadas da competição, o Bo-
tafogo terá dois jogos fora 
de casa para buscar a clas-
sificação. O primeiro deles 
será no próximo domingo, 
às 16h, no Estádio Ismael 

Benigno, a Colina, na capital 
amazonense, diante do Ma-
naus, hoje, líder do Grupo 
A, com 24 pontos somados, 
dois a mais que o Botafogo, 
que, na quinta colocação, 
está empatado com o Vol-
ta Redonda, em número 
de pontos, no entanto, a 
equipe do estado do Rio 
de Janeiro, está na quarta 
colocação por ter um saldo 
de gols superior ao dos pa-
raibanos. 

Depois de enfrentar o 
Manaus, em uma partida 
onde o Botafogo não pode 
pensar em perder, para que 
não veja a sua distância 
para o G4 ser aumentada, 
o Belo irá receber, no Al-
meidão, a equipe da Jacui-
pense, atual vice-lanterna 
da competição no domingo 
(19) às 20h. Depois disso, 
a equipe da estrela verme-
lha encerrará sua partici-
pação na primeira fase da 
competição enfrentando 
o Santa Cruz, hoje, lanter-
na da chave. Dependendo 
dos resultados da próxima 
rodada, tanto a equipe de 
Jacuípe-BA, quanto o trico-
lor pernambucano, podem 
já estar rebaixados para a 
Série D, quando forem en-
frentar o time paraibano, na 
penúltima e última rodada 
da etapa inicial da terceira 
divisão nacional.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Instagram/Botafogo

Jogadores do Botafogo comemoram o gol marcado contra o Tombense, no Almeidão, mas nos acréscimos foram surpreendidos com o empate
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Autoridades disciplinares já estão de posse dos relatórias sobre os problemas ocorridos na partida Brasil x Argentina

Autoridades disciplina-
res da Fifa vão examinar o 
que ocorreu para a anulação 
do jogo entre Brasil e Argen-
tina, no último domingo, na 
Neo Química Arena, pelas 
Eliminatórias para a Copa 
do Mundo do Catar, para “to-
mar uma decisão” sobre o 
caso. Eles lamentaram o epi-
sódio, ontem, e prometem 
uma resposta.

“A Fifa lamenta as cenas 
que antecederam a suspen-
são da partida entre Brasil e 
Argentina, que impediu mi-
lhões de torcedores de assis-
tir a uma partida entre duas 
das mais importantes nações 
do futebol mundial”, disse o 
órgão, em nota oficial.

A entidade ainda revelou 
que já está estudando todo 
o ocorrido para tomar uma 
medida que não prejudique 
os envolvidos. “Já foram en-
viados os primeiros relató-
rios oficiais à Fifa. Estas in-
formações serão analisadas 
pelos órgãos disciplinares 
competentes e será tomada 
uma decisão”, acrescentou.

O clássico acabou sus-
penso com somente cinco 
minutos de bola rolando em 
São Paulo por causa de inter-
venção da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária), que detectou violação 
do protocolo de combate à 
covid-19 por quatro joga-
dores argentinos: Martínez, 
Romero, Lo Celso e Buendía 
jogam na Inglaterra e teriam 
de passar 14 dias em isola-
mento.

Os quatro argentinos 
jogam por Aston Villa ou Tot-
tenham, na Premier League, 
e foram acusados de terem 

Agência Estado

Suspensão de jogo segue em
análise por dirigentes da Fifa

Zagueiro morre após 39 anos em coma

Corinthians enfrenta hoje o Juventude

Confiança brilha
no Paraibano

Auto e Treze não têm o que comemorar em seus aniversários

O futebol francês está de luto pela mor-
te do ex-zagueiro da seleção, Jean-Pier-
re Adams, ontem, aos 73 anos. O joga-
dor estava em coma desde o dia 17 de 
março de 1982, após ser vítima de um 
erro na aplicação da anestesia durante 
operação que faria no joelho em hos-
pital de Lyon. A dosagem aplicada foi 
errada. Nascido no Senegal, Jean-Pier-
re Adams desembarcou na França em 
1958, aos dez anos. Como profissional, 

defendeu Nimes Olympique, Nice, PSG, 
além do Mulhouse e do Chalonnais. Na 
seleção francesa, figurou em convoca-
ções entre 1972 e 1976, acumulando 
22 partidas disputadas. Ele formou 
uma dupla de defesa de sucesso com 
Maurius Trésor. Em 17 de março de 
1982, com 34 anos, Adams seria ope-
rado por causa da ruptura de ligamento 
do joelho, mas acabou sendo vítima de 
um erro na aplicação da anestesia.

Dois jogos estão previstos para esta 
terça-feira pelo Campeonato Brasileiro 
da Série A, válidos pela 19a rodada 
que começou no último sábado com o 
Bahia vencendo o Fortaleza por 4 a 2, o 
Cuiabá derrotando o Santos pro 2 a 1 e 
o Athletico empatando sem gols diante 
do Sport. Hoje será a vez do Corinthians 
enfrentar o Juventude, na Arena Neo 
Quimica, a partir das 21h30. O último 
encontro entre as equipes foi em 12 

de novembro de 2008, com vitória do 
Corinthians por 2 a 1, na reta final da 
ótima campanha do Timão na Série B 
do Campeonato Brasileiro – que recolo-
caria o clube no lugar de onde não saiu 
mais, a elite do futebol nacional. No ou-
tro jogo da noite, o Fluminense vai até 
Santa Catarina e na Arenda Condá en-
frentar a Chapecoense. O tricolor carioca 
vive uma fase difícil e tem a chance de 
derrotar o lanterna da competição.

Na última sexta-feira, na Toca 
do Papão, em Sapé, o Confiança 
mostrou a sua força e provou que 
é a melhor equipe sub-19 do fute-
bol paraibano ao ser campeão com 
uma vitória de 1 a 0 sobre a Perili-
ma, no agregado 2 a 0, porque já 
tinha vencido em Campina Grande 
pelo mesmo placar. Ao se sagrar 
campeão do Campeonato Parai-
bano, a equipe assegurou vagas na 
Copa do Brasil e Copa do Nordeste da 
categoria e também na Copa São Pau-
lo de Juniores que estará de volta no 
próximo ano, coincidentemente com os 
mesmos representantes que também 
deciciram a competição na temporada 
de 2019, porém com vitória da equipe 
de Campina Grande. As duas equipes 
agora vão aguardar a confirmação ofi-
cial da Federação Paulista de Futebol 
que deve sair nos próximos dias, uma 
vez que a entidade ainda está forma-
tando a edição de 2022.

Auto Esporte Clube e Treze Futebol Clube (foto) aniversariam neste 7 de setembro e não têm muito o que comemorar diante da 
atual situação vivida no cenário paraibano, principalmente o alvirrubro que se encontra na Segunda Divisão e vem trabalhando 
com as categorias de base. O Clube do Povo saiu da elite do futebol paraibano em 2018 e não mais voltou. Já o Treze tem uma 
temporada desastrosa e mesmo disputando várias competições não conseguiu se destacar em nenhuma, perdendo calendário 
para 2022 no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ainda terá uma chance de brigar por vaga na Copa do Nordeste se pas-
sar das três fases eliminatórias, caso contrário só terá o Paraibano. A crise é grande no PV, faltando ânimo para comemorações. 

Curtas
Foto: Instagram/Trezeoficial

violado o protocolo antico-
vid ao entrar no país dizen-
do não terem passado por 
Inglaterra, Índia ou África 
do Sul nos últimos 14 dias. 
Preencheram a documenta-
ção para entrada no Brasil 
excluindo a informação, pos-
teriormente confirmada em 
análise de seus passaportes.

A Anvisa sugeriu a de-
portação dos jogadores e 
pediu ajuda à Polícia Federal. 
Na Neo Química Arena, após 
visitas sem sucesso ao treino 
e ao hotel, o órgão informou 
a situação ao árbitro, que 
cancelou a partida. Os ar-
gentinos não aceitaram tro-
car os jogadores, deixaram a 
partida e já retornaram a seu 
país. Sentindo-se lesados, 
vão cobrar os três pontos do 
clássico. Mas a Fifa não deve 
acatar e, possivelmente, uma 
nova data será definida para 
a continuação do jogo.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Presidente afastado vê irresponsabilidade da CBF

Afastado da presidência da CBF 
deste 6 de junho em virtude de de-
núncias de assédio sexual e moral, 
Rogério Caboclo deu sua opinião 
sobre a suspensão de Brasil x Argen-
tina em razão do descumprimento 
sanitário de quatro jogadores ar-
gentinos que fez agentes da Anvisa 
entrarem em campo para paralisar 
a partida. Caboclo atacou a atual 
gestão da CBF ao afirmar que a 
entidade tem culpa no episódio.

Caboclo disse que a interrupção 
do clássico sul-americano válido 
pela nona rodada das Eliminatórias 
na Neo Química Arena por violação 
das regras sanitárias e migratórias 

“é uma demonstração do desgover-
no que tomou conta da CBF” após 
seu “injusto afastamento”.

Caboclo declarou que o episó-
dio poderia ter sido evitado se fosse 
resolvido pela CBF antes da partida, 
“evitando envergonhar o país e 
prejudicar as delegações, os patro-
cinadores e, sobretudo, o torcedor”.

Atacada por Caboclo, a CBF 
disse horas depois da interrupção 
do duelo que “ficou absolutamente 
surpresa com o momento em que 
a ação da Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária ocorreu, com a 
partida já tendo sido iniciada, visto 
que a Anvisa poderia ter exercido 
sua atividade de forma muito mais 
adequada nos vários momentos e 
dias anteriores ao jogo”.

O presidente em exercício da en-
tidade, Ednaldo Rodrigues, também 
criticou diretamente o órgão sanitário 
pela paralisação da partida. “A An-
visa extrapolou nas suas decisões, 
poderia ter evitado tudo antes”, de-
clarou o dirigente, antes de afirmar 
que levou um “susto” com a ação.

Ricardo Magatti
Agência Estado

jogadores argentinos violaram 
as regras sanitárias da Anvisa 

ao chegarem no Brasil

Quatro
A Fifa lamenta as 

cenas que antecederam 
a suspensão da partida, 

que impediu milhões 
de torcedores de 

assistir a uma partida 
entre duas das mais 

importantes nações 

Jogadores da seleção brasileira 
e o técnico Tite conversam com o 

meia argentino Lionel Messi após a 
interrupção da partida pela Anvisa
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Bactéria agressiva pode causar sequelas neurológicas graves, amputações e levar à morte em menos de 24 horas

Pais adiam vacinação contra a 
meningite durante pandemia

Os pais de crianças menores de 
11 anos que não levaram seus filhos 
para se vacinar contra a doença me-
ningogócica na idade recomenda-
da têm nova chance para colocar a 
imunização em dia até dezembro de 
2021. O Ministério da Saúde distri-
buiu 900 mil doses da vacina me-
ningocócica C (conjugada) em agos-
to e ampliou a idade do público-alvo 
para alcançar quem deixou de ir aos 
postos nos últimos anos.

A vacina protege contra a bac-
téria meningococo C, que causa 
quadros graves como a meningite 
(inflamação nas membranas que 
revestem o sistema nervoso cen-
tral) e a meningococemia (infecção 
generalizada pelo meningococo). O 
Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) disponibiliza esse imunizan-
te na rotina de vacinação, em um 
esquema de duas doses, aos 3 e 5 
meses de vida, com uma dose de re-
forço aos 12 meses de idade.

Para os responsáveis que, por 
algum motivo, perderam a oportu-
nidade de levar as crianças aos pos-
tos na idade indicada, o PNI previa 
a administração de uma dose até 
os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Para 

ampliar a cobertura, desde julho, 
os postos de vacinação estão auto-
rizados a vacinar também crianças 
menores de 11 anos que estejam em 
atraso com essa vacina. Segundo o 
Ministério da Saúde, o número de 
não vacinados menores de 10 anos 
pode chegar a 1,8 milhão.

No comunicado aos coordena-
dores estaduais de imunizações, a 
Coordenação Geral do PNI afirma 
que a medida foi tomada “diante do 
cenário de baixas coberturas vaci-
nais, observadas a partir de 2016, 
situação que se agravou a partir de 
2020 com a pandemia da covid-19, 
possivelmente em virtude do receio 
da população em buscar os serviços 
de saúde para a atualização do Ca-
lendário de Vacinação”.

Segundo o texto, o objetivo da 
ampliação é aumentar a proteção 
contra a doença meningocócica, evi-
tando a ocorrência de surtos pelo so-
rogrupo C, hospitalizações, sequelas, 
tratamentos de reabilitação e óbitos, 
em especial quando do retorno das 
aulas presenciais. Além disso, a me-
dida busca otimizar o uso das doses 
da vacina, acrescenta o comunicado, 
“em virtude do baixo consumo dessa 
vacina nos últimos anos, e da exis-
tência de quantitativo de doses”.

O presidente da Sociedade Bra-

sileira de Imunizações (SBIm), Jua-
rez Cunha, ressalta que o Brasil teve 
uma queda expressiva no número 
de casos da doença desde que ado-
tou a vacina no Sistema Único da 
Saúde (SUS), em 2010. A queda da 
cobertura nos últimos anos, porém, 
traz um alerta, porque a doença não 
parou de circular.

“Isso significa que temos um 
contingente de muitas crianças que 
não foram vacinadas e são suscetí-
veis a uma doença que é endêmica 
no país. Essa bactéria, há muitos 
anos, está presente no nosso meio, 
já causou surtos epidêmicos em 
outros momentos, e o risco de não 
termos essa cobertura adequada é 
termos novos casos dessas doenças, 
que são graves”, afirmou.

Como a transmissão dessa 
bactéria é respiratória, Cunha ava-
lia que as medidas de prevenção 
contra o vírus Sars-CoV-2 também 
têm contido o número de casos de 
doença meningocócica. “O cenário 
nos preocupa muito, porque, com o 
retorno às escolas e com a maior fle-
xibilização de todas as medidas não 
farmacológicas, isso pode acarretar 
aumento do número de casos, para 
uma doença que é evitável e para a 
qual temos uma vacina disponível 
na rede pública”.

O presidente da SBIm também 
chama a atenção para a vacinação 
da faixa etária seguinte, as crianças 
e adolescentes de 11 e 12 anos, que 
devem tomar a vacina meningocó-
cica ACWY, contra quatro sorotipos 
do meningococo.

Infectologista e gerente médica 
de vacinas da farmacêutica GSK, que 
fornece a vacina ao SUS, Lessandra 
Michelin alerta que o meningoco-
co C é uma bactéria agressiva, que 
pode causar sequelas neurológicas 
graves, amputações e levar à mor-
te em menos de 24 horas, mesmo 
quando diagnosticado e tratado.

“O meningococo não causa só 
a meningite. Essa bactéria pode 
entrar na circulação sanguínea e 
causar uma infecção sistêmica, afe-
tando muitos órgãos, e pode tam-
bém se manifestar na forma de uma 
pneumonia. Mas a forma mais fre-
quente é a de meningite”.

Além dos pais, a infectologista 
pede que os profissionais de saúde 
também atentem para o calendário 
vacinal e recomendem a imuniza-
ção contra o meningococo C. “Os 
profissionais de saúde têm um pa-
pel fundamental na indicação. Mui-
tas vezes, na correria do dia a dia, 
em uma consulta médica, a gente 
esquece de perguntar como está a 

carteirinha vacinal. Este é o nosso 
papel como profissionais de saúde. 
E não é só o médico. O enfermeiro, o 
auxiliar de enfermagem no posto e 
até o profissional da farmácia”.

Uma pesquisa realizada pela 
GSK e divulgada em março deste 
ano mostrou que a pandemia de co-
vid-19 fez com que pais adiassem 
a vacinação contra a meningite em 
diversos países. No caso do Bra-
sil, 72% dos entrevistados que não 
levaram os filhos para se vacinar 
apontaram as restrições para a pre-
venção da covid-19 como uma das 
causas; 45% afirmaram ter medo 
de serem infectados pelo novo co-
ronavírus e 19% disseram ainda 
que não levaram as crianças para se 
imunizar contra a meningite porque 
contraíram covid-19 ou tiveram que 
cuidar de alguém com a doença.

Lessandra Michelin destaca 
que, seguindo as medidas de pre-
venção, a ida aos postos de vaci-
nação é segura e não deve mais 
ser adiada. “Estamos em um outro 
momento da pandemia, e faz parte 
a gente ter que atualizar os calendá-
rios agora, porque as crianças tam-
bém estão tendo maior mobilidade, 
estão voltando à escola e a ativida-
des extracurriculares e precisam 
estar protegidas”.

Aforismo
“Se eu morrer 

antes de você não 
culpe a Deus.”

(Vinícius de Moraes)

1980 — Francisco Pessoa de Queirós, 
empresário, advogado, diplomata e político (PB)
2004 — Miriam Pires, atriz brasileira
2009 — Rui Viotti, 
jornalista e locutor esportivo brasileiro
2014 — Miltinho, cantor brasileiro
2018 — João Jerônimo da Costa, político (PB)
2019 — Maria de Lourdes Nunes Ramalho, escritora, 
dramaturga, professora, poeta e pesquisadora (PB)
2019 — Eduardo Medeiros Silva, médico e político (PB)

Mortes na História

Obituário

Janaína Lima
3/9/2021 – Aos 45 anos, em São Paulo (SP), 
causa da morte não foi divulgada. Militante 
travesti, pedagoga e profissional de sexo. 
Atuava na luta pela cidadania e defesa dos 
direitos LGBTI+. Nascida na divisa do Rio 
Grande do Norte com a Paraíba (nasceu 
potiguar e foi registrada em Araruna – PB), atuou como coor-
denadora adjunta de Políticas para LGBTI de São Paulo.

Foto: Instagram

Marilene Dantas Melo
2/9/2021 – Em João Pessoa, de câncer 
no pâncreas. Militante do Movimento 
das Trabalhadoras e Trabalhadores 
Rurais Sem Terra da Paraíba (MST-PB). 
Foi sepultada na sexta-feira (3) no 
Cemitério Senhor da Boa Morte, em 
Bayeux (PB). Integrou o grupo de Agentes Populares de 
Saúde e participou da Coordenação Estadual do MST 
paraibano, em defesa da terra e da agroecologia.

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

Vinícius Lisboa
Agência Brasil

Mikis Theodorakis
2/9/2021 – Aos 96 anos, em Atenas, na 
Grécia. Compositor grego que conquistou 
fama mundial em 1964 ao compor a trilha 
sonora do filme ‘Zorba, O Grego’. Ele tam-
bém participou na resistência contra os 
nazistas e lutou contra a ditadura militar. 
Nascido em 29 de julho de 1925, em Chios, no Mar Egeu, 
em uma família de origem cretense, se tornou um símbolo 
da resistência na Grécia. Ao lado dos comunistas durante o 
conflito civil que explodiu na Grécia após a Segunda Guerra 
Mundial, ele foi deportado para a ilha prisão de Makronisos, 
onde foi torturado. Theodorakis foi detido no começo da 
ditadura dos coronéis, iniciada em 21 de abril de 1967.

Foto: Angelos Tzortzinis

Joseph Shih
2/9/2021 – Aos 95 anos, em Roma, na 
Itália. Padre membro da província chinesa 
da Companhia de Jesus que trabalhou para 
a Rádio Vaticano por 30 anos. Nasceu em 28 
de agosto de 1926, em Ningbo, na Província 
de Zhejiang, na China. Em 1957 foi ordena-
do sacerdote na Catedral de Baguio, nas Filipinas. Depois foi 
para Roma, onde lecionou na Pontifícia Universidade Grego-
riana por 35 anos e por 30 anos trabalhou na Seção Chinesa 
da Rádio Vaticano. Atualmente, o jesuíta era presidente da 
Fundação Vaticana Joseph Ratzinger – Bento XVI.

Foto: Vaticans News

Pedro Monici Hellu
3/9/2021 – Aos 38 anos, em Campinas 
(SP). Empresário e ex-vice-prefeito de Pa-
trocínio Paulista (SP) – de 2017 a 2020 – 
morreu após um acidente enquanto jogava 
uma partida polo em Indaiatuba (SP). Dire-
tor-executivo da empresa farmacêutica JA 
Saúde Animal, no dia anterior foi atingido por uma cabeçada 
de uma égua.

Foto: Divulgação

Walter Muniz
4/9/2021 – Aos 62 anos, em Cajazei-
ras (PB), de câncer. Arquiteto e urba-
nista paraibano natural de São João 
do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba. 
Com mais de 35 anos de profissão, era 

Foto: Arquivo Pessoal

Bastinho Calixto
(Sebastião Tavares Calixto)
4/9/2021 – Aos 70 anos, em Campina 
Grande (PB), de câncer. Cantor, compositor, 
sanfoneiro e músico paraibano era irmão 
dos também músicos Luizinho Calixto e Zé 
Calixto. Ele é autor de mais de 400 músicas 
e durante sua carreira acompanhou nos palcos nomes como 
Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Também foi produtor e 
diretor de estúdio. Era filho do mestre dos oito baixos João 
de Deus Calixto. Foi casado com a cantora Hermelinda e 
cunhado do também cantor Ozéas Lopes.

Foto: Reprodução

Luiz Antônio Toledo (Totó)
3/9/2021 – Aos 67 anos, de infarto. Ex-go-
leiro do Cruzeiro (MG) que fez sucesso em 
clubes do interior de São Paulo. No clube mi-
neiro, conquistou os Campeonatos Mineiros 
de 1977 e 1985. Teve uma curta passagem 
pelo Corinthians (SP). Também defendeu 
Votuporanguense, Bandeirante, Araçatuba, Inter de Limeira 
(todos de São Paulo), Grêmio Maringá (PR), Bandeirante de 
Birigui (SP) e Democratas (MG). Após encerrar a carreira de 
atleta, trabalhou como técnico, auxiliar técnico e treinador de 
goleiros em algumas equipes do interior paulista e de Goiás.

Foto: Divulgação

José Pinto de Oliveira
5/9/2021 – Aos 66 anos, em Brejo do 
Cruz (PB), no Sertão da Paraíba, as-
sassinado. Dois homens chegaram em 
uma moto, invadiram a casa da vítima 
e atiraram várias vezes. A Polícia Civil 
está investigando o caso.

Foto: Notícia Paraíba

arquiteto analista da Prefeitura de Sousa (PMS) e foi con-
selheiro estadual do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 
Entre suas obras no Sertão estão a Ford Cavalcante Primo de 
Cajazeiras, o Laboratório de Análises Clínica Doutor Ivan Ca-
valcante e o Cajazeiras Shopping. Deixa a esposa e três filhos.

Célio Moreira
2/9/2021 – Aos 89 anos, em Petrópolis 
(RJ), em decorrência de um câncer no 
intestino. Locutor era irmão mais novo do 
também locutor Cid Moreira. Ele se desta-
cou como locutor no programa ‘Fantástico’, 
da TV Globo, onde fez a voz da Zebrinha, 
personagem que informava o resultado da loteria esportiva 
nos anos de 1980. Ele também deu voz ao Sombra, locutor 
misterioso do Jornal de Vanguarda.

Foto: YouTube

João Sayad
5/9/2021 – Aos 75 anos, em São Paulo (SP), 
de câncer. Ex-ministro do Planejamento no 
governo do presidente José Sarney (na época 
PFL) e professor de Economia da Universi-
dade de São Paulo (USP). Também foi secre-
tário estadual da Fazenda de São Paulo entre 
1983 e 1985, no governo de Franco Montoro (MDB); secretário 
municipal das Finanças de São Paulo entre 2001 e 2004, na ad-
ministração de Marta Suplicy (então no PT); e secretário estadual 
da Cultura entre 2007 e 2010, no mandato de José Serra (PSDB). 
Ainda integrou o BID e presidiu a TV Cultura de 2010 a 2012.

Foto: Cleones Ribeiro
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Esta é a primeira vez que o Nordeste integra o evento, que é apoiado por mais de 35 governos e líderes mundiais

Governo articula participação da 
Paraíba no Global Citizen Live

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria da Infraes-
trutura, dos Recursos Hídricos 
e do Meio Ambiente (Seirhma), 
participou de videoconfe-
rência, ontem, para articular 
a participação da Paraíba no 
Global Citizen Live, que será 
realizado no próximo dia 25. A 
reunião contou com a partici-
pação da equipe organizadora 
do evento e representantes 
da Seirhma e é resultado de 
iniciativa do governador João 
Azevêdo, quando manifes-
tou, por meio de sua conta 
no Twitter, o interesse da 
Paraíba em participar do de-
safio, em resposta à banda 
Coldplay, que convocou os 
governantes a se engajarem 
na campanha.

O secretário da Seirhma, 
Deusdete Queiroga, que re-
presentou o governador João 
Azevêdo na videoconferência, 
disse que “a Paraíba se sen-
te honrada com o convite e 
em participar dessa oportu-
nidade, visto que o Governo 
do Estado está alinhado com 
os temas apresentados e vem 
desenvolvendo ações e envi-
dando esforços de combate à 
fome e à pobreza, que se agra-
varam com a crise, em decor-

rência da pandemia”. Deusdete 
agradeceu a participação de 
todos e parabenizou a Global 
Citizen pela escolha dos temas 
a serem abordados. 

O evento está sendo orga-
nizado para uma audiência ao 
vivo de 60 mil pessoas, além 
de mais de 130 milhões de vi-
sualizações na transmissão 
on-line no Brasil e em todo o 
mundo, para mostrar a lide-
rança ambiental do Estado. 
Esta é a primeira vez que os es-
tados do Nordeste participam 
do evento, que já conta com 
os estados do norte do país. A 
campanha Global Citizen Live 
é apoiada por mais de 35 go-
vernos e líderes mundiais.

O representante da Global 
Citizen, Ruben Hasbund, apre-
sentou vídeos e informações 
sobre o evento de forma geral 
e especificamente como seria 
a participação do Brasil e da 
Paraíba. Ele disse que estava 
tranquilo quanto ao compro-
misso do Estado em cumprir 
os desafios.

A campanha deste ano 
visa abordar cinco priorida-
des para ajudar o mundo a: 
“Recuperar Melhor Juntos” e 
construir apoio global para: 
acabar com a covid-19 para 

todos; impedir a crise da fome; 
retomar a educação em todos 
os lugares; proteger o planeta; 
e promover equidade e justiça 
para todos.

O Rio de Janeiro será um 
dos palcos das apresentações 
da edição de 2021 do evento. 
A campanha será transmitida 
por diversos canais ao redor 
do mundo, durante 24 horas. 
No Brasil, a transmissão ficará 
por conta dos canais de TV 
Globo e Multishow. Os outros 
locais anunciados até o mo-
mento são Nova York, Paris, 
Londres, Seul, Los Angeles, 
Sydney e Lagos.

O show global é uma ini-
ciativa da organização inter-
nacional Global Citizen, que 
atua na luta contra a pobreza 
extrema, fome e mudanças 
climáticas. De acordo com a 
entidade, o objetivo do festival 
neste ano é trazer a atenção de 
governantes, grandes corpo-
rações, filantropos e cidadãos 
para questões como a desi-
gualdade na vacinação contra 
a covid-19 entre países, o au-
mento da fome e da pobreza, 
além da degradação ambien-
tal. A iniciativa foi trazida para 
o Brasil em uma parceria com 
o Rock In Rio.

O projeto do protótipo de purificador contou com recursos da ordem de R$ 184,8 mil financiados pela Fapesq

Covid-19

Protótipo de purificador de 
ar elimina o vírus em 99,9% 

O Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley (HULW
-UFPB/Ebserh) recebeu um 
equipamento inovador que 
vai possibilitar ainda mais 
segurança no atendimen-
to aos pacientes do Serviço 
de Fissuras Labiopalatinas. 
Trata-se do purificador de 
ar anti-covid-19 para am-
biente hospitalar, dispositivo 
de proteção que elimina o 
vírus do ambiente em até 
99,9%. A entrega aconteceu 
na manhã de ontem com a 
presença de várias autori-
dades. 

Idealizado por profis-
sionais do Serviço de Fissu-
ras em parceria com setores 
da Universidade Federal da 
Paraíba, o projeto contou 
com recursos da ordem de 
R$ 184,8 mil financiados 
pela Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Pa-
raíba (Fapesq). O protótipo 
tem entre os diferenciais 
eficácia na filtragem do ví-
rus da covid-19 de 99,9%, 
além do fato de contar com 
um sistema que permite a 
acoplagem diretamente nas 
cadeiras odontológicas. 

“Estamos utilizando 
filtros, desenvolvidos du-
rante o projeto, que pos-
suem nanotecnologia com 
dimensões compatíveis para 
imobilizar as partículas do 
coronavírus, diferentes da-
queles já comercializados. 
Foram desenvolvidas qua-
tro formulações, testadas 
especificamente para co-
ronavírus”, explicou a coor-
denadora geral do projeto 
Kelly Cristiane Gomes.  Além 
disso, os benefícios do puri-
ficador de ar se estendem 
ao baixo custo em relação 
aos produtos encontrados 
no mercado. “Quando ini-
ciou a pandemia, ficamos 
muito preocupados sobre 
como seria o atendimento 
em ambiente hospitalar, 
principalmente pelo fato de 
atuarmos na odontologia e 
trabalharmos diretamente 
com a cavidade oral (boca). 
Surgiu um edital da Fapesq 
com o objetivo de subsidiar 
projetos relacionados com a 
covid-19. Vimos então uma 
oportunidade de desenvol-
ver um equipamento para a 
purificação do ar”, explicou 

a cirurgiã-dentista e respon-
sável técnica do Serviço de 
Fissuras Labiopalatinas do 
HULW, Rosa Helena Wan-
derley. O superintendente 
do HULW, Marcelo Tissiani, 
parabenizou a equipe pela 
iniciativa e destacou a im-
portância de projetos de 
pesquisa no enfrentamen-
to à pandemia de covid-19. 
Também presente na en-
trega do protótipo, o reitor 
da UFPB, Valdiney Gouveia 
ressaltou que as parcerias 
agregam valor e permitem 
que projetos de ciência e 
tecnologia sejam postos em 
prática. 

O presidente da Fapesq, 
Roberto Germano Costa, 
mostrou-se agradecido e 
satisfeito com o resultado 
obtido por meio dos recur-
sos disponibilizados para 
projetos de pesquisa liga-
dos ao combate à covid-19. 
“Ficamos muito contentes 
com o projeto apresentado 
pelo HULW comprovando 
a responsabilidade que este 
hospital tem com a socieda-
de paraibana e com a saúde 
do Estado da Paraíba”, disse.

Foto: Divulgação/HULW

Colaboradores do Serviço de Fissuras
A equipe envolvida no desenvol-

vimento do protótipo reuniu colabora-
dores do Serviço de Fissuras do HULW, 
professores e servidores do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS) da Universi-
dade Federal da Paraíba, do Laborató-
rio de Fabricação Digital (Fablab), res-
ponsável pela fabricação do primeiro 
protótipo utilizando impressão 3D, e 
do Centro de Energias Alternativas e 
Renováveis (Cear), além de alunos de 
graduação e pós-graduação da UFPB.   

Entre os integrantes do projeto 
estão a coordenadora geral Kelly Cris-
tiane Gomes, a cirurgiã-dentista do 
Serviço de Fissuras e pesquisadora Rosa 
Helena Wanderley, além de pesquisa-
dores e colaboradores como Alexandre 
Vieira, Euler Macêdo, Vitor Marques, 
Flávia Aquino, Abel Lima Filho, Sandro 
Marden, Marçal Rosas Filho, Alice Cas-

tro e Luiz Regis. Segundo a proposta 
do projeto, o ambiente hospitalar é 
um dos locais de maior risco para a 
propagação do Sars-CoV-2 e, como 
agravante da situação, as partículas 
virais permanecem no ar por até nove 
horas, ocasionando maior contami-
nação, inclusive registrada entre os 
profissionais de saúde. 

“Dispositivos de proteção e estraté-
gias para eliminar o vírus do ar tem sido 
propostos, mas todas elas requerem 
que as pessoas não estejam presentes, 
o que não permite prevenir o contágio 
de profissionais no momento que eles 
estão trabalhando. Para isso, é preciso 
um protocolo que permita que o ar seja 
purificado em tempo real, para drama-
ticamente diminuir a contaminação dos 
profissionais de saúde”, especifica o 
resumo do projeto”.

O Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB) passará por 
um processo de desmembra-
mento destinado à criação do 
Instituto Federal do Sertão 
Paraibano. É o que prevê a 
proposta de reordenamento 
da rede federal para a inaugu-
ração de dez novos institutos 
federais no Brasil. Ontem, o co-
légio de dirigentes da entidade 
realizou as primeiras reuniões 
com os diretores dos campi e 
pró-reitores para definir um 
formato e um calendário de 
discussões com a comunidade 
acadêmica (professores, servi-
dores e estudantes) a respeito 
da medida.

Assim, parte dos campi 
que hoje compõem o IFPB se-
rão separados e vão formar 
uma nova instituição, que 
compreenderá o Sertão do 
Estado. Em 21 cidades parai-
banas existem unidades do 
IFPB e a atual sede da Reitoria 
fica em João Pessoa. De acordo 
com a assessoria de imprensa 
da entidade, os encontros irão 
definir as cidades do Sertão 
(atuais campi) que serão in-
corporadas à nova instituição 
e qual município vai sediar a 
reitoria do IFPB Sertão, já que 
a proposta do Ministério da 
Educação (MEC) prevê uma 
Reitoria separada da já exis-
tente em João Pessoa.

 As primeiras discussões 
apontam que Patos, Sousa, 
Cajazeiras e Princesa Isabel 
poderão ser incluídas na nova 
unidade e que a escolha do 
local onde vai funcionar a nova 
Reitoria está entre as cidades 
de Sousa, Patos ou Cajazeiras. 

Ainda não foram divulgadas 
informações sobre os cursos, 
professores, alunos, funcioná-
rios e outros detalhes do IFPB 
Sertão. 

O reitor da entidade, pro-
fessor Nicácio Lopes esteve 
durante todo o dia de ontem 
nas discussões e o objetivo é 
que todos os dias até a pró-
xima sexta-feira (10) aconte-
çam encontros para explicar 
a proposta à determinada 
quantidade de campi e ouvir 
sugestões dos representantes 
destes espaços. 

Através das discussões 
internas, o IFPB enviará um 
oficio ao Mec com o seu posi-

cionamento no próximo dia 
20. Nesta data, deve ser apon-
tada uma contraproposta ou 
um ajuste no que defende o 
ministério. A assessoria in-
formou que a previsão é que 
até o final desta semana seja 
gerado o documento para ser 
encaminhado.

A proposta de reorde-
namento da rede federal foi 
apresentada pelo ministro 
da Educação, Milton Ribeiro, 
durante uma reunião com o 
reitor da instituição. Durante 
toda essa semana ocorrerá a 
sua análise junto com a  co-
munidade acadêmica do IFPB. 

A expectativa é que o pro-
jeto de lei seja encaminhado 

para votação no Legislativo 
ainda este ano e já estão ga-
rantidos investimentos de R$ 8 
milhões, conforme o pró-reitor 
de Administração e Finanças 
Pablo Andrey Arruda que tam-
bém esteve na reunião com o 
MEC, em Brasília.

O recurso pactuado junto 
ao Ministério da Economia é 
destinado à criação das novas 
Reitorias, incluindo despesas 
para pagamento de pessoal, 
funções e salários de novos 
servidores. A proposta apre-
sentada também envolve valo-
res disponíveis para o custeio 
e futuramente construção de 
prédio para a nova Reitoria.

Os diálogos com a co-
munidade acadêmica serão 
conduzidos por uma comissão 
constituída por Nicácio Lopes, 
Mary Roberta, Pablo Andrey, 
o pró-reitor Manoel Macedo, 
Aguinaldo Tejo, Almiro de Sá, 
Ramiro Pinto, Avenzoar Arru-
da, Albino Nunes e  Anselmo 
Castilho. As reuniões serão re-
motas e realizadas pelo Google 
Meet. Poderão ser enviadas 
opiniões e sugestões de forma 
virtual.

Amanhã às 9h, o grupo 1 
(João Pessoa, Patos, Monteiro, 
Pedras de Fogo, Soledade, Ita-
poranga e Esperança) será ou-
vido. Já dia nove, será o grupo 2 
(Campina Grande, Cajazeiras, 
Cabedelo, Areia, Santa Luzia, 
Itabaiana e Princesa Isabel) 
que participará no mesmo 
horário pela manhã e ainda 
haverá outro encontro  com 
as entidades representativas 
dos servidores e estudantes 
às 15h. No dia dez, o grupo 3 
encerra o calendário de deba-
tes com os conselhos diretores 
dos campi às 9h.

Estado vai ganhar o Instituto 
Federal do Sertão Paraibano 

Parte dos campi que hoje 
compõem o IFPB serão 
separados e vão formar 

uma nova instituição

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2021, que objetiva: Contratação de pessoas físicas ou jurídicas na Área de Saúde para a 
01 (um) profissional médico com habilidade em psiquiatria, para a prestação de serviços de aten-
dimento de consultas médicas psiquiatria no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no Município 
de Barra de Santana; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - R$ 84.000,00. Barra de Santana - PB, 12 de julho de 2021

CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoas físicas ou jurídicas na Área de Saúde para a 01 (um) pro-
fissional médico com habilidade em psiquiatria, para a prestação de serviços de atendimento de 
consultas médicas psiquiatria no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), no Município de Barra 
de Santana. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.060 - Fundo Municipal de Saúde - 10 302 
1004 2034 Bloco de Custeio na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar – 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
04301/2021 - 19.03.20 - RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - R$ 84.000,00. 

Barra de Santana - PB, 12 de julho de 2021.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 09:00 
horas do dia 23 de Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001A/09; 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) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.
com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 06 de Setembro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 15:30 horas 
do dia 20 de Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO 
DE PROJETOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001A/09; 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) 35581050. E-
-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 06 de Setembro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Ofic

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00011/2021, para o dia 15 

de Setembro de 2021 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Senador Rui 
Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 06 de Setembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00012/2021, para o dia 15 

de Setembro de 2021 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Senador Rui 
Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 06 de Setembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Coxixola – PB, TORNA PÚBLICO para 

conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento da Habilitação, referente à Tomada de 
Preços em epigrafe, que tem por objeto a REFORMA DA PRAÇA DA COMUNIDADE CAMPO DO 
VELHO, MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB. EMPRESAS INABILITADAS: NÃO HOUVE. EMPRESA 
HABILITADA: F V DOS SANTOS EIRELI. Não havendo qualquer manifestação a ser constada em 
ata, mas sim a renúncia expressa ao direito de interpor recurso, na forma da alínea “a” do inc. I, 
c/c § 6º do art. 109 e inc. III do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93, o representante da empresa 
licitante assinou o termo expresso de desistência de recurso quanto a essa Fase, possibilitando 
nesta mesma sessão ser realizado a análise da proposta de preços do licitante habilitado como 
segue. PROPOSTA CLASSIFICADA E VENCEDORA DO CERTAME: F V DOS SANTOS EIRELI, 
com valor global da proposta de preços de R$ 18.142,41 (dezoito mil, cento e quarenta e dois reais 
e quarenta e um centavos), conforme consta nos autos do processo administrativo.

Coxixola - PB, 06 de Setembro de 2021
JERRI ADRIANO CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Torna público que dará continuidade com abertura dos envelopes de proposta e em seguida fase 

de lances através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 
- Centro - Gurinhém - PB, às 08:00 horas do dia 10 de setembro de 2021. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Gurinhém - PB, 03 de setembro de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00014/2021, em 05.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa Consultório Médico Av Med Ltda
OBJETO CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO PSF DA ZONA 

URBANA E SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, 
JUNTA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE

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

Ibiara-PB, 06 de Setembro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Ofi cial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, s/n - Centro – Lagoa de Dentro - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, objetivando: Aquisição 
de patrulha mecanizada, conforme especifi cações do termo de referência, Contrato de Repasse 
nº 870920/2018/MAPA/ CAIXA. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 17 de setembro 
de 2021. Início da fase de lances:11:01 horas do dia 17 de setembro de 2021. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente e Contrato Repasse nº. 870920/2018/
MAPA/CAIXA. 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 7.892/13; 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) 3263–1046. E-
-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br Edital: www.lagoadedentro. pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br

Lagoa de Dentro - PB, 02 de setembro de 2021.
JOSE PEDRO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
AVISO DE CANCELAMENTO  DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público o CANCELAMENTO da licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medicamentos 
de doação, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda do município de  Ma-
naíra – PB, que estava prevista para ocorrer as 09:10hs/min do dia 17/09/2021. Motivo: Interesse 
Público. 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, 06 de Setembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00030/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: aquisição de gêneros 
alimentícias para doação a pessoas carentes, cujo abertura será no dia 20.09.2021 às 08:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho 
D’água-PB. O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 06 de Setembro de 2021.
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00031/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: aquisição de equipamentos 
de informática destinados as escolas, cujo abertura será no dia 20.09.2021 às 09:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 
O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 06 de Setembro de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00032/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: aquisição de eletrodo-
mésticos destinados as escolas, cujo abertura será no dia 20.09.2021 às 10:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. O 
edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 06 de Setembro de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00033/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: aquisição de kits escolar 
para os alunos da rede infantil e fundamental, cujo abertura será no dia 20.09.2021 às 14:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho 
D’água-PB. O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 06 de Setembro de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: NAIZA SOARES DO NASCIMENTO EIRELI - ME – CNPJ nº 30.420.584/0001-15.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de fardamentos, jaleco, bonés, calçados e bolsas 

destinados a secretaria de Saúde do município de Piancó-PB.
Valor global: R$ 20.395,00 (vinte mil e trezentos e noventa e cinco reais).

Piancó-PB, 02 de Setembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachao do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Eventual Locação 
de Equipamentos de Informática Para Atender a Administração Direta Deste Município. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 22 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 10:05 
horas do dia 22 de Setembro de 2021. 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 7.892/13; 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: (83) 33161070. E-mail: 
cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachao do Bacamarte - PB, 06 de Setembro de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Constitucional do Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, usando de suas atri-
buições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, 
e suas atribuições posteriores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a TOMADA DE PREÇOS 
N.º 00003/2021, cujo objeto é contratação de empresa técnica especializada para recebimento e 
destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Luzia - PB, conforme 
julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, em favor da empresa: EMLURPE 
- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA, CNPJ N° 12.461.865/0001-34, com o valor total de R$ 
146.016,00 (cento e quarenta e seis mil e dezesseis reais).

Santa Luzia-PB, 03 de setembro de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO JULGAMENTO FINAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial Nº 00033/2021, que tem como 
objeto: Aquisição de 06 (seis) veículos automotor, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou versão 
mais atualizada, tipo passeio hatch para atender as necessidades das Secretarias do Município 
de Santa Luzia/PB. Empresa classificada e habilitada: DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 
CAJAZEIRAS LTDA, CNPJ N° 35.503.721/0001-07, com valor total da proposta de R$ 379.200,00 
(trezentos e setenta e nove mil e duzentos reais).

Santa Luzia/PB, 06 de setembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Convocamos as empresas: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, 

CNPJ: 07.897.039/0001-00, M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ: 
32.593.430/0001-50, MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS VETERINÁRIOS 
EIRELI – ME, CNPJ: 20.371.330/0001-09, ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80,  POLLYANNA TAMARA MORAIS E SIL-
VA MOURA 72749032172, CNPJ: 40.238.923/0001-09, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, nos termos do art. 64 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da 
Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede 
temporária da Prefeitura Municipal, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na 
cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto aquisição de 
Equipamento e Material Permanente para atender as necessidades das Equipes de Saúde Bucal e 
Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Santa Luzia - PB, de acordo com 
as especificações contidas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021 e seus anexos.

Santa Luzia - PB, 06 de setembro de 2021. 
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N° 00110/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 

07.750.950/0001-82.
OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o REAJUSTE DE PREÇOS ao valor do Con-

trato nº 00110/2020 firmado entre as partes, em 13/08/2020, nos termos previstos em sua Cláusula 
Segunda, Parágrafo Segundo: “2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo 
com o disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93”. 

REAJUSTE: O reajuste foi realizado, conforme demonstrativo de cálculo na Cláusula Segunda, 
item 2.1 do referido termo no valor de R$ 56.258,71, correspondente ao aditamento de aproxi-
madamente 10,05% ao valor do contrato, que somando ao valor inicial do contrato que é de R$ 
559.728,44 e Primeiro Termo Aditivo de Acréscimo de Quantitativos no Valor de R$ 33.151,11, 
dá-se num montante de R$ 649.138,26 (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e oito 
reais e vinte e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Proposta 10425.754000/1190-01 - Fundo Nacional de Saúde e 
Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 02.030 - Secretaria Municipal de Saúde 
- 10.302.1008.1005 - Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saúde 
da Família. 02.090 - Fundo Municipal de Saúde - 10.301.1006.2061 - Manutenção dos Recursos 
do SUS. 10.301.2016.2072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos 
Próprios - Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1214 - Obras 
e Instalações.

FUNDAMENTO: no artigo 40, inciso XI, art. 55, inciso III e artigo 65, § 8º, da Lei n. º 8.666/93, 
bem como na Lei nº 10.192/2001.

DATA DO TERMO ADITIVO: 31 de agosto de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

N°. 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 10:00 horas do dia 30 de Setembro de 
2021, licitação através de Chamada Pública, do tipo menor preço, O objeto do presente é o Chama-
mento de interessados para credenciamento para futura e eventual contratação de motocicletas com 
motoqueiros para as Secretarias de Ação Social, Educação e Saúde para o deslocamento rápido de 
profissionais e insumos da Zona Urbana para diversas localidades da Zona Rural do Municipio de 
São José do Bonfim. Fundamento legal: portaria nº 1.286/1993 do Ministerio da Saúde, Lei 8.666/93 
e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 03 de Setembro  de 2021.
Joseildo Alves Monteiro
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
 AVISO DE CANCELAMENTO DE  LICITAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, através do seu Pregoeiro torna público 

o CANCELAMENTO da licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Locação de veículos para diversas secretarias do município de São José do Bonfim/PB, que 
estava prevista o início da disputa ás 10:00hs/mim do dia 09/09/2021. Motivo do Cancelamento: 
Conveniência e Oportunidade. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro 
- São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 06 Setembro de 2021.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2021, 
que objetiva: Contratação da Caixa Economica Federal para prestação de serviços de “Análise e 
Assessoria de Projetos e Empreendimentos” e “Vistoria de Constatação Final”, no âmbito do �CAIXA 
Políticas Públicas�, conforme especificado nos Anexos; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 8.500,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 06 de Setembro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - R$ 50.015,00.

Tacima - PB, 06 de Setembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS
Nº 11/2021
Registro CGE 21-01718-3

22/09/2021 10:00

Pavimentação do Acesso à Comunidade Lagoa 
do Cruz, em Princesa Isabel/PB, com 0,86 km 
de extensão
Valor estimado da obra: R$ 769.955,87
Prazo de execução: 120 (cento e cinquenta) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 06  de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS Nº 
12/2021     Registro CGE 
21-01717-5

22/09/2021 11:00

Execução de Ondulações Transversais 
(Lombadas Físicas) devidamente  sinalizada 
(horizontal e vertical), implantadas nas Rodo-
vias Estaduais Pavimentadas sob jurisdição 
do Departamento de Estradas e Rodagem da 
Paraíba(DER-PB)
Valor estimado da obra: R$ 1.519.864,07
Prazo de execução: 360 (trezentos e ses-
senta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solicitante 
(Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://www.centraldecom-
pras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão serem acompanhadas 
on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 06  de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RÁDIO BORBOREMA S.A. CNPJ n.º 08.811.648/0001-50 - NIRE 25300003448 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Rádio Borborema S.A. (“Compa-
nhia”), por meio dos seu Conselho de Administração, com base no estatuto social da Companhia, 
CONVOCA, por meio do presente edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, na sede da Companhia, na Rua Venâncio Neiva, n.º 287, 
Edf. J Rique, bairro Centro, município de Campina Grande, estado da Paraíba, CEP 58.400-090, no 
dia 13 de setembro de 2021, às 17:00 horas, tendo como ordem do dia (i) alterações das cláusulas 
do estatuto Social da Companhia, especificamente referentes às seguintes matérias: (a) extinção do 
conselho de administração, com a consequente destituição de todos os seus membros; (b) alteração 
da estrutura da administração e das atribuições da Companhia; (c) ajustes necessários na redação 
das demais cláusulas do estatuto social; (d) reforma e atualização do estatuto social; e (e) aprovação 
da consolidação do novo texto do estatuto social; (ii) destituição, reeleição e eleição dos membros da 
diretoria da Companhia; (iii) retificação do endereço da sede da Companhia; (iv) autorização para que 
os administradores da Companhia tomem as providências necessárias 

TELEVISÃO BORBOREMA S.A. CNPJ Nº 08.843.922/0001-72  - NIRE 25300010011 - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Televisão Borborema S.A. (“Com-
panhia”), por meio dos seu conselho de administração, com base no estatuto social da Companhia, 
CONVOCA, por meio do presente edital, todos os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária, a 
ser realizada, em primeira convocação, na sede da Companhia, na Rua Venâncio Neiva, nº 287, bairro 
Centro, município de Campina Grande, estado da Paraíba, CEP 58.400-090, no dia 13 de setembro de 
2021, às 13:00 horas, tendo como ordem do dia (i) alterações das cláusulas do estatuto social da Com-
panhia, especificamente referentes às seguintes matérias: (a) extinção do conselho de administração, 
com a consequente destituição de todos os seus membros; (b) alteração da estrutura da administração 
e das atribuições da Companhia; (c) ajustes necessários na redação das demais cláusulas do Estatuto 
Social; (d) reforma e atualização do Estatuto Social; e (e) aprovação da consolidação do novo texto do 
Estatuto Social; (ii) destituição, reeleição e eleição dos membros da diretoria da Companhia; (iii) alteração 
do objeto social da Companhia; (iv) autorização para que os administradores da Companhia tomem 
as providências necessárias para a formulação das deliberações que forem tomadas em assembleia. 
Campina Grande, estado da Paraíba, 03 de setembro de 2021.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
A DIRETORIA DO SINDICATO SUPRA, REPRESENTADO  POR SEU PRESIDENTE, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL, O ART.616 E SEUS PARÁGRAFOS 
DA CLT E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL CONVOCAR TODOS OS 
TRABALHADORES, VIGILANTES E EMPREGADO NAS EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA 
ORGÂNICAS, SEGURANÇA PRIVADA, SEGURANÇA PESSOAL E NOS CENTRO DE FORMAÇÕES 
DE VIGILANTES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, PARA 
PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA , A SER REALIZADA NO DIA 11 DE 
SETEMBRO DE 2021, NA SEDE DO SINDICATO, RUA GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA 
LIBERDADE, ÀS 09:00H EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 09:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO 
COM QUALQUER NÚMEROS DE PRESENTES, A ASSEMBLEIA SERÁ APRECIADA NA SEGUINTE 
ORDEM DO DIA:A) LEITURA DO EDITAL B) ABERTURA DA CAMPANHA SALARIAL 2022/2023 DOS 
VIGILANTES E EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE VIGILANCIA C) AUTORIZAÇÃO PARA A DIRE-
TORIA NEGOCIAR COM O SINDICATO PATRONAL OU JUNTAMENTE COM AS EMPRESAS POR 
ESTA REPRESENTADAS E CELEBRAR A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO; D) AS ASSEMBLEIAS CONVOCADAS POR ESTE EDITAL TERÃO 
CARÁTER PERMANENTE ATÉ A CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO E JÁ 
AUTORIZAR A DIRETORIA DO SINDICATO A INSTAURAR O DISSÍDIO COLETIVO, COM GREVE 
OU SEM GREVE, EM CASO DE MALOGRO DAS NEGOCIAÇÕES MOTIVADO PELOS EMPRE-
GADORES; E) DISCURSÃO E APROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DE TODOS OS 
TRABALHADORES BENEFICIADOS COM A CONVENÇÃO COLETIVA OU ACORDO COLETIVO 
PARA  A COBERTURA DAS DISPESAS COM ESTA CAMPANHA SALARIAL.

A DIRETORIA
CAMPINA GRANDE, 06 DE SETEMBRO DE 2021.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
A DIRETORIA DO SINDICATO SUPRA, REPRESENTADO  POR SEU PRESIDENTE, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL, O ART.616 E SEUS PARÁGRAFOS DA CLT E 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE EDITAL CONVOCAR TODOS OS TRABALHADORES 
DAS EMPRESA DE TRANSPORTE DE VALORES DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PAR-
TICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA  NO DIA 10 DE SETEMBRO 
DE 2021, NA SEDE DO SINDICATO, RUA GILBERTO PEREIRA Nº 125, BAIRRO DA LIBERDADE, ÀS 19:00H 
EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 19:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚMEROS 
DE PRESENTES, A ASSEMBLEIA SERÁ APRECIADA NA SEGUINTE ORDEM DO DIA: A) LEITURA DO 
EDITAL B) ABERTURA DA CAMPANHA SALARIAL 2022 DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE 
DE VALORES COM DISCURSÃO E APROVAÇÃO DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES; C) AUTORIZAÇÃO 
PARA A DIRETORIA NEGOCIAR COM O SINDICATO PATRONAL OU JUNTAMENTE COM AS EMPRESAS 
POR ESTA REPRESENTADAS E CELEBRAR A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO; D) AS ASSEMBLEIAS CONVOCADAS POR ESTE EDITAL TERÃO CARÁTER 
PERMANENTE ATÉ A CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO E JÁ AUTORIZAR A 
DIRETORIA DO SINDICATO A INSTAURAR O DISSÍDIO COLETIVO, COM GREVE OU SEM GREVE, EM 
CASO DE MALOGRO DAS NEGOCIAÇÕES MOTIVADO PELOS EMPREGADORES; E) DISCURSSÃO E 
APROVAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DE TODOS OS TRABALHADORES BENEFICIADOS 
COM A CONVENÇÃO COLETIVA OU ACORDO COLETIVO PARA  A COBERTURA DAS DISPESAS COM 
ESTA CAMPANHA SALARIAL.

A DIRETORIA                                 
CAMPINA GRANDE, 06 DE SETEMBRO DE 2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÃRIA

A diretoria do Sindesforte/PB Sindicato dos empregados em Empresas de Segurança de Transportadora 
de Valores: Carro Forte, Carro leve, (ATM) Escolta Armada, em Extensão, Trab do Caixa Forte e Tesouraria 
( Guarda e contagem de Valores) do Estado da PB. CNPJ:14.962.782/0001-54 Representado por seu pre-
sidente no uso de suas atribuições vem através deste edital convocar todos os trabalhadores das empresas 
de transporte de valores do estado da paraíba-PB. Excerto Campina Grande Associados ou não. Para 
comparecerem as Assembleias gerais extraordinárias que serão realizadas nos dias 10 e 13 de Setembro 
de 2021. Ás 19hs em primeira convocação com coro estatutário e ás 19:30 (dezenove e trinta horas) em 
segunda convocação com qualquer numero de presente. em João Pessoa, na Av: Dom Pedro II, 1901 Edifício 
Empresarial Multicenter Sl 301Torre e em patos, na Rua José Gomes em frente ao N°119 centro. Sendo 
que a assembleia será apreciada na seguinte ordem do dia: A)Leitura do edital. B)Abertura da campanha 
salarial 2022, para aprovação das reivindicações. C)Autorizações para a diretoria negociar com o sindicato 
patronal, juntamente com as empresas por estas representadas, e celebrar a convenção coletiva de trabalho 
ou acordo coletivo de trabalho. D)As assembleias convocadas por este edital terão caráter permanente ate 
a celebração da convenção ou acordo coletivo e já autoriza a diretoria do sindicato a instaurar o dissidio 
coletivo, com greve ou sem greve, em caso de malogro das negociações motivado pelos empregadores. E)
Aprovação da contribuição assistencial dos sócios e não sócios. Para a cobertura das despesas com esta 
campanha salarial. Laudivan Gonçalves dos santos: Presidente. 06 de setembro de 2021.

“COMPANHIA SULAMERICANA - CNPJ/MF Nº 09.256.116/0001-60 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Sulamericana, 
CNPJ/MF nº 09.256.116/0001-60, para se reunirem em sua sede social à Rua Norma de Araújo Batista, 951 
Galpão G - Distrito Industrial de João Pessoa-PB, em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  no dia20/09/2021, 
às 09:00 horas, em 1ª convocação, à fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA - I - Apreciação do Relatório da Administração, exame, discussão e votação das Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; II – Parecer dos Audi-
tores Independentes; III – Eleição da Diretoria para o próximo triênio;  IV- Outros assuntos de interesse da 
Sociedade. João Pessoa, 06 de setembro de 2021 - Jorge Cruz Conde – Diretor Presidente”

A GGP YACHT CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E IMOBILIARIA LTDA, inscrita noCNPJnº 
14.923.086/0001-39,torna publico que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de 
Operação, do Bloco E, para uma edificação multifamiliar, localizado na rua Dr. Valdevino Gregório de An-
drade, 800 predio 213– Gramame, do Residencial Lyon, setor 56, quadra 185, lote 0319- João Pessoa– PB.

JUVENI TRINDADE, CNPJ Nº 08.939.843/0001-60 , torna público que requereu a SEMAM – Secretaria  de 
Meio Ambiente, a Licença de Operação, com atividade de Bar e Restaurante, na AV. General Osório, 552, 
centro, João Pessoa-PB.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 7 de setembro de 2021         26
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