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Pesquisa também mostra que o valor praticado no Estado é o sexto mais baixo do país; combustível acumula alta de mais de 50% nos últimos 12 meses. Página 17

Paraíba tem a gasolina mais barata do NE, diz ANP

Governador busca, em 
Brasília, solução para 
crise hídrica no Brejo
João Azevêdo vai ao Ministério do Desenvolvimento Regional e reivindica, junto ao 
ministro Rogério Marinho, adutora que levará água para o interior do Estado. Página 4

 

Sancionada lei que institui 
o “Paraíba que Acolhe”

Paulo Guedes defende reajuste 
“modesto” para Bolsa Família

Governador também validou lei que promove acesso de meninas 
e mulheres de baixa renda a absorventes. Página 13

Para ministro, aumento acima de R$ 600 deve “ser lido como 
populismo” e não será adotado pelo governo. Página 18

Colunas

Desde que li Ascendino Leite pela primeira vez 
nas cativantes páginas do livro ‘Sol a Sol Nordestino’, 

tornei-me um admirador crescente da obra do 
grande prosador paraibano.  Página 10

José Mário da Silva

O discurso religioso tem ganho muito espaço 
nos embates políticos. Muitos desses atores 
políticos buscam transformar Deus em ‘cabo 

eleitoral’ de seus projetos de poder.  Página 2
Rui Leitão

Turismo espacial Missão decola com tripulação 
civil para viagem de três dias na órbita da Terra. Página 4
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Últimas

Economia

Diversidade
Estudos procuram melhorar a 
produção de leite na Paraíba
Pesquisa de aperfeiçoamento genético feito pela Empaer tem 
colocado o Estado em lugar de destaque na pecuária. Página 20

Políticas

Paraíba

SES libera vacinas contra covid 
para reforço a partir de 70 anos

Ideias inovadoras: Estado 
abre inscrições para projetos

Estado deu início, ontem, ao envio de mais de 52 mil doses 
da vacina da Pfizer aos municípios do Estado. Página 8

Concurso vai premiar as melhores iniciativas para revitalização 
e requalificação do Centro Histórico de JP. Página 5

Treinadora introduz uma nova 
filosofia na Seleção Brasileira
Na Paraíba, Pia procura entrosar novas convocadas para 
os jogos em Campina Grande e João Pessoa. Página 23
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

436.645

21.032.268

225.854.459

9.253

588.640 

4.649.965
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

3.832.145

216.844.246 

5.791.124.274

CPI da Covid Senadores convocam a ex-esposa de Bolsonaro para apurar 
relação entre ela e lobista da Precisa Medicamentos em compra de vacinas. Página 15
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Esportes

Foto: Gustavo Moura/Divulgação

Único brasileiro Fotografias do paraibano Gustavo Moura que retratam 
o futebol nas várzeas integram mostra internacional na Áustria. Página 9

CulturaBrasil



CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Crônica

Artigo

Opinião

Editorial

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Rui Leitão
dirETor dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.

Edição: Luiz Carlos      Editoração: Ednando Phillipy2  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de setembro de 2021

O Governo do Estado tem urgência em elaborar e 
executar políticas públicas destinadas a suprir deficiências 
socioeconômicas provocadas ou agravadas pela pandemia 
de coronavírus. Os setores produtivos mais atingidos pela 
crise sanitária, como também as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, são alvos prioritários da administração 
pública estadual, embora o desenvolvimento integral da 
Paraíba não esteja fora de pauta.

Destacam-se, por exemplo, entre as ações mais recentes, 
anunciadas pelo governador João Azevêdo, a criação do Polo 
Moveleiro Metropolitano da Paraíba - iniciativa de forte 
impacto na geração de emprego e renda -, e o Programa de 
Regularidade Fiscal de ICMS 2021 – espécie de incentivo fiscal 
para milhares de empresas paraibanas com inscrição estadual, 
que acumularam débitos e multas em virtude da crise sanitária.

Acontece que se o bolso pode esperar um pouco até as 
coisas melhorarem, a barriga defende para ontem a adoção 
de medidas que garantam o suprimento emergencial do 
bem essencial à sobrevivência do corpo, portanto, da vida, 
que é o alimento. Eis o mérito do Programa Tá na Mesa, que 
consiste na oferta de refeições praticamente de graça, levando 
segurança alimentar para milhares de famílias paraibanas em 
dezenas de municípios.

O Tá na Mesa – que, por força de lei, agora não tem data 
para acabar - cumpre uma missão humanitária, em primeiro 
lugar, mas constitui um sopro renovador na economia das 
cidades do interior paraibano, tendo em vista que, por conta 
desse programa, a cadeia de restaurantes populares está 
sendo ressignificada. O investimento anual é de mais de R$ 
50 milhões, para a oferta diária de mais de 25 mil refeições ao 
preço unitário de R$ 1,00.

Antes de chegar nas mãos de quem precisa, as refeições 
são preparadas nos restaurantes das cidades, com produtos 
oriundos da agricultura familiar. Estabeleceu-se, então, uma 
rede de fomento aos negócios e à geração de emprego e renda. 
Ações dessa natureza, além do aspecto ético, são da maior 
importância para garantir qualidade de vida à população e 
abrir horizontes para a economia. Só não vê quem não quer.

Princípios O uso abusivo do nome de Deus
Aprendi desde criança que não se 

deve usar o nome de Deus em vão. Esse 
mandamento contido nas doutrinas 
cristãs não está sendo considerado 
nos tempos atuais. Especialmente na 
política, onde a citação de Deus é feita 
de forma abusiva e desrespeitosa até. 
O discurso religioso tem ganho muito 
espaço nos embates políticos. Muitos 
desses atores políticos buscam trans-
formar Deus em “cabo 
eleitoral” de seus pro-
jetos de poder. O nome 
d’Ele é colocado inclusive 
como apoio a golpes de 
estado. 

 Tentam convencer 
o eleitorado de que Deus 
escolheu um lado. Procu-
ram associar os interes-
ses neoliberais ao nome 
de Deus, o nacionalismo 
religioso, como se tudo 
o que fazem tenha inspi-
ração divina. Cometem o 
absurdo de usar o nome 
de Deus como justifica-
tiva para a opressão ou 
adoção de políticas que 
persigam adversários, 
aplicando injustiças, tor-
tura, linchamento moral 
público. Esse Deus que 
eles colocam nas suas 
narrativas político-reli-
giosas, com certeza não é 
o Deus que todos nós reverenciamos: o 
Deus da paz, do amor, da fraternidade.   

Na verdade, essas manifestações 
impróprias do nome de Deus podem 
ser consideradas como blasfêmias. A 
cultura da violência em nada se afina 
com o Deus de Jesus. É muito grave 
essa retórica. O Deus bíblico ouve o 
clamor do seu povo para libertá-lo 
das escravidões (Êxodo 3), e não para 

a aprovação do cometimento de ar-
bitrariedades e maldades. O Deus do 
amor que eu conheço está sempre em 
defesa dos mais pobres e dos menos 
favorecidos. Ele não aceita precon-
ceitos, violências, humilhações. Ele é 
tolerante com os diferentes, porque 
não faz distinção de nenhuma forma. 
Todos são iguais aos seus olhos.    

Os governos com inspiração au-
toritária e antidemocrá-
t ica não têm o direito 
de exercê-los em nome 
de Deus. Muitos políti-
cos são profissionais da 
religião visando a ma-
nipulação dos fiéis para 
atendimento dos seus 
interesses partidários 
ou ideológicos.  Desco-
nhecem a recomendação 
de que é preciso seme-
ar perdão onde houver 
ofensa, amor onde hou-
ver ódio, esperança onde 
houver desespero, luz 
onde houver trevas, ver-
dade onde houver men-
tira e união onde houver 
discórdia.    

Deus não está acima 
de todos, Ele está no meio 
de nós. Por isso colocou 
Seu filho, feito homem, 
para conviver conosco, 
experimentando nossas 

vivências humanas mesmo sendo uma 
divindade. Ele está presente em tudo 
o que se constitui sua criação. Ele não 
tem preferências políticas, nem se 
coloca a serviço de governantes que 
praticam o que Ele condena. Ele não 
aprova quem governa pelo medo. O 
nome santo de Deus não pode ser usa-
do por quem nega o que o Evangelho 
ensina.  

Um usineiro de oposição
Quando entrei na Assembleia Legis-

lativa da Paraíba, encontrei o deputado 
José Fernandes de Lima como líder da 
oposição. Eu tinha sido vereador pela 
antiga UDN, partido do meu pai. Com 
a extinção das agremiações renegadas 
pelo regime militar, a ARENA tornou-se 
o meu partido. Renovei meu mandato 
em 1982, na mesma legenda do ilustre 
filho de Mamanguape, e quedei-me sob 
sua liderança. No mandato seguinte, o 
elegemos Presidente, e eu assumi a lide-
rança do PMDB e do Governo. Em 1991, 
deixamos juntos a Casa 
de Epitácio Pessoa. Eu se-
gui o governador Burity 
no PRN e na canoa furada 
de Collor. Zé Fernandes 
permaneceu onde sem-
pre esteve. Os partidos 
podiam mudar de nome, 
mas a sua posição era a 
mesma. Até, quando as 
forças mais conservado-
ras do país se acolitaram 
sob o manto dos militares, 
o usineiro Zé Fernandes 
preferiu a oposição e nela 
se fez respeitar.

O passeio a esse pas-
sado recente, vem a pro-
pósito da sessão especial 
da Comissão de Cultura e Memória do 
Poder Judiciário, promovida pela de-
sembargadora Maria de Fátima Bezerra 
Cavalcanti para homenagear o Cente-
nário de Nascimento do Historiador 
José Fernandes de Lima. O ponto alto 
do encontro foi o lançamento do livro 
do  imortal Marcos Cavalcanti de Albu-
querque sobre o homenageado e suas 
raízes mamanguapenses. A obra retra-
ta a trajetória dos irmãos Fernandes, 
com destaque para a transformação do 

Engenho Guarita,  na imponente Usina 
Monte Alegre, que, até hoje, em mãos 
de  outros gestores, é uma das maiores 
geradoras de emprego e renda do Vale 
do Mamanguape. 

A solidez econômica do grupo fami-
liar e o respeito conquistado junto à so-
ciedade paraibana, projetou muitos dos 
seus membros na política partidária, e 
dois deles, os irmãos João e José, chega-
ram a governar a Paraíba. O primeiro em 
substituição a José Américo de Almeida, 
nomeado Ministro de Vargas, e o se-

gundo, no lugar de Pedro 
Gondim, (vice do enfermo 
governador Flavio Ribei-
ro) que renunciara para 
ser candidato. Zé Fernan-
des assumiria ainda o go-
verno, como substituto 
eventual de Burity.

A lição de Zé Fernan-
des: “O líder da bancada 
deve ser o primeiro a che-
gar e o último a sair do 
Plenário”. Ele cumpria 
fielmente esse preceito e 
costumava ficar na ulti-
ma fila da bancada, para 
barrar os que tentavam 
burlar a sua vigilância du-
rante a realização das ses-

sões. Dois dos seus pupilos, os atuantes 
deputados Ruy Gouveia e Bosco Barreto, 
costumavam dar uma fugidinha ao bar 
de Dona Chiquinha, a poucos passos da 
Assembleia. Quando voltavam, devida-
mente abastecidos, se revezavam em 
virulentos discursos contra o governo 
militar. O líder, preocupado, apenas 
ironizava:

- Ninguém controla esses meninos...
Eles  tomaram várias  doses de “coragem 
cívica”...

 Cometem o 
absurdo de usar o 

nome de Deus como 
justificativa para a 

opressão. Na verdade, 
essas manifestações 
impróprias do nome 
de Deus podem ser 
consideradas como 

blasfêmias. A cultura 
da violência em nada 
se afina com o Deus 

de Jesus   

 Até, quando as 
forças mais 

conservadoras do país 
se acolitaram sob o 
manto dos militares, 

o usineiro Zé 
Fernandes preferiu a 
oposição e nela se fez 

respeitar   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com  | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br  | Colaborador   

Na curva do rio

Fotolegenda
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Queda no número de procedimentos chegou a 31% em todo o mundo apenas durante a chamada “primeira onda”

Na pandemia, Brasil deixou de 
realizar 10,3 mil transplantes

Aprovado pelo Senado, o pro-
jeto que flexibiliza a Lei de 
Inelegibilidade seguirá, agora, 
para a sanção do presidente 
Jair Bolsonaro. A proposta per-
mite que detentores de cargos 
públicos possam ser candida-
tos mesmo após terem contas 
julgadas irregulares, desde que 
a punição imposta tenha sido 
apenas multa, sem imputação 
de débitos.  

RegRa mais fRouxa 
Recentemente, Cícero Lucena 
afirmou que o projeto do Pro-
gressistas é ver o deputado Agui-
naldo Ribeiro como candidato a 
Senador na chapa do governa-
dor João Azevêdo (Cidadania). 
“Acredito que com diálogo cons-
truiremos uma saída com Efraim, 
Aguinaldo, Cícero, João, Vene-
ziano e Adriano e todos os que 
fazem parte desse grupo”, opi-
nou George Morais.   

Superintendente de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa, George 
Morais, fez revelação - até surpre-
endente, digamos -, em entrevista 
à TV, sobre o incentivo do prefeito 
Cícero Lucena (PP) à pré-candidatu-
ra ao Senado de Efraim Filho (DEM), 
seu irmão. “Se viabilize, faça a sua 
parte, e lá na frente conversaremos”, 
teria dito Cícero, há três meses. 

“se viabilize, faça a sua paRte” 

iminente fusão entRe DemocRatas e psl iRá 
cRiaR um ‘supeRpaRtiDo’ com 81 DeputaDos 

constRução pelo Diálogo 

Possivelmente, na próxima terça-feira, deverá ser anunciada, oficialmente, a fusão do Democra-
tas com o PSL, que tornará a nova legenda a maior bancada na Câmara dos Deputados, com 
81 parlamentares. É um salto e tanto. E criará uma nova configuração de força política na 
casa, superando e muito o PT, que hoje empata em número de deputados com o próprio PSL: 
53 deputados - o Democratas possui 28 parlamentares. As tratativas para o desfecho final 
dessa fusão estão sendo conduzidas pelos presidentes nacionais do Democratas e do PSL, 

respectivamente, ACM Neto e Luciano Bivar. Uma regra já está previamente definida: não 
será aceita a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que desde que saiu do PSL tentou 

criar, sem êxito, o ‘Aliança pelo Brasil’. Líder do Democratas na Câmara dos De-
putados, Efraim Filho (foto) é absolutamente favorável a esse movimento entre as 
duas legendas. Ele ressalta que a fusão atende a uma estratégia política e lembra 
que, uma vez efetivada, ela transformará a nova legenda em um superpartido, 
com mais recursos do fundo eleitoral - algo em torno de R$ 320 milhões - e mais 
tempo de televisão e rádio. Com 81 deputados, se tornará, sem dúvida, o fiel 
da balança nas votações de propostas relevantes na Câmara dos Deputados.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente da Câmara Municipal de João Pes-
soa, Dinho Dowsley (Avante) informa que, em 
novembro ou, no máximo, até dezembro deste 
ano será aberta a licitação para empresas que 
queiram se habilitar para construir a nova sede 
do Legislativo municipal - o novo prédio será 
construído em frente à Caixa Econômica, na 
Rua das Trincheiras.

nova seDe: câmaRa abRiRá 
licitação até DezembRo  

com pRazo DefiniDo     

pRessão poR impeachment 

Relator da CPI da Covid, o senador Renan Ca-
lheiros (MDB) propõe mudanças na legislação 
que trata de impeachment, de modo a estabe-
lecer prazo para que o pedido seja analisado 
pela Câmara dos Deputados. Atualmente, exis-
tem 137 pedidos de impedimento de Bolsonaro, 
quantidade que supera seus três antecessores: 
Lula Dilma e Temer somaram 136, juntos.   

E por falar em impeachment, o presidente da CPI 
da Covid, Omar Aziz (PSD), afirmou que o relatório 
do colegiado, que deverá ser apresentado entre os 
dias 23 e 24 deste mês, representará a pressão mais 
contundente para que o presidente da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP), determine a abertura de 
processo contra o presidente Jair Bolsonaro.    
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Alana Gandra 
Agência Brasil

 Entre março e dezembro 
de 2020 foram realizados, no 
âmbito do Sistema Único de Saú-
de (SUS), 13.042 transplantes 
em todo o Brasil, contra 23.360 
procedimentos efetuados em 
2019. Os dados fornecidos à 
Agência Brasil pelo Ministério 
da Saúde indicam queda de 
10.318 transplantes no perío-
do, em função da pandemia do 
novo coronavírus. O ministério 
informou ainda que de 2019 a 
julho de 2021 foram realizados 
55.760 transplantes no Bra-
sil. A lista de espera na fila do 
transplante de múltiplos órgãos 
alcança 46.738 pessoas, sendo 
26.670 para transplante de rim.

O Setembro Verde chama 
a atenção para a redução dos 
transplantes e do número de 
doadores, em função da co-
vid-19. Somente na primeira 
onda da doença, o número de 
transplantes realizados em todo 
o mundo caiu 31%, de acordo 
com pesquisa publicada no jor-
nal científico The Lancet Public 
Health. O estudo considera da-
dos de 22 países, espalhados por 
quatro continentes, e indica que 
11.253 cirurgias desse tipo dei-
xaram de ser efetuadas no ano 
passado, o que significa uma 
redução de 16% ao longo de 12 
meses. O transplante mais afe-
tado foi o de rim com doadores 
vivos, que teve queda de 40% em 
2020, comparativamente a 2019.

Cenário
O Brasil acompanhou esse 

cenário. Com o agravamento 
da pandemia, no primeiro se-
mestre de 2021 em relação aos 
primeiros seis meses de 2020, 
a taxa de doadores efetivos 
caiu 13%, enquanto os trans-
plantes sofreram retração de 
24,9%. Segundo a Associação 
Brasileira de Transplante de Ór-
gãos (ABTO), o principal motivo 
desse declínio foi o aumento de 
44% na taxa de contraindica-
ção, em parte pelo risco de 

transmissão da covid-19.
Embora sejam referências 

nacionais em transplantes, o 
Estado do Paraná e o Hospital 
Universitário Cajuru (HUC), que 
atende 100% por meio do SUS 
e é referência no transplante re-
nal, foram também afetados por 
essas reduções. Segundo o Siste-
ma Estadual de Transplantes, a 
covid-19 fez as doações caírem 
23,13% no Paraná.

O médico nefrologista Ale-
xandre Tortoza Bignelli, coorde-
nador do Serviço de Transplan-
te Renal do HUC, disse ontem 
à Agência Brasil que o Paraná 
tem o melhor índice de doado-
res de múltiplos órgãos do país, 
da ordem de 46 por milhão de 
habitantes, contra o índice na-
cional em torno de 8 doadores 
por milhão. Apesar disso, houve 
redução de captações no Estado 
devido à recusa de familiares, à 
diminuição das equipes médicas 
e do número de leitos de UTI que 
foram transferidos para pacien-
tes acometidos pela covid-19. 
“Afetou o Estado todo, a despeito 
de a gente ter uma captação de 
excelência”.

Bignelli informou que as re-
giões brasileiras com maiores 
índices de doadores são o Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e Norte. 
“Há uma disparidade entre os 
estados muito grande em re-
lação à captação de múltiplos 
órgãos”. Atualmente, o número 
de doadores no Paraná caiu para 
cerca de 40 por milhão. “Chega-
mos a fazer 80 a 90 transplantes 
antes (da pandemia)”, comentou 
o médico do HUC. Destacou que o 
hospital é considerado referência 
no transplante renal por deter a 
melhor sobrevida não só do pa-
ciente, mas do enxerto, no Estado.

“Isso torna possível que, em 
95% dos casos, não haja rejeição 
do órgão no prazo de um ano, 
índice semelhante aos hospitais 
de São Paulo e dos Estados Uni-
dos”, lembrou o diretor-geral do 
HUC, Juliano Gasparetto. Foram 
realizados no ano passado no 
HUC 60 procedimentos e, em 
2021, até agora, 30.

País tem perto de 140 mil pacientes em diálise
Alexandre Bignelli informou 

que apenas um terço dos pacientes 
renais está na fila de espera por um 
transplante. Disse que o Brasil, hoje, 
tem perto de 140 mil pacientes em 
diálise, dos quais apenas 26 mil 
estão inscritos na lista. A maior lista 
de espera é encontrada no Estado 
de São Paulo (17 mil pacientes), 
que também detém um número 
positivo de captação, entre 15 e 20 
doadores por milhão de habitan-
tes. O coordenador do Serviço de 
Transplante Renal do HUC avaliou 
ser possível dobrar isso, “se hou-
ver políticas e conscientização da 
população”.

Com uma equipe multiprofissio-
nal, o HUC mantém o maior índice 
de conversão estadual de entrevistas 
com as famílias em doações efetiva-
das. Em 2020, a taxa de conversão 
foi de 84%. Este ano, está em 81%, 
percentual considerado muito ele-
vado, apesar da covid-19. Enquanto 

que a recusa pela doação está em 
39% no país e 25% no Estado, o Hos-
pital Universitário Cajuru tem média 
de recusa de apenas 19%.

Doença renal e covid-19
Edinei Tomaz de Miranda, 33 

anos, fez o transplante de rim em 
14 de junho de 2020. Morador de 
Ponta Grossa (PR), fez hemodiálise 
e ficou sete meses aguardando para 
realizar o transplante no HUC. Ficou 
bastante apreensivo de se operar 
em meio à pandemia. “Mas também 
na esperança e na fé que desse tudo 
certo”. Edinei teve um princípio de 
rejeição e precisou tomar medi-
camento para baixar a imunidade 
para que o organismo não rejeitasse 
a rim doado. Acabou, entretanto, 
pegando o vírus da covid-19. “Meu 
pulmão estava 70% comprometido”. 
Na UTI, ele teve o acompanha-
mento da equipe do hospital, ficou 
no oxigênio, mas não precisou ser 

entubado. Edinei já teve alta.
Já Mariana Purcote Fontoura, 

também de 33 anos, precisou substi-
tuir temporariamente a função renal 
pela diálise peritoneal. Ela mora em 
Curitiba e aguarda um transplante 
renal pelo Hospital Universitário 
Cajuru. Mariana descobriu por acaso 
o problema no rim, depois de sofrer 
várias infecções urinárias. Encami-
nhada para o serviço de nefrologia 
do HUC, teve a consulta cancelada, 
devido ao início da pandemia. Em 
outubro do ano passado, constatou 
que a doença renal estava em es-
tágio avançado, de grau 5. “Eu sei 
que a situação de quem aguarda um 
transplante não é uma situação sim-
ples. É mais delicada. No momento, 
foi assustador. Depois, eu fui lidando 
melhor, fui entendendo que é um 
tratamento super possível, que está 
muito avançado e que as equipes 
do Cajuru são uma das melhores do 
Brasil”, declarou.

A lista de espera na fila do transplante de múltiplos órgãos no Brasil já possui 46.738 pessoas, sendo que 26.670 delas aguardam um rim

Foto: Agência Brasil
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Solicitação foi feita pelo governador ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em Brasília
O governador João Aze-

vêdo se reuniu, ontem, em 
Brasília, com o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, ocasião em 
que discutiu parcerias nas 
áreas de recursos hídricos e 
de habitação. No encontro, 
o gestor detalhou propostas 
para solucionar a crise hídrica 
na região do Brejo paraibano, 
bem como ações para a Região 

Metropolitana de João Pessoa.
“Nós colocamos nossa 

preocupação com o Brejo que 
precisa de investimentos e 
tivemos a oportunidade de 
apresentar propostas que te-
mos para a solução definitiva 
de um problema ocasionado 
pela estiagem e que está sa-
crificando o abastecimento de 
água da região, além de ações 
para a Região Metropolitana 

de João Pessoa”, explicou o che-
fe do Executivo estadual.

Ele também destacou que 
recebeu do ministro a confir-
mação de parcerias para a 
construção de habitações. “Foi 
uma reunião importante. Vá-
rias diretrizes foram adotadas 
e vamos avançar na solução 
definitiva dos problemas que 
temos agora”, acrescentou.

Também acompanharam 

a reunião os secretários de 
Estado da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente, Deusdete Queiro-
ga, e da Comunicação Institu-
cional, Nonato Bandeira, além 
do executivo da Represen-
tação Institucional, Adauto 
Fernandes.

Leia mais na página 14

João Azevêdo reivindica adutora 
que vai levar água para o Brejo

Foto: Secom-PB

O governador João Azevêdo discutiu parcerias nas áreas de recursos hídricos e de habitação com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho

Número de mortes no Brasil chega a 
588,5 mil e casos superam 21 milhões

Mais de 3,8 milhões de doses de vacinas 
contra a covid-19 foram aplicadas na PB

A quantidade de brasi-
leiros mortos pela covid-19 
subiu para 588.597 pessoas. 
Em 24 horas foram registra-
dos 800 óbitos em razão da 
doença. 

Ainda há 3.328 mortes 
em investigação. Nessas situa-
ções, os diagnósticos depen-
dem de resultados de exames 
concluídos apenas após o pa-
ciente ter morrido.

A soma de pessoas infec-
tadas pelo novo coronavírus 
desde o início da pandemia 
foi para 21.034.610. Entre an-

teontem e ontem, as Secre-
tarias de Saúde registraram 
14.780 casos. 

Ainda há 307.746 ca-
sos em acompanhamento. O 
nome é dado ao número de 
casos ativos de pessoas que 
tiveram o diagnóstico confir-
mado e estão sendo atendidas 
por equipes de saúde ou se 
recuperando em casa.

O número de pessoas 
que se recuperaram da co-
vid-19 chegou a 21.138.267. 
Isso corresponde a 95,7% das 
pessoas infectadas no Brasil 
desde o início da pandemia.

Os dados estão no ba-
lanço diário do Ministério da 

Saúde, divulgado na noite de 
ontem. A atualização consoli-
da o levantamento realizado 
pelas Secretarias de Saúde.

Estados
No topo do ranking de 

mortes por Estado estão São 
Paulo (147.641), Rio de Ja-
neiro (64.295), Minas Gerais 
(53.845), Paraná (38.216) e 
Rio Grande do Sul (34.538). 
Na parte de baixo da lista 
estão Acre (1.816), Amapá 
(1.969), Roraima (1.980), 
Tocantins (3.724) e Sergipe 
(6.003).

São Paulo também li-
dera no número de casos, 

com 4.302.511, seguido por 
Minas Gerais (2.103.798) e 
Paraná (1.482.927). As uni-
dades da Federação com me-
nos casos são Acre (87.916), 
Amapá (122.616) e Roraima 
(125.616).

Vacinação
Em sua última atualiza-

ção, o painel de vacinação do 
Ministério da Saúde marca-
va 214,6 milhões de doses 
aplicadas, sendo 139,2 mi-
lhões de primeira dose e 75,4 
milhões de segunda dose ou 
dose única. Nas últimas 24 
horas, 1,5 milhão de doses 
foram aplicadas. 

De acordo com o Sistema 
de Informação do Ministério 
da Saúde, a Paraíba aplicou 
3.832.145 doses de imuni-
zantes contra a covid-19. Do 
número total, 2.622.286 pes-
soas foram vacinadas com a 
primeira dose e 1.209.859 
completaram os esquemas 
vacinais, sendo 1.147.293 
pessoas com o recebimento 
de duas doses para encerrar o 
ciclo de imunização e 62.566 
que utilizaram imunizante de 
dose única. Até o momento, a 
Paraíba já distribuiu um total 
de 4.428.848 doses de vacina 
aos 223 municípios. 

Seguindo com insta-
bilidade no sistema de no-
tificação de casos leves da 

covid-19, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) con-
firmou novos 16 casos de 
contaminação pela doença, 
sendo todos com quadro mo-
derado ou grave. Além disso, 
três mortes em decorrência 
do agravamento também fo-
ram registradas, onde uma 
ocorreu entre a terça-feira 
e ontem.

Foram acometidos dois 
homens e uma mulher, com 
faixa etária de 74 a 84 anos. 
As vítimas residiam em Ala-
goa Nova, Belém de Brejo do 
Cruz e Lagoa Seca. Entre os 
três registros, duas mortes 
aconteceram em hospitais 
privados e um em hospital 
público, sendo cardiopatia 
a comorbidade mais fre-
quente.

Com a atualização, a 

Paraíba atingiu 436.645 ca-
sos confirmados da doença, 
sendo 326.167 pacientes 
considerados recuperados 
e 9.253 mortes registradas.  
Até o momento, 1.178.376 
testes para diagnóstico da 
covid-19 já foram realiza-
dos, confirmando casos da 
doença em todas as cidades 
paraibanas e óbitos em 222 
das 222 cidades, sendo ape-
nas Riachão do Bacamarte 
sem confirmação entre seus 
residentes.

Ontem, o Centro Esta-
dual de Regulação Hospita-
lar informou a internação 
de 18 pessoas, consolidando 
o número total de 204 pa-
cientes hospitalizados nas 
unidades de referência. Com 
isso, a ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 

e obstétrico) no Estado é de 
20%, além de 22% de leitos 
de enfermaria para adultos 
ocupados.

Entre as macrorregiões 
de saúde, o Sertão registra, 
em leitos de UTI e enferma-
rias, 27% e 12% nas enfer-
marias. Campina Grande 
aparece com 22% de leitos 
de UTI ocupados e 21% nas 
enfermarias. A Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
tem 20% em UTI e 27% em 
enfermarias. Todos os dados 
referentes às macrorregiões 
são referentes a leitos para 
adultos.

Entre os novos casos 
confirmados, São João do Ti-
gre e Campina Grande con-
centraram o maior número 
de casos com, respectiva-
mente, três e dois casos.

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

A Inspiration4, mis-
são da empresa Space X 
do bilionário norte-a-
mericano Elon Musk, de-
colou ontem, às 21h03 
(horário de Brasília), 
com disposição para es-
tabelecer um novo mar-
co no chamado “turismo 
espacial”. Por três dias, a 
espaçonave irá orbitar 
ao redor da Terra com 
quatro civis, no primeiro 
voo espacial comercial 
da história sem a pre-
sença de astronautas. 

O voo orbital  da 
Space X é mais longo, 
diferente dos que os em-
presários Jeff Bezos e Ri-
chard Branson fizeram 
este ano, através da Blue 
Origin e da Virgin Ga-
lactic, respectivamente. 
Curiosamente, Musk não 
integra a tripulação que 
partiu ontem, a bordo do 
foguete Dragon. Outro 
diferencial é que será a 
primeira vez que uma 
tripulação civil chegará 
à órbita da Terra.

Integram a tripula-
ção o milionário Jared 
Isaacman, de 38 anos, 
eleito para comandar 
a missão (ele também 
investiu no voo); a as-

sistente médica Hayley 
Arceneaux, de 29 anos 
e o ex-piloto de caças 
Chris Sembroski, de 41 
anos; A piloto da nave 
é Dr SianProctor, que 
chegou a participar de 
um treinamento da Nasa 
sobre alimentação para 
astronautas.

Além dos quatro tri-
pulantes, a missão leva 
itens curiosos ao espaço, 
como uma versão inédi-
ta da música “Time in 
disguise”, do grupo de 
rock King of Leons. A 
ideia é que, na volta, os 
objetos sejam leiloados.

Aproximadamen-
te três dias após a de-
colagem, o Dragon e a 
tripulação do Inspira-
tion4 retornarão à Terra 
e pousarão em um dos 
vários locais de pouso 
possíveis na costa da 
Flórida, nos Estados 
Unidos.

Space X leva civis 
ao redor da Terra 

Coronavírus

Hospital de Clínicas 
alcança 1.900 altas

O Hospital de Clíni-
cas, em Campina Grande, 
atingiu a marca de 1.900 
altas de pacientes inter-
nados com contaminação 
pelo novo coronavírus, 
ontem. O número foi al-
cançado com a saída de 
José Bezerra Cavalcan-
ti, de 85 anos, morador 
de Campina Grande, que 
passou quatro dias inter-
nado na enfermaria da 
unidade de saúde. 

“Quando soube que 
ia precisar ficar interna-
do, tive um susto  grande, 
mas hoje (ontem) estou 
indo para casa, graças a 
Deus e a esses anjos que 
cuidaram de mim“, disse  
José Bezerra, que apro-
veitou para agradecer o 
cuidado que recebeu da 
equipe do hospital.

O momento é de ale-
gria não só para quem 
conseguiu superar a 
doença, mas também 
para os familiares e para 
a equipe que tem traba-
lhado na linha de frente. 
A recuperação dos pa-
cientes diagnosticados 
com a covid-19 tem sido 
umas das principais mo-
tivações dos profissionais 
de saúde na luta contra o 
coronavírus.

“São quase duas mil 

vidas salvas, pessoas que 
puderam voltar para suas 
casas. A saída do senhor 
José Bezerra nos enche 
de orgulho, pois sabemos 
que estamos inseridos no 
processo da sua recupe-
ração. Esses momentos 
nos alegram muito e dão 
uma injeção de ânimo na 
equipe”, salientou o dire-
tor-geral do Hospital de 
Clínicas, Jhony Bezerra. 

As homenagens fei-
tas pelo HC a cada alta, 
desde o início do seu 
funcionamento, já emo-
cionaram e ajudaram a 
contar muitas histórias de 
superação. “Com o avanço 
da vacinação, a ocupação 
no hospital reduziu, mas 
continuamos cuidando de 
cada paciente com a mes-
ma dedicação de sempre. 
Cada vida salva, importa”, 
disse o diretor técnico do 
HC, Thyago Morais. 

O Hospital de Clíni-
cas conta, atualmente, 
com 60 leitos de UTI e 50 
leitos de enfermaria. A 
unidade, além de atender 
casos de covid-19, tam-
bém passou a funcionar, 
no mês de agosto, como 
retaguarda do Hospital 
de Trauma Dom Luiz 
Gonzaga Fernandes, aten-
dendo casos clínicos.

Da Redação

Jonas Valente
Agência Brasil

Por três dias, a 
espaçonave irá orbitar 
ao redor da Terra com 

quatro civis, no primeiro 
voo sem astronautas
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Destino Paraíba
Pontos turísticos do Estado, como o Lajedo do 
Pai Mateus, em Cabaceiras, serão divulgados pela 
PBTur em eventos no Rio Grande do Norte. Página 6 Fo
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Concurso do Governo Estadual vai premiar ideias inovadoras para revitalização e requalificação do espaço

Começa inscrição de projetos 
para o Centro Histórico de JP

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de setembro de 2021                                           |     A UNIÃO        5

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

O Centro Histórico de 
João Pessoa compreende an-
tigos prédios, monumentos, 
praças, ruas, e outras obras 
de valor histórico que es-
tão distribuídas em algumas 
áreas da cidade. Um dos lo-
cais mais conhecidos é o que 
compreende os prédios lo-
calizados nas proximidades 
da Praça Antenor Navarro, 
que abrange o Hotel Globo, 
os casarios do entorno e a 
Igreja São Frei Pedro Gon-
çalves. Mas esse patrimônio 
pessoense também está dis-
tribuído na região do Parque 
Zoo Arruda Câmara, no Ró-
ger, no bairro das Trincheiras 
e em outras áreas da capi-
tal. Para revitalizar o Centro 
Histórico, o Governo lançou 
o Concurso Ideias Inovado-
ras 2021 – Requalificação do 
Centro Histórico de João Pes-
soa, que integra o Programa 
Parque Tecnológico Horizon-
tes de Inovação. 

As inscrições começa-
ram ontem e se prolongam 
até as 17h do dia 15 de ou-
tubro. A iniciativa foi lança-
da pela Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Estado da Pa-
raíba (Fapesq), em parceria 
com a Secretaria de Estado da 

Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (Seect). 
Serão destinados R$ 250 mil, 
oriundos do Tesouro Esta-
dual, sendo R$ 180 mil para 
pagamento dos prêmios e R$ 
70 mil para despesas opera-
cionais relacionadas ao jul-
gamento das propostas e de-
mais atividades relacionadas 
ao concurso. 

Poderão participar as 
propostas da comunidade 
acadêmica e de inventores 
independentes do Estado da 
Paraíba. Os projetos precisam 
apresentar potencial inova-
dor, de algo que ainda não 
existe, ou contendo alguma 
característica nova e diferen-
te do padrão em vigor. Entre 
as categorias incluídas no 
concurso estão estudantes do 
Ensino Médio, superior, pós-
graduando, pesquisadores e 
inventores de economia. 

As propostas devem ser 
encaminhadas à Fapesq ex-
clusivamente via internet, 
por meio do link http://si-
gfapesq.ledes.net e todas os 
destalhes do concurso estão  
no edital completo, que está 
disponível no portal www.
fapesq.rpp.br. 

Leque de intervenções
O secretário de Estado 

da Educação e da Ciência e 

Tecnologia, Cláudio Furtado, 
afirmou que quando se pensa 
no Parque Tecnológico Hori-
zontes de Inovação só vem à 
mente ações tecnológicas de-
senvolvidas no Colégio Nossa 
Senhora das Neves. 

Mas, segundo ele, o Par-
que traz um leque maior de 
atividades, inclusive de inter-
venções no Centro Histórico 
da cidade. Por isso, as pessoas 
inscritas no concurso podem 
apresentar propostas em áres 
como moradia, meio ambien-
te, mobilidade urbana, eco-
nomia criativa, turismo, ocu-
pação do solo, entre outras 
relacionadas ao contexto do 
Centro Histórico pessoense.

“Quando se fala em re-
qualificação é no sentido de 
tornar o Centro Histórico ha-
bitável, como ocorre em vá-
rios lugares do mundo, num 
ambiente em que se pode 
preservar e conviver. A  ideia 
do concurso é que as pessoas 
tragam inovação”, destacou 
Cláudio. 

Segundo ele, o público 
interessado vai poder propor 
soluções, produtos que pos-
sam melhorar o Centro His-
tórico. E como são produtos 
financiados com recurso do 
Governo, a pessoa vai receber 
o prêmio e começar a desen-
volver a ideia.

ConFira inFormações imPortantes sobre o ConCurso:

n Premiação
As categorias premiadas serão:  Categoria 1 – Estudantes de Ensino Médio ou Ensino Profissional 
Técnico de Nível Médio;  Categoria 2 – Graduandos;  Categoria 3 – Pós-graduandos Lato Sensu e 
Stricto Sensu;  Categoria 4 – Pesquisadores;  Categoria 5 – Inventores da Economia Criativa;  Cate-
goria 6 – Inovações Educacionais.

n Como participar
O público inscrito deve enviar as propostas para a Fapesq exclusivamente via internet, por meio do 
link http://sigfapesq.ledes.net. Caso o candidato já possua cadastro no sistema SigFapesq, basta 
recuperar a senha através do link: http://sigfapesq.ledes.net. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo 
email: programas-projetos@fapesq.rpp.br.

n etapas
As propostas selecionadas para participação na Fase 3 (defesa oral), assim como o local ou sala 
remota, dia e horário de cada defesa serão divulgados juntamente ou após o resultado da Fase 2 
(análise das propostas enquadradas na sua versão escrita), no portal http://www.fapesq.rpp.br. 

Cratera aberta

Pavimentação da Pedro ii 
deve começar sexta-feira

A Prefeitura de João Pes-
soa, por meio da Secretaria 
de Infraestrutura (Seinfra), 
segue com as obras na Avenida 
Pedro II, que entram na reta 
final. Ontem, estava sendo 
finalizado o poço de visita e o 
aterro. Após a conclusão desse 
trabalho, será iniciada a etapa 
de reposição do pavimento.

De acordo com o secretá-
rio de Infraestrutura, Rubens 
Falcão, em relação à etapa 
de reposição do pavimento, 
inicialmente será feita uma 
camada em paralelepípedo. 
Só após alguns dias é que en-
trará com o asfalto. “Iremos, 

primeiro, fazer uma camada 
em paralelepípedo. São ne-
cessários alguns dias para 
que possa haver alguma aco-
modação do reaterro. Foi uma 
vala muito grande, profunda. 
Então, após dois ou três dias 
com o trânsito liberado, logo 
após a acomodação, se por 
acaso houver, iremos concluir 
a pavimentação com o asfalto”, 
explicou o secretário.

A expectativa, destacou, 
é que até sexta-feira esteja 
concluída a fase do reaterro 
e da pavimentação em para-
lelepípedo. Enquanto o fluxo 
de veículos não é liberado, a 

Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob-JP) segue orientando 
rotas alternativas à população, 
que incluem corredores como 
Epitácio Pessoa, Beira Rio e 
Acesso Oeste. Faixas exclu-
sivas para ônibus também 
estão liberadas para o trânsito 
de todos.

Além da Pedro II, nos dois 
sentidos, as Avenidas Nossa 
Senhora de Fátima e Epitácio 
Pessoa e as Ruas Dom Santino 
Coutinho e Etelvina Macedo 
de Mendonça estão com o 
corredor de ônibus livre para 
os condutores particulares.

Operários estão 
finalizando os 
trabalhos no 
poço para, em 
seguida, iniciar 
o processo de 
reaterro da 
avenida, que 
receberá 
pavimentação de 
paralelepípedo. 
Somente depois, 
a via será 
asfaltada

Foto: Secom-JP/Divulgação

edição: Nara Valuska      editoração: Ulisses Demétrio

Concurso vai premiar 
projetos inovadores que 

visem à requalificação 
do Centro Histórico

Foto: Edson Matos
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Destino Paraíba será apresentado, a partir de amanhã, nos dois principais eventos de turismo do Rio Grande do Norte

PBTur retoma divulgação do 
estado em eventos presenciais

A divulgação presencial 
do Destino Paraíba em feiras 
de Turismo pelo Brasil volta 
a ser intensificado a partir de 
amanhã.  A Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) vai  partici-
par de dois principais eventos do 
turismo do Rio Grande do Norte: 
a 7ª edição da Feira de Municí-
pios e Produtos Turísticos do 
RN – Femptur e o 12º Fórum de 
Turismo do RN. No estande da 
PBTur estarão representantes 
das secretarias de Turismo de 
Brejo do Cruz, Campina Grande, 
sousa, Mataraca, Areia, Cabacei-
ras, Cabedelo e João Pessoa.

segundo a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, a estatal se-
gue na política de disponibilizar 
espaços para que as prefeituras 
paraibanas possam divulgar os 
seus roteiros turísticos em todos 
os eventos aos quais participa. 
Em Natal serão divulgados ro-
teiros de sol e mar, assim como 
atrativos pelo interior do Estado, 
como os engenhos de cachaça 
na região do Brejo, os lajedos, 
a exemplo do Pai Mateus, em 
Cabaceiras, os festejos juninos 
de Campina Grande,  o Vale dos 
Dinossauros, em sousa,  as mara-
vilhas da caatinga do seridó, e as 
belas praias do litoral paraibano.

“Iremos apresentar um 
grande mix de roteiros que per-
mitam que os turistas conheçam, 
de fato, o que a Paraíba tem de 
melhor, somado à nossa gastro-
nomia, que tem sido referência 
em todo o país, nossa cultura, 
que conta com apoio irrestrito 
da Embratur na divulgação do 
Maior são João do Mundo no 
exterior; e o nosso artesanato, 
que tem tido notoriedade até 
mesmo nas passarelas do são 
Paulo Fashion Week”, pontuou 
Ruth Avelino.

Debates
Além do trabalho de di-

vulgação no estande, a Paraí-
ba estará participando de dois 
painéis. Em um deles, o presi-
dente do Fórum de Turismo do 
Curimataú e seridó paraibano, 
Ricardo Henrique, debaterá 
sobre “A tendência ascendente 
para o Turismo de Aventura e 
Natureza”, no sábado (18). Na 
oportunidade, ele apresentará 
a trilha Caminhos das Ararunas, 
um novo produto voltado para 
o público que procura por aven-

tura na natureza e trekking em 
regiões serranas. A trilha terá 
100 km de percurso – a 4km 
do Rio Grande do Norte -, po-
rém, nesse primeiro momento, 
estarão disponíveis apenas 72 
km, sempre entre Araruna e 
Cuité, na Paraíba. A presidente 
da PBTur informou que recen-
temente 7 cidades destas re-
giões foram visitadas por uma 
equipe da estatal para mapear 
e registrar em fotos os princi-
pais roteiros e novos produtos 
turísticos. “Em breve estaremos 
massificando a divulgação des-
ses roteiros”, avisou.

A trilha está cadastrada 
na Rede Brasileira de Trilhas 
de longa Distância e está toda 
georreferenciada e sinalizada, 
sendo possível se guiar pelo 
aplicativo wikiloc, sinalização 
das pegadas das Botas pretas e 
amarelas ou com condutores lo-
cais, que receberam treinamento 
por meio de cursos. Os turistas 
e paraibanos ainda podem se 
hospedar em casas de camping, 
casas de moradores ou pousa-
das e hotéis da região.

No outro momento, o se-
cretário de Turismo de João 
Pessoa, Daniel Rodrigues, par-
ticipará, amanhã, de um deba-
te que abordará o tema “Maior 
integração das capitais do 
Nordeste, uma tendência do 
mercado?”, com as presenças 
dos secretários de Turismo de 
Natal, Fernando Fernandes, e 
de Fortaleza, Alexandre Perei-
ra. O debate será mediado pelo 
jornalista e diretor da Argus 
Eventos, promotora do Fórum, 
Antônio Roberto Rocha.

Os dois eventos serão 
realizados, de acordo com os 
organizadores, seguindo todos 
os protocolos de biosseguran-
ça, de forma paralela e presen-
cial, no pavilhão Nísia Floresta 
do Centro de Convenções de 
Natal, com entrada e estacio-
namento gratuitos. Viagens, 
passeios, artesanato, cultura, 
gastronomia, agricultura fa-
miliar e negócios fazem parte 
da Feira que, neste ano, conta 
com novos destinos, exposito-
res de sol e mar, do agreste e 
das serras. Além de um palco 
de apresentações culturais, na 
área gastronômica, com atra-
ções folclóricas e de artistas 
potiguares.

Abertura do 1o Festival de Queijos em Soledade
Um grupo de 30 jornalistas 

e fotógrafos paraibanos, que in-
tegram os principais veículos de 
Comunicação do Estado (jornal, 
portais, rádios, Tvs e blogs) e estão 
instalados em João Pessoa, partici-
pa hoje de um fampress promovido 
pela Empresa Paraibana de Turismo 
(PBTur) e pela Prefeitura da cidade 
de Soledade. Um micro-ônibus 
vai transportar os profissionais 
de Imprensa para acompanhar a 
abertura do 1o Festival de Queijos 
de Soledade, município que está 
localizado na região do Cariri e 
fica a 165 km distante da capital, 
e busca incrementar a produção de 
laticínios e a gastronomia local. O 
evento é uma iniciativa da prefei-
tura local e tem os apoios da PBTur, 
Governo Federal e do Sebrae-PB.

O festival do Queijo vai ser 
realizado até o dia 18 (sábado) 
e está reunindo 17 produtores 
locais, que receberam uma ca-
pacitação dos técnicos do Sebrae
-PB sobre aperfeiçoamento na 
fabricação do produto. Segundo 

a divulgação do evento, a pro-
dução do queijo é o principal 
cartão postal da cidade, além 
de que passará a fazer parte da 
programação comemorativa pela 
fundação de Soledade. Neste ano 
a cidade está completando 136 
anos. A programação do evento 
prevê um Festival Gastronômico 
com a participação dos principais 
restaurantes da cidade, que irão 
preparar pratos à base de queijo. 
Ao todo serão um total de 30 bal-
cões para exposição e venda do 
produto, além de artesanato que 
ficarão dispostos em balcões insta-
lados na praça central da cidade.

A presidente da PBTur, Ruth 
Avelino, explica que a realização de 
um fampress é uma iniciativa corri-
queira na divulgação de roteiros e 
novos produtos turísticos. “O papel 
da PBTur, neste caso específico de 
Soledade, é convidar jornalistas 
paraibanos para conhecer a cidade, 
suas potencialidades econômicas e 
seus principais produtos turísticos. 
O festival que vai ter sua primeira 

edição é uma iniciativa que tem 
tudo para dar certo. Fácil acesso 
pela rodovia BR-230, pois Soledade 
fica na rota entre o litoral e o Ser-
tão, as pessoas passam de carro ou 
de ônibus pela cidade. Uma gastro-
nomia diversificada e artesanato. 
Ingredientes para um bom roteiro 
turístico. Tenho certeza que muitas 
pessoas conheciam Soledade ape-
nas por parar e degustar um café, 
um queijo ou uma tapioca e seguir 
viagem”, disse.

Na avaliação da executiva 
paraibana, o próximo passo é con-
vidar jornalistas especializados em 
Turismo  de outros estados para vi-
rem à Paraíba conhecer a produção 
de queijos especiais em Soledade. 
“Quem vai imaginar que uma 
região conhecida nacionalmente 
como uma das mais secas do Brasil, 
onde temos Cabaceiras como a Ro-
liúde Nordestina, a Festa do  Bode 
Rei, o lajedo do Pai Mateus, tenha 
uma cidade que produz queijos e 
outras iguarias a partir do leite de 
vaca?”, indaga Avelino.

 Além dos roteiros sol e mar, a PBTur vai divulgar também os atrativos pelo interior do Estado, como  os lajedos, a exemplo do Pai Mateus, em Cabaceiras

Foto: Roberto Guedes

No Hospital Metropolitano

Coxins ajudam na prevenção de lesão por pressão 
Com o objetivo de imple-

mentar ações preventivas para 
lesão por pressão (lPP) e redu-
zir o risco de edema/dor nos 
pacientes internos, as equipes 
de Terapia Ocupacional e de 
Enfermagem, por meio do la-
boratório de Tecnologia Assis-
tiva, realizaram a confecção e 
entrega de kits de coxins para 
posicionamento no leito, refle-
tindo na melhoria da qualidade 
de vida dos assistidos.

Para realizar um tratamen-
to de doença de alta complexi-
dade no Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, os pacien-
tes necessitam, em sua maioria, 
passar por períodos prolonga-
dos de internação, condição tal 
que pode provocar, entre ou-
tros, problemas circulatórios e 
dermatológicos, a exemplo da 

lesão por pressão (lPP). 
Internada há cerca de um 

mês na instituição para trata-
mento cardiológico, a aposen-
tada Maria Vicente, 82 anos, 
foi uma das primeiras contem-
pladas com o novo recurso. A 
filha, Geovana Santos, agradeceu 
à equipe pelo cuidado. “Minha 

mãe passou pela UTI, que já fica-
va deitada por um longo tempo, 
e graças a Deus e à equipe, saiu 
de lá sem nenhuma lesão, agora 
que está na enfermaria, eu com a 
ajuda das enfermeiras, continua-
mos cuidando dela, e essas al-
mofadas sem dúvidas vai ajudar 
nesse processo de prevenção. 

sou agradecida ao trabalho de 
toda equipe”, declarou.

De acordo com a coorde-
nadora da Terapia Ocupacio-
nal, Renata Gomes, os kits são 
compostos por cinco peças, 
destinando-se à prevenção das 
lesões nas regiões que incluem 
quadris, cotovelos, ombros, a 

parte traseira, tornozelos, cal-
canhares e cabeça. “Criamos os 
coxins de diferentes dimensões 
moldáveis, confeccionadas com 
material do tipo casca de ovo, 
e, para cobertura, foi utilizado 
um material impermeável que 
proporciona a higienização e 
reutilização por um tempo pro-
longado”, explicou a terapeuta.

A fase de desenvolvimento 
dos coxins percorreu em torno 
de dois meses, segundo a tera-
peuta Wendy Chrystyan, que 
também afirmou que durante 
o processo foram considerados 
os fatores de ergonomia, baixo 
custo e reutilização. “Desenvol-
vemos o produto atentando para 
medidas do uso confortável, e 
principalmente respeitando os 
aspectos antropométricos do 
paciente em escala padrão de 

pacientes adultos; e utilizamos 
recursos acessíveis, projetando
-os em materiais de fácil esteri-
lização para prevenir a propaga-
ção de infecções”, pontuou uma 
das responsáveis pela confecção.

Para a coordenadora do 
serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (sCIH) e Comissão 
de Pele, Adellucia silva, que 
também esteve envolvida no 
processo de criação dos coxins, 
a iniciativa, além de contribuir 
para redução de lesões por pres-
são, trará conforto e bem-estar 
ao paciente. “Respeitando os 
princípios anatômicos e pro-
tegendo as zonas de proemi-
nência óssea, já possuímos o 
bundles de lesão por pressão, 
uma ferramenta que auxilia no 
posicionamento do paciente 
no leito”, frisou.

Os coxins para posicionamento no leito refletem na melhoria da qualidade de vida dos pacientes internos

Fotos: Secom-PB
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Equipes estiveram numa casa no litoral sul, mas não localizaram o motorista, acusado de atropela e matar um motoboy

A Polícia Civil da Paraí-
ba está solicitando o apoio 
de órgãos de segurança de 
outros estados para captu-
rar Ruan Ferreira de Oliveira, 
motorista do automóvel Vo-
yage que atropelou e matou 
o motoboy Kelton Marques, 
de 33 anos. Nessa quarta-fei-
ra (15) o delegado Rodolfo 
Santa Cruz, encarregado das 
investigações, informou que 
o inquérito está praticamen-
te concluído e aguarda ape-
nas laudos que serão emiti-
dos pelo Instituto de Polícia 
Científica da Paraíba. 

Na manhã de ontem 
agentes da Polícia Civil esti-
veram em uma casa no Lito-
ral Sul do estado (locais não 
divulgados para não atrapa-
lhar as diligências) na ten-
tativa de localizar Ruan, mas 
não houve êxito na operação. 
“Não vamos parar. ele é con-
siderado foragido e por isso 
a prisão dele pode ocorrer a 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia pede reforço a outros
estados para prender Ruan

Homem é detido 
com dinheiro falso

Agentes da Polícia Federal 
prenderam nessa quarta-
feira (15) um homem com a 
quantia de R$ 2 mil em notas 
falsas. A prisão aconteceu na 
agência dos Correios, no bairro 
de Água Fria, em João Pessoa 
e para os policiais o homem, 
que não teve a identidade re-
velada, revelou ser funcionário 
público estadual e confessou 
ter adquirido as cédulas de um 
amigo que reside no Rio de 
Janeiro. A pena para esse tipo 
de crime pode variar de três a 
doze anos de reclusão.

Homem é flagrado 
furtando fios

Um homem foi preso em 
flagrante, na terça-feira (14) 
pela Polícia Militar na cidade 
de cidade de Catolé do Rocha 
no momento que furtava fios 
telefônicos em um poste de 
iluminação pública no bairro 
Tancredo Neves. Wilson Alves 
Diniz ainda estava com o ma-
terial furtado, cerca de doze 
metros de fio telefônico. O 
homem foi entregue na 18a 
Delegacia Policial junto com 
o material. A polícia está in-
vestigando a possível partici-
pação de outras pessoas.

Justiça decreta 
prisão de policial

Um policial militar, de iden-
tidade não revelada, teve a 
prisão preventiva decretada 
pelo juiz Manoel Gonçalves de 
Abrantes, da 1a Vara Regional 
Criminal de Mangabeira. O 
militar é acusado de estuprar 
a própria filha. A decisão aten-
deu pedido da promotora san-
dra Regina Paulo Neto, que 
alegou na denúncia que havia 
comprovação do abuso sexual 
contra a filha desde quando 
ela tinha 11 anos de idade, 
tendo o réu praticado recente-
mente novo abuso sexual. 

Curtas

qualquer momento”, disse o 
delegado.

Rodolfo Santa Cruz reve-
lou que a justiça determinou 
sigilo das investigações, no 
entanto e disse que o próprio 

inquérito já é realizado em 
sigilo porque muita coisa não 
pode ser divulgado. 

Ruan Ferreira de Oliveira 
está foragido desde a madru-
gada de sábado (11) após se 

envolver em violento aciden-
te, na Avenida Flávio Ribeiro 
Coutinho (Retão de Manaíra), 
em João Pessoa que provocou 
a morte do motoboy. No mo-
mento da colisão, o carro que o 

empresário dirigia estava a 163 
quilômetros e logo em seguida 
fugiu correndo aparentando 
nada ter sofrido, como mos-
tram imagens de câmeras de 
segurança. Ruan integra uma 

família influente da região de 
Catolé do Rocha, inclusive seu 
pai foi candidato a prefeito de 
Riacho dos Cavalos.

Para o delegado Luiz 
eduardo, que esteve no local 
do acidente, existem provas 
de que Ruan Macário, como 
também é conhecido, teria 
passado a noite bebendo, fa-
zendo uso de entorpecente. 
No interior do veículo foram 
encontradas latas de cerveja. 

Motoboys realizaram 
protesto, na noite de segun-
da-feira (13) no mesmo lo-
cal onde ocorreu o acidente 
que matou Kelton Marques. 
Na ocasião solicitaram mais 
segurança para aqueles pro-
fissionais, como também 
mais rigor na punição aos 
motoristas que dirigem em-
briagados, não respeitam os 
condutores de motos e pro-
vocam acidentes, muitos de-
les graves e até com mortes.

O protesto contou com 
as presenças de familiares 
da vítima, centenas de moto-
boys e amigos de Kelton.

Foto: Antonio David/Divulgação

O carro de Ruan Oliveira 
ficou praticamente destruído 
após o violento acidente; o 
motorista saiu correndo ileso

Execução

Preso em operação policial é morto em JP
Um homem identificado 

como José Marcelino da Silva 
Filho, de 31 anos, que já ha-
via sido preso na Operação 
Gabarito, foi executado na 
noite dessa terça-feira (14), 
na Avenida Hilton Souto 
Maior, em frente a um sho-
pping, bairro de Mangabeira, 
em João Pessoa. A polícia ain-
da não tem a motivação nem 
a identificação dos suspeitos 
de praticarem o crime. 

No levantamento reali-
zado pela polícia, ainda no 
local do crime, o autor dos 
disparos contra Marcelino 
estava como carona em uma 
moto, também não identifi-
cada, que se aproximou do 
veículo que era dirigido pela 

vítima e efetuou os disparos. 
ele foi atingido por seis tiros 
e morreu dentro do carro.

Para tentar identificar 
as características da moto, 
como também do autor dos 
disparos, a polícia está ten-
tando localizar câmeras de 
segurança nas imediações 
do local do crime.

“Diogo”, como a víti-
ma era conhecida, já havia 
sido preso pela Polícia Ci-
vil da Paraíba como envol-
vido em um esquema para 
fraudar concursos públi-
cos em 2017. No ano de 
2014, ele também foi pre-
so na cidade de Olinda, em 
Pernambuco, suspeito de 
participação na fraude de 

um concurso para auditor 
fiscal daquele município 
pernambucano.

O perito criminal Alde-
nir Lins disse que os dispa-
ros atingiram a cabeça, pes-
coço, torax e braço direito 
da vítima que morreu den-
tro do carro. Os tiros foram 
de pistola ponto 40 e “Dio-
go” ainda conseguiu dirigir 
o carro, mesmo ferido por 
cerca de 25 metros.

De acordo com o dele-
gado Rodolfo Santa Cruz o 
veículo que estava com José 
Marcelino pertence a uma 
mulher e não tem nenhuma 
restrição de roubo ou furto. 
existe a suspeita de que ele 
tinha um caso com a mulher. Operação Gabarito: Marcelino foi detido por fraude em concurso em 2017
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A Polícia Civil está in-
vestigando o assassinato 
de Mayara Gomes da Silva 
ocorrido no final da ma-
nhã da últma terça-feira, 
quando o esposo dela, Ge-
sildo Matias de Sousa, de 
44 anos, também foi ba-
leado e está internado, em 
estado clínico estável no 

Hospital de emergência e 
Trauma de João Pessoa. A 
motivação e a autoria des-
ses dois fatos ainda são 
desconhecidos.

Segundo levantamen-
to feito pela polícia, por 
volta das 11h o casal se-
guia de moto e, ao chega-
rem na Vila Regina, em Rio 

Mulher é assassinada e marido fica ferido

Outro crime
Uma troca de tiros entre um acusado de 

tráfico de drogas e a polícia acabou na morte de 
Reginaldo Egídio da Silva, de 32 anos. O caso 
aconteceu nessa terça-feira (14) no município 
de São José dos Cordeiros. Bruno Chato ou Bru-
no Boy era procurado desde o último domingo 
após um primeiro confronto com os policiais.

Segundo a polícia, o homem era ex-pre-
sidiário e tinha envolvimento com tráfico de 
drogas na região do Cariri. Baleado, a vítima 
foi socorrida pelos policiais militares para o 
Hospital Regional de Serra Branca, mas já 
chegou sem vida.

Segundo as informaões, Bruno Chato ou 
Bruno Boy, no último domingo, teria ‘furado’ 
um bloqueio montado pela Polícia Militar na 
cidade de Sumé quando efetuou disparos contra 
os policiais e conseguiu fugir até ser localizado 
anteontem.

Além de envolvimento com o tráfico de 
drogas, o ex-presidário também respondia 
processos por tentativa de homicídio. 

Tinto, foi surpreendido 
por homens que estavam 
em um veículo não iden-
tificado e um dos ocupan-
tes efetuou os disparos. A 
polícia acredita que o alvo 
seria “Hildo”, como Gesil-
do é conhecido.

Mayara morreu no 
local, enquanto que o ma-
rido ficou gravemente fe-
rido, sendo socorrido, ini-
cialmente para o Hospital 
Francisco Porto, em Rio 
Tinto, e em seguida trans-
ferido pelo helicóptero 
Acauã, da Polícia Militar 
para o Hospital de Trau-
mas da capital. Na unidade 
hospitalar de Rio Tinto ele 
foi atendido pelo médico 
Geraldo Carlos. O médico 
informou que “Hildo” foi 
ferido por arma de fogo 
na região torácica poste-
rior, sendo necessária sua 
remoção para o Hospital 
de Trauma.Gesildo está internado no Trauma e sua esposa foi morta a tiros
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Começaram a ser entregues, ontem, aos 223 municípios do estado, mais de 52 mil doses da vacina da Pfizer

Saúde distribui dose de reforço 
para população acima de 70 anos

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) iniciou ontem 
a distribuição de 52.068 do-
ses de vacina da Pfizer para 
realizar a dose de reforço na 
população acima de 70 anos. 
As vacinas serão encaminha-
das para os 223 municípios 
paraibanos. A estimativa do 
público para dose de reforço 
é de 277.846 pessoas, entre 
idosos e imunossuprimidos, 
que serão vacinados logo 
que os imunizantes cheguem 
ao estado. 

A distribuição das va-
cinas para reforço leva em 
consideração a Resolução 
CIB nº 167 aprovada, nesta 
terça-feira (14), que deter-
mina o uso de 50% das do-
ses 1 (D1) Pfizer, que che-
guem dentro da estimativa 
da população maior de 18 
anos, para distribuição da 
dose de reforço a partir da 
50ª pauta. Para o secretário 
de Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros, a medida se faz 
oportuna para que popula-
ção mais vulnerável ao ví-
rus seja protegida com uma 
dose extra da vacina.

“Vamos realizar esta 
dose de reforço conforme 
previsto no Plano Nacional 
de Imunização, que determi-
na a aplicação na população 
idosa acima de 70, desde que 
tenha completado o esque-
ma vacinal há 6 meses, seja 
com a segunda dose ou com 
dose única. A medida visa 
proteger a parcela da popu-
lação que pode ter a forma 
mais agravada do vírus, mes-
mo com o esquema vacinal 
completo”, ressalta.

A dose de reforço deve ser aplicada com imunizante da Pfizer, independente das vacinas utilizadas anteriormente, sendo pos-
sível a intercambialidade entre os laboratórios Astrazeneca, Coronavac e Janssen. Estão enquadrados neste grupo prioritário:

1) Todos os idosos acima de 70 anos – o reforço deverá ser administrado 6 meses após a última dose do esquema vacinal (segunda dose ou dose única), 
independente do imunizante aplicado.

2) Pessoas com alto grau de imunossupressão: I - Imunodeficiência primária grave; II - Quimioterapia para câncer; III - Transplantados de órgão sólido ou 
de células tronco hematopoiéticas; (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4 <200céls/mm3; V - Uso de 
corticóides em doses 20 mg/dia de predinisona, ou equivalente, por 14 dias; VI - uso de drogas modificadoras da resposta imune (Metotrexato, Leflunomida, 
Micofenolato de mofetila, Azatiprina, Ciclofosfamida, Ciclosporina, Tacrolimus, 6-mercaptopurina, biológicos em geral e inibidores da JAK).

3) Indivíduos com alto grau de imunossupressão, o intervalo para a dose de reforço deverá ser de 28 dias após a última dose do esquema básico.

Grupos prioritários

A Agência Executi-
va de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba 
(Aesa) realiza hoje, de 
forma on-line, a capaci-
tação Enquadramento 
dos Corpos D’Água no 
Estado da Paraíba. De 
acordo com a minis-
trante da atividade, a 
doutora em engenharia 
civil e ambiental, Marie 
Eugénie Malzac, o en-
quadramento é um dos 
instrumentos da Política 
Nacional dos Recursos 
Hídricos. “Ele serve para 
o planejamento da ges-
tão de corpos d’água”, fri-
sou. O instrumento busca 
assegurar às águas uma 
qualidade compatível com 
os diversos usos aos quais 
foram destinadas. 

Outro objetivo é 
diminuir os custos de 
combate à poluição das 
águas, mediante ações 
preventivas permanen-
tes. Para se fazer o en-
quadramento leva-se 
em conta uma série de 
itens, entre eles está o 
monitoramento da qua-
lidade da água dos rios 
e açudes.

Aesa discute
combate 
à poluição 
das águas
Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Decreto estadual

Proibida a presença de torcedores nos estádios  

O decreto estadual 
41.610/21, do Governo 
da Paraíba estende por 
mais 15 dias a validade 
das medidas restritivas 
em vigor desde o início 
deste mês, conforme o de-
creto 41.570 do dia 31 de 
agosto. A prorrogação foi 
publicada no Diário Ofi-
cial do Estado (DOE) desta 
quarta-feira (15), no qual 
o governador João Azevê-
do prioriza a contenção do 
contágio com a nova va-
riante da covid-19, a Del-
ta, que já está circulando 
por cidades paraibanas.

Em relação ao públi-
co em estádios de futebol 
da Paraíba, continua proi-
bida a presença de torce-
dores em arquibancadas 
durante as partidas. De 
acordo com o gerente exe-
cutivo das unidades de es-
portes descentralizadas, 
até o dia 30 de setembro 
os jogos acontecerão sem 
a presença de público pa-
gante. “Seguiremos as de-
terminações do decreto 
estadual e os jogos  da se-
leção feminina brasileira 
de futebol acontecerão às 
portas fechadas, tanto em 

Campina Grande quanto 
na capital”, explica Harlen 
Vilarim. 

A manutenção das 
prevenções também é 
para cumprir as orienta-
ções da Organização Mun-
dial da Saúde anunciadas 
desde março do ano pas-
sado. Segundo a OMS, as 
mutações do vírus pos-
suem um maior poder de 
propagação e infecção no 
organismo dos seres hu-
manos. 

Sobre as flexibiliza-
ções anteriores, todas 
permanecem autoriza-
das, como o retorno das 
aulas no modelo híbrido 
(presenciais e virtuais) da 
rede pública estadual de 
ensino. Capacidade de até 
50% em bares, lanchone-
tes, lojas de conveniência, 
restaurantes, supermer-
cados, espaços de festas e 
reuniões, em que todos só 
podem funcionar diaria-
mente das 6h às 24h. Após 
esse horário, fica liberado 
apenas para entrega em 
domicílio ou retirada no 
local (take away).

Missas e cultos tam-
bém devem acontecer 
seguindo os protocolos 
sanitários da Secretária 
Estadual de Saúde (SES

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

-PB) e Vigilância Sanitá-
ria dos municípios, com 
aferição de temperatura 
e uso de álcool em gel. As 
atividades sociais ou es-
pirituais também devem 
continuar cumprindo es-
sas determinações.

O funcionamento de 
academias, escolas de es-
portes e atividades físicas, 
cinemas, teatros e circos 
também seguirão rece-
bendo público de até 50% 
da capacidade do local, 
até o fim deste mês. Esta 
determinação também 
é válida para shoppings 
centers e centros comer-
ciais, inclusive nas praças 
de alimentação.

Lojas e estabeleci-
mentos do setor de ser-
viços permanecem com 

liberação para atender até 
10 horas seguidas, porém 
mantendo o distancia-
mento entre os clientes, 
sem aglomerações. O se-
tor da construção civil se-
guirá funcionando das 7h 
às 17h, conforme o último 
decreto estadual. 

As medidas sanitárias 
para conter a propagação 
da covid-19 e suas varian-
tes (cepas) também conti-
nuam sendo válidas para 
creches, hotéis, pousadas, 
hostels, indústrias e em-
presas de atendimentos 
de call center.

Todas essas diretri-
zes fazem parte do plano 
‘Novo Normal Paraíba’ 
para retomada gradual 
das atividades econômi-
cas do estado.

FiquE AtEnto! 

n É obrigatório o uso de máscaras
n Higienização das mãos
n Distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas
n Só está permitido a ocupação de até 50% da 
capacidade em supermercados, bares, restauran-
tes, lanchonetes, salões de beleza, escolas, espa-
ços de festas e shoppings centers
n Aferição de temperatura na entrar de estabe-
lecimentos comerciais, escolas, igrejas, clínicas, 
hospitais e demais estabelecimentos comerciais e 
de serviços

JP aumenta flexibilização

Em novo decreto, a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa flexibiliza algumas medidas que es-
tavam sendo adotadas anteriormente. Na publi-
cação, autorizada pelo prefeito Cícero Lucena no 
Semanário Municipal, com validade até o próximo 
dia 30, estão liberados: menor distanciamento 
entre as mesas e cadeiras em bares e restauran-
tes; retorno de público aos estádios de futebol e 
ginásios esportivos e a volta das aulas da rede 
pública municipal e privada de forma híbrida ou 
remota com capacidade de 50% dos alunos com 
distanciamento de 1 metro.

 Em relação ao público nos estádios e gi-
násios, o decreto enfatiza a exigência de apresen-
tação do cartão de vacinação com, pelo menos, a 
comprovação da primeira dose da vacina contra 
a covid-19. Também fica estabelecido o uso obri-
gatório de máscaras, disponibilização de álcool 
70%, verificação da temperatura corporal, proi-
bição de venda e consumo de bebidas alcóolicas 
e outros protocolos determinados pela Gerência 
de Vigilância Sanitária da capital paraibana.

 O atendimento em bares e restaurantes 
segue das 6h até a meia-noite, com o novo dis-
tanciamento de 1 metro entre as mesas, mas a 
capacidade de 50% segue mantida. Apresentação 
com até cinco músicos pode acontecer, mas con-
tinua proibida a realização de shows. Nas praias 
e parques, não é permitida a aglomeração de 
pessoas na orla e nem nas calçadas.

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

A medida visa proteger a parcela 
da população que pode ter a forma 
mais agravada do vírus, mesmo 
com o esquema vacinal completo

Foto: Roberto Guedes
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Volta do Carnaval?
Hoje, a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) reúne 
as entidades carnavalescas para começar a discussão em torno 
do planejamento do evento para o próximo ano. Página 12 Fo
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O fotógrafo paraibano 
Gustavo Moura é o único 
brasileiro a participar da ex-
posição internacional Nova 
Fotografia Iberoamericana, 
evento produzido pelo Club 
Ibero-América Viena, na Áus-
tria. A mostra será aberta hoje 
e ficará disponível para visita-
ção por um mês no Instituto 
Cervantes – Palais Wiener von 
Welten. Com três trabalhos 
de Gustavo Moura que retra-
tam o futebol praticado nas 
várzeas, a mostra conta com 
36 fotografias de 27 artistas 
contemporâneos de 17 países 
da América do Sul, América 
do Norte, América Central e 
Caribe, Andorra, Espanha e 
Portugal.

“Ser o único brasileiro é 
um fato surpreendente em 
um país onde a fotografia é 
tão brilhante. Isso, por si só, 
me deixa bastante honrado e 
satisfeito”, destaca o fotógrafo 
pessoense sobre a mostra, 
que busca romper com os pa-
drões estéticos eurocêntricos, 
ampliando a geografia cultu-
ral através das imagens que 
demonstrem as singularida-
des, interesses e conquistas 

na ciência e arte dos países 
participantes. “São pessoas 
que fazem trabalhos autorais 
e que não estão entre um gru-
po de pessoas que têm o seu 
trabalho muito divulgado e 
amplamente conhecido”, ex-
plica Moura sobre estar na 
vitrine da Nova Fotografia 
Iberoamericana. “Quem tem 
40 anos de trabalho não é 
novo pelo tempo, é novo pela 
novidade do olhar menos pre-
visível e ensaios pouco conhe-
cidos”. 

“A pelada é uma espécie 
de futebol que se joga ape-
sar do chão. Nesse esporte 
descampado, todas as linhas 
são imaginárias – ou flutuan-
tes”, como escreveu Chico 
Buarque, ou como fotografa 
Moura. Ele desenvolve um 
trabalho autoral de natureza 
documental. “Eu faço um en-
saio, que chamo de Futibas e 
Peladas, que é sobre o futebol 
popular e que acontece den-
tro do rio, na beira da praia 
ou em qualquer terreiro que 
se encontra”, descreve o fo-
tógrafo, que desenvolve esse 
ensaio há quase 20 anos, ten-
do inclusive publicado o livro 
A primeira luz do sonho, no 
qual revela esse olhar para o 
futebol da periferia.

As três imagens em pre-
to e branco publicadas nesta 
página foram escolhidas pela 
curadoria da mostra, na qual 
duas delas são analógicas. 
Apenas a fotografia na qual 
a composição é feita com as 
duas traves em planos dife-
rentes em um lugar vazio é 
digital. Já a foto em destaque, 
na qual o futebol é praticado 
no leito de um rio e as traves 
possuem linhas quase abs-
tratas, tal qual a silhueta do 
goleiro que se estica para al-
cançar a bola, foi a vencedora 
do concurso fotográfico Leica, 
em 2003.

“Tem alguns temas que 
me acompanham a vida in-
teira e são recorrentes no que 
eu faço. A pelada é um deles, 
os circos populares do Nor-
deste são outros”, enumera 
Gustavo Moura, que tem na 
riqueza cromática do univer-
so regional o fator principal 
que fundamenta sua obra, tra-
balhando prioritariamente 
com a luminosidade da região 
Nordeste do Brasil. 

A fotografia laureada 
pelo concurso Leica há oito 
anos parece unir em um só 
plano dois temas recorren-
tes na carreira de Moura: o 
futebol e o rio. O fotógrafo 

realizou no ano passado o 
trabalho Braços de rio, abra-
ço do oceano, projeto que 
documenta a vida em torno 
do Rio Paraíba, que nasce em 
Monteiro e deságua em Ca-
bedelo. “O povo não conhece 
esse rio. Eu sempre tive essa 
curiosidade. Quando percebi 
que as pessoas não sabem da 
importância hídrica e econô-
mica que esse rio representa 
para o Estado, decidi dedicar 
meu olhar para documentar o 
Rio Paraíba”. A iniciativa che-
gou a ganhar uma publicação 
com 300 exemplares dessa 
obra, mas que não encerra 
o ensaio criado por Moura. 
“Esse projeto ainda está em 
desenvolvimento porque o 
meu objetivo principal com 
ele é fazer todo o ensaio com 
fotografia analógica em preto 
e branco”, explica ele, que foi 
funcionário da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
por 38 anos.

Medalha da ALPB
Em reconhecimento às 

quatro décadas de fotografia, 
a Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) vai conferir 
a maior honraria da cultura 
para Gustavo Moura, conce-
dendo a Medalha Augusto dos 

Anjos ao paraibano em ceri-
mônia no dia 30 deste mês. 
“Isso é algo que eu jamais 
imaginei”, surpreende-se o 
fotógrafo que deve marcar a 
celebração deste momento de 
sua carreira com o lançamen-
to de um projeto editorial. O 
projeto é de autoria da depu-
tada estadual Estela Bezerra. 

“Eu sempre fui muito 
identificado com o mercado 

editorial, porque acredito que 
o que fica e deixa seu nome 
na história é, ou ser um foto-
jornalista e ficar publicando 
diariamente, ou realizar tra-
balhos autorais com o objeti-
vo de publicar livros”, conta o 
pessoense. “A minha história 
é uma história bem-sucedida, 
considerando que neste mo-
mento eu estou onde estou”, 
considera Gustavo Moura.

PB representa o país 
em mostra na Àustria 
Fotógrafo Gustavo Moura é o único brasileiro em exposição internacional 

Registro do futebol popular que acontece 
até dentro do rio, vencedor do concurso 
fotográfico Leica, em 2003

Foto: Gustavo Moura/Divulgação

Fotos: Gustavo Moura/Divulgação

Artes visuais

Exposição na capital fala sobre afrodescendência
Amanhã, a partir das 

16h, no Casarão 34, loca-
lizado no Centro Histórico 
de João Pessoa, será aber-
ta a exposição Árvore Ge-
nealógica, da artista visual 
Natália Araújo. A mostra 
fotográfica gratuita segue 
até o dia 1º de outubro. 
No vernissage, haverá uma 
performance e uma inter-
venção com pinturas que 
expressam a realidade dos 
afrodescendentes.

Árvore Genealógica 
tem como mote principal 
o conceito de memória e é 
composta por fotografias 
e uma instalação formada 
por frases, nas quais a ar-

tista aborda a questão da 
diáspora negra. “Vamos 
levar ao público uma ex-
posição que fala sobre os 
afrodescendentes numa 
visão contemporânea e 
também sobre a mulher 
negra”, declarou Natália 
Araújo, que considera im-
portante movimentar o 
local neste momento em 
que, aos poucos, os equi-
pamentos voltam a reali-
zar suas atividades.

As fotografias que 
compõem o projeto fazem 
parte de um álbum de fa-
mília da expositora, que 
estragaram com o passar 
do tempo. As fotos acaba-
ram ganhando uma tex-
tura diferenciada, nas pa-

lavras de Vivian Santos, 
coordenadora do Casarão 
34: “É um momento refle-
xivo, em que ela relembra 
seus antepassados que ti-
veram a memória esqueci-
da. Ela é uma artista negra 
e vai trazer essa ideia de 
identidade”, analisou.

“Essa exposição abre 
um novo ciclo que a Fun-
jope está dando para o Ca-
sarão 34”, declarou o dire-
tor executivo da Fundação 
Cultural de João Pessoa, 
Marcus Alves.“Temos a fe-
licidade de poder garantir 
a mostra da Natália, que foi 
vencedora de um concurso 
realizado em 2019 e que 
tinha sido esquecida na 
gestão anterior. Nós temos 

o compromisso de tornar 
público esse trabalho que 
traz uma temática forte, 
delicada e bonita”.

A exposição Árvore Ge-
nealógica fica aberta de 
segunda a sexta-feira, sem-
pre das 9h às 17h. Por con-
ta dos protocolos de saúde, 
o acesso é controlado para 
evitar aglomeração. Tam-
bém é exigido o uso de 
máscara no local.

Natália Araújo já ex-
pôs suas obras em exposi-
ções coletivas como Peque-
no Encontro da Fotografia, 
em Recife (PE), bem como 
em exposição privada de 
São Paulo, e na Galeria La-
vandeira, na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB).

Da Redação

Exemplo da 
exposição ‘Árvore 
Genealógica’, da 
artista Natália 
Araújo, que será 
lançada amanhã, 
no Casarão 34

‘Futibas e Peladas’ 
é um ensaio 
desenvolvido pelo 
paraibano há 
quase 20 anos, 
rendendo até um 
livro sobre o tema
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Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Trabalhos de Moura (acima), que retratam o futebol nas 
várzeas, fazem parte da ‘Nova Fotografia Iberoamericana’, 
que conta com 27 artistas de 17 países das Américas, Caribe, 
Andorra, Espanha e Portugal
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Completamente alucinado de amor pela atriz 
irlandesa Harriet Smithson, o compositor Hector 
Berlioz decidira chamar sua atenção anunciando 
largamente na imprensa francesa que apresen-
taria “algo impactante, nunca visto em música”. 
Alarde que o fazia supor a presença dela na es-
treia de sua sinfonia.

Ele nem supunha que, no futuro, outros tan-
tos impactos de sua autoria marcariam a histó-
ria com grandes páginas da literatura musical 
como a ópera ‘Os Troianos’, baseada na Eneida 
de Virgílio; ‘A Danação de Fausto’, lenda dramá-
tica inspirada em Goethe; A sinfonia coral ‘Ro-
meu e Julieta’ e o drama cômico ‘Beatriz e Be-
nedito’, ambos sobre obras de Shakespeare; os 
poemas A Infância de Cristo e O Carnaval Roma-
no, a sinfonia para viola e orquestra intitulada 
‘Haroldo na Itália’, que fez Paganini se ajoelhar 
diante dele, na estreia, em frente à orquestra, e 
proclamá-lo publicamente como “gênio e herdei-
ro de Beethoven”. Sem falar no estupendo ‘Re-
quiem’, que foi apresentado suntuosamente em 
Les Invalides (Paris), com imensa repercussão, 
obra sobre a qual Berlioz se referiu como favo-
rita: “Se eu fosse ameaçado com a destruição de 
todos os meus trabalhos excepto um, eu deve-
ria implorar misericórdia para a Missa dos Mor-
tos”. Não surpreende aceitar que a ele se refiram 
como o compositor francês mais interpretado e 
cortejado fora da França.

Em 5 de dezembro de 1830, às duas da tar-
de, estreia a ‘Sinfonia Fantástica’, com o subtítulo 
‘Episódio da Vida de um Artista’, no Conservatório 
de Paris. A afeição obsessiva de Berlioz continua-
va tão intensa que o horário incomum da avan-
t-première foi escolhido porque, na noite daquele 
mesmo dia, o autor iria à Opéra-Comique assistir 
a mais uma atuação de Harriet.

Três dias depois, eles são enfim apresentados 
um ao outro. Entretanto, só após três anos, ela fi-
nalmente cede aos galanteios do ardoroso fã, já 
célebre pelo grande sucesso obtido, mais como 
musa da sinfonia do que pelo teatro. Finalmente, 
casam-se em 1833. Infelizmente, foi uma união 
tendente ao fracasso que sobrexistiu a dificulda-
des idiomáticas e outras diferenças apenas du-
rante sete anos.

No programa autobiográfico e na história 
dessa peça ficam claros os sintomas da monoma-
nia em Berlioz, que teriam se agudizado ao pon-
to de suscitar ideias suicidas. Em um instante de 
loucura, ele (ou o personagem da ideia narrada) 
teria resolvido dar cabo à própria vida ingerindo 
uma grande quantidade de ópio. Não se sabe exa-
tamente se o episódio foi vivenciado por ele sob 
delírio criativo, como propósito da concepção mu-
sical ou se ocorreu de fato por alucinação opiácea. 
A obra reflete com autenticidade o impressionan-
te imaginário das várias experiências e estados 
emocionais dramáticos vividos em consequência 
da arrebatadora paixão.

(Continua na próxima semana)

O triunfo do 
delírio (III)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Para a confreira Maria do Socorro Aragão, com a minha 
mais comovida solidariedade.

Desde que li Ascendino Leite pela primeira vez nas ca-
tivantes páginas do livro Sol a Sol Nordestino, tornei-me um 
admirador crescente da obra do grande prosador paraiba-
no, consagrado autor de uma modalidade de manifestação 
da literatura a que a Teoria Literária tem cognominado de 
Jornal Literário. Jornal Literário, singularíssimo gênero que 
o mestre sertanejo elevou às culminâncias da perfeição, dele 
fazendo um dos mais belos capítulos da pluralmente diversi-
ficada História da Literatura Brasileira. 

No lúcido e preciso ensaio que consagrou à obra do 
criador de Os Dias Esquecidos, o crítico literário paraiba-
no Hildeberto Barbosa Filho sinalizou para os aspectos 
teóricos essenciais que matizam o assumidamente errático 
gênero catalogado como Jornal Literário, que se configura 
numa escritura estética híbrida, estilhaçada em sua com-
posição estrutural interna, bem como enamorada, liberta-
riamente, dentre outros modos de constituição da feno-
menologia estética, do diário íntimo, das memórias, das 
confissões, da crônica, do ensaio, da crítica ligeira e timbra-
da pelas cores do impressionismo, das notações líricas do 
cotidiano, do cultivo, enfim, de um registro linguístico que, 
frequentemente poético em suas subjetivistas e anticanô-
nicas formulações verbais, anela, na esteira do que foi pre-
conizado por Anatole France para a conceituação da crítica 
literária, constituir-se numa espécie de passeio da alma 
pelos escorregadios dorsos do real. E, como todo passeio 
que se preza, aqui os ingredientes primaciais do roteiro 
empreendido pelo escritor Ascendino Leite ancoram no 
porto da liberdade mais ostensivamente vivenciada, sem 
restrição de espécie alguma. O mundo da linguagem e a 
linguagem do mundo dialetizam-se em incursionamentos 
temáticos verdadeiramente ziguezagueantes.

Sol a Sol Nordestino chama a atenção já pelo título 
que, ao fim e ao cabo, vincula o escritor ao chão no qual 
está inserido; e do qual retira motivos e motivações para a 
construção de um peculiar processo de elaboração textual. 
Em Sol a Sol Nordestino, no qual encontramos memoráveis 
páginas emolduradas pela força de meditações sobre a vida 
e sobre os indecifrados mistérios que a adornam, Ascen-
dino Leite, conduzido pelo convincente poeta que sempre 
foi; e pelo competente prosador que nunca deixou de ser, 
percorre variadas sendas da realidade. Realidade essa que, 
mais que observada com vigilante e sensível olhar, foi vi-
venciada em toda a sua intensidade, sendo, a meu ver, uma 
das mais relevantes, a que o ligou, indeslindavelmente, às 
geografias múltiplas do Nordeste, seu berço e sua campa, 
porta de entrada e de saída do tanto deleitoso quanto an-
gustiante enigma do existir.

Além do congênito telurismo que ontologizou o seu ser
-estar no mundo avulta, na escritura engendrada por Ascen-
dino Leite, conforme postulações ensaísticas de Hildeberto 
Barbosa Filho, a paixão de ver e de sentir o mundo, paixão 
essa que é mediada pelo impactante vigor da leitura, código 
que atravessa todos os vãos e desvãos do tocante livro, do 
notável escritor paraibano. Por esse patamar, os territórios 
isotópicos do ver e do sentir entrelaçam-se amorosamente, 
de modo a cartografar as figuras de um narrador que jamais 
se relaciona com o mundo como se fosse um mero especta-
dor, mas sim como aquele que faz do saber de experiências 
feito, como diria Luiz Vaz de Camões, a carne viva e a nervu-

ra essencial do seu ato-processo de percepção e de transfi-
guração da realidade.

Ascendino Leite, conforme sinalizado, exibe, numa pri-
meira visada crítica, um indisfarçável componente telúrico, 
que vinca, inarredavelmente, o escritor, às suas cultivadas 
raízes geográficas, das quais ele nunca se afastou, antes, 
delas retira a seiva e o sumo das suas numerosas e multipli-
cadas vivências interiores mais profundas. Aliás, é da vida 
interior, com todos os seus matizes e especificidades, que se 
nutre a multidirecional linguagem que mapeia os bastidores 
do ensolarado universo verbal posto em cena pelo criador 
de O Velho do Leblon.

Assim como já o fizera com Notas Provincianas, todo ele 
fincado no porto do que se convencionou chamar de crítica 
impressionista, aqui o mestre Ascendino Leite incursiona 
por obras, autores, cenas e cenários da cultura brasileira, em 
tudo imprimindo o indelével selo da sua refinada sensibili-
dade e arguta inteligência, também das suas críticas, muitas 
vezes, mordazes, acompanhadas de fina ironia. Ascendino 
Leite, ao acumpliciar registros diversos do cotidiano, à luz, 
de diversificadas modulações tonais, na captação e repre-
sentação da realidade, revela-se um espírito tanto afeito ao 
cultivo da solidão mais profunda quanto ao desfrute, com 
ponderada parcimônia, da convivência com o outro, com o 
qual estabelecemos, no escorregadio palco do cotidiano, a 
dialogicidade de que carecemos para não resvalarmos na 
angustiante e comum vala do insulamento radical. 

Em Sol a Sol Nordestino, vislumbro a dimensão emi-
nentemente subjetiva que preside a peculiar cosmovisão 
que confere indisfarçável identidade estética e existencial 
ao universo criado por Ascendino Leite. Nesse particular, 
em acendrada postura confessional, o escritor assim se 
pronuncia: “como conceber-se que se possa ver a vida de 
fora, se estamos dentro dela e por ela envolvidos, antes, 
agora e para sempre? O essencial é enchê-la de tudo e de 
nós mesmos”.  Subjaz às palavras do escritor uma particu-
lar poética, à luz da qual se percebe que a ontologia íntima 
do artista é radiografar a realidade para além do imedia-
tamente visível, do que se oferece, enganosamente, nas 
fímbrias epidérmicas do real. Essa visão íntima, do ser das 
coisas e das coisas do ser, que conduz o escritor ao centro 
nevrálgico da vida, ao âmago de tudo quanto existe, pro-
duz, inevitavelmente, a desconfortável experiência da dor, 
do sofrimento, roçante do que Miguel de Unamuno chamou 
de “o sentimento trágico da existência”.

Por esse viés, percorre as páginas de Sol a Sol Nordes-
tino, nas quais Ascendino Leite se ilumina e nos ilumina, 
um forte timbre de melancolia, a reger a sinfonia de uma 
existência, não raras vezes, tocada pela áspera mão do 
sofrimento, ora derivado de questões de matéria política, 
ora decorrente da própria dor do existir, da qual o escritor se 
instrumentalizou para, transfigurando-a, transcendê-la, ao 
editorá-la no mágico reino das palavras.

Num dos mais belos sonetos da sua competente lavra, 
o poeta simbolista português Camilo Pessanha, ao reportar-
se à dor, afirmou que “sem ela o coração é quase nada / um 
sol onde expirasse a madrugada / porque é só madrugada 
quando chora”. Com a dor do viver e com o viver da dor, As-
cendino Leite compôs uma obra tão bela quanto balsâmica, a 
fim de retratar, ainda com o imenso poeta português, “a dor 
humana, a insigne dor humana”. Homem de letras em sua 
expressão mais genuína, Ascendino Leite conferiu luminosa 
dignidade às letras paraibanas.

Ascendino Leite e o
‘Sol a Sol Nordestino’

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Compositor francês Hector Berlioz (1803-1869): “Herdeiro de Beethoven”

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

Após um hiato de um 
ano e meio longe das apre-
sentações musicais aber-
tas ao público, o cantor e 
compositor Yuri Carvalho, 
juntamente com sua ban-
da, voltam à cena musical 
de João Pessoa de maneira 
presencial. A apresentação 

do retorno aos palcos será 
Eterno Aprendiz - Yuri can-
ta Gonzaguinha. Trata-se de 
uma live-show que acontece-
rá hoje, a partir das 20h, no 
Buckminster Restaurante 
(Av. Fernando Luiz Henri-
ques dos Santos, 2650 - Jar-
dim Oceania), localizado no 

Bessa. O local é aberto e pos-
sui ventilação natural. 

No repertório, grandes 
sucessos do homenageado, 
como ‘Grito de Alerta’, ‘Guer-
reiro, menino’, ‘Sangrando’, 
‘Lindo lago do amor’, ‘Explo-
de Coração’, além de diver-
sos sambas, tais como ‘É’, ‘O 
homem falou’, ‘Vamos à luta’ 
e ‘O que é o que é?’, entre ou-
tros hits estão na seleção da 
apresentação com uma nova 
roupagem: reggae, xote, bossa 
nova, balada e rock’n’roll

Na ocasião, Eterno 
Aprendiz será gravado em 
formato audiovisual e será 
transmitido no streaming 
do YouTube, através do canal 
oficial do músico paraibano 
(www.youtube.com/Yuri-
CarvalhoOficial), no próximo 
dia 22, marcando a data de 
nascimento do homenagea-
do, Luiz Gonzaga Júnior, o 
Gonzaguinha. 

Os ingressos estão à 
venda no site Sympla e po-

dem ser adquiridos de ma-
neira antecipada à data da 
apresentação, com  uma 
promoção para os vacina-
dos, basta usar o Código Pro-
mocional “VEMVACINAD1” 
e ganhará 5% de desconto. 
Já para aquelas pessoas 
cujo ciclo de vacinação já 
foi concluído, use o “VEM-
VACINAD2” e ganhará 10% 
de desconto. Contudo, para 
efetivar a promoção, o es-
pectador deverá apresentar 
seu cartão de vacinação na 
entrada do evento. 

Yuri Carvalho reestreia hoje com o 
show ‘Eterno Aprendiz’, na capital

Foto: Divulgação

Yuri (à dir.) e banda retornam com músicas em homenagem a Gonzaguinha

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial do Sympla 

para os ingressos



Cultura

Criada para perpetuar as letras da Paraíba, a 
Academia Paraibana de Letras (APL) completa 80 
anos. No dia 14 de setembro de 1941, com retar-
do de quase cinco décadas em relação à Academia 
Brasileira de Letras, um grupo reduzido de ho-
mens dedicados ao uso da palavra escrita achou 
oportuno criar uma instituição para eternizar as 
tradições literárias de nossa terra àquela época 
reverenciada em todo o País, sobretudo pela pro-
dução de José Lins do Rego, Augusto dos Anjos e 
José Américo de Almeida.

Recordo instantes vividos nesta vetusta “Casa 
do Saber da Paraíba”, desde quando cruzei seus 
umbrais com uma pauta nas mãos para entrevis-
tar o presidente Luiz Augusto Crispim. Com pas-
sos vagarosos, adentrei pelos salões com paredes 
cobertas de fotos de seus fundadores, patronos e 
homenageados, observando o ambiente encanta-
dor, sem piscar o olho para melhor guardar ima-
gens que encheram a todos de admiração.  Fidalgo 
e dândi, Crispim ofereceu o abraço na extensão do 
convívio da redação do jornal O Norte, onde ele 
era mestre da crônica e no copidesque de textos 
e eu, aprendiz da crônica, que buscava a uniformi-
dade da escrita.

Depois de conhecer a paisagem interna da Aca-
demia naquela tarde, passei a frequentar com mais 
assiduidade os eventos ali realizados, acompanha-
va a chegada de cada novo sócio. Observador silen-
cioso, sempre torci para que as gotas de sabedoria 
espalhadas pelos seus integrantes respinguem nas 
mentes e alimentem a alma de jovens para que des-
cubram os caminhos das letras e das artes. 

Há décadas a Casa de Coriolano de Medeiros 
revela o silêncio dos livros, testemunha debates 
enriquecedores à formação da memória cultural da 
Paraíba. Sempre atualizada com as manifestações 
culturais, traz para junto de si o debate cultural, 
de modo a estimular a continuidade do estudo das 
letras e das ideias.

Se José Américo e Celso Furtado trouxeram a 
visibilidade nacional para a Academia, com Ariano 
Suassuna aumentou a admiração de todos por esta 
Casa das Letras. Falo destes sem esquecer os inte-
grantes do atual quadro que galgaram a glória aca-
dêmica, que exibem talento nas artes.

No convívio com alguns acadêmicos, robusteço 
meu labor de leitor, de escritor preguiçoso e cronis-
ta aprendiz, tentando entender o valor de cada um 
para nossa cultura.  

Que os saberes que emanam desta Casa se es-
palhem por toda a Paraíba, estimulem o gosto pela 
leitura, suscitem emoções que os livros e as artes 
proporcionam. 

Desde a primeira reunião até os tempos atuais, 
guardiã de nossa língua, a Academia agasalha o 
pensamento literário de seus integrantes nos mais 
esparsos campos do saber, e daqueles que fizeram 
merecedores de integrar a sua biblioteca.  

No aniversário de 80 anos, com os saberes 
emanados nos compêndios e livros abordando 
variados temas, guardados entre suas paredes, a 
APL continue abrindo caminhos para a pacifica-
ção do espírito. Quis o destino que as comemo-
rações desta data fossem comandadas por uma 
mulher do nível intelectual da professora Ângela 
Bezerra de Castro.

Os 80 anos
da APL

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista
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Colunista colaborador

Foto: Edson Matos

Fachada da sede da Academia Paraibana de Letras, no centro da capital

Música

‘Flowers in Bloom’, do 
cantor e compositor parai-
bano Severino Ayres, foi pre-
miada como terceira melhor 
canção na edição de 20 anos 
do eFestival, realizado em 
São Paulo.

O artista, que também é 
médico e professor universi-
tário, concorreu na categoria 
‘Profissionais de Saúde’ com 
outros 10 finalistas, após 
passarem pelo crivo da cura-
doria composta pelo jorna-
lista Carlos Calado, da Folha 
de S.Paulo, e pelo maestro 
Ruirá Duprat, ganhador do 
Grammy americano e coor-
denador artístico das turnês 
brasileiras do italiano An-
drea Bocelli. A fase final ocor-
reu ao longo do mês passado, 
por meio de voto popular, e 
os vencedores foram divul-
gados nesta semana.

Faixa do mais recente 
álbum de Severino Ayres, 
Grown Up Emancipation 
(2019), ‘Flowers in bloom’ 
mistura indie rock com mú-
sica celta. Para ser subme-
tida ao festival, foi gravada 
uma versão ao vivo, no home 
estudio do músico em João 

Pessoa, durante a pandemia, 
onde Ayres (voz e violão) e 
Adriano (baixo) se juntam a 
Marcos Rosana (guitarra) e 
Beto Preahna (bateria) para 
executarem uma releitura da 
música, que tem um video-
clipe oficial no canal do You-
Tube do paraibano.  

A premiação do eFesti-
val vai ocorrer no dia 30 de 

novembro. O terceiro lugar 
ganhou R$ 5 mil e terá um 
coaching com treinamento 
de carreira, incluindo di-
cas técnicas musicais, de 
promoção e marketing, es-
colha de repertório, identi-
dade artística com os cura-
dores do evento de São 
Paulo em datas a serem 
ainda definidas. 

Canção de paraibano é 
premiada no eFestival
Da Redação

Severino Ayres ficou em terceiro lugar 
na categoria ‘Profissionais de Saúde’ 
com a canção ‘Flowers in Bloom’

Foto: Divulgação

EstrEias

EscapE room 2: tEnsão máxima (Escape Room 2: 
Tournament of Champions. EUA. Dir: Adam Robitel. Terror e 
Suspense. 14 anos). Inadvertidamente, seis pessoas ficam tran-
cadas numa sucessão de salas de fuga, lentamente descobrin-
do o que têm em comum para sobreviver... e descobrindo que 
todas elas já jogaram este jogo antes. CINÉPOLIS MANAÍRA 
4: 15h15 (dub.) - 17h15 (dub.) - 19h15 (dub.) - 21h15 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h30 - 16h45 - 19h15 - 
21h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h15 - 19h - 20h45; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 17h15 - 19h - 20h45.

matE ou morra (Boss Level. EUA. Dir: Joe Carnahan. 
Ação, Suspense e Ficção Científica. 16 anos). Roy Pulver (Frank 
Grillo) é um ex-agente das forças especiais que se vê forçado 
a reviver o dia de sua morte inúmeras vezes. Ele acorda sen-
do perseguido por assassinos e, de uma forma ou de outra, 
acaba sempre morrendo no final. Enquanto luta para chegar 
ao fim do dia com vida, Roy descobre uma mensagem de sua 
ex-esposa revelando o envolvimento do cientista Ventor nesse 
ciclo mortal e percebe que a sua família também corre perigo. 
CENTERPLEX MAG 2: 17h45 (dub.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 13h50 - 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 16h - 20h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
16h20 - 18h45 - 21h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h - 
20h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h - 20h.

rEação Em cadEia (Brasil. Dir: Márcio Garcia. Ação, 
Aventura e Drama. 16 anos). Guilherme (Bruno Gissoni), um 
tranquilo contador, descobre um grande desfalque na empresa 
onde trabalha. Graças ao fato, ele acaba se envolvendo em 
uma rede de corrupção que abastece o sistema político brasi-
leiro. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 16h15 - 21h10 .

continuação

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 pas-
sado 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 com-
pletamente. 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 relacionamen-
to? CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h30 - 18h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h.

maligno (Malignant. EUA. Dir: James Wan. Terror e 
Suspense. 16 anos). Madison (Annabelle Wallis) passa a ter 
sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assas-

sinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões 
dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que 
esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu 
passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison 
precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus trau-
mas de infância. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 19h (dub.) - 21h20 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 19h - 21h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 20h15.

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. CENTERPLEX 
MAG 2 (dub.): 15h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h 
(somente sáb. e dom.) - 15h - 17h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub.): 13h (somente sáb. e dom.) - 15h - 17h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 16h45 - 18h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h45 - 18h30.

pEdro coElho 2 - o fugitivo (Peter Rabbit 2: The 
Runaway. EUA. Dir: Will Gluck. Animação. Livre). Bea, Tho-
mas e os coelhos construíram uma familia improvisada. Quan-
do o coelho arteiro 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 ar-
risca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma 
jornada de autoconhecimento. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 
13h10 (apenas sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
17h30 (apenas sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
17h30 (apenas sáb. e dom.).

o podEroso chEfinho 2: nEgócios da famí-
lia (The Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. 
Comédia e Animação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora 
estão adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim cons-
truiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as 
filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega em-
presário que resolve todos os problemas com dinheiro. 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 3 (dub.): 16h 
(somente sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 6h 
(somente sáb. e dom.).

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 re-
clusão para que pudesse focar totalmente em ser um mes-
tre 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. CENTERPLEX MAG 4: 14h (dub.) - 17h 
(leg.) - 19h45 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 
14h - 16h50 - 19h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE: 
14h30 (dub.)- 17h30 (dub.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub.): 15h10 - 18h - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 14h15 (2D) - 17h15 (3D)- 20h15 
(3D); CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 19h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 19h30.

Novo grupo de pessoas fica preso em sala de fuga mortal no suspense ‘Escape Room 2: Tensão Máxima’

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

Através do QR Code acima, 
acesse o vídeo da versão ao 
vivo de ‘Flowers in Bloom’
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

O padre Marcos Trindade 
(foto) foi quem me apresen-
tou ao grupo da JEC (Juven-

tude Estudantil Católica), que tinha 
ligações com a editora Agir, que manti-
nha uma livraria na General Osório, em 
João Pessoa – frequentada por pessoas 
como Damião Ramos Cavalcanti, Fran-
cisco Barreto, Rubens Pinto Lyra, José 
Flávio, entre outros.

Foi nessa livraria onde comprei 
uma das primeiras edições brasileiras 
de O diário de Anne Frank.

Padre Marcos – que era muito 
amigo meu – morreu na noite de do-
mingo passado, aos 93 anos. Morava 
em Cabedelo e há alguns anos vinha 
sofrendo de problemas respiratórios e 
depressão.

Foi velado e sepultado na manhã da 
segunda-feira, quando também ocorreu 
uma missa de corpo presente. Os ritos 
foram restritos a familiares e amigos 
próximos, em razão da pandemia do 
novo coronavírus.

nnnnnnnnnn

Marcos Augusto Trindade decidiu ser 
padre aos 11 anos. 

Iniciou seus estudos eclesiásticos na 
década de 40, no complexo barroco colo-
nial, atualmente chamado de Igreja de São 
Francisco. 

Cursou Teologia em Roma e ordenou-
se padre na Igreja de São João Latrão.

nnnnnnnnnn

O sacerdote retornou ao Brasil em 
1952 e passou a ser educador no seminá-
rio. Foi o início de uma história dedicada 
ao magistério. 

Marcos Augusto Trindade evoluiu aos 
cargos de diretor espiritual, vice-reitor e 
reitor. Depois, assumiu a direção arquidioce-
sana da Juventude Estudantil Católica.

O padre Marcos Trindade tinha a 
intenção de fundar uma Universidade 
Católica na Paraíba, mas do sonho acabou 
surgindo o Instituto Paraibano de Edu-

cação (Ipê), em 1971, que passaria a se 
chamar Unipê em 1997.

O padre também foi diretor do Colégio 
Pio XII por 24 anos, membro do Conselho 
Estadual de Educação e ocupou a Cadeira 
número 28 da Academia Paraibana de 
Letras (APL).

nnnnnnnnnn

O Unipê divulgou nota lamentando a 
morte do fundador.

O texto demonstra a trajetória do 
padre Marcos à frente da instituição e o 
legado que ele deixou no Ensino Superior 
do País. 

Destaco um trecho da nota do Unipê: 
“Em junho de 1971, com outros cinco en-
tusiastas da educação, Trindade se tornou 
um dos fundadores daquela que viria a se 
consolidar como a Instituição referência 
em ensino superior privado na Paraíba e 
no Brasil, onde foi Reitor por quinze anos. 
Foi em sua gestão que o Ipê transformou-
se em Centro Universitário”.

A trajetória do padre e acadêmico Marcos Trindade
Foto: Divulgação

Começa a ser realizado 
hoje um debate que vai de-
finir o planejamento para a 
realização do Carnaval para 
o ano de 2022 em João Pes-
soa. Ainda sem poder ga-
rantir plenamente a realiza-
ção do evento do Rei Momo 
marcado para o final de fe-
vereiro e início de março, a 
Fundação Cultural de João 
Pessoa (Funjope) promove 
o encontro ‘Diálogos do Car-
naval Pós-Pandemia’.

A reunião contará com 
a presença de entidades 
representativas carnavales-
cas no Hotel Globo, locali-
zado no Centro Histórico da 
capital paraibana, a partir 
das 14h.

“Estamos fazendo esse 
ciclo de debates exatamen-
te para planejar o Carna-
val, para que a gente possa 
imaginar se vai ser pos-
sível ter o evento e, se for 
possível, em qual modelo. 
É apenas um planejamen-
to, não há garantias ou se-
gurança que o Carnaval vá 
acontecer da forma tradi-
cional”, pondera o diretor 
executivo da Funjope, Mar-
cus Alves. 

No encontro, estará 
presente o ex-carnavalesco 
da Escola de Samba Man-
cha Verde e um dos artistas 
mais vencedores dos con-
cursos de escola de sam-
ba na cidade de São Paulo, 
Jorge de Freitas. Além dele, 
a reunião contará com Sér-
gio Nóbrega, presidente da 
Associação Folia de Rua; 
Pedro Cândido, da Associa-
ção do Carnaval Tradição; 
e também os representan-
tes da Secretaria de Turis-
mo de João Pessoa.

Para garantir o Carna-
val 2022 na capital, algu-
mas variáveis estão sendo 

monitoradas, como o con-
trole de transmissão da co-
vid-19, o ritmo da vacina-
ção da população em suas 
duas doses, além de uma 
análise se outras capitais 
estarão liberadas para fa-
zerem as apresentações e 
desfiles e se as autorida-
des de saúde irão permi-
tir as festas públicas, que 
continuam proibidas por 
decretos.

Apesar da questão sa-
nitária ser central na defi-
nição sobre a realização da 
tradicional festa popular, 
neste momento, a discus-
são se dará apenas sobre o 
caráter artístico. “Nós cha-
mamos as pessoas do Car-

naval para a gente pensar 
como seria o evento na pós
-pandemia”, explica Marcus 
Alves. “Na sequência, con-
versaremos com o pessoal 
da saúde para observar 
todas as orientações técni-
cas dessa área. Mas agora 
o debate é cultural”, frisa o 
gestor.

O diretor executivo da 
Funjope aproveitou para 
encerrar as especulações 
sobre possíveis atrações 
que vêm sendo aventadas, 
inclusive entre outros se-
cretários da administração 
municipal. “Eu não anun-
ciei nada. O prefeito Cícero 
Lucena não anunciou nada. 
Eu não comentarei outros 

anúncios. A Funjope está 
trabalhando apenas na 
perspectiva do planejamen-
to, da logística e do modelo 
do Carnaval. Nós não esta-
mos discutindo programa-
ção”, assevera.

Apesar da cautela, a 
perspectiva do Marcus Al-
ves é positiva. “A gente tem 
um otimismo, sim. Tanto 
é que nós estamos fazen-
do planos para o Carnaval. 
Mas ficaremos observando 
a situação social concreta 
para a gente não gerar uma 
falsa expectativa”, anuncia 
o gestor, que afirma ainda 
não ter fechado contratos 
nem ter ideia sobre o vo-
lume de recursos disponí-
veis para a realização tanto 
da Folia de Rua quanto do 
Carnaval Tradição.

“Nós não sabemos ain-
da o tamanho do Carnaval. 
Tudo isso a gente vai come-
çar a focar a partir de agora. 
Mas é nossa obrigação pla-
nejar o Carnaval. Se lá na 
frente formos orientados 
e descobrirmos que não é 
possível ter novamente o 
evento, a gente volta atrás”, 
anuncia Alves, explicando 
que hoje há um certo con-
trole da doença, mas que 
a situação ainda é muito 
instável. “Em 15 dias ou 
30 dias esse cenário muda 
completamente. É muito 
difícil ter essa segurança”, 
finaliza ele.

Para reforçar a ideia e o 
espírito carnavalesco, após 
o debate no Hotel Globo, 
serão realizadas apresen-
tações de cultura popular. 
Os convidados acompanha-
rão a Ala Ursa Jamaica, de 
Bayeux, e uma exibição da 
bateria da Escola de Sam-
ba Malandros do Morro, do 
bairro da Torre, em João 
Pessoa, agremiação que 
venceu o Carnaval Tradição 
em 2018.

Carnaval de João Pessoa será 
debatido em série de diálogos
Com cenário incerto devido à crise sanitária, Funjope abre hoje encontros sobre possíveis planejamentos para 2022
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Foto: Ortilo Antonio

Inicialmente, o diretor executivo da 
Funjope, Marcus Alves (ao lado), 

comandará discussão sobre o caráter 
artístico do evento; nos próximos 

diálogos serão abordadas as questões 
técnicas na área de saúde

 Estamos fazendo 
esse ciclo de debates 

exatamente para planejar 
o Carnaval, para que a 
gente possa imaginar se 

vai ser possível ter o 
evento e, se for possível, 

em qual modelo 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Crianças e adolescentes de famílias de baixa renda que ficaram órfãos devido à pandemia receberão auxílio de R$ 500

O governador João Aze-
vêdo sancionou a Lei que ins-
titui o programa ‘Paraíba que 
Acolhe’, voltado para ações de 
proteção social e concessão 
de auxílio financeiro no valor 
de R$ 500,00 mensais para 
crianças e adolescentes de 
famílias de baixa renda que 
ficaram órfãos devido à mor-
te dos pais ou responsáveis 
legais em decorrência da co-
vid-19. O ato foi publicado no 
Diário Oficial de ontem.

 O benefício será pago até 
a maioridade civil das crian-
ças e adolescentes órfãos da 
covid-19, assegurando o di-
reito à garantia da vida, saú-
de, educação, lazer e acesso 
à alimentação. Somente na 
Paraíba, mais de 740 pessoas 
estão órfãs de pai e mãe e te-
rão direito ao auxílio. 

 A iniciativa é destinada 
a crianças e adolescentes em 
situação de orfandade, seja 
bilateral (situação em que 
ambos os pais faleceram e, 
pelo menos um deles, vítima 
de covid-19), de famílias mo-
noparentais (quando um dos 
pais era o responsável pelos 

cuidados com a criança) e 
veio a óbito em decorrência 
da covid-19) e responsáveis 
legais (que cuida da criança 
por representação de lei ou 
de ordem judicial) em situa-
ção de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social, e abrange 
ainda ações, sobretudo, nas 
áreas da saúde, educação e 
trabalho.

O acesso ao benefício 
ocorrerá por meio do cadas-
tro social realizado pelos 
Centros de Referência de As-
sistência Social (CRAS) que 
também ficarão responsáveis 
pelo acompanhamento das 
famílias ou rede social que 
acolheu as crianças e adoles-
centes órfãos em virtude da 
pandemia da covid-19.

 Já à Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh) competirá 
a orientação aos municípios 
para a busca ativa nas áreas 
mais vulneráveis de casos de 
orfandade, ocasionados pela 
pandemia e não mapeados 
pelos sistemas de saúde e de 
assistência social, criação de 
campanhas de incentivo ao 

João sanciona lei que institui o 
programa Paraíba que Acolhe

Ex de Bolsonaro é convocada
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado, aprovou 
ontem um requerimento para convocar a advogada Ana Cristina Valle, 
ex-mulher do presidente, para prestar depoimento. Página 15
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registro de nascimento, além 
do fortalecimento de ações 
de adoção e acolhimento fa-
miliar. O ‘Paraíba que Acolhe’ 
é resultado de uma ação da 

Câmara Temática da Assis-
tência Social do Consórcio 
Interestadual de Desenvol-
vimento Sustentável do Nor-
deste (Consórcio Nordeste), 

que estabeleceu o programa 
‘Nordeste Acolhe’ em todos 
os estados da região.

Além do auxílio finan-
ceiro, as crianças e ado-

lescentes terão acompa-
nhamento do rendimento 
escolar e serão inseridas nas 
redes socioassistencial e de 
saúde do estado.

De acordo com a lei, sancionada pelo governador João 
Azevêdo, o acesso ao benefício será pelo cadastro social 
realizado pelos Centros de Referência de Assistência Social

Foto: Secom-PB

Acesso gratuito de mulheres e meninas de baixa renda a absorventes 
A lei que institui e define 

diretrizes para o Programa Es-
tadual Dignidade Menstrual foi 
sancionada pelo governador 
João Azevêdo e publicada no 
Diário Oficial de ontem. Agora, 
mulheres, meninas e homens 
trans de  baixa renda na Paraí-
ba terão acesso a absorventes 
(internos/externos descartá-
veis) e coletores menstruais e 
calcinhas absorventes (reutili-
záveis).

O programa amplia o aces-
so ao absorvente que já é distri-
buído para mulheres atendidas 
no serviço da Secretaria da Mu-
lher e da Diversidade Huma-
na, como a Casa Abrigo, e no 
Sistema Prisional. A secretária 
da Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Lídia Moura, disse que o 

programa da Dignidade Mens-
trual é um avanço porque so-
luciona um problema de saúde 
pública - a pobreza menstrual, 
que no Brasil acomete cerca de 
23% das adolescentes de 15 a 
17 anos, com consequências 
que afetam a saúde física e 
mental destas mulheres jovens, 
aumentando a desigualdade 
de gênero e prejudicando o 
desempenho escolar. 

 Desde 2014, a Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU), 
reconhece como direito das 
mulheres, a higiene menstrual 
como saúde pública e Direito 
Humano. Segundo ela, o pro-
grama garante o absorvente 
gratuitamente na rede pública 
de saúde, educação, assistên-
cia social e sistema prisional e 

socioeducação, além da dig-
nidade menstrual, por meio 
do acesso à informação e a 
produtos de higiene e saúde 

menstrual. “O governo dá um 
passo importante, pois amplia 
a distribuição para escolas pú-
blicas e garante que as estu-
dantes tenham acesso de forma 
digna”, afirma Lídia Moura. 

O programa também pre-
vê a promoção de ações para 
combater a desinformação so-
bre a menstruação, com ações 
de acesso à informação sobre 
a saúde integral das mulheres, 
produtos menstruais e direi-
tos sexuais e reprodutivos e de 
prevenção e redução dos pro-
blemas e agravos à saúde de-
correntes da falta de acesso a 
produtos de higiene menstrual 
e informação sobre a saúde 
integral das mulheres.

 Também oferece a assis-
tência integral com apoio psi-
cológico, social, terapia hormo-
nal, não hormonal e outros, a 
pessoas do sexo feminino que 
estão em processo de climaté-
rio e menopausa e a realiza-
ção de campanhas anuais de 

conscientização, formação e 
sensibilização, sobre a digni-
dade menstrual, com palestras, 
capacitações, elaboração de 
cartilhas e mídias digitais, fo-
lhetos explicativos e outros, em 
parceria com órgãos públicos, 
privados e/ou sociedade civil.  

Terão direito ao Programa 
Estadual Dignidade Menstrual 
criança, adolescente, mulher 
em idade reprodutiva ou em 
processo de climatério e me-
nopausa; homens trans. Outros 
critérios são: ter renda de um 
salário mínimo por família; es-
tar em situação de rua; estar in-
serida em programas sociais do 
Governo Federal ou estadual; 
ser estudante da rede de ensino 
público e ser de comunidades 
tradicionais e povos originários.

O programa amplia o acesso 
ao absorvente que já é 

distribuído pelo serviço da 
Secretaria da Mulher e da 

Diversidade Humana

TJPB mantém a condenação 
de ex-prefeito de Soledade

Vereadores do Cidadania e PP 
preveem parceria na eleição

A decisão que condenou 
o ex-prefeito de Soledade, 
José Ivanildo Barros Gouveia, 
foi mantida pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba, ontem, por 
improbidade administrativa. 
Entre as sanções aplicadas na 
sentença, estão a suspensão 
dos direitos políticos por cinco 
anos, perda da função pública e 
ressarcimento ao erário.

O caso envolve a dispensa 
indevida de licitação para a con-
tratação da empresa Francisco 
Arnaldo Ramalho Júnior (Far 
Eventos - Locação de Palcos e 
Sonorização), para a realização 
de shows artísticos durante a 
Festa de Aniversário da Cidade 
de Soledade, nos dias 24 e 25 de 
setembro do ano de 2011.

De acordo com a alegação 
da defesa, não ocorreu qual-

quer dolo e de dano ao erário, 
uma vez que o cofre municipal 
de Soledade não sofreu desfal-
ques, sem registro de prejuízo 
de continuidade aos serviços 
públicos, e que a própria con-

tabilidade demonstra a sua boa 
fé à frente da administração 
municipal.

No entanto, segundo o 
relator do processo, o desem-

bargador Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira, os fatos nar-
rados nos autos demonstram 
a intenção dolosa do ex-gestor 
em burlar a regra do processo 
licitatório.

“Denota-se a ilicitude 
da conduta do Apelante pelo 
conjunto das circunstâncias 
evidentes de irregularidades 
no processo para dispensa 
da licitação por inexigibilida-
de, haja vista que anuiu com 
a contratação direta de uma 
empresa que não tem como 
objeto social a representação 
profissional e contínua de ar-
tistas, e que só representou 
os artistas contratados, com 
exclusividade, de modo oca-
sional, apenas no período em 
que se realizou os shows na 
Cidade”, disse o relator. 

O vereador Odon Bezerra 
(Cidadania) previu, ontem, que 
a atual parceria administrativa 
existente entre o governador 
João Azevêdo (Cidadania) e 
o prefeito de João Pessoa, Cí-
cero Lucena (PP) deverá ser 
reproduzida na chapa majori-
tária das eleições majoritárias 
e proporcionais programadas 
para outubro de 2022.

“Temos que render home-
nagens a essas duas lideranças 
e tenho certeza de que eles es-
tarão no mesmo palanque pelo 
bem da Paraíba”, comentou 
Odon, que é irmão do deputa-
do estadual Hervázio Bezerra 
(PSB) e tio do vice-prefeito 
da capital Léo Bezerra (Cida-

dania). No entendimento de 
Odon Bezerra, o que tem dado 
certo como resultado dessa 
parceria não pode acabar em 
tão pouco tempo, tendo em 
vista que os prejuízos nem se-
rão das duas legendas em si, 
mas das populações da capital 
e de todo o Estado.

“Apesar das disputas que 
são normais, mas das pró-
prias provocações de adver-
sários que geralmente são 
inevitáveis, acredito muito 
que o bom senso e  entendi-
mento entre PP e Cidadania 
vão prevalecer e que essa 
união administrativa vai ser 
continuada para a política e 
assegurar melhor futuro pró-
ximo para João Pessoa e para 
a paraíba”, completou Odon.

Filiado ao Progressistas 

na Paraíba, o vereador Damá-
sio Franca Neto endossa as 
posições do seu colega de ple-
nário e chega até a admitir que 
seu partido tem bons nomes e 
todas as condições inclusive de 
figurar na  chapa majoritária 
do governador João Azevêdo 
nas eleições de 2022.

“O PP foi um dos partidos 
que mais cresceu na Paraíba, 
tem prefeito da capital, uma 
bancada de três vereadores, 
três deputados estaduais, 
deputado federal, senador, 
então o PP não pode deixar 
de ser reconhecido”, afirmou 
Damásio, ao completar que o 
deputado federal Aguinaldo 
é um nome fortíssimo para o 
Senado e que tem conduzido 
muito bem os caminhos da 
legenda”, concluiu.

Ademilson José
ademilson209jose@gmail.com

Entre as sanções 
aplicadas na sentença, 
estão a suspensão dos 
direitos políticos por 

cinco anos
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Presidente da empresa revela que trâmites estão sendo cumpridos porque não pode autorizar obras sem contrato

O diretor-presidente da 
Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa), 
Marcus Vinícius Fernandes 
Neves,  afirmou ontem que 
empresa está empenhada 
em resolver a crise hídrica 
que assola a região do Brejo, 
especialmente os municípios 

de Bananeiras e Solânea, na 
maior velocidade possível.  
Ele explicou que há um pro-
cesso legal e político a ser res-
peitado. “A Cagepa não está 
parada e nem insensível aos 
problemas. Tudo está sen-
do feito com muita rapidez, 
respeitando a lei”, enfatizou.  
Apesar da necessidade de 
se cumprir trâmites legais e 
burocráticos, o processo está 

sendo concluído em tempo 
recorde. Ainda segundo Mar-
cus Vinicíus, o andamento 
está na etapa final de con-
tratação com as empresas. 
“Mesmo sabendo da necessi-
dade, eu não posso autorizar 
nada sem contrato. Dentro da 
administração pública isso 
é ilegal e imoral. Não é sim-
plesmente assinar um papel”, 
concluiu.

Iluska Cavalcante 
Especial para A União

Cagepa acelera solução para 
falta d’água que assola Brejo
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Xeque-Mate

Ministro do Supremo diz que 
prisão de Santiago foi ilegal

O ministro do Su-
premo Tribunal Federal, 
Edson Fachin, apontou 
ilegalidade na prisão do 
empresário Roberto San-
tiago, no âmbito da Opera-
ção Xeque-Mate, em 2019, 
em decisão assinada na 
última segunda-feira.  

Ele confirmou a deci-
são do então ministro do 
STF, Dias Toffoli, e atendeu 
ao pedido da defesa do 
empresário. “A apontada 
ilegalidade pode ser afe-
rida de pronto. Conforme 
asseverado na decisão mo-
nocrática emanada pelo 
ministro Dias Toffoli”, disse 
na decisão. 

No entanto, o ministro 
atendeu ao pedido apenas 
parcialmente, entendendo 
que a prisão deveria ser 
convertida em medidas 
cautelares. “Não é o caso de 
se acolher o pedido princi-
pal de que seja ‘revogada 
definitivamente o decreto 
de prisão preventiva exa-
rado em desfavor do ora 
paciente’, pois adequada 
proporcional a vinculação 
do paciente com medidas 
cautelares diversas menos 
onerosas”, disse o ministro 
no documento. 

De acordo com o mi-
nistro, apesar da gravida-
de dos crimes em que Ro-
berto Santiago está sendo 
acusado de cometer, seria 
mais adequado e suficien-

te a conversão da prisão 
preventiva em medidas 
cautelares, que vêm sendo 
cumpridas. 

Segundo o pedido da 
defesa, acatado pelo minis-
tro, houve ilegalidade na 
manutenção da custódia 
preventiva imposta a Ro-
berto Santiago, por ausên-
cia de fundamentação e fal-
ta de contemporaneidade 
entre o decreto e os fatos. 

Roberto Santiago é 
acusado de ser responsá-
vel pelo núcleo financeiro 
empresarial da organiza-
ção criminosa que prome-
tia  concretizar vantagens 
indevidas ao então prefeito 
do município de Cabedelo, 
José Maria Lucena (Luce-
ninha). 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Fachin viu ilegalidade e disse que Roberto Santiago (foto) deveria cumprir medidas preventivas e não ser preso

Marcus Vinícius  disse que a Cagepa não está parada, nem insensível aos problemas da crise hídrica que afeta o Brejo

Paulino visita  Bombeiros na 
Capital e destaca investimentos

Comissão vai apreciar PEC sobre 
fomento à ciência e tecnologia

O secretário de Estado 
do Governo, Roberto Pauli-
no fez ontem uma visita de 
cortesia ao comando do-
Corpo de Bombeiro Militar 
do Estado da Paraíba. Na 
ocasião foi recebido pelo 
comandante geral do Cor-
po de Bombeiros, coronel 
Marcelo Araújo.

De acordo com o se-

cretário, o governador João 
Azevêdo vem realizando 
diversos investimentos na 
corporação, além de im-
plantar melhorias nas con-
dições de trabalho. “Estou 
aqui fazendo essa visita e 
aproveitando a oportunida-
de para informar que exis-
tem muitos investimentos 
para o setor por parte do 

Governo do Estado, no que 
se refere à segurança públi-
ca”. Ele ressaltou ainda que 
“a corporação vai ganhar 
um moderno prédio que 
trará melhores condições 
de trabalho”.

Roberto Paulino agra-
deceu a todos e acrescentou 
que várias viaturas serão 
entregues pelo governo. 

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) criou, 
ontem, uma Comissão Espe-
cial que vai apreciar e emitir 
parecer sobre a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
do Governo do Estado que al-
tera dispositivos constitucio-
nais para incluir a inovação 
entre as atividades a serem 
fomentadas pelo Estado da 
Paraíba, ao lado da ciência e 
da tecnologia. 

A comissão especial será 
presidida pelo líder da Base 

Aliada (Blocão), deputado Ri-
cardo Barbosa (PSB), com o 
líder da oposição, deputado 
Cabo Gilbrto (PSL) na vice-pre-
sidência e o deputado Buba 
Germano (PSB) como relator.

Os demais membros ti-
tulares da comissão, confor-
me escolha feita ontem pela 
Mesa, serão os deputados Ta-
ciano Diniz (Avante), Branco 
Mendes (Podemos), Eduar-
do Carneiro (PRTB) e Galego 
de Sousa (PSC). A comissão 
emitirá um parecer que, pos-

teriormente, será apreciado 
e votado pelo plenário da As-
sembleia.

Nas justificativas da men-
sagem encaminhada ao pre-
sidente do Poder Legislativo, 
deputado Adriano Galdino, 
o governador João Azevêdo 
(Cidadania) observa que a 
ideia é que o Estado da Paraí-
ba fortaleça sua atuação como 
elemento indutor de desenvol-
vimento para a economia nas 
áreas de ciência, tecnologia e 
inovação.

O secretário Roberto 
Paulino conversou 
com oficiais e o 
comandante dos 
Bombeiros, e 
anunciou a entrega 
de viaturas durante 
visita ao comando da 
instituição realizada 
ontem, em João 
Pessoa

Foto: Divulgação

Crise hídrica: deputados fazem apelo
Com duas de suas principais cida-

des (Solânea e Bananeiras) sem água, a 
crise hídrica do Brejo paraibano levou, 
ontem, os deputados a apressarem 
o encerramento da sessão plenária 
para, em comissão comandada pelo 
presidente da Assembleia Legislativa, 
Adriano Galdino(PSB), recorrerem à 
Cagepa e ao governador João Azevêdo 
(Cidadania) no sentido de que seja ins-
talado um “Comitê de Crise” na região.

“Estou saindo para falar agora 
mesmo com o governador e com a Ca-
gepa sobre tudo isso”, afirmou Adriano 
Galdino ao encerrar a sessão e ao ter-
minar de ouvir, do líder da Base Aliada, 
deputado Ricardo Barbosa (PSB), um 
relato preocupante sobre a crise hídrica 
do Brejo, relato esse que desviou com-
pletamente os demais parlamentares 
de outros assuntos e que conduziu o 
presidente a apressar o final da sessão.

Ricardo Barbosa contou que a bu-
rocracia do processo licitatório de uma 
obra que contemporiza o problema, 
está prejudicando a assinatura e o 
início dos serviços, mas que Solânea 
e Bananeiras dão sinais de que não 
aguentarão esperar mais, tendo em 
vista que as duas populações já estão 
sem água até mesmo para beber.

“Estive conversando ontem à noi-

te com alguns diretores da empresa, 
presidente, e eles nos garantiram que 
iniciam as obras sem assinatura do con-
trato, bastando, no entanto, que haja 
uma autorização da Cagepa”, afirmou 
Ricardo, chamando o presidente da 
Assembleia e outros deputados inte-
ressados em agilizarem reunião com 
a direção da Cagepa.

Com população estimada em 115 
mil habitantes e não habituada a estia-
gens prolongadas, o Brejo da Paraíba 
e sua atual crise hídrica têm sido tema 
recorrente nas sessões da Assembleia 
no decorrer deste ano. Ontem, no en-
tanto, depois de alguns embates entre 
parlamentares de situação e oposição 
no Pequeno Expediente, o próprio líder 
da base aliada é que tomou a iniciativa 
de chamar a Casa para recorrer ao 
Governo em busca de alternativas de 
soluções mais imediatas.

O propósito dos deputados go-
vernistas é sugerir que as providências 
que cumprem ritos burocráticos não 
sejam agilizadas, mas que, parale-
lamente, desde já, o Governo instale 
uma representação na região (comitê 
de crise) para gerar alternativas de 
soluções (carros-pipa, por exemplo) 
que possam ser adotadas de forma 
mais imediata.

,,



Brasil

Comissão quer apurar a relação de Ana Cristina Valle com o advogado Marconny Faria, lobista da Precisa

Em mais uma derro-
ta para o governo de Jair 
Bolsonaro, a Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, no Senado, 
aprovou ontem um requeri-
mento para convocar a ad-
vogada Ana Cristina Valle, 
ex-mulher do presidente, 
para prestar depoimento. 
O motivo é a relação dela 
com o advogado Marconny 
Albernaz Faria, investigado 
sob suspeita de ter atuado 
como lobista da Precisa Me-
dicamentos, empresa que 
fechou contrato bilionário 
com o Ministério da Saúde 
para vender vacinas.

A convocação da ex
-mulher de Bolsonaro é 
mais um sinal da falta de ar-
ticulação do governo no Se-
nado. Minoria na CPI e com 
relação conturbada com o 
presidente da Casa, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), o Palá-
cio do Planalto tem sofrido 
sucessivas derrotas. Na ter-
ça-feira (14), teve uma me-
dida provisória que dificul-
tava a remoção de conteúdo 
das redes sociais devolvida, 
iniciativa inusual.

Segundo o senador 
Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE), Faria demandou 
a ex-mulher de Bolsonaro 
por duas vezes em ques-

tões relacionadas ao gover-
no. Em uma delas, afirmou 
o parlamentar, o advogado 
pediu uma “atenção espe-
cial” para um caso de in-
vestigação de corrupção e, 
na outra, solicitou interfe-
rência para um cargo pú-
blico. Ana Cristina é mãe de 
Jair Renan, o quarto filho 
do presidente, com quem 
Faria também admitiu ter 
relação de amizade. Ana 
Cristina e Jair Renan mo-
ram hoje em Brasília.

Nomeação
Em uma segunda opor-

tunidade, o advogado re-
correu à ex-mulher de Bol-
sonaro para influenciar a 
nomeação ao cargo de chefe 
da Defensoria Pública da 
União (DPU). O candida-
to apoiado por Faria era o 
defensor público Leonardo 
Cardoso.

“O detalhamento vai ao 
nível de escolher se o pedi-
do vai por e-mail, vai por 
mensagem, que é mais pes-
soal. Vai ao detalhe de ten-
tar atacar os adversários na 
corrida pela nomeação, di-
zendo que são de esquerda” 
relatou Alessandro Vieira.

Questionado por Vieira 
se conhecia Cardoso, o ad-
vogado disse, primeiro, que 
não. Depois voltou atrás. 
“Estive com ele uma vez”, 
afirmou Faria.

Julia Affonso
Agência Estado

Ex-mulher de Bolsonaro será
convocada para depor na CPI
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Burlar licitação

O lobista Marconny Albernaz de Faria re-
velou ontem à CPI da Covid que a estratégia 
apontada por senadores como um manual 
para burlar um processo licitatório de venda 
de testes ao Governo Federal foi elaborada 
pela Precisa Medicamentos. Integrantes da co-
missão resgataram mensagens trocadas entre 
Marconny e o ex-funcionário da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ricardo 
Santana, em que eles conversam sobre uma 
“arquitetura ideal” para o processo de venda 
ao ministério prosseguir.

Segundo o vice-presidente da CPI, Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), a estratégia foi 
enviada por Marconny a Ricardo Santana, 
para que ele pudesse encaminhá-la a Ro-
berto Ferreira Dias, ex-diretor de Logística 
do Ministério da Saúde e também alvo da 
comissão.

“Arquitetura ideal”
Ao ser questionado sobre quem teria cria-

do tal “arquitetura ideal”, Marconny diz ter 
recebido o plano da área técnica da Precisa 
Medicamentos. A CPI apura a atuação do lo-
bista para destravar a compra de milhares de 
kits de reagentes para exame de covid-19. A 
venda, que seria feita pela Precisa ao Ministério 
da Saúde, não foi adiante.

Apesar de negar que tenha feito lobby, 
Marcony disse que fez análises e assessora-
mentos políticos para a Precisa. Questionado 
pelos senadores para explicar como teria sido 
feito o trabalho, ele não soube dizer.

Apesar de o negócio dos testes rápidos 
não ter ido adiante, o relator da CPI, Renan 
Calheiros (MDB-AL), afirmou que a “arquitetura 
foi materializada”. Randolfe disse ainda que, 
apesar de o suposto plano de burla à licitação 
não ter sido concretizada no caso dos testes, 
essa estratégia pode ter sido usada em outras 
contratações com o poder público.

Foto: Agência Estado

Juristas apontam crimes do presidente na pandemia

O grupo de juristas coor-
denado pelo ex-ministro da 
Justiça, Miguel Reale Júnior, 
apontou à Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Covid, no Senado, que cabe 
uma ação de impeachment 
por crime de responsabili-
dade contra o presidente Jair 
Bolsonaro no enfrentamen-
to à pandemia. Os juristas 
identificaram crimes contra 
a saúde pública, contra a 
administração pública, con-
tra a paz pública e contra 
a humanidade, além de ter 
cometido infração de medi-
das sanitárias preventivas, 
charlatanismo, incitação ao 
crime e prevaricação.

O documento aponta 
que há “farto material pro-
batório” produzido pelo co-
legiado para responsabilizar 
criminalmente o presidente 
Jair Bolsonaro e os integran-
tes de seu governo. Além de 

Reale Jr, assinam o parecer 
os juristas Sylvia H. Steiner, 
Helena Regina Lobo da Costa 
e Alexandre Wunderlich. O 
documento é uma resposta 
ao requerimento do senador 
Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE).

Na avaliação dos espe-
cialistas, ‘não são poucas 
as situações que merecem 
o aprofundamento das in-
vestigações pelos órgãos de 
controle do Estado brasilei-
ro, assim como são bastante 
evidentes as hipóteses reais 
de justa causa para diversas 
ações penais’.

Segundo os juristas, o 
comportamento de Bolso-
naro ao longo da pandemia 
“constitui clara afronta aos 
direitos à vida e à saúde”, o 
que configura infração ao ar-
tigo 7º, que trata dos crimes 
de responsabilidade na Lei 
do Impeachment.

“A falta de coragem na 
imposição de medidas impo-
pulares, mas absolutamente 
necessárias, e a omissão 

consciente, assentindo no 
resultado morte derivado da 
inação, conduzem à evidente 
responsabilização do desas-
tre humanitário aos condu-
tores da política de saúde no 
país, em coautoria: presiden-
te da República Jair Messias 
Bolsonaro, então ministro 
da Saúde Eduardo Pazuello 
e o secretário-executivo do 
Ministério da Saúde, Élcio 
Franco, cabendo em face do 
primeiro a propositura de 
ação por crime de responsa-
bilidade”, diz o documento.

O parecer tem 226 pá-
ginas e é dividido em capí-
tulos que tratam dos crimes 
cometidos pelo presidente. 
O documento destaca que 
algumas populações foram 
mais atingidas e sacrificadas 
pelas escolhas do governo de 
negar o atendimento imedia-
to, negar o acesso à vacina, 
acesso à esclarecimento e 
optar por tratamentos que 
fugiam totalmente do con-
senso científico global.

Segundo os juristas, Bol-

sonaro e Pazuello comete-
ram crime de epidemia e a 
pena deveria ser aumentada 
“em razão dos resultados 
morte e lesões corporais 
graves”. O parecer listou 25 
exemplos de crimes con-
tra a infração de medida 
sanitária pelo presidente - 
aglomerações promovidas 
por Bolsonaro, sem uso de 
máscara - entre 9 de maio do 
ano passado e 24 de junho 
deste ano.

O parecer registra que 
“a estrutura inicialmente 
montada no plano jurídico 
e operacional, de conjugação 
de esforços com estados e 
municípios, foi sendo cons-
cientemente solapada, para 
incentivar o desrespeito 
às normas de isolamento 
social, pelo exemplo de se 
aglomerar, por atos norma-
tivos tornando dispensável 
o fornecimento de máscara, 
ao ampliar os setores consi-
derados essenciais, não su-
jeitos, portanto, a limitações 
de funcionamento”.

Um acordo fechado no 
Senado vai sepultar a pro-
posta aprovada na Câmara 
e barrar o retorno das co-
ligações proporcionais. O 
primeiro movimento nes-
sa direção ocorreu nesta 
quarta-feira, 15, na Comis-
são de Constituição e Jus-
tiça da Casa, com a leitura 
de um parecer contrário à 
volta, da senadora Simone 
Tebet (MDB-MS). O retorno 
é parte do pacote de refor-
ma eleitoral capitaneado 
pelo presidente da Câmara, 
Arthur Lira (Progressistas
-AL). A senadora defendeu 

“enterrar de uma vez” es-
sas alianças.

Um acordo fechado no 
Senado vai sepultar a pro-
posta aprovada na Câmara 
dos Deputados restabele-
cendo a possibilidade de 
coligações para eleições 
proporcionais. O primeiro 
movimento nessa direção 
ocorreu nesta quarta-fei-
ra, 15, na Comissão de 
Constituição e Justiça da 
Casa, com a leitura de um 
parecer contrário à volta, 
da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS). O retorno é 
parte do pacote de refor-
ma eleitoral capitaneado 
pelo presidente da Câmara, 
(Progressistas-AL). 

A possibilidade dessas 
alianças vigorou até 2018. 
Até então, os partidos po-
diam unir suas chapas de 
candidatos a vereador, de-
putado estadual e federal. 
As legendas que se coliga-
vam somavam votos para 
a disputa das cadeiras nas 
Câmaras Municipais, As-
sembleias Legislativas e Câ-
mara dos Deputados. Com 
isso, partidos menores ou 
até nanicos - que, sozinhos, 
tinham dificuldades para 
atingir o mínimo de votação 
- podiam eleger candidatos 
bem votados, com votos de 
outras legendas. O resulta-
do, dizem especialistas, é 
fragmentação partidária, 

bancadas pequenas e legen-
das de aluguel. Em 2020, 
nas eleições municipais, o 
fim das coligações vigorou 
pela primeira vez. Mas hou-
ve muitas reclamações. Um 
dos efeitos da nova norma 
foi o lançamento de muitos 
candidatos ao Executivo, no 
caso às prefeituras. O objeti-
vo seria “puxar” votos para 
candidatos ao Legislativo. 
Outro foi que legendas que 
não são de aluguel - como 
Rede, do Cidadania e do PC 
do B - ficaram com sua so-
brevivência ameaçada. Um 
terceiro problema foi que 
as campanhas para cargos 
proporcionais ficaram mais 
caras.

Senadores selam acordo para derrubar
volta de coligações nas eleições de 2022

Julia Affonso, Pepita Ortega 
e Fausto Macedo
Agência Estado

Amanda Pupo e
Julia Affonso
Agência Estado

Daniel Weterman
Agência Estado

A convocação da advogada Ana Cristina 
Valle, ex-mulher de Bolsonaro, à CPI 
da Covid é mais um sinal da falta de 
articulação do Governo Federal no Senado



Mundo

Campanha viralizou nas redes socias com centenas de postagens mostrando mulheres vestidas com roupas coloridas

Mulheres protestam contra 
uso da burca no Afeganistão
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Agência Brasil 

“Não toquem nas minhas 
roupas” é o slogan da cam-
panha que está se tornando 
viral nas redes sociais contra 
a imposição talibã do uso da 
burca. As mulheres publicam 
uma fotografia vestidas com 
roupas coloridas, explicando 
que esses vestidos é que são 
os trajes tradicionais afegãos.

A roupa tradicional afegã 
para mulheres inclui vestidos 
esvoaçantes coloridos que co-
brem os tornozelos e pode 
também ter lenços cobrindo 
os cabelos.

É com esse estilo que as 
mulheres afegãs, em todo o 
mundo, se associaram a uma 
campanha on-line contra o 
uso da burca restaurada pe-
los talibãs. O protesto na in-
ternet usa a linguagem das 
redes sociais, com hashtags 
e de seguida DoNotTouchMy-
Clothes (NãoToquemNasMi-
nhasRoupas).

Essa frase combinada 
com a fotografia, cria uma 
corrente agregadora para 
todas as pessoas que quise-
rem se associar à causa. A jor-
nalista da BBC Sana Safi foi 
uma das primeiras mulheres 
a engrossar o protesto.

Há 20 anos, a burca con-
servadora foi imposta pelos 
talibãs durante esse perío-
do. Esse código de vestuário 
está de volta com a nova fase 
política do país. A campanha 
#DoNotTouchMyClothes já se 
tornou viral nas redes sociais.

Centenas de tuítes de 
mulheres residentes tanto 
no Afeganistão quanto no 
estrangeiro têm partilhado 
fotografias vestidas com as 

roupas coloridas, em sinal de 
protesto contra a burca escu-
ra que cobre todo o rosto e 
corpo da mulher afegã.

A campanha #DoNot-
TouchMyClothes foi iniciada 
por Roxana Bahar Jalali, his-
toriadora afegã que fundou o 
primeiro programa acadêmi-
co de Estudos de Gênero na 
Universidade Americana do 
Afeganistão.

Em 2015, Jalali dizia que 
o objetivo desse curso era au-
mentar a consciência sobre 
o gênero como construção 
social, igualdade e integra-
ção nas diferentes culturas 
e especialmente no contexto 
do Afeganistão. O curso era 
dirigido a homens e mulheres 
para ganharem competências 
no reconhecimento do género 
na vida cotidiana.

“Nenhuma mulher ja-
mais se vestiu assim na his-
tória do Afeganistão. Isso é 
totalmente estranho à cultura 
afegã. Publiquei uma foto mi-
nha com o traje tradicional 
afegão para informar, educar 
e dissipar a desinformação 
que está sendo propagada 
pelos talibãs”, declarou Jala-
li à publicação India Times. 
O desafio de Jalali inspirou 
muitas mulheres de origem 
afegã em todo o mundo.

“Esta é a cultura afegã. 
Este é o meu vestido tradicio-
nal”, diz Assad. E acrescenta: 
“O nosso traje cultural não 
são as roupas de dementa-
dor (ser das trevas/alusão 
aos filmes de Harry Porter) 
que os talibãs querem que as 
mulheres usem”. A frase #Do-
NotTouchMyClothes também 
é acompanhada por #Afgha-
nistanCulture.

No Reino Unido

Com popularidade em baixa e 
pressionado, Johnson troca ministros 
Agência Estado

O primeiro-ministro bri-
tânico, Boris Johnson, rebai-
xou seu chanceler e demitiu 
seu ministro da Educação em 
uma grande mudança de gabi-
nete ontem. Com a iniciativa, o 
líder tenta superar uma série 
de erros políticos e reavivar 
sua promessa de “aumentar o 
nível” de prosperidade econô-
mica em todo o Reino Unido.

Na maior mudança, John-
son destituiu o secretário de 
Relações Exteriores Dominic 
Raab, que enfrentou críticas 
por sua demora em retornar de 
um feriado na Grécia quando o 
Taleban assumiu o controle do 
Afeganistão no mês passado.

Raab passará a ser secre-
tário da Justiça com o título adi-
cional de vice-primeiro-minis-
tro. Apesar do grande título, 
isso significa um rebaixamento 
- o vice não tem um papel cons-
titucional formal.

A nova ministra das Rela-
ções Exteriores é a ex-secretá-
ria de Comércio Internacional 
Liz Truss, uma das favoritas 
das bases do Partido Conser-

vador, que ganhou elogios por 
seu trabalho na negociação de 
acordos comerciais com a Aus-
trália e o Japão desde que o Rei-
no Unido deixou a União Euro-
peia no ano passado. Truss, que 
é a segunda mulher a ocupar 
esse cargo no país, também 
permanecerá como ministra 
das Mulheres e Igualdade. 
Anne-Marie Trevelyan subs-
tituiu Truss como ministra do 
Comércio Internacional.

Não houve outras mu-
danças nos quatro primeiros 
cargos do gabinete, com Rishi 
Sunak permanecendo como 
chefe do Tesouro e Priti Patel 
como secretária do Interior. 
O secretário de Defesa Ben 
Wallace também manteve seu 
emprego. Ele foi elogiado por 
seu trabalho de supervisão na 
retirada de milhares de cida-
dãos britânicos e seus aliados 
afegãos de Cabul no mês pas-
sado. O secretário de Saúde 
Sajid Javid, que tem um cargo 
importante na liderança da 
resposta à pandemia do Reino 
Unido, também permaneceu 
em seu posto. Johnson demitiu 
o secretário de Educação Gavin 

Williamson, que foi criticado 
por seu desempenho durante 
a pandemia, que viu longos 
períodos de fechamento de 
escolas, mudanças repentinas 
nas políticas e cancelamento de 
exames importantes para en-
trar na universidade por dois 
anos consecutivos.

Williamson foi substituí-
do por Nadhim Zahawi, que 
atuou como ministro de vaci-
nas, responsável por inocular o 
país contra o coronavírus.

Michael Gove, um aliado 
de longa data de Johnson, foi 
nomeado secretário de Estado 
da Habitação, Comunidades e 
Governo Local. O departamen-
to é a chave para o objetivo de 
Johnson de “nivelar” o Reino 
Unido, espalhando prosperi-
dade além do sul rico que é 
o coração conservador tradi-
cional. Essa promessa ajudou 
Johnson a obter uma grande 
vitória eleitoral em 2019 ao 
ganhar votos em partes domi-
nadas pelo Partido Trabalhista 
no norte da Inglaterra

Nadine Dorries foi promo-
vida a chefe do Departamento 
de Cultura, Mídia e Esporte, 

Agência Brasil

A União Europeia (UE) 
tem vacinas contra a covid-19 
suficientes para garantir uma 
terceira dose, caso seja neces-
sário. No discurso do Estado 
da União Europeia (Soteu, a 
sigla em inglês), a presidente 
da comissão, Ursula Von der 
Leyen, traçou as prioridades 
para o próximo ano e disse que 
o combate à pandemia conti-
nua no topo das preocupações. 
A UE quer acelerar a vacinação 
nos países com baixo rendi-
mento e, para isso, vai doar 
mais 200 milhões de doses 
até meados de 2022.

Ela anunciou que vai ser 
organizada no próximo ano, 
durante a presidência francesa 
da UE, uma reunião de cúpula 
sobre defesa, Para Ursula Von 
der Leyen, trata-se de questão 
essencial para a Europa passar 
ao nível seguinte.

A presidente da Comissão 
Europeia anunciou ainda que o 
bloco vai doar 100 milhões de 
euros de ajuda humanitária ao 
Afeganistão. “Vamos aumentar 
novamente a ajuda humani-
tária ao Afeganistão em 100 
milhões de euros, que farão 
parte de um novo pacote de 
apoio ao país a ser divulgado 
nas próximas semanas”.

A líder do bloco, em seu 
discurso no Parlamento Euro-
peu, em Estrasburgo, observou-
que o apoio deve evitar os ris-

cos reais de uma grande fome e 
um desastre humanitário.

“Estamos ao lado do povo 
afegão, das mulheres e crian-
ças”, acrescentou, lembrando 
“as juízas que se escondem 
agora dos homens que tinham 
mandado para a prisão”.

Von der Leyen falou tam-
bém sobre o combate à pan-
demia de covid-19. Afirmou 
que 2022 vai ser um “teste de 
caráter” para a União Europeia 
no combate nessa área e alertou 
para sinais de divergência entre 
os Estados-membros. “A pande-
mia é uma maratona, não é um 
sprint [corrida de velocidade]”.

Ela destacou o trabalho 
que tem sido feito na UE, espe-
cialmente na aceitação e admi-
nistração de vacinas. “Temos 
1,8 bilhão de doses adicionais 
asseguradas, o que é suficien-
te para nós e para a nossa 
vizinhança e ainda, se forem 
necessárias, para vacinas de 
reforço”, disse.

O primeiro discurso do Es-
tado da União foi proferido pelo 
então presidente da Comissão 
Europeia, José Manuel Durão 
Barroso, em 7 de setembro de 
2010, prática que foi seguida 
pelo seu sucessor, Jean-Claude 
Juncker, e pela atual chefe do 
Executivo comunitário.

Ursula Von der Leyen, que 
tomou posse em 1º de dezem-
bro de 2019, fez a sua primeira 
intervenção no cargo em 16 de 
setembro de 2020.

UE vai doar 200 milhões 
de doses de vacinas

Agência Brasil/RTP

O Japão conta com 
86.510 pessoas com ida-
de igual ou superior a 100 
anos, um novo recorde, 
segundo dados divulga-
dos ontem pelo Minis-
tério da Saúde japonês. 
Número de centenários 
quintuplicou no país des-
de 2000.

Os números, divul-
gados por ocasião do Dia 
do Respeito pelos Idosos, 
que será comemorado na 
próxima segunda-feira, 
representam aumento de 
6.060 pessoas em relação 
ao ano anterior, de acordo 
com o ministério.

As mulheres conti-
nuam a ser a esmagadora 

maioria das pessoas cen-
tenárias, representando 
88% do total (76.450 pes-
soas), mais 5.475 que no 
ano anterior.

Os homens com idade 
igual ou superior a 100 
anos ultrapassaram pela 
primeira vez os 10 mil, 
com um total de 10.060, 
aumento de 585 indiví-
duos em relação a 2020.

O número de pessoas 
que chegam aos 100 anos 
ou mais no Japão tem 
crescido de forma signi-
ficativa nas últimas cin-
co décadas, aumento que 
especialistas atribuem ao 
desenvolvimento de tec-
nologias e tratamentos 
médicos.

Em 1963, quando se 

realizou o primeiro estu-
do, os japoneses com mais 
de 100 anos eram apenas 
153.

Em 1998, esse núme-
ro atingiu os 10 mil, al-
cançando 30 mil em 2007, 
até superar os 50 mil cin-
co anos mais tarde. A ja-
ponesa Kane Tanaka, com 
118 anos, é hoje a mulher 
mais velha do país, tendo 
sido reconhecida como a 
mais velha do mundo pela 
associação norte-ameri-
cana Gerontology Resear-
ch Group (GRG). Por sua 
vez, o homem mais velho 
do Japão é Mikizo Ueda, 
com 111 anos.

O envelhecimento da 
população é um dos gran-
des desafios para o país, 

com taxa de natalidade 
em constante declínio, 
causando preocupações 
sobre as perspectivas eco-
nómicas e a mão de obra.

Em 2020, a esperan-
ça de vida no arquipélago 
atingiu recorde para am-
bos os sexos: 87,74 anos 
para as mulheres e 81,64 
para os homens, segun-
do dados divulgados em 
julho pelo Ministério da 
Saúde japonês.

Por prefeitura, Shi-
mane (oeste) tem o maior 
número de pessoas cente-
nárias por 100 mil habi-
tantes (134,75), seguido 
de Kochi (126,29) e Ka-
goshima (118,74). A mé-
dia nacional é de 68,54 
por 100 mil habitantes.

Japão já tem 86 mil pessoas com 
mais de 100 anos, um novo recorde

O gabinete de Johnson 
informou que as 

mudanças levariam a 
“uma equipe forte e 

unida para se recuperar 
melhor da pandemia”

Foto: Fotos Públicas

Com a iniciativa, Boris Johnson 
tenta superar erros políticos e 

reavivar sua promessa de 
“aumentar o nível” de prosperidade 

econômica em todo o Reino Unido

uma posição que a verá lidar 
com questões espinhosas como 
o futuro da BBC com financia-
mento público. Uma política 
franca que muitas vezes ganhou 
as manchetes, Dorries foi sus-
pensa pelo Partido Conserva-
dor por tirar um tempo de seu 
trabalho como legisladora para 
aparecer no reality show  “Eu 
sou uma celebridade ... Tire-me 
daqui”, filmado na Austrália.

O gabinete de Johnson 
informou que as mudanças 
do primeiro-ministro ontem  
levariam a “uma equipe for-
te e unida para se recuperar 
melhor da pandemia”. As mu-
danças de gabinete devem 
continuar hoje.
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Apesar dos reajustes, o preço médio do litro do combustível no Estado ainda é o mais acessível ao bolso do consumidor
Levantamento de pre-

ços da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis, divulgado na 
última terça-feira (14), re-
velou que o preço médio do 
litro da gasolina comum no 
Estado da Paraíba é o me-
nor entre os nove estados 
do Nordeste e também é o 
sexto mais baixo entre as 
26 unidades da Federação e 
o Distrito Federal.

 Conforme pesquisa da 
ANP, o preço médio da ga-
solina comum na Paraíba 
ficou em R$ 5,92,  o menor  
do Nordeste. É também o 
sexto menor do país. Entre 
os estados, a Paraíba está 
acima apenas do Amapá (R$ 
5,22), de Roraima (R$ 5,73), 
de São Paulo (R$ 5,71), do 
Paraná (R$ 5,77) e de Santa 
Catarina (R$ 5,83).

 Pelo levantamento da 
ANP, a diferença entre o pre-
ço mais alto e mais baixo da 
gasolina comum na Paraíba 
é de R$ 0,40. Foram pesqui-
sados 57 postos do Estado, 
com o preço oscilando entre 
R$ 5,929 a R$ 6,329. 

Menor preço
Segundo a pesquisa da 

ANP, os preços médios mais 
caros do país estão nos Es-
tados do Rio Grande do 
Norte (R$ 6,62), Piauí (R$ 
6,60) e do Rio de Janeiro 
(R$ 6,56).

 Entre as capitais, o 
preço médio de gasolina 
de João Pessoa (R$ 5,83), 
além de menor também do 
Nordeste, está empatado 
com Florianópolis (R$ 5,83) 
também como o quinto me-
nor preço do país, enquanto 
as capitais de Boa Vista (R$ 
5,73), São Paulo (R$ 5,71), 
Curitiba (R$ 5,67) e de Ma-
capá (R$ 5,22) completam a 
lista dos menores preços.

Segundo a pesquisa 
semanal ainda da ANP, os 
maiores preços das capitais 
do país estão em Natal (R$ 
6,67), Teresina (R$ 6,61) e 
no Rio de Janeiro (R$ 6,52).    

Pesquisa mostra que a PB tem 
a gasolina mais barata do NE

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Ibovespa 

-0,38%
R$ 5,237

-0,26%
R$ 6,190

-0,04%
R$ 7,250

-0,96%
115.062 pts

Uma pessoa criativa exerce seu talento 
com paixão, faz as suas ideias acontecerem e 
transfere as suas aptidões para outros setores. 
Trata-se do empreendedor que através da 
inovação, transforma ou cria outras empresas 
vencedoras para novos mercados. 

A mais importante empresa de aluguel de 
filmes, a Blockbuster, se encaixa no exemplo de 
empresa que perdeu sua posição para a Netflix, 
com filmes via streaming, que atualmente 
possui mais de 208 milhões de assinantes. 
Assistir filmes em casa, mediante um 
pagamento mensal, sem perder tempo para ir 
buscá-los ou devolvê-los é possibilitar o acesso 
com velocidade.

O avanço da tecnologia cria modelos de 
negócios digitais, representados por empresas 
de vanguarda que possibilitam diferentes 
estratégias e decisões disruptivas.

São modelos mais inclusivos, que 
conectam pessoas, parceiros e governo e 
permitem o acesso de todos por meio de 
plataformas e ferramentas digitais. Possuem 
equipes multidisciplinares, descentralizadas, 
e o poder se estabelece através da colaboração 
e do compartilhamento. Todas as pessoas com 

acesso à rede têm possibilidades de adquirir 
poder por sua expressão na rede.

Enquanto as empresas tradicionais 
contam com recursos escassos, as empresas 
das novas economias usam a criatividade e a 
tecnologia para criar vantagem competitiva.
Nubank surge no mercado sem ter agências 
bancárias e já conta com mais de 34 milhões 
de clientes. É um negócio inovador, cuja 
plataforma digital possibilita mais rapidez, 
acesso e segurança, dispensa o modelo 
de empresa tradicional de investimentos 
financeiros.

Enquanto a economia tradicional abre 
espaço para as novas economias, o ambiente 
para o crescimento dos novos negócios precisa 
melhorar em competitividade, produtividade e 
inovação.

É fato que a tecnologia não garante o 
sucesso das empresas, mas contribui para 
intensificar a competitividade, a inovação 
gerencial e os ganhos de produtividade. 
Transparência, agilidade e tempo são 
fundamentais para o cenário econômico atual. 
As melhores soluções vêm de equipes que 
acreditam no poder da inteligência coletiva, 

têm mente aberta, clareza de propósito, 
capacidade de priorizar ideias, a partir da 
colaboração.

A gestão da criatividade da indústria 
cinematográfica de entretenimento transforma 
ideias em filmes que podem ser entendidos 
e apreciados por diversos públicos.  Além de 
administrar a produção também é importante 
focar na sua distribuição e no marketing.

A indústria do entretenimento é uma 
das que mais produzem riqueza no mundo e 
tem grande importância para a economia. Os 
Estados Unidos, ainda é maior centro mundial 
de produção cinematográfica. A tecnologia 
revolucionou o cinema e a maneira como o 
público interage com os filmes. Dados mostram 
que cerca de quinhentas mil pessoas se 
envolvem diretamente com a sua produção e 
distribuição.

As grandes plataformas de varejo buscam 
alcançar escala mundial de consumidores, 
nas novas economias. Magazine Luiza, mais 
conhecido por Magalu, é exemplo de empresa 
que mudou sua estratégia de vendas e 
distribuição, ampliando o conceito de lojas de 
varejo para lojas virtuais, e diversificou com 

a venda de produtos de outras empresas  na 
sua plataforma de marketplace. Seu primeiro 
faturamento de R$ 1 bilhão de reais foi uma 
conquista de quarenta e três anos de existência. 
Com o marketplace, precisou apenas de dois 
anos para a empresa alcançar mais de R$ 
1 bilhão de reais, resultado de mudanças 
tecnológicas influenciando o comportamento 
do consumidor.

No século XXI o ambiente dos negócios 
é mais adequado às empresas que são 
referências para o ambiente de negócios. 
Torna-se imprescindível repensar a estratégia 
de negócio na sua empresa, ouvindo cada 
vez mais o seu cliente, suas expectativas e 
necessidades. 

O marketing deve ser tarefa de todos os 
colaboradores, com o objetivo de transformar 
a satisfação do cliente em ambiente propício 
para ações inovadoras. As recentes feiras 
digitais (FINCC, Ruraltur e Expotêxtil), 
realizadas pelo Sebrae proporcionam essa 
experiência tecnológica aos pequenos 
negócios, permitem maior aproximação da 
sua marca com os clientes e contribuem para a 
transformação digital nos tempos atuais.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Alíquota do ICMS 
da gasolina no Estado 
continua sem alteração 
há cinco anos, provando 

que os aumentos de 
preços são decorrentes 
da política praticada 
pela Petrobras 

 Para o secretário de 
Estado da Fazenda (Sefa-
z-PB), Marialvo Laureano, 
a pesquisa semanal reali-
zada pela Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis revela 
que, apesar dos frequentes 
aumentos de preços feitos 
pela Petrobras às distribui-
doras com repasse aos pos-
tos, a Paraíba tem mantido 
o menor preço médio do 
Nordeste, assim como a da 
capital João Pessoa.

O secretário ainda res-
saltou a importância do 
ICMS neste preço. “A ga-
solina já acumula alta de 
mais de 50% nos últimos 
12 meses. Contudo, a alí-
quota do ICMS da gasolina 
no Estado da Paraíba, como 
nos demais combustíveis, 
continua sem qualquer al-
teração desde janeiro de 
2016, ou seja, há mais de 
cinco anos, provando, as-
sim, que os aumentos de 
preços constantes da gaso-
lina e dos demais combus-
tíveis são decorrentes da 
política de preços praticada 
pela Petrobras e não pelos 
Estados”, avalia.

Marialvo Laureano acres-
centou que os aumentos se-
guidos nos combustíveis têm 
impactado diretamente o 
bolso do brasileiro e do pa-
raibano e a inflação em 2021. 
“Com isso, a conta tem ficado 
mais cara para as famílias e 
empresas em um país que tem 
predominância do transporte 
rodoviário”, frisou.

Opção de combustível

Abastecer com GNV pode garantir 
economia de até 43% no orçamento

Um opção para quem 
quer fugir da alta nos 
preços dos combustíveis 
líquidos é o Gás Natural 
Veicular (GNV), que vem 
garantindo a redução dos 
gastos na hora de abaste-
cer o veículo na Paraíba. 
Atualmente, rodar com o 
GNV gera uma economia 
de 43% para motoristas 
da Grande João Pessoa e 
37% de Campina Grande. 
A competitividade leva 
em conta a relação do 
valor do combustível, de-
sempenho médio do veí-
culo e distância percorri-
da com a gasolina e o gás 
natural.

Segundo levantamen-
to da Companhia Parai-
bana de Gás (PBGás) no 
aplicativo Preço da Hora, 

realizado ontem, o valor 
da gasolina nos postos da 
capital estava em R$ 5,88, 
enquanto do GNV foi de 
R$ 4,15.

Para se ter ideia da 
economia, o motorista 
que rodar 3 mil km por 
mês, por exemplo, terá 
uma economia de R$ 
705,42, com base no de-
sempenho médio de um 
veículo popular. Enquanto 
com  gasolina o valor seria 
de R$ 1.648,60 por mês, o 
GNV seria de R$ 943,18.

Já em Campina, na 
gasolina o motorista de-
sembolsaria R$ 1.665,42, 
e no GNV R$ 1.056,82, ob-
tendo uma economia de 
R$ 608,60.  “Trabalho há 
mais de dois anos como 
motorista de aplicativo 

e desde que instalei o kit 
GNV de quinta geração, 
senti uma melhoria sig-
nificativa na economia”, 
afirmou o motorista Feli-
ciano Fernandes.

Gasto menor
O diretor presidente 

da PBGás, Jailson Galvão, 
destacou que essa é uma 
economia considerável 
para motorista, princi-
palmente os que rodam 
muito e utilizam o carro 
como instrumento de tra-
balho que podem aumen-
tar seus lucros. “É só fazer 
a conta que o motorista 
percebe que ele vai rodar 
mais e gastar menos com 
o combustível” afirmou.

Jailson destacou os 
avanços verificados nos 

últimos anos nos kits GNV 
e a importância da insta-
lação em oficinas homolo-
gadas pelo Inmetro.  “Hoje 
os kits de quinta geração 
preservam integralmente 
o desempenho do veículo 
e a sua economia”.

O gerente de Merca-
do Automotivo da PBGás, 
Alairson Gonçalves Filho, 
lembrou que historica-
mente o GNV é mais eco-
nômico que a gasolina e o 
etanol. “Imagine se você 
tivesse economizado nos 
últimos 20 anos aproxi-
madamente 40% dos gas-
tos com todo combustível 
que abasteceu, seria um 
bom dinheiro. Quem roda 
com GNV sabe disso e se 
mantém do lado da eco-
nomia”, explicou.

Foto: Evandro Pereira

 Gasolina já acumula alta de mais de 
50% nos últimos 12 meses, elevando 

a despesa mensal do paraibano
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Ministro avaliou que aumento acima de R$ 600 deve “ser lido como populismo” e não será adotado pelo governo

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, defendeu 
ontem, um aumento “neces-
sário” no programa Bolsa 
Família, de assistência a fa-
mílias de baixa renda, mas 
acrescentou que o reajuste 
dever ser “modesto e mode-
rado”, na faixa dos R$ 300, e 
não acima de R$ 600 ou R$ 
700, “como querem fazer”.

Guedes disse que um 
reajuste muito grande po-
deria “ser lido como popu-
lismo” e acrescentou que 
“ímpetos eleitorais” que in-
terferiram no orçamento no 
passado acabaram mal. “Não 
queremos que isso se repi-
ta”, afirmou. O ministro de-
fendeu o teto de gastos, mas 
disse também que “devemos 
à população brasileira” um 
programa social “um pouco 
mais robusto”.

As declarações foram 
dadas durante um seminá-
rio on-line promovido pelo 
Movimento Pessoas à Fren-
te, grupo que defende a me-
lhoria na gestão de pessoas 
do poder público e reúne 
pesquisadores, acadêmicos, 
executivos e profissionais da 
iniciativa privada.

Apelo
Hoje, o valor máximo 

do Bolsa Família encontra-
se em torno de R$ 190. O 
governo busca espaço no 
orçamento do ano que vem 
para realizar um reajuste no 

Felipe Pontes 
Agência Brasil

Bolsa Família: Guedes defende 
reajuste “modesto e moderado”
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benefício, que deve ser reba-
tizado como Auxílio Brasil.

Uma das fontes de recur-
sos apontada pela Economia 
seria um parcelamento no 
pagamento, previsto no orça-
mento do ano que vem, de R$ 
89,1 bilhões em precatórios 
– dívidas do poder público 
decorrentes de sentenças ju-
diciais inapeláveis.

O governo enviou uma 

proposta de emenda consti-
tucional (PEC) ao Congresso, 
em agosto, com o objetivo 
de parcelar o pagamento de 
precatórios por alguns anos, 
em certas ocasiões. Para-
lelamente, o presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), Luiz Fux, 
propôs uma solução via Judi-
ciário.

Ambas as iniciativas, no 
entanto, ainda não prospe-
raram. Ontem, Guedes pediu 
“compreensão” e “socorro” 
a integrantes do Legislativo 
e Judiciário para encontrar 
uma solução para os precató-
rios, o que destravaria o rea-
juste no Bolsa Família. Fux e o 
presidente do Senado, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), tam-
bém participaram do mesmo 

evento em que o ministro da 
Economia falou.

Durante sua fala, Gue-
des também tocou em outros 
assuntos e voltou a defender 
o “desinvestimento” estatal 
em setores nos quais a ini-
ciativa privada tem melhor 
desempenho, a fusão de mi-
nistérios e a reforma admi-
nistrativa ora em tramitação 
no Congresso.

Governo ainda busca 
espaço na verba do 
próximo ano para o 

programa Auxílio Brasil 

Orçamento

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ministro da Economia também 
pediu “compreensão” e “socorro” 
para o Legislativo e o Judiciário, 
de modo a encontrar uma solução 
sobre os precatórios

A inflação para as fa-
mílias da classe média e 
mais ricas deve acelerar 
neste fim de ano com a alta 
dos preços de serviços, ao 
mesmo tempo em que a 
inflação para as famílias 
mais pobres deve esta-
bilizar no atual patamar, 
diz a pesquisadora Maria 
Andréia Lameiras, do Ins-
tituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), ao 
comentar os resultados 
do Indicador Ipea de In-
flação por Faixa de Renda 
de agosto.

Divulgado ontem, 
pelo Ipea, o indicador 
mostrou que a inflação 
das famílias mais pobres 
de renda muito baixa e 
de renda baixa avançou 
0,91% em agosto. O prin-
cipal motivo foi a alta dos 
alimentos, mais relevan-
tes na cesta de consumo 
da parcela pobre da po-
pulação. Com o resultado, 
a inflação dessas faixas 
de renda acumula alta de 
10,63% e 10,37%, respec-
tivamente, em 12 meses.

Já a inflação das fa-
mílias de renda média e 
alta avançaram 0,87% e 
0,78%, respectivamente. 
A inflação acumulada em 
12 meses foi de 9,46% 

e 8,04% para esses dois 
grupos. Segundo o Ipea, 
além do menor peso dos 
alimentos na cesta de 
consumo, as famílias de 
maiores rendimentos ain-
da se beneficiam de uma 
pressão menor da inflação 
de serviços. Porém, esse 
quadro deve mudar nos 
próximos meses.

Nos últimos 12 me-
ses, a inflação das famí-
lias de renda alta já sofreu 
pressões dos reajustes de 
41,3% dos combustíveis, 
de 30,2% das passagens 
aéreas e de 12,4% dos 
aparelhos eletroeletrô-
nicos, segundo o Ipea. A 
área de recreação também 
deu os primeiros sinais de 
pressão: a inflação acu-
mulada desse tipo de ser-
viços avançou de 0,07% 
em janeiro para 5,3% em 
agosto, pelo indicador 
acumulado em 12 meses.

O Ipea considera 
como renda muito baixa 
as famílias com rendi-
mento domiciliar inferior 
a R$ 1.808. As famílias 
com renda média vivem 
com R$ 4.506 a R$ 8.956 
mensais. Já as famílias 
com renda alta são as que 
recebem, somados seus 
integrantes, mais de R$ 
17.764 por mês. Os valo-
res têm como base junho 
de 2021.

Serviços devem puxar 
inflação dos mais ricos
Bruno Villas Bôas
Agência Estado

Casa Verde e Amarela

Governo reduz juros e amplia teto 
para financiamento habitacional

O governo Jair Bolso-
naro anunciou ontem, uma 
série de medidas para o 
programa habitacional Casa 
Verde e Amarela, lançado 
em agosto de 2020 para 
substituir o Minha Casa, Mi-
nha Vida. O Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
anunciou a redução da taxa 
de juros para uma parte dos 

beneficiários do programa, a 
ampliação do teto do valor 
dos imóveis considerados 
habitação popular e o au-
mento do número de famí-
lias aptas às menores taxas 
de juros do programa.

O ministro Rogério Ma-
rinho, que acompanhou a 
cerimônia no Palácio do Pla-
nalto, afirmou que, até 2024, 
o valor reservado para o pro-
grama será de R$ 67 bilhões, 
contra R$ 56 bilhões atuais. 
Em 2022, o valor será de R$ 

61 bilhões e, em 2023, de 
R$ 64 bilhões.

“Nós estimamos inicial-
mente mais de 150 mil novas 
unidades habitacionais que 
serão ofertadas, além daque-
las que estão disponibilizadas 
dentro do programa”, disse o 
ministro, sem dar mais de-
talhes. Segundo o anúncio, 
famílias de até R$ 2 mil vão 
ser contempladas, indepen-
dentemente do valor do imó-
vel, com as seguintes taxas de 
juros: 4,25% (no Norte e Nor-

deste, desde que sejam cotis-
tas do FGTS; para quem não 
é cotista a taxa é de 4,75%) e 
4,5% (no Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste para os cotistas do 
FGTS; 5% para quem não é).

Até o fim de 2022, para 
famílias com renda mensal 
de R$ 4 mil a R$ 7 mil, a re-
dução será de 0,5 ponto por-
centual. As taxas passam a 
ser de 7,16% ao ano para co-
tistas do FGTS por três anos 
ou mais e 7,66% para quem 
não é cotista do fundo.

Sofia Aguiar e 
Matheus de Souza
Agência Estado

Estados e municípios devem dar contrapartida
Também houve mudança no 

teto do valor dos imóveis que po-
dem ser financiados, dependendo 
da região e do tamanho da popu-
lação local. No caso das metrópoles 
do Distrito Federal, Rio de Janeiro 
e São Paulo, passou de R$ 240 
mil para R$ 264 mil; metrópoles 
do Espírito Santo, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, de R$ 215 mil para R$ 
236,5 mil; nas demais regiões: de 
R$ 190 mil para R$ 209 mil.

Entre os anúncios, também está 
uma modalidade de financiamento 
de imóvel na qual estados e muni-
cípios devem garantir contrapartida 

de 20% do valor do residencial 
- que pode incluir o terreno. Em 
troca, o valor de entrada no imóvel 
próprio para famílias com renda 
mensal de até R$ 4 mil será redu-
zido ou zerado.

“O que nós estamos propondo 
no programa Parcerias, dentro 
do Casa Verde e Amarela, é que 
estados e municípios, juntos ou 
separados, garantam uma contra-
partida que tire da família a obri-
gatoriedade da entrada”, disse o 
secretário nacional de Habitação, 
Alfredo dos Santos.

De acordo com ele, com a 
contrapartida de estados e mu-

nicípios, o subsídio pode chegar 
a até 40% do valor de compra 
e venda. Segundo o ministério, 
foram fechados acordos com 10 
estados: Paraná, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Rondônia, Bahia, 
Ceará, Pernambuco e Alagoas.

Não houve alterações na renda 
mensal para enquadrar as famílias 
nos grupos do programa. Os crité-
rios permanecem: grupo 1 (famílias 
com renda de até R$ 2 mil men-
sais); grupo 2 (famílias com renda 
entre R$ 2 mil e R$ 4 mil mensais); 
e grupo 3 (famílias com renda entre 
R$ 4 mil e R$ 7 mil mensais).
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Ultra Som Serviços Médicos SA
CNPJ 12.361.267/0088-44

Contrata Pessoas com Deficiência.
Interessados devem enviar currículo com 
título da vaga no assunto do e-mail para
recrutamentopcd@hapvida.com.br

Requisitos
Maiores de 18 anos
Ensino Fundamental 
ou Ensino Médio completo
Possuir homologação

Local de trabalho
João Pessoa

Vagas PCD 
• Auxiliar de Serviços Gerais
• Auxiliar Administrativo
• Auxiliar de Farmácia
• Copeiro(a)
• Camareiro(a)
• Maqueiro(a)
• Porteiro(a)
• Recepcionista
• Técnico(a) de Enfermagem

Atendimento ocorrerá nos próximos dias 20, 21 e 22 nos municípios de Diamante, Curral Velho e Boa Ventura
Os moradores de Dia-

mante, Curral Velho e Boa 
Ventura terão a oportuni-
dade de ser atendidos pela 
Defensoria Pública sem 
precisar se deslocar até a 
comarca mais próxima nos 
próximos dias 20, 21 e 22, 
respectivamente. O projeto 
Defensoria Itinerante esta-
rá nas cidades, sempre das 
8h30 às 17h, para atender 
as pessoas que precisam da 
Justiça, mas não podem pa-
gar um advogado.

Em Diamante, a unidade 
móvel da DPE estará na Rua 
Engenheiro Ernesto de Sou-
sa Diniz, Centro, ao lado da 
Secretaria de Ação Social. Já 
em Curral Velho, o endereço 
da DPE no próximo dia 22 
será Rua Coronel Zuza La-
cerda, em frente à Secreta-
ria Municipal de Saúde. Boa 
Ventura é a terceira cidade 
contemplada e os atendi-
mentos se darão na Rua Pe-
dro Caboclo de Alvarenga, 
Conjunto Arsênio Alves, em 
frente à rádio Portão do Vale.

As demandas na área de 
Família costumam ser as mais 
procuradas nas ações itine-
rantes, mas a Defensoria atua 
em todas as áreas ligadas à 

Defensoria Itinerante vai 
atender no Vale do Piancó

Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona

Sementes da 
mesma árvore

Raquew Azevêdo
Sandra

Colunista colaboradora

A semana começa com saudades. A partida do 
professor Francisco Guerra e da socióloga Lourdes 
Bandeira pintaram matizes de cores silenciosas em 
nós. Dele, carrego a imagem de homem de olhar 
terno e sorridente. O conheci em Campina Grande, 
através do Carlos Azevêdo. E tinha muita reverên-
cia diante de sua presença. Inteligente, acolhedor, 
observador e sábio. Decidi plantar uma árvore em 
homenagem ao professor Guerra. Depois da perda 
da amiga Ana Virgínia em 2020 passei a transfigurar 
o luto em ação, atitude de vida. Não dá para trazer 
as pessoas de volta, mas há sempre uma maneira 
de reencontrá-las, de fazê-las ainda parte de nós ao 
longo dos anos.

Ao saber há pouco da partida de Lourdes Ban-
deira passam pela minha cabeça muitas cenas de 
uma caminhada iniciada na juventude, e nutrida 
pelo trabalho incenssante de muitas mulheres, en-
tre elas a Lourdes, que conheci apenas nos anos 
1990, já sabendo de sua contribuição de pesquisa-
dora, professora, intelectual comprometida com a 
transformação das condições de vida das mulheres 
brasileiras. Não estive com ela nas salas de aula da 
Universidade Federal da Paraíba. Fui aprendendo 
com a Lourdes nos textos compartilhados, nos en-
contros em diferentes espaços e momentos ao longo 
dos mais de vinte anos, de uma jovem universitária 
a uma mulher adulta, pesquisadora, foram imensu-
ráveis as aprendizagens. A professora Lourdes Ban-
deira veio à Paraíba no período da redemocratiza-
ção do país. Depois de anos foi residir em Brasília, 
mas essa vinculação com o espaço e as pessoas da-
qui sempre habitaram o coração dela. 

Enquanto escrevo escuto a canção “Maria, Ma-
ria”,  na voz de Elis, talvez porque a canção me lem-
bre de tudo que forjou um território de maior auto-
nomia e dignidade para as mulheres desse país se 
relaciona com o Exílio e a Anistia, com o enfrenta-
mento ao obscurantismo das ideias torpes e as vio-
lências. Lourdes Bandeira e algumas mulheres de 
sua geração  foram reconstruindo com seus gestos 
um tecido social que se encontrava repleto de va-
zios, desaparecidos e sofrimentos. Da luta pelas De-
legacias das Mulheres, pelas creches, pelo planeja-
mento familiar, pela saúde sexual e reprodutiva das 
mulheres, pelo enfrentamento à violência contra as 
mulheres na sociedade brasileira. Por tudo que foi 
acordo, tratado e ações pela dignidade da vida das 
mulheres no Brasil contemporâneo passa por con-
temporâneas de Lourdes, a exemplo da Nilcéia Frei-
re, Lélia Gonzalez, Margarida Maria Alves, Elizabeth 
Lobo, Ana Alice Alcântara Costa.

Embora muitas mulheres e homens não enxer-
guem com nitidez, o que temos de marco regulató-
rio e de políticas públicas são uma forte herança que 
elas construiram diante de muitos enfrentamentos, 
sobretudo numa sociedade violenta com as mulhe-
res como a nossa. Todas as vezes que escuto “Cor de 
Rosa Choque” (Rita Lee) e também “Maria, Maria” 
(Milton Nascimento) me emociono bastante e cele-
bro a vida de mulheres como a Lourdes Bandeira.

Ela vai estar presente no legado de seus textos e 
conquistas que pôde testemulhar. Sei que como eu, 
inúmeras mulheres e homens, além de sua família 
e pessoas mais próximas dela não a esquecerão, e 
ainda de diferentes maneiras ampliarão as semen-
tes que ela plantou, colheu e replantou...

Sigo minha homenagem a Lourdes com o cora-
ção contrito, agradecendo a Deus por sua vida, e pe-
los momentos em que pudemos estar juntas nas ati-
vidades acadêmicas e fora delas. Ela gostava demais 
de usar uma echarpe, sempre com cores bonitas. E 
é assim que quero lembrar da Lourdes, valente, dis-
creta e com o esvoaçar de sua echarpe.

O projeto Defensoria Itinerante atenderá as pessoas que precisam da Justiça, mas não podem pagar um advogado

Justiça estadual (Cível, Crimi-
nal e Fazenda Pública). Já os 
assuntos relacionados à Previ-
dência/INSS ou Justiça Traba-
lhista não são de competência 
da DPE-PB, mas da Defensoria 
Pública da União (DPU).

Estão entre as deman-
das divórcio; dissolução de 
união estável; adoção; reco-

nhecimento de paternidade; 
pensão alimentícia; questões 
relacionadas à propriedade, 
tais como usucapião e rein-
tegração de posse; assuntos 
relacionados à sucessão e 
herança, bem como, cobran-
ças, contestações, mandados 
de segurança; demandas 
de saúde que estão pen-

dentes de autorização.

Documentos
Para ser atendido, o inte-

ressado deve levar documen-
tos pessoais (RG, CPF e com-
provante de residência), além 
dos documentos que tenham 
ligação com o assunto para o 
qual deseja atendimento.

Foto: Divulgação

Programa Titula Brasil

Zona da Mata paraibana ganha 
Núcleo de Regularização Fundiária

O município de Mari, 
a 65 quilômetros de João 
Pessoa, possui agora um 
Núcleo de Regularização 
Fundiária do Programa Ti-
tula Brasil. O espaço vai 
ampliar o alcance dos ser-
viços do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) e agilizar os 
processos de titulação defi-
nitiva de áreas da reforma 
agrária e de regularização 
fundiária.

Participaram da inau-
guração do núcleo, na últi-
ma segunda-feira, o prefei-
to do município, Antônio 
Gomes da Silva, o secretário 
do desenvolvimento eco-
nômico e agrário, Severi-

no Ramos do Nascimento, 
e agricultores. O Incra foi 
representado pelo chefe 
substituto do setor de De-
senvolvimento de Assen-
tamentos, Ailton Queiroz 
Coutinho Filho, que coorde-
na o Programa Titula Brasil 
na Paraíba.

O espaço está instalado 
na Rua Arnaud Caldas, S/N, 
no Centro de Mari, e tam-
bém vai funcionar como 
uma Unidade Municipal 
de Cadastramento (UMC), 
onde proprietários de imó-
veis rurais e assentados da 
reforma agrária podem ter 
acesso a serviços ofereci-
dos pelas regionais do In-
cra, localizadas nas capitais.    

Dessa forma, não pre-
cisão se deslocar, por exem-
plo, em busca de atendimen-
to relacionado ao Sistema 
Nacional de Cadastro Rural 
(SNCR), como o cadastro de 
imóveis rurais e a emissão 
de Certificado de Cadastro 
do Imóvel Rural (CCIR). O 
certificado é necessário em 
casos de obtenção de finan-
ciamento junto a bancos, 
desmembramento, arren-
damento, hipoteca ou vende 
do imóvel, além de renego-
ciação de dívidas e atualiza-
ção cadastral de assentados.    

Há dois assentamen-
tos da reforma agrária em 
Mari: Tiradentes, com ca-
pacidade para 160 famílias 

de agricultores familiares, 
e Zumbi dos Palmares, com 
capacidade para 85 famí-
lias. As duas áreas somam 
aproximadamente 2,9 mil 
hectares e se destacam 
principalmente pela grande 
produção de macaxeira.

Há dois assentamentos 
em Mari: Tiradentes, 
com capacidade para 
160 famílias, e Zumbi 

dos Palmares, 
para 85 famílias

As Oficinas do 6º En-
contro de Extensão e Cul-
tura (Enex 2021) do Ins-
tituto Federal da Paraíba 
(IFPB) estão com inscri-
ções abertas. Os interes-
sados em participar das 
atividades podem se ins-
crever gratuitamente no 
site https://www.even3.
com.br/enexifpb. 

Remotamente
São 10 oficinas, ofe-

recendo um total de 345 
vagas, e todas serão realiza-
das na próxima terça-feira, 
remotamente, como todas 
as ações do evento realiza-
do pelo Instituto Federal 
da Paraíba, por meio da 

Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (Proexc). É preciso 
ficar atento para as espe-
cificidades de cada oficina. 
Algumas são abertas para 
a comunidade em geral, ou-
tras são mais direcionadas a 
determinada faixa etária ou 
escolaridade. É necessário 
fazer o cadastro no site do 
Even, se inscrever no Enex 
para então escolher as ativi-
dades e realizar a inscrição 
na oficina. 

A comissão acadêmica 
do Enex ressalta que ape-
sar do site utilizar o termo 
“Finalizar compra” pra con-
cluir a inscrição nas ativida-
des, não é cobrada nenhu-
ma taxa ou valor.

Enex do IFPB oferece 
345 vagas em oficinas
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Melhoramento genético do rebanho bovino tem 
colocado o Estado em lugar de destaque, aumentando 
a procura pelos animais criados para o Semiárido

As pesquisas de melho-
ramento genético na produ-
ção de leite têm colocado a 
Paraíba em lugar de desta-
que, aumentando a procura 
pelos animais das Estações 
Experimentais da Empre-
sa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulari-
zação Fundiária (Empaer), 
que se adaptam ao clima do 
Semiárido. Um exemplo é a 
aceitação do gado da raça 
Sindi, estudado na estação 
de Alagoinha, que conta 
com matrizes produzindo 
até quatro mil litros de leite 
por lactação.

O projeto ainda prevê 
a capacitação de técnicos e 
produtores envolvidos com 
a produção de leite. Desde o 
ano passado, o Governo do 

Estado abriu espaço para 
estagiários dos cursos de 
Agronomia e Zootecnia de 
escolas técnicas e universi-
dades com especialização 
em melhoramento genético 
e de produção de leite.

Para chegar ao estágio 
atual, com tendência a evo-
luir ainda mais, os traba-
lhos foram iniciados há 25 
anos quando começaram 
as pesquisas de avaliação 
em Sistema de Produção 
de Leite, nas raças Sindi, 
Gir e Guzerá, nas Estações 
Experimentais da Empaer 
em Alagoinha e Umbuzeiro. 
Logo apresentaram resulta-
dos satisfatórios, o que tem 
contribuído para melhorar 
o rebanho bovino e a pro-
dução leiteira na Paraíba e 

outras regiões do país que 
adquirem animais, repassa-
dos aos criadores por meio 
de leilão público.

As vacas Jarana-E, Tu-
lipa-E, Juma-E, Equipada-E 
e outras têm uma excelen-
te avaliação da Associação 
Brasileira de Criadores 
Zebuínos-ABCZ. A matriz 
Rutina-E é mãe do maior re-
produtor Sindi na avaliação 
para leite, que é Veludo-E. 
O pesquisador Rômulo Al-
buquerque, coordenador 
das pesquisas sobre o sis-
tema de produção de leite 
da raça Sindi, na Estação 
Experimental de Alagoinha
-Empaer, avalia os resulta-
dos dos trabalhos. “Nossa 
proposta é gerar informa-
ções para novas pesquisas, 

Pesquisa na 
Empaer melhora 
produção de 
leite na Paraíba

visando a otimização da 
produção de leite com gado 
zebuíno”, afirmou.

A meta, segundo ele, 
é verificar, por meio do 
desempenho do sistema, 
a eficiência da tecnologia 
utilizada, servindo como 
instrumento de difusão de 
tecnologia de produção de 
leite e de carne, disponíveis 
aos produtores.

Além de coletar infor-
mações para o conhecimen-
to das famílias e linhagens 
que se destacam na produ-
ção de leite acima da média 
do rebanho, Rômulo Albu-

querque informou que o ob-
jetivo é formar tourinhos 
como melhoradores da raça.

São objetos da pesquisa 
209 animais Sindi que com-
põem o rebanho da estação 
experimental de Alagoinha, 

 Nossa proposta é 
gerar informações para 

novas pesquisas, 
visando a otimização da 
produção de leite com 

gado zebuíno 

estando no momento 41 va-
cas em lactação, além de 
tourinhos, garrotes, bezer-
ros e novilhos – machos e fê-
meas – em diferentes fases.

Com registro de chega-
da ao Brasil somente nos 
anos de 1930, o gado Sin-
di, originário do Paquistão, 
está presente na Paraíba 
desde 1950. Somente a par-
tir de 1980, inicialmente 
na estação experimental de 
Riacho dos Cavalos. No en-
tanto, em 1996, o plantel foi 
transferido para Alagoinha, 
onde as pesquisas tiveram 
continuidade.

São objetos da pesquisa 209 animais Sindi que compõem o rebanho da estação experimental de Alagoinha

O secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social, Jean Nunes, durante a visita ao Centro de Segurança e Inteligência

Foto: Secom-PB

Centro em videomonitoramento 
é visitado pela Segurança da PB

O secretário de Estado 
da Segurança e da Defesa 
Social (Sesds), Jean Nunes, 
visitou na terça-feira (14) as 
instalações do Centro de Se-
gurança e Inteligência (CSI) 
de São José dos Campos, no 
interior de São Paulo. Ele 
estava acompanhado do 
gerente de Tecnologia da 
Informação da Sesds, Fabia-
no Vieira. O CSI é referência 
nacional em videomonito-
ramento e segurança.

“Nós estamos implan-
tando um sistema de video-
monitoramento e centro 
de comando integrado das 
cidades do nosso Estado. 
Começamos a buscar infor-
mações e ficamos sabendo 
da excelência do CSI de São 
José, sendo necessária essa 
visita”, afirmou Jean Nunes.

O secretário falou da 
experiência .  “Estamos 

conhecendo as melhores 
experiências do Brasil e o 
CSI é referência para todos 
nós. Por isso viemos fazer 
esta visita para aprender 
como funciona um sistema 
moderno como este na prá-

tica. Queremos usar esta 
experiência de São José para 
sermos assertivos e eficien-
tes no sistema que estamos 
implantando”, completou.

O CSI foi implantado 
pela Prefeitura de São José 

dos Campos em 6 de abril 
deste ano e conta com mil 
novas câmeras inteligen-
tes espalhadas por toda a 
cidade.

A prefeitura da cida-
de paulista disponibilizou 
minicentrais do CSI para 
as forças de segurança ins-
talarem em suas sedes, o 
que tem contribuído nas 
investigações e soluções de 
homicídios, furtos e roubos 
de veículos, entre outros 
crimes.

Assim como o municí-
pio do interior de São Paulo, 
a Paraíba tem investido em 
tecnologia para enfrentar 
a criminalidade. As ações, 
os investimentos em ins-
talações e equipamentos 
podem ser conferidos na 
edição virtual da revista Fo-
lha da Segurança, que está 
disponível no site da Sesds.

Foto: Cláudio Vieira/Secom-PB

Estado vai usar na 
Paraíba experiência já 

implantada em São José 
dos Campos, no interior 

de São Paulo 



Para conseguir 
a classificação  e 

seguir com o sonho 
do acesso, só 

a vitória interessa 
à equipe

O empate no jogo de ida contra 
o Sergipe em Aracaju, marcado por 
um erro de arbitragem que definiu o 
resultado do jogo, já é página virada 
no Campinense. Visando a partida 
de volta no próximo sábado, às 15h, 
no Amigão, a Raposa retomou as 
atividades no Alto da Bela Vista.  No 
primeiro dia de atividade para o jogo 
decisivo, o treinador Ranielle Ribeiro 
comandou treinos em dois períodos.

Pela manhã, foram a campo para 
um trabalho de força apenas os atle-
tas não relacionados e os que atua-
ram por menos de 45 minutos na 
partida em Aracaju. Na parte da tarde, 
no vestiário do Estádio Renatão, os 
atletas que atuaram mais de 45 mi-
nutos em Aracaju realizaram treino 
regenerativo, enquanto os demais 
seguiram para o campo, onde foi rea-
lizado um jogo-treino contra a equipe 
sub-19 da Queimadense.

O volante Joílson, recuperado 
de lesão muscular, participou do 
segundo tempo da movimentação. 
No primeiro tempo da atividade, o 
técnico Ranielle Ribeiro montou um 
time formado por: Camilo, Denis, 
Cleiton, Weverton e Filipe Ramon; 
Serginho Paulista, Dione e Allefe; Ju-
liano, Marcos Nunes e Anselmo. Com 
essa formação, na primeira etapa, o 
Campinense fez 3x0 no Sub-19 da 
Queimadense, com gols de Filipe Ra-
mon, Anselmo e Juliano.

Na segunda etapa, Ranielle 
montou uma equipe composta 
por: Vitor Medeiros, Vitinho, Mari-
nho, Cleidson Pink e Kauã; Joílson, 
Gabriel Pereira, Edinho Corrêa e 
Wendel; Peixeiro e Pedro Gabriel. 
Novamente, a Raposa fez 3x0, desta 
vez com gols de Edinho Corrêa e 
Wendel, duas vezes.

O goleiro da raposa, Mauro 
Iguatu, falou em entrevista coletiva 
após os treinos que o empate no 
primeiro jogo é página virada. Para 
arqueiro, destaque do Campinense 

na temporada 2021, o grupo apren-
deu com o resultado e agora está 
completamente focado em fazer um 
grande exibição no jogo da volta.

“A gente sabia que ia ser um 
jogo difícil, contra uma equipe tec-
nicamente boa. Fazia muito tempo 
que não jogava contra uma equipe 
muito boa tecnicamente. Fizemos 
um baita primeiro tempo, prati-
camente não fiz defesa. Já para a 
segunda etapa, a gente sabia que 
a equipe do Sergipe iria propor o 
jogo como propôs desde o início, só 

que a gente conseguiu o controle 
das ações no primeiro tempo, coisa 
que não conseguimos no segundo, 
paramos de jogar, de ter o controle 
da bola, mas serve de aprendizado”, 
avaliou.

Meia-atacante Juliano liberado
A novidade do retorno aos 

treinos foi a presença do meia-ata-
cante Juliano, reintegrado ao elenco 
após ficar afastado por covid-19. De 
acordo com o Departamento Médico 
do Campinense, novos exames rea-

lizados pelo atleta mostraram que o 
resultado do exame feito no dia 15 
de julho era um falso-positivo.

Mesmo sem apresentar qual-
quer tipo de sintomas, o clube se-
guiu à risca o protocolo médico e o 
atleta foi imediatamente afastado 
do elenco. Durante esse período de 
isolamento, Juliano foi submetido a 
novos testes pra covid-19, e o resul-
tado deu negativo nos dois exames 
feitos. Com isso, o atleta foi liberado 
para o retorno das atividades na 
Toca da Raposa.

Campinense pretende ser  
ofensivo contra o Sergipe
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Seleção Brasileira
A técnica Pia comandará, hoje, o último treino para 
definir a equipe titular que vai atuar no jogo contra 
a Argentina amanhã. Página 23
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Esportes

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Foto: Ascom/Campinense

Raposa intensifica os treinos para 
enfrentar o Sergipe na decisão da 
vaga para a terceira fase da Série D

Se depender dos nú-
meros, o Botafogo é um dos 
favoritos a ficar com uma 
das vagas para a próxima 
fase do Campeonato Brasi-
leiro da Série C. Segundo as 
estatísticas do site WWW.
chancedegol.com.br, o time 
paraibano tem 69,3 por 
cento de probabilidade de 
se classificar, contra 43,1 
por cento do Ferroviário 
e 35,2 por cento do Volta 
Redonda, adversários que 
estão logo abaixo do Belo 
na tabela de classificação.

O Botafogo está atual-
mente na quarta posição 
com 24 pontos,  cinco vi-
tórias e um saldo de cin-
co gols. O Ferroviário vem 
em quinto também com 23 
pontos, cinco vitórias e um 
saldo de três gols. Já o Vol-
ta Redonda está em sexto 
lugar com 22 pontos, cinco 
vitórias e saldo de três gols. 

Em relação à próxima 
rodada, o Botafogo tam-
bém leva vantagem sobre 

os concorrentes à vaga. O 
Belo vai enfrentar a Jacui-
pense, penúltima colocada 
do Grupo A, com apenas 15 
pontos, duas vitórias, um 
saldo negativo de oito gols 
e com uma probabilida-
de de 89 por cento de ser 
rebaixada. A partida está 
programada para o próxi-
mo domingo, às 20 horas, 

no Estádio Almeidão. Já o 
Ferroviário vai encarar o 
líder Manaus, no Amazo-
nas e o Volta Redonda vai 
enfrentar o Floresta, no 
Ceará.

Após a Jacuipense, o 
Belo vai jogar com o lanter-
na Santa Cruz, no Arrudão, 
em Recife. Estes jogos es-
tão sendo encarados como 

duas decisões para o clube, 
que tem o objetivo de ter-
minar a primeira fase com 
29 pontos. Para a partida 
de domingo, o técnico Ger-
son Gusmão não poderá 
contar com o atacante Luã 
Lúcio. Por outro lado, o 
zagueiro Fred está de volta 
e poderá ser relacionado 
para a partida.

Números favorecem o Botafogo na 
luta pela classificação na Série C

O meia avançado Cleiton teve uma ótima atuação contra o Manaus e pode ser titular contra o Jacuipense

Foto: Ascom/Botafogo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br Após cair na primeira 

fase da Série D, o Treze se-
gue seu trabalho de refor-
mulação do elenco para o 
jogo diante do Floresta-CE 
na primeira rodada da fase 
classificatória para a Copa 
do Nordeste de 2022. Atual-
mente, o Galo conta com 17 
atletas no seu elenco após 
a Série D. O diretor-executi-
vo de futebol do clube, Fer-
nando Gaúcho, trata como 
natural a reformulação após 
o Treze não ter atingido o 
objetivo do acesso à Série C.

“Acho que toda refor-
mulação é normal acontecer, 
principalmente quando a 
gente não atinge o objetivo, 
que no nosso caso era o aces-
so para Série C. Temos essa 
competição que obviamente 
é muito importante e diante 
disso a gente procurou man-
ter uma espinha dorsal, que 
é importante, atletas que 
conseguiram corresponder 
à altura da camisa do Treze, 
comentou.

O elenco do Treze con-
tra com os seguintes atletas: 
os goleiros Jefferson, Lucas 

Barcelos, João Guilherme e 
Geison, laterais Júlio Ferrari 
e Ian Barreto, zagueiros Eul-
ler Viana e Gabriel Moreira, 
volantes Levi, Jordan, Souza. 
Meias Raulisson e Evair, ata-
cantes Iago Martins, Ander-
son Gindré e Gerônimo, e 
os centroavantes Wallisson 
Bahia e Marcelinho Júnior.

Fernando Gaúcho não 
falou contratação para seto-
res específicos, mas garantiu 
que chegarão novos atletas 
para a sequência da tempo-
rada. “ Estamos contatando 
alguns atletas para vir, ob-
viamente para esse jogo, 
mas nós já estamos pensan-
do também no Estadual, até 
porque aqui no clube não 
possamos pensar em outra 
coisa que não seja título no 
Estadual, mas para isso a 
gente precisa ter uma equi-
pe bem competitiva para 
esses jogos únicos”, concluiu.

O Treze começa os tra-
balhos de preparação para 
o jogo diante do Floresta, 
que deve acontecer nos dias 
13 ou 14 de outubro, sob o 
comando do treinador Wel-
lington Fajardo na próxima 
segunda-feira (20), no Está-
dio Presidente Vargas.

Treinos no Treze, só 
a partir de segunda



Esportes

Recordista fez 38.387 pontos durante o período que jogou na NBA e 
é um dos que torcem para que surja alguém que supere a sua façanha

Maior pontuador da 
história da NBA com 38.387 
pontos, Kareem Abdul-Jab-
bar está “próximo” de per-
der o seu posto para o astro 
LeBron James. No entanto, 
ele deixou claro que isso não 
será um problema, muito 
pelo contrário. “Estou ani-
mado para ver isso aconte-
cer. Não vejo os números 
como realizações pessoais, 

mas sim como realizações 
humanas”, iniciou um dos 
maiores jogadores de todos 
os tempos da liga.

“Se uma pessoa pode fa-
zer algo que nunca foi feito, 
isso significa que todos nós 
temos uma chance de fazê
-lo. É uma fonte de esperança 
e inspiração... Todos nós ga-
nhamos quando um recorde 
é quebrado e se LeBron que-
brar o meu, estarei lá para 
torcer por ele”, prosseguiu.

O astro do Los Ange-
les Lakers entra na próxima 
temporada da liga com 3.020 
pontos atrás de Kareem. Com 
sua marca de pontuação 
atual, LeBron, de 36 anos, 
está a cerca de duas tempo-
radas saudáveis de assumir 
o primeiro lugar do ranking, 
algo bem possível de aconte-
cer, se levarmos em conta a 
sua condição física atual.

Além deste tema, Ab-
dul-Jabbar ainda falou so-

bre os salários pagos atual-
mente para os atletas, que 
são muito diferentes da sua 
época. Não existem informa-
ções oficiais sobre o quanto 
Kareem ganhou ao longo 
de sua carreira, mas seus 
maiores vencimentos eram 
próximos ao mínimo de 
veterano pago hoje em dia 
Mesmo com essa diferença 
econômica gigantesca, mos-
trou, mais uma vez, uma ati-
tude louvável e não mostrou 

qualquer incômodo com a 
diferença.

“Cada geração de atle-
tas sente que nasceu muito 
cedo para colher os benefí-
cios que têm a geração atual. 
Claro, esta geração de joga-
dores da NBA é a mais capa-
citada em termos de guiar 
suas próprias carreiras, sen-
do pagos e tendo a liberdade 
de falar. Mas sempre pode 
ser melhor e, daqui a alguns 
anos, um jornalista fará uma 

pergunta semelhante aos 
veteranos LeBron, Steph 
(Stephen Curry), e eles dirão 
que a nova geração está me-
lhor do que eles. E eles esta-
rão certos”, completou.

Em sua brilhante carrei-
ra dentro de quadra como 
pivô, Abdul-Jabbar ganhou 
seis títulos e seis prêmios 
de MVP, além de ter sido 
nomeado 19 vezes para o 
All-Star Game, atuando por 
Milwaukee Bucks e Lakers.

Agência Estado
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O astro do Los Angeles Lakers já 
alcançou 3.020 pontos e segue 
fazendo cestas em busca de 
ultrapassar o record da NBA
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Luisa Stefani

Atleta vai passar por cirurgia e fala sobre a lesão

Depois de preocupar os 
brasileiros com sua lesão du-
rante o US Open, Grand Slam 
disputado em Nova York, a 
brasileira Luisa Stefani vol-
tou a atualizar os fãs sobre o 
seu estado de saúde. A tenis-
ta utilizou as redes sociais 
na noite de terça-feira para 
mostrar que conseguiu an-
dar sem muletas sobre uma 
esteira ergométrica.

Esse foi o primeiro pas-
so da recuperação da atleta 
depois da lesão que aconte-
ceu durante a semifinal do 
US Open, na última sexta-fei-
ra. Além disso, Luisa Stefani 
também informou que vai 

passar por cirurgia para re-
construir o ligamento cruza-
do anterior do joelho direito, 
que se rompeu durante um 
ponto do tie-break do pri-
meiro set.

A brasileira está pas-
sando por esse processo 
todo na Flórida, onde mora, 
e sua recuperação depois da 
cirurgia pode demorar entre 
seis e oito meses.

“Meu corpo está recu-
perando aos poucos, cada 
dia menos inchaço no joe-
lho, menos dor para movi-
mentar. Passo grande parte 
do dia fazendo exercícios de 
reabilitação, fortalecimento, 
mobilidade, gelo, elevando 
a perna, enfim, tentando for-

talecer o máximo possível 
para a cirurgia. Vou precisar 
de tratamento cirúrgico da-
qui uma semana e meia, duas 
semanas. Os médicos me pe-
diram um tempinho a mais 
para deixar baixar o inchaço 
e deixar o corpo recuperar 
um pouco sozinho. Mas es-
tou progredindo super bem, 
hoje consegui andar até sem 
a muleta, fiquei super feliz”, 
explicou a tenista no vídeo 
publicado em seu Instagram.

“Grande parte do pro-
cesso é mental, é confiar 
que a perna aguenta. Tô 
indo passinho por passinho. 
Agradeço muito todas as 
mensagens, recomendações 
e sugestões que muita gente 

tem me mandado. Desculpa 
não ter respondido uma por 
uma ainda. Mas aos poucos 
vou respondendo e man-
dando notícias para vocês. 
Ainda definindo os detalhes 
e os próximos passos, da 
cirurgia e do pós-cirúrgico, 
mas tudo encaminhado e 
indo dentro dos conformes. 
Brigadão, um beijo e é isso 
aí”, comemorou.

Há cerca de 45 dias, Lui-
sa Stefani conquistou a me-
dalha de bronze nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020 
ao lado de Laura Pigossi. 
Atualmente, a tenista bra-
sileira é a 13ª colocada do 
ranking mundial nas duplas 
femininas.

Agência Estado
Foto: Ascom/CBT

Luisa lamenta ficar fora das quadras no melhor momento da carrerira

A Agência Mundial 
Antidoping (Wada, na si-
gla em inglês) anunciou 
que vai revisar o status da 
cannabis na lista de subs-
tâncias proibidas. Uma 
reunião do comitê execu-
tivo em Istambul, sede do 
órgão, na Turquia, defi-
niu que uma nova análise 
sobre os efeitos da subs-
tância no desempenho 
esportivo dos atletas será 
realizada em 2022. Até lá, 
a droga segue proibida.

A decisão por fazer 
uma nova análise da dro-
ga no esporte ocorre pou-
cos meses após a velocis-
ta Sha’Carri Richardson, 
estrela do atletismo dos 
Estados Unidos, testar po-
sitivo para a substância e 
ser suspensa da Olimpía-
da de Tóquio-2020. Após 

uma série de desempenhos 
marcantes nos 100 metros 
no início da temporada, a 
atleta era uma das mais 
aguardadas nos Jogos e 
postulante ao ouro.

A jovem de 21 anos 
foi excluída da Olimpíada 
posteriormente a uma sus-
pensão de 30 dias, depois 
de testar positivo para ma-
conha após sua vitória nos 
100 metros nas seletivas 
olímpicas dos Estados Uni-
dos, em junho. O caso gerou 
um debate sobre a conti-
nuação da inclusão da dro-
ga na lista de substâncias 
proibidas da Wada, com 
celebridades e atletas cri-
ticando a regra como desa-
tualizada e desnecessária.

O presidente da World 
Athletics, o britânico Se-
bastian Coe, está entre os 
que apoiaram os apelos 
para uma revisão da can-

nabis. “Este não é um mo-
mento irracional para fa-
zer uma revisão”, disse Coe 
durante a Olimpíada. “É 
sensato, nada está escrito 
sobre pedra. Você se ajusta 
e ocasionalmente reavalia”.

Nos EUA, ligas profis-
sionais - como NFL (futebol 
americano), NHL (hóquei 
no gelo) e NBA (basquete), 
reduziram a aplicação das 
regras em relação ao uso de 
maconha, com o reconheci-
mento de que a droga não 
melhora o desempenho. 
Contudo, o mundo olímpi-
co continua a punir o uso 
em algumas circunstâncias. 
Segundo a Wada, além de 
substâncias que estimulam 
a melhoria do desempenho, 
a lista de banidos pode in-
cluir drogas que podem 
representar riscos para a 
saúde dos atletas ou violar 
o “espírito esportivo”.

Agência vai rever punição por uso de maconha
Agência Estado

A Wada irá analisar as 
substâncias contidas na 

maconha para saber os efeitos 
dela no corpo dos atletas
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Lebron James pode 
superar record 

de pontos de 
Abdul-Jabbar 



Treinadora tem apresentado novos conceitos e procurado entrosar as novas convocadas com o resto do grupo

Com seis novidades na equipe,  
a treinadora da Seleção Brasilei-
ra de Futebol, Pia Sundhage, está 
trabalhando conceitos, nos treinos 
em João Pessoa, que são pilares em 
sua filosofia de jogo: a compactação 
defensiva, a construção ofensiva e 
a manutenção da posse de bola. A 
seleção fará um amistoso nesta sex-
ta-feira, contra a Argentina, às 16h, 
no Estádio Amigão, em Campina 
Grande.

A Seleção Brasileira agora já 
treina com o grupo completo, após 
a chegada de Martha e Debinha, 
que estava fazendo fisioterapia e 
não participou do primeiro treino 
realizado na última terça-feira, no 
Estádio Almeidão, em João Pessoa.

Com seis novidades no grupo, 
a treinadora está trabalhando de-
terminados conceitos que são pila-
res em sua filosofia de jogo. Ao final 

das atividades, Pia tem sempre co-
mandado coletivos de 11 x 11, para 
testar na prática os ensinamentos 
e dar mais entrosamento ao grupo, 
que agora tem algumas atletas que 
não participaram recentemente 
das Olimpíadas de Tóquio, quando 
o Brasil não conseguiu disputar 
medalhas.

Durante a passagem pela Pa-
raíba, a equipe comandada pela 
técnica Pia Sundhage tem como 
base a capital paraibana. Os treinos 
estão sendo realizados no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa, local 
do segundo e último jogo com a 
Seleção Argentina, na próxima se-
gunda-feira, às 16h. A Seleção Bra-
sileira se deslocará para Campina 
Grande, amanhã, onde fará o seu 
primeiro jogo contra a Argentina, 
às 16h, no Amigão. Após a partida, 
a delegação retorna ao hotel onde 
está hospedada em João Pessoa. Es-
tes jogos estão sendo disputados no 

período de Data Fifa, que começou 
no último dia 13 e vai até o dia 21 
deste mês.

Atletas motivadas
Animada com os desafios que 

estão por vir, Daiane exaltou a riva-
lidade envolvida no clássico sul-a-
mericano.  Aos 24 anos, a zagueira 
da Canarinho também destacou 
que a renovação presente no elenco 
e a receptividade encontrada na 
Paraíba farão com que o Brasil te-
nha um ciclo proveitoso pela frente. 
Para ela, os jogos com a Argentina 
serão fundamentais durante a pre-
paração, sobretudo para as atletas 
estreantes.

“Jogar contra a Argentina nun-
ca é só um amistoso, sempre tem 
aquela rivalidade, aquela disputa. 
É um jogo especial de ser jogado, 
gostoso. A gente ama fazer esse tipo 
de amistoso, porque exige muito da 
gente. É uma preparação boa, um 

teste importante, principalmente 
porque temos muitas meninas no-
vas. Acho que a Pia vai fazer bastan-
te testes e veremos uma outra cara 
na seleção”, projetou Daiane, antes 
de se debruçar sobre o processo 
de renovação presente na Seleção 
Brasileira.

“O clima que a gente está é um 
clima de renovação, de ajuste de de-
talhes. Estamos tentando consertar 
os pequenos erros. Acredito que 
não foram muitos. Acho que essa 
renovação vai trazer um ar novo 
para a gente e novas forças para os 
próximos objetivos que não estão 
longe. A renovação é importante, 
assim como manter a essência, 
com as meninas mais experientes. 
É interessante elas passarem essa 
experiência para a gente, porque 
precisamos. Para mim, não tem 
tantas meninas novas, já joguei com 
algumas na Sub-20, então estou 
bem à vontade com elas e feliz de 

estar participando”, completou a 
defensora.

Recuperada de um período 
turbulento de lesões consecutivas e 
de clube novo na Europa, – Madrid 
CFF – Daiane quer iniciar uma nova 
etapa na Seleção Brasileira. Para 
isso, a jogadora projeta se especia-
lizar também na função de lateral, a 
fim de se tornar uma atleta poliva-
lente e, consequentemente, aumen-
tar suas chances de se tornar uma 
figura recorrente nas convocações 
de Pia Sundhage.

Ao final da entrevista, Daiane 
fez questão de elogiar a recepção do 
povo paraibano. “A gente foi muito 
bem recebida. Estar na Paraíba é 
ótimo, não tem nem o que falar. Prin-
cipalmente para nós, que moramos 
na Europa, o clima é totalmente dife-
rente, muito gostoso. Aquele calorzi-
nho que a gente falta (risos). Estamos 
super felizes por essa convocação ser 
aqui na Paraíba”, concluiu.

Da redação

Pia introduz nova filosofia de 
jogo na Seleção Brasileira 

Esportes
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Meia Nenê deixa o Fluminense e já é reforço do rival Vasco

O meia Nenê está de volta ao 
Vasco. O jogador de 40 anos foi 
anunciado pelo clube cruz-maltino 
na noite de terça-feira, menos de 
duas horas e meia após o Flumi-
nense comunicar, por meio de uma 
nota oficial, o desligamento do 
atleta. O experiente jogador chega 
com contrato válido até o final da 
próxima temporada e ainda nesta 
semana se junta ao grupo coman-
dado pelo técnico Fernando Diniz 
para a disputa da Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

O retorno de Nenê se dá qua-
se quatro anos após o fim da pri-
meira passagem, que durou três 
temporadas, entre 2015 e o início 
de 2018. Foram 132 jogos, com 
33 assistências e 44 gols. Ele é o 
quarto maior artilheiro do Vasco 
no século 21, atrás de Romário 
(131 gols), Élton (52) e Leandro 
Amaral (51). Pelo clube, o meia foi 
campeão carioca em 2016 e inte-
grou o elenco que se classificou à 
Copa Libertadores pelo Campeo-
nato Brasileiro de 2017.

Nenê estava no Fluminense 
desde 2019, quando deixou o São 

Paulo. Foram 118 jogos e 28 gols 
pelo time tricolor carioca. Titular 
durante a maior parte da passagem 
pelo clube, o meia foi perdendo es-
paço de agosto para cá. Reserva nas 
últimas nove partidas, esteve em 
campo por apenas 77 minutos nes-
te período, sequer saindo do banco 
em três ocasiões.

Para reestrear pelo Vasco, 
Nenê precisa ter o nome publica-
do no Boletim Informativo Diário 
(BID) da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) antes de a delega-
ção viajar para Maceió, onde encara 
o CRB nesta quinta-feira, às 19h, 

pela 24ª rodada da Série B. A resci-
são do atleta com o Fluminense já 
aparece no BID. Sua apresentação 
oficial foi ontem.

Natural de Jundiaí (SP), An-
derson Luiz de Carvalho, o Nenê, 
iniciou a sua trajetória no Pau-
lista-SP e passou por Palmeiras e 
Santos antes de se transferir para 
a Europa. Em solo europeu, jogou 
na Espanha (Mallorca, Alavés, 
Celta e Espanyol), na França (Mô-
naco e Paris Saint-Germain) e In-
glaterra (West Ham). No exterior, 
também defendeu as cores do Al 
Gharafa, do Catar.

Agência Estado

A seleção segue treinando no 
Almeidão, em João Pessoa, 
para o jogo de amanhã contra a 
Argentina, em Campina Grande

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Jogador foi anunciado pelo clube cruz-maltino 
duas horas e meia após desligamento do Flu
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Levantamento aponta que os três tipos mais comuns da doença são leucemias, tumores no Sistema Nervoso Central e linfomas

Câncer já é a principal causa de 
morte de crianças e adolescentes

Embora o câncer em crianças 
seja uma doença rara, ele é respon-
sável pela maioria das mortes en-
tre crianças e adolescentes de 1 a 
19 anos de idade, da ordem de 8% 
do total, de acordo com o Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Go-
mes da Silva (Inca).

“É a primeira causa de morte 
por doença no Brasil e nos países 
desenvolvidos. Ele (câncer) só per-
de para causas externas, como trau-
mas, e outros agentes externos”, 
disse anteontem a oncologista e 
membro da diretoria da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Pediátrica 
(Sobope) Flávia Martins.

Os três tipos de câncer mais 
comuns entre crianças e jovens, 
por ordem de frequência, são leuce-
mias, tumores no Sistema Nervoso 
Central (SNC) e linfomas.

A médica Flávia Martins reco-
menda que, para fazer o diagnóstico 
precoce, é preciso prestar atenção 
na criança e no que dizem os pais, 
pois há tempos variados de diag-
nóstico. Os primeiros consistem no 
reconhecimento dos sintomas pelos 
pais e no atendimento médico não 
especializado da criança em um 
hospital, pronto-socorro ou Unida-
de Básica de Saúde (UBS). Em segui-
da, vem o atendimento complexo, 
com o diagnóstico final.

A oncologista alerta que o reco-
nhecimento dos sintomas pelos pais 

é muito importante. “Prestar aten-
ção em febres contínuas. Lembrar 
que a criança tem, sim, febres, tem 
viroses, infecções, mas elas duram, 
no máximo, entre três e cinco dias, 
e não costumam deixar a criança 
prostrada, não costumam causar 
dor”. Outro sinal importante, segun-
do a médica, é a palidez.

“Quando a criança está um pou-
quinho descorada e menos ativa, os 
pais devem levar em consideração 
e levar para uma avaliação médica. 
Qualquer sintoma neurológico, como 
estrabismo, quando a criança fica ves-
guinha, ou a criança reclamar de alte-
ração visual súbita, dor de cabeça”.

Flávia Martins ressaltou que a 
“dor é coisa de adulto, isso não é coisa 
de criança. Criança, para ter dor, tem 

que ter alguma justificativa e essa dor 
tem que passar por uma investigação”.

A oncologista reconheceu que os 
sintomas de alerta são mais fáceis de 
serem detectados pelos médicos. Já os 
sintomas mais comuns a outras doen-
ças, como febre e dor de barriga, aca-
bam passando despercebidos.

Estatísticas do Instituto Nacio-
nal de Câncer José Alencar Gomes 
da Silva (Inca) para o triênio 2020-
2022 estimam 8.460 novos casos 
por ano de cânceres infantojuvenis, 
sendo 4.310 para o sexo masculino 
e 4.150 para o sexo feminino.

Segundo o Inca, o progresso no 
tratamento do câncer na infância e na 
adolescência nas últimas quatro dé-
cadas foi extremamente significativo. 
“Hoje, em torno de 80% das crianças 

e adolescentes acometidos da doença 
podem ser curados, se diagnosticados 
precocemente e tratados em centros 
especializados. A maioria deles terá 
boa qualidade de vida após o trata-
mento adequado”, informa o Inca.

A oncologista Flávia Martins lem-
brou que é importante não só a crian-
ça ser curada, mas manter a qualidade 
de vida, com capacidade funcional. 
“Porque não basta curar. A gente tem 
que promover que essa criança che-
gue a ser um adulto, e até um idoso 
saudável. Então, quanto mais preco-
cemente a gente encontrar aquele 
tumor do sistema nervoso central, 
aquela leucemia, a gente vai, muitas 
vezes, poder planejar o tratamento 
de forma que a criança seja menos 
espoliada, sofra menos agressões”.

Artigo Carlos Azevedo
carolusazevedo@hotmail.com

Revendo a coleção de revistas 
‘Encontros com a Civilização Brasileira’, 
uma das melhores revistas que circulou no 
país durante a ditadura de 1964, deparei-
me com o número 26, dedicado à Mulher 
Hoje (1980).

Nesse número especial há artigos de 
Maurice Godelier, Agnes Heller, Clarice 
Novaes da Mota e Mary Garcia Castro. Esses 
textos se referem à antropologia.

Mas o que me chamou a atenção foi, de 
fato, uma nota oficial do Centro Brasileiro 
de Estudos da Saúde: Aborto, uma questão 
em debate. Note bem: essa nota foi 
publicada em 1980.

Em plena ditadura militar, nos anos 

de 1980, o Coletivo de Mulheres do Rio de 
Janeiro discutia abertamente no Teatro 
Casa Grande a legalização do aborto no 
Brasil – sem que as feministas cariocas 
fossem importunadas pelos militares, os 
esbirros da ditadura.

Mas por incrível que pareça, hoje, 
no Brasil do século XXI, a questão da 
legalização do aborto é tabu. Contraria, 
talvez, a ética burguesa que adota ainda a 
ética cristã. É tanto que se Dilma Rousseff 
(PT), a então candidata à Presidência da 
República, tivesse enfrentado a questão do 
aborto, ela não teria sido eleita.

Com isso, quero afirmar que o tema 
da legalização do aborto tem que vir à 

tona, tem que ser discutido amplamente, 
com a participação da sociedade civil, para 
esclarecer a população.

O título desse artigo é uma indagação 
do autor de ‘O Direito Materno’, Bachofen, 
cuja obra foi publicada no século XIX. 
A força da sentença determinista foi 
percebida pela antropóloga brasileira 
Novaes da Mota (‘Biologia é destino?’). 
Assim, então, ela questiona Bachofen? 
“Quem tem útero é obrigada a parir?”, ou 
seja, “a mulher não pode controlar seu 
corpo e optar ou não pela reprodução?”.

Atualmente, Biologia não é destino. 
Cabe, sim, à mulher o direito de decidir 
sobre o processo de reprodução. Não são 

mais as igrejas e seitas (em particular a 
Igreja Católica) as donas absolutas dos 
discursos sobre a reprodução humana. Como 
antropólogo e sociólogo, devo afirmar que não 
adianta ficar contra a legalização do aborto – 
ele é um fenômeno que existe nas sociedades 
humanas, um fenômeno universal.

O tema é bastante polêmico, carece de 
mais luz... A dialética do esclarecimento 
nunca é desnecessária.

In memoriam a Marielle Franco.

(Carlos Azevedo é antropólogo, 
sociólogo e publicou recentemente, 
pela Ideia Editora, ‘Tristes tempos: o 
coronavírus & eu’)

Biologia é destino?

Alana Gandra
Agência Brasil

307 — Valério Severo, imperador romano
655 — Papa Martinho I
1087 — Papa Vítor III
1394 — Clemente VII, antipapa sediado em Avinhão
1498 — Tomás de Torquemada, 
inquisidor-geral espanhol
1792 — Nguyen Hue, imperador vietnamita
1899 — Padre Rolim (Inácio de Sousa Rolim), 
sacerdote católico e educador (PB)
1896 — Carlos Gomes, compositor brasileiro
1977 — Maria Callas, cantora lírica norte-americana
1995 — Antônio Mariz, político (PB)
2017 — Marcelo Rezende, jornalista brasileiro

Mortes na História

Obituário
David Yonggi Cho
13/9/2021 – Aos 85 anos, em Seul, 
na Coreia do Sul, em consequência 
de uma hemorragia cerebral. Pastor 
fundador da Igreja do Evangelho Pleno 
de Yoido, considerada a “maior igreja 
do mundo” ligada à Assembleia de 
Deus, na Ilha de Yeouido, na capital sul-coreana. Iniciou 
a sua igreja em Seul com cinco fiéis em 1958, quando 
a Coreia do Sul ainda lutava para se reconstruir após a 

Foto: Reprodução

Antônio Lúcio (Lúcio Mix)
13/9/2021 – Aos 49 anos, em Paulista 
(PB), de infarto durante uma partida de 
futebol. Desportista e técnico de som. Era 
casado e deixa duas filhas.

Foto: Redes Sociais

Aforismo
“A vida é um período em 
si mesma e a morte é um 

período em si mesma, com 
começo meio e fim.”

(Buda)
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Júnior Moura
14/9/2021 – Em Guarabira (PB), de infarto, 
provavelmente como sequela da covid-19. 
Ex-funcionário do Hospital Regional de 
Guarabira. Era irmão do vereador Antioge-
nes, da cidade de Pirpirituba (PB).

Foto: Portal Mídia

Norm Macdonald
14/9/2021 – Aos 61 anos, de câncer. 
Comediante conhecido por seus anos no 
elenco do humorístico ‘Saturday Night 
Live’, um dos mais longevos da tevê nor-
te-americana, de 1993 a 1998. Nascido em 
Quebec, no Canadá, em 1959, começou a 
carreira em clubes de comédia de stand-up no país. Também 
foi apresentador de programas de entrevistas. O último deles 
foi ‘Norm Macdonald has a show’, em 2018.

Foto: Eddy Chen

Guerra da Coreia (de 1950 a 1953). Em 1993, a igreja tinha 
mais de 700 mil membros, tornando-se a maior congregação 
do mundo, de acordo com o Guinness World Records. Nasceu 
em 14 de fevereiro de 1936, em Ulsan, Coreia do Sul.

Breves & Curtas
# Menino morre picado por animal desconhecido
Brayan Gabriel Duarte dos Santos, de apenas dois anos, 
morreu no último dia 12, em Salete, em Santa Catarina, 
após ser picado por um animal não identificado. Segun-
do o Hospital Regional Alto Vale, onde o menino ficou 
internado, a causa da morte é desconhecida. O menino 
apresentou marcas de picada no pescoço e seus familia-
res perceberam os ferimentos. O Instituto Geral de Perí-
cias (IGP) está investigando o caso para descobrir qual 
animal peçonhento foi responsável por ferir o menino.

# Filho mumifica a mãe para receber o auxílio I
O corpo de uma mulher morta há mais de um ano e 
mumificada pelo seu próprio filho, que queria continuar 
recebendo os seus benefícios sociais, foi encontrado 
em Tirol, na Áustria. As investigações revelaram que a 
mulher de 89 anos morreu em junho de 2020 e o homem, 
de 66 anos, manteve o seu corpo para continuar tendo 
acesso ao auxílio governamental.

# Filho mumifica a mãe para receber o auxílio II
Ele vivia com a mãe perto de Innsbruck e admitiu que 
congelou o corpo para evitar odores e absorveu os 
fluidos corporais com ligaduras. Ele também cobriu o 
corpo com areia de gato para que ele ficasse totalmente 
mumificado. Quando um irmão do homem visitou a casa 
e perguntou sobre a mãe que sofria de demência e tinha 
contato com poucas pessoas além dos filhos, o homem 
respondia que ela estava internada em um hospital.

# Assassinatos de ambientalistas batem recorde
Os assassinatos de ambientalistas bateram recorde em 
2020. Foram 227 mortes de pessoas que lutavam contra 
a exploração de recursos naturais registradas no mundo, 
em uma média de mais de quatro pessoas assassina-
das por semana. O Brasil foi responsável por 20 dessas 
mortes. Com isso, o país foi o quarto mais letal para 
ambientalistas no mundo e o terceiro na América Lati-
na. Os dados são de um levantamento da Global Witness 
lançado no último dia 13.

# Homem é esmagado pelo próprio carro
O canadense Tony Eyles, de 42 anos, morreu após seu 
carro perder o controle e esmagá-lo contra a parede de 
um drive-thru do Mc Donald’s em Vancouver, no Canadá. 
A vítima havia feito o pagamento de seu pedido e voltava 
para o veículo, quando o automóvel avançou involun-
tariamente e provocou o acidente. Tony acabou ficando 
preso entre a porta do carro e a parede do restaurante.

# Casal morre de covid-19 e deixa cinco filhos órfãos
Um casal não vacinado da Califórnia, nos Estados Unidos, 
morreu por covid-19 em uma diferença de duas semanas 
e deixou cinco filhos órfãos, incluindo um recém-nascido. 
A enfermeira Davy Macias, de 37 anos, sequer chegou a 
conhecer seu bebê após dar à luz já intubada em razão 
do novo coronavírus. Também hospitalizado, seu marido, 
o professor Daniel Macias, de 39 anos, só viu a criança 
por fotos.



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de setembro de 2021

Geral
25

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Emmanuel Noronha

Segundo o ex-presidente do Banco Central, é preciso repensar as prioridades dos gastos públicos para mudar a situação

Brasil está quase falido, avalia 
o economista Armínio Fraga

O economista Arminio 
Fraga, ex-presidente do Banco 
Central, afirmou esta semana, 
que, quantitativamente, o Esta-
do brasileiro está em situação 
pré-falimentar e que é preciso 
repensar as prioridades dos gas-
tos públicos para mudar essa 
situação. "Algo precisa aconte-
cer, pois hoje essas prioridades 
espelham a captura do Estado, 
o sistema político nacional", 
destacou ele, em evento do gru-
po 'Derrubando Muros', movi-
mento que reúne empresários, 
investidores, políticos e intelec-
tuais em oposição ao governo de 
Jair Bolsonaro.

Para Arminio, a compara-
ção internacional mostra que o 
Estado brasileiro é grande para 
um país de renda média. Ava-
liando os dados pré-pandemia, 
o gasto ficou entre 30% e 35% 
do Produto Interno Bruto (PIB). 
Nesse cenário, os gastos sobem 
e os investimentos caem. "O Bra-
sil tem uma característica fora 
da curva global. Quase 80% de 
seus recursos são gastos com 
folha de pagamento e previdên-
cia. Esse número supera em uns 
20% o topo dos demais países."

Junta-se a isso o fato de o 
déficit primário estar negativo 
desde 2014. Isso significa que 
o Brasil está tomando dinheiro 
emprestado para pagar juros, o 
que eleva ainda mais a dívida, 
hoje acima de 90% do PIB. "Esse 
é um número alto para um país 
com a nossa história." Na avalia-
ção de Arminio, em algum mo-
mento será preciso encarar os 
problemas de frente e repensar 
as prioridades dos gastos. Trazer 
o saldo primário para o terre-
no positivo não será suficiente 
para equilibrar a situação, disse o  
ex-presidente do BC.

Mas ele disse acreditar que 
um governo bom e com projeto 
desenhado conseguirá colocar 
o país nos trilhos do crescimen-
to. Hoje, diz o economista, há 
espaço para crescer em todas 
as áreas e melhorar os serviços. 
"Precisamos evoluir muito. Es-
tamos há 40 anos com cresci-
mento muito baixo, mesmo nos 
melhores momentos, como FHC 

e Lula (1º governo). A pergunta 
que temos de fazer é por que 
nós, como nação, não consegui-
mos nos organizar e fazer me-
lhor as coisas de forma inclusiva 
e sustentável?"

Em relação à reforma do 
Estado, Arminio afirmou acre-
ditar que é possível atacar o pro-
blema de forma rápida e eficaz 
com instrumentos já existentes. 
Um desses caminhos está na 
Constituição e permitiria avaliar 
o servidor público. "Não consigo 
entender como não se avalia um 
servidor público. Isso está há 23 
anos esperando."

O economista disse que, no 
geral, o Estado pouco planeja, 
administra mal e quase não ava-
lia. "É fundamental que se crie 
uma cultura de justificar tudo 
que se faz. É preciso administrar 
com rigor e avaliar. O Brasil pre-
cisa de um modelo de RH para 
melhorar as coisas."

Tradicionalmente otimis-
ta com as questões políticas e 
econômicas do país, Arminio 
diz que infelizmente "chegamos 
num ponto em que temos de 
contar um pouquinho mais com 
a sorte para as coisas darem 
uma ajeitada". Mas ele ainda 
acredita que há tempo para en-
contrar uma terceira via, mesmo 
que seja para melhorar o debate 
eleitoral. "No curto prazo, não é 
para se desesperar, mas é pre-
ciso se preocupar com certeza."

Reorganização
No mesmo evento, o pro-

fessor titular da FGV Direito, em 
São Paulo, Carlos Ari Sundfeld, 
também defendeu a reorga-
nização do Estado brasileiro, 
algo que será necessário para 
integrar a agenda do próximo 
governo. "É preciso reorganizar 
o Estado brasileiro para que de fato 
ele se dirija ao desenvolvimento 
econômico. Temos que descompli-
car nosso mundo público", disse.

Para ele, os programas 
de assistência social precisam 
ser acessíveis, mas necessitam 
passar por uma modernização 
e simplificação. "Simplificar o 
conjunto de serviços vai mos-
trar que muita gente recebe be-
nefícios extraordinários e pes-
soas que precisam muito mais 
e que não recebem", afirmou.

Renée Pereira 
Agência Estado Avaliação de documentos 

Anvisa aprova de forma excepcional regras 
para importação de imunoglobina humana

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) aprovou, de forma 
excepcional, novas regras 
para a importação para o 
Brasil de imunoglobina 
humana que não tenham 
ainda registro no país.

A imunoglobina huma-
na é um derivado do san-
gue utilizado no tratamento 
de uma série de doenças, 
como as inflamatórias e 
autoimunes. O elemento é 
retirado do plasma humano 
para uso em hospitais.

Foram estabelecidos 

Jonas Valente
Agência Brasil

requisitos para que autori-
dades de saúde nacionais, es-
taduais e municipais possam 
adquirir o produto de outros 
países nessas condições. A 
Anvisa avaliará a documen-

tação a ser apresentada.
Os lotes importados 

terão de ser analisados 
pelo Instituto Nacional de 
Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS), instituição 

Sem dúvida, é a Academia Paraibana de Letras 
(APL) a referência maior dentre todas as Academias 
da Paraíba. E isto ocorre não só por ser a mais 
antiga (fundada em 14/09/1941) e, como tal, 
também chamada de “Academia Mãe”. Isto acontece 
especialmente porquanto se constituiu, ao longo de 
todo seu tempo de atividades, em “um centro ativo, vivo 
e dinâmico, estuante de entusiasmo”, como assinalado 
em seu próprio “site”! E esse conceito faz mesmo por 
merecer, de maneira que, exaltando esses 80 anos de 
funcionamento, o Jornal A União de 14 de setembro 
corrente conferiu-lhe uma página inteira e destacou 
a concretização do que Coriolano de Medeiros (seu 
primeiro presidente), juntamente com os outros 
fundadores, idealizaram: - criar a “Casa do Pensamento 
da Paraíba”!

São importantes os desafios da APL nessa 
preservação como “Casa do Pensamento”. E 
“pensamento” não fica restrito à defesa da tradição ou 
preservação da memória. Este termo “pensamento” 
está muito relacionado, também, àquele “centro ativo, 

vivo e dinâmico”, o que de igual modo corresponde a 
posicionamentos adequados a cada tempo, como o de 
hoje. E hoje, ano 2021 (80 anos depois da fundação da 
APL), um dos desafios à sociedade é o de – mais do que 
só discursar – promover/praticar a igualdade de gênero, 
no caso a partir de suas veneradas Academias!

O quadro de hoje, entretanto, a começar pela mais 
famosa e mais antiga das Academias do Brasil, a ABL 
(Academia Brasileira de Letras), é  de disparate nesse 
aspecto da igualdade de gênero: - dentre as 40 Cadeiras 
de sua estrutura funcional, somente 5 (cinco) estão 
ocupadas por mulheres (Ana Maria Machado, Cleonice 
Bernardino, Rosiska Darcy de Oliveira, Lygia Fagundes 
Teles e Nélida Pinon). Ou seja, a cada 8 cadeiras, apenas 
1 está ocupada por mulher!... 

Este quadro, todavia, não é tão diferente do 
que ocorre na APL, em que de suas 40 Cadeiras, em 
apenas 6 (seis) figuram mulheres (Ângela Bezerra, 
Elizabeth Marinheiro, Fátima Bezerra, Maria das Graças 
Santiago, Maria do Socorro Aragão e Maria Mercedes 
Cavalcanti). É praticamente aquela mesma proporção 

Opinião Mário Tourinho
Administrador

Os 80 anos da APL e seus desafios hoje prevalecente na ABL em que para cada 8 Cadeiras 
somente 1 (neste caso da APL, 1 vírgula alguma pequena 
fração) está ocupada por mulher!

Na Academia da qual participamos, a APCA 
(Academia Paraibana de Ciência da Administração), 
essa proporção está melhor, vez que das 31 Cadeiras 
atualmente ocupadas, 9 (nove) o estão por mulheres. 
Corresponde a números próximos de que para cada 
6 Cadeiras, 2 (duas) estão ocupadas por mulheres. 
Todavia, já há um grupo de acadêmicos na APCA 
empenhado na articulação no sentido de que seja 
aprovada uma reforma no estatuto para que, através 
de um parágrafo acrescentado na parte que trata das 
eleições, para que cada Cadeira que se apresente vaga, 
seja, alternadamente, e explicitamente, destinada 
exclusivamente a um dos gêneros: uma vez a homem, de 
outra vez a mulher, e assim sucessiva e alternadamente!

Nossa torcida é a de que a APL adote um 
procedimento assim, isto porque, sendo a Academia 
Mãe e Casa do Pensamento da Paraíba, essa postura 
será vista como exemplo para as demais Academias que 
passariam a imitá-la e, consequentemente, também 
promoverem efetivamente (saindo do mero discurso) a 
igualdade de gênero!

vinculada à Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz).

Outra exigência é que o 
item tenha sido autorizado 
por autoridades sanitárias 
de outros países reconheci-
dos pela Anvisa. O fabricante 
deve assegurar a qualidade, 
segurança e eficácia, bem 
como a procedência.

O fornecedor deve 
apresentar certificado de 
boas práticas de fabricação 
do país de origem ou um 
documento com função se-
melhante. Outro documento 
necessário é o de cumpri-
mento de estratégias de mo-
nitoramento de diretrizes 
de farmacovigilância.

Foram criados requisitos para autoridades de saúde comprarem de outros países

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um pedido de vista 
do ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
suspendeu ontem o jul-
gamento do processo no 
qual a Corte analisa a tese 
do marco temporal para 
demarcações de terras 
indígenas. Não há prazo 
para retomada do julga-
mento.

O placar do julgamen-
to está empatado em 1 a 
1. Na sessão de ontem, o 
ministro Nunes Marques 
votou a favor da tese. Na 
sessão anterior, o relator 
do caso, ministro Edson 
Fachin, manifestou-se 
contra o marco temporal.

Há três semanas, o 
STF julga o processo so-

bre a disputa pela posse 
da Terra Indígena (TI) Ibi-
rama, em Santa Catarina. 
A área é habitada pelos 
povos Xokleng, Kaingang e 
Guarani e a posse de parte 
da TI é questionada pela 
Procuradoria do Estado.

No caso, os ministros 
discutem o chamado mar-
co temporal. Pela tese, de-
fendida por proprietários 
de terras, os indígenas 
somente teriam direito às 
terras que estavam em sua 
posse no dia 5 de outu-
bro de 1988, data da pro-
mulgação da Constituição 
Federal, ou que estavam 
em disputa judicial nesta 
época.

No entendimento de 
Nunes Marques, embora 
não tenham sido cumpri-
das, as normas transitó-
rias da Constituição esti-

pularam prazo de cinco 
anos, a partir da promul-
gação, para conclusão das 
demarcações de terras in-
dígenas. Dessa forma, pos-
ses posteriores à entrada 
em vigor da Constituição 

não podem ser conside-
radas tradicionais.

“Tal norma transitó-
ria é forte indício de que o 
constituinte teve em men-
te a fixação de um mar-

co temporal preciso para 
delimitação dos espaços 
físicos que ficaram sob o 
exclusivo usufruto indíge-
na. Se houvesse a possibi-
lidade de que, a qualquer 
momento, novas posses 
indígenas pudessem ser 
estabelecidas para além 
daqueles vigentes na data 
da promulgação da Cons-
tituição, não faria sentido 
fixar prazo para a demar-
cação dessas terras, pois 
restaria sempre em aberto 
a possibilidade de confi-
guração de novas posses 
tradicionais”, argumen-
tou.

O processo tem a cha-
mada repercussão geral. 
Isso significa que a deci-
são que for tomada servirá 
de baliza para casos seme-
lhantes que forem decidi-
dos em todo o Judiciário. 

Pedido de vista suspende julgamento 
do processo do marco temporal no STF

Há três semanas, o STF 
julga o processo sobre 
a disputa pela posse 
da Terra Indígena 
Ibirama, em SC

André Richter
Agência Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00029/2021

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada 
de Preços  nº  00029/2021,  do tipo empreitada por preço global, para contratação de empresa 
do ramo de engenharia para o LOTE 01 – PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 
VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, atendendo ao Contrato de Repasse nº 903905/2020/
MAPA/CAIXA, GIGOV/JP nº 6478/2021, OPERAÇÃO nº 1072524-47, celebrado entre o  Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e LOTE 02 – ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
COM CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, atendendo 
ao Contrato de Repasse nº 908660/2020/MDR/CAIXA, GIGOV/JP nº 6470/2021, OPERAÇÃO nº 
1074570-36, no município de Aguiar-PB, cuja abertura será no dia 05.10.2021 às 09:00 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, centro - Aguiar--PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, no www.aguiar.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB,  15 de Setembro de 2021.
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00045/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da 
Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na mo-
dalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 00045/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE 
TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SOFIA DE 
CASTRO. DATA DA ABERTURA: 30 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 08H30MIN (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 15 de Setembro de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-

goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00046/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MO-
BILIÁRIOS PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, 
CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201400759– FNDE/MEC. DATA DA ABERTURA: 
30 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 11H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h 
às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 15 de Setembro de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00041/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 
VEÍCULO TIPO VAN, 0 KM, COM CAPACIDADE PARA 20 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, PARA 
A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONVÊNIO Nº 0485/2019; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA - R$ 298.000,00.

Alagoa Nova - PB, 15 de Setembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00039/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL E UM TRATOR DE PNEUS 
PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA–PB – CONVÊNIO Nº 884308/2019; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - R$ 37.900,00; OSAKA MAQUINAS 
AGRICOLAS LTDA - R$ 174.000,00.

Alagoa Nova - PB, 13 de Setembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 00041/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN, 0 KM, COM CAPACIDADE PARA 20 

PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONVÊNIO Nº 
0485/2019. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00041/2021. DOTAÇÃO: CONVÊNIO 
Nº 0485/2019–SEECT/PB/RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00176/2021 - 
15.09.21 - UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA - R$ 298.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00039/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL E UM 
TRATOR DE PNEUS PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA–PB – CONVÊNIO Nº 884308/2019. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00039/2021. DOTAÇÃO: CONVÊNIO Nº 884308/2019–
MAPA/RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00174/2021 - 14.09.21 - OSAKA 
MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - R$ 174.000,00; CT Nº 00175/2021 - 14.09.21 - AGRO SHOP CO-
MERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - R$ 37.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil para reforma da 
Unidade Escolar localizada no Sitio Capoeiras no Município de Alcantil – PB. LICITANTE DECLARA-
DO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ARRUDA BRANDAO CONSTRUCOES LTDA 
- Valor: R$ 77.555,49. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 25 de Agosto de 2021
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO

Nº 01.012/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ nº 35.419.936/0001-36.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto alteração da clausula segunda, o qual inclui 

o valor de R$ 1.077,60 (Um Mil e Setenta e Sete Reais e Sessenta Centavos), correspondente a 2,42 
% (Dois virgula quarenta e dois por cento), perfazendo o valor total de R$ 580.328,28 (Quinhentos 
e Oitenta Mil e Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos), um fulcro na alínea “a”, do 
inciso I, 1º do art. 65º da Lei 8.666/93.

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: um fulcro na alínea “a”, do inciso I, 1º do art. 65° da Lei 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 01 de Setembro de 2021

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N°00100/2021 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE RECEPCIONISTA
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0023/2021 – PMBV; PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N° 0082/2021 – PMBV
DOTAÇÃO: 02.090 SECRETARIA DE SAÚDE
10 301 2001 2038 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde
000518 3390.39 99 1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 1001 2040 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Bloco Custeio - 

Atenção Primária/SUS
000518 3390.39 99 1211 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA: 90 DIAS
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 23.624.537/0001-28
CONTRATADO: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA 

SEBRAE PB, CNPJ 09.139.551/0001-05
VALOR TOTAL: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00min do dia 04 de outubro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente, para executar serviços de pavimentação de ruas no município de Borborema – PB, 
conforme Contrato de Repasse N°. 906743/2020/MDR/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360–1010. 
Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 15 de setembro de 2021
MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Outubro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES 
DE ANIMAIS, CONFORME CONTRATO CR 1056613–30 (SICONV 872374). Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 15 de Setembro de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
PROCESSO ADMNISTRATIVO

Nº. 067/2021
RESCISÃO CONTRATUAL

Têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, em conformidade com os 
despachos e demais elementos constantes do processo administrativo N° 067/2021, resolvem 
rescindir o referido Contrato de N° 20101/2020.

Pelo presente instrumento particular, resolvem, de mutuo e comum acordo, rescindir, amiga-
velmente, o referido contrato, em conformidade com que dispõe a Lei n°8.666/93, no seu artigo 
79, inciso II. A rescisão contratual se dá a pedido da contratada, alegando que não foi expedido a 
ordem de serviço da área do local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento de 
materiais naturais especificadas no projeto.

Caraúbas, 19 de agosto de 2021.
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00051/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP
A Prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: registro de preço para futura contratação 
de empresa para executar os serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento e balanceamento, 
funilaria, lanternagem, pintura, concertos de bancos e tapeçaria, manutenção de Ar Condicio-
nado, concertos e troca de peças destinados a frota de veículos, máquinas pesadas e motos do 
Município de Conceição/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:25 horas 
do dia 16/09/2021. Data e horário do início da disputa: 08:30 horas do dia 16/09/2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 01 de setembro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO
N° 00050/2021

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 
pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: Aquisição de insumos e material médico hospitalar para atender as demandas dos órgãos 
e programas da Secretaria e Fundo Municipal de Saúde do Município de Conceição/PB. Situação: 
ADJUDICADO em 10/09/2021. Adjudicado para: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE ME-
DICAMENTOS LTDA – CNPJ Nº. 31.187.918/0001-15 - vencedor dos itens nº 07, 08, 09, 10 e 11 
- totalizando em R$ 78.890,00 (sessenta e oito mil oitocentos e noventa reais); APOGEU CENTER 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN – CNPJ Nº. 02.911.193/0001-68 
- vencedor dos itens nº 06 e 12 - totalizando em R$ 667,00 (seiscentos e sessenta e sete reais); 
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO – ALS DISTIBUIDORA - CNPJ Nº. 26.697.721/0001-96 
- vencedor dos itens nº 13 e 19 - totalizando em R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e cinquenta 
reais); ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº. 
09.478.023/0001-80 - vencedor dos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 14, 15, 16 e 17 - totalizando em R$ 
25.035,20 (vinte e cinco mil trinta e cinco reais e vinte centavos); VESCIA MARIA FERNANDES 
DUARTE EIRELI – MEDICAL CENTER – CNPJ Nº. 10.485.989/0001-24 - vencedor do item nº 
18 - totalizando em R$ 1.715,85 (hum mil setecentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos).

Conceição - PB, 10 de setembro de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00053/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP
A Prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: registro de preço para futura contratação de 
empresa para manutenção, instalação, conserto e reposição de peças de ar-condicionado para as 
diversas secretarias do município de Conceição – PB. Data e horário do recebimento das propos-
tas: até às 09:55 horas do dia 29/09/2021. Data e horário do início da disputa: 10:00 horas do dia 
29/09/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo 
Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 15 de setembro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 02.2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, através de sua CPL, comunica a quem possa 

interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, que fará realizar no dia 
04.10.2021, às 10h00min, na Sala da CPL, Prédio Sede da Prefeitura Municipal, Rua Nossa Senhora 
do Rosário, 35, Centro – Cuitegi, Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, de n.º 02.2021, 
tipo MENOR PREÇO, REGIME DE EXECUÇÃO POR PREÇO GLOBAL, destinada a contratação 
de empresa para execução dos serviços de conclusão de Passagem Molhada no Sítio Malhada, 
Zona Rural de Cuitegi, conf. CONTRATO DE REPASSE com a UNIÃO FEDERAL, por intermédio 
do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, representado pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, de nº 850567 / 2017 / MAPA/
CAIXA. Valor estimado do Objeto: R$ 181.734,49 – Cento e oitenta e um mil setecentos e trinta e 
quatro reais e quarenta e nove centavos. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser 
obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, no horário compreendido de 08h00min às 
12h00min. sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br.

Cuitegi/PB, 13 de setembro de 2021.
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00004/2021

OBJETO: Conclusão da obra de construção da área de Recreação da Escola Municipal Poeta 
João Galdino. LICITANTES HABILITADOS: CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 
CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; L & L CONSTRUCOES E SERVICOS EI-
RELI. . LICITANTES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, desatendeu 
aos itens: 8.4.2 ”b”, 8.4.3. 8.4.5.4, 8.4.6, 8.4.7, 8.5.1, 8.5.3 e 8.7 do edital; GMF CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, desatendeu aos itens: 8.4.3. 8.4.5.4, 8.4.6, 8.4.7, 8.5.1, 8.5.3 e 
8.7 do edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no 
dia 24/09/2021, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro 
- Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771025. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 14 de Setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 00005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALI-
ZAR A OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CAPELA DE VELÓRIO MUNICIPAL. LICI-
TANTE HABILITADO: ARENA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI. . LICITANTE INABILITADO: 
AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, desatendeu aos itens: 8.4.2 ”b”, 8.3.5 e 8.4.6 do 
edital. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
24/09/2021, às 10:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro 
- Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771025. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 15 de Setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00100/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 27 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, Contratação de empresa para perfuração de 
poços artesianos, conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB,15  de Setembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO  MUNICIPAL DE  SAÚDE DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00101/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 10h30min, do dia 27 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando aquisição de equipamentos oftalmoló-
gicos conforme termo de referência . Recursos: previstos no orçamento vigente Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E 
-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB,15  de Setembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00095/2021

AVISO DE ADIAMENTO
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 28 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando Contratação de empresa especializada 
em assessoria na área de educação  para atender as demandas conforme solicitação. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 15 de Setembro de 2021
 DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 07.2021
OBJETO: Conclusão dos serviços de construção do   Parque Municipal de Eventos- Poeta Ronaldo 

Cunha Lima no Município de Guarabira/PB conforme Contrato de Repasse n° 1023.538-40/2015.
EMPRESAS HABILITADAS:
29.903.019/0001-20 – META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
29.646.397/0001-75 – MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI
05.157.468/0001-08 – JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA-ME
04.031.176/0001-61 – EDIFICAÇÃO E TRANSPORTES UNIÃO LTDA
18.547.219/0001-70 – DIT CONSTRUÇÕES IMOB. E SERVIÇOS EIRELI
38.028.913/0001-99 – CONSTRUPB CONSTRUTORA EIRELI
23.587.584/0001-49 – AGUIAR E AGUIAR CONSTRUÇÕES – ME LTDA
EMPRESAS INABILITADAS: 
27.343.319/0001-76 – B3M CONSTRUTORA EIRELI, motivos: não atendeu as exigências dos 

subitens 8.2.1, 8.2.7, e 8.2.9 do edital.
24.575.584/0001-91 – MFA CONSTRUÇÕES LTDA – ME, motivos: não atendeu as exigências 

do subitem 8.2.1 do edital.
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 28.09.2021  ás 14:00 ser 
obtidas junto a CPL, Rua Antonio André, 39 – Centro – Guarabira – PB, no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a presente Ata que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira – PB, 15 de Setembro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Caixa D’agua e outros , conforme termo de referência. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00091/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação 
consignada no orçamento vigente 2021 – 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira 
e: CT Nº 00367/2021 - 01.09.21 - GERALDO VIDAL DA NÓBREGA - R$ 154.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de preços para Aquisições de Materiais em aço galvanizado para melhor 
atender as necessidades da STTRANS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00085/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00365/2021 - 01.09.21 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 206.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2021
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 034/2021, do tipo Menor Preço, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM 
FORNECIMENTO DE PRODUTOS. Data de Abertura: 28/09/2021 às 09:30h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@
gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 15 de setembro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 035/2021 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para 
eventual aquisição de equipamentos de informática. Data de Abertura: 28/09/2021 às 11:00h. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, 
Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: 
cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 15 de setembro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FRESAGEM DESCONTÍNUA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE E=4,0CM EM RUAS E 
AVENIDAS PARA SOFRER INTERVENÇÕES DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ATRAVÉS DE RE-
CURSOS FEDERAIS E/OU PRÓRPIOS, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CHAMAMENTO nº. 003/2021
A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de 

João Pessoa CONVOCA os servidores abaixo relacionados a fim de apresentar JUSTIFICATIVA 
e DEFESA, querendo, sobre faltas ao trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publica-
ção, consoante o disposto no inc.LV do art.5º da Constituição Federal, c/c §2° do Art. 248, da Lei 
Municipal nº. 2.380/79:

QUANT MATRICULA SERVIDOR LOTAÇÃO
01 32.602-0 ERIKA MARQUES DE ALMEIDA LIMA SMS

02 11.633-5 GISÉLIA RODRIGUES DE ARAÚJO SMS

03 91.146-1 JADE MONETHA CHAGAS DIAS SMS

João Pessoa, 13 de setembro de 2021.
Maria do Rosário Soares da Costa

Presidente COPAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 09.338/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.049/2021
CHAVE CGM: 961R-Q2HI-I8WP-M40S
DATA DE ABERTURA: 29/09/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PERMANENTE (DIVERSOS), VISANDO ATENDER OS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL JUNTO 
AOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA E ATENÇÃO BÁSICA (COVID-19).

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seuPregoeiro, Sr. Everaldo 
Francisco da Silva Juniortorna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiroe sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS/SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 14 de Setembro de 2021.
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.019/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/053287
CHAVE CGM: VBWG-28MG-MXYU-U4AI
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.019/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Executar 
os Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem na Rua Honduras, 
no bairro de Mumbaba na cidade de João Pessoa-PB. Da análise da documentação oferecida pelas 
partes interessadas e na forma de toda fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial 
de Licitação decide e julga HABILITADAS as empresas: A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO 
LTDA  - CNPJ Nº 09.047.935/0001-06; ARKO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 10.715.077/0001-00; 
SANCCOL SANEAMENTO, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ Nº 09.267.923/0001-89 e 
R&H ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 09.469.705/0001-27  e DECLARA INABILITADA a empresa 
KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 11.306.141/0001-53 por desatendi-
mento ao Instrumento Convocatório.

Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas 
para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 
8.666/93, estando os autos do Processo nº 2020/053287/SEINFRA, disponibilizados a partir da data 
de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 15 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-022/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2020/098002.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através do PregoeiroOficial, torna público que, devido 
a atualização do estudo visando a real necessidade da SEDURB, fica SUSPENSA, “sine die”, a 
referida licitação marcada para o dia 16/09/2021 às 09hs00min (horário de Brasília), devendo 
oportunamente ser fixada nova data.

João Pessoa, 15 de setembro de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Setembro de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de execução e controle de prestação de contas dos convênios estaduais, 
federais, junto ao SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SGIPACTO/ESTADO e demais prestações 
de contas físicas da Funasa, integração, Dnocs entre outros entes conveniados com o Município de 
Juru 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; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licita-
caojuru@hotmail.com. 

Juru - PB, 16 de setembro de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, às 14:15 horas do dia 28 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de consultoria e planejamento na elaboração de planos 
de trabalho gerenciamento e acompanhamento de projetos em todas as esferas administrativas 
e entes que mantenham vínculo com o Município de Juru 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. 

Juru - PB, 16 de setembro de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
 ERRATA DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00026/2021

Na publicação do EXTRATO DE CONTRATO, vinculada no JORNAL A UNIÃO , edição Ano 
CXXVIII Número 194, de 15 de Setembro de 2021 , página 26 , cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CON-
DICIONADO SPLIT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.. Onde lê-se: 
Vigência: 06/09/2021. Lê-se: Vigência: 06/09/2022. As demais informações permanecem inalteradas.

Lagoa Seca - PB, 15 de Setembro de 2021.
FABIO RAMALHO DA SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADIMINISTRATIVO

Nº 2021.133/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021

OBJETIVO: Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para: aquisição parcelada de 
medicamentos diversos e materiais e equipamentos de uso hospitalar e odontológico destinados as 
atividades da secretaria de saúde do município conforme termo de referência em anexo ao edital.

ABERTURA: 30 de setembro de 2021 as 09:01 h.
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, que está funcionando provisoriamente no (Prédio da antiga 

Câmara Municipal) localizado a Rua Avelino Marques de Sousa nº 45, centro de 07 as 12:00h, ou 
no e-mail: diariopmm@gmail.com e sites http://malta.pb.gov.br;  http://www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

FUNDAMENTO LEGAL: termos da lei nº 10.520-02, dos decretos nº 10.024-19, nº 7.746-12, 
8.538-15, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666-93, nº 123/06 e 147/2014, e demais 
legislação. 

Malta-PB, 15 de setembro de 2021
JOSÉLIA DOS SANTOS PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO ADJUDICAÇÃO 

A Prefeita do Município de Olho D’água-PB, no uso de suas atribuições legais.  
CONSIDERANDO, o disposto do Art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
CONSIDERANDO, o resultado de julgamento da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021, 

com o objeto especificado abaixo. 
RESOLVE: 
I– ADJUDICAR o objeto Urbanização de avenida no município de Olho D’água-PB, atendendo 

o contrate de repasse nº 884786/2019/MDR/CAIXA, operação nº 1065296-49, desta licitação 
à empresa MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
26.781.189/0001-90, por apresentar a proposta com o valor global de R$ 476.636,10 (quatrocentos 
e setenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e dez centavos), sendo considerada vencedora 
do procedimento licitatório.

Encaminho este termo a comissão de licitação para que cumpra com atos de publicação na 
imprensa oficial.

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE  
Olho D’água-PB, 10 DE AGOSTO DE 2021

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS-PB 
AVISO ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 014/2021 

A Pregoeira da Câmara Municipal de Patos/PB, torna público aos interessados, que a reunião do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 cujo objetivo é Aquisição de EPIs (luvas, máscara de proteção, 
protetor facial, álcool, oxímetro digital e termômetro) e teste rápidos especifico para diagnostico de 
COVID -19, destinados as ações de combate a COVID- 19 da Câmara Municipal de Patos – PB, 
conforme especificação no edital e seus anexos, com data da reunião marcada para  dia 17 de 
setembro de 2021, ás 08h:30min, foi adiada para o dia 01 de outubro de 2021, ás 08h:30min.

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e 
através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.camara-
patos.pb.gov.br. 

Patos - PB, 13 de setembro de 2021 
Rubeniza Lima Almeida de Menezes 

Pregoeira Oficia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 00001/2021
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada 

Pública n. 00001/2021 a partir do dia 12 de Julho de 2021, das 08:00 às 12:00 horas, com o objeto 
credenciamento de pessoa Jurídica prestação de serviços especializados na área de saúde com 
atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, CAPS TM (Transtorno Mental), 
CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) CAPS-i (Centro de Atenção Psicossocial 
infanto-juvenil), CER (Centro de Especialidade de Reabilitação), plantonistas/urgentistas e Psiquiatra 
Urgentista para o SAMU, UPA, serviços especializados de odontólogo para o atendimento no Pro-
grama de Saúde da Família (PSF), serviços de atendimento odontológico para o CEO (Centro de 
Especialidades odontológico), Médico Auditor, Médico autorizador, Médico para programa Melhor 
em Casa, atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB. O edital está disponível em: 
www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 12 de Julho de 2021.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº. 00002/2021
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada Pública 

n. 00002/2021 a partir do dia 04 de janeiro de 2021 das 08:00 às 12:00 horas, com o objeto creden-
ciamento de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para prestação 
de serviços especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atendendo as 
necessidades do Município de Piancó-PB . O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 04 de Janeiro de 2021.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA

Nº 00003/2021
A Prefeitura de Piancó torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada 

Pública n° 00003/2021 a partir do dia 15 de setembro de 2021 das 08:00 às 12:00 horas, com o 
objeto credenciamento de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, 
para prestação de serviços especializados de Médico para o Hospital do Covid-19 atendendo as 
necessidades do Município de Piancó-PB. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 15 de setembro de 2021.
Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00038/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA – ME, CNPJ Nº 

22.226.670/0001-63
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$ 2.520,00 (dois mil e quinhentos e vinte reais), conforme resultado dos vence-

dores nas páginas anteriores.
Piancó-PB, 15 de Setembro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Oitavo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00163/2019, em 30.09.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EMPROTEC ENGENHARIA – EMPRESA 

DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do 

município de Piancó-PB, com sinalização vertical e horizontal, CT 1040283-25/2017-MCIDADES, 
CT 1040284-40/2017 MCIDADES e CT 1061276-44/2018-MCIDADES.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 15 de Setembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
HOMOLOGO a licitação na modalidade: Tomada de Preço  nº 001/2021 Processo  nº 2021.07.048, 

destinadas a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 
PÚBLICA NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS:  PRINCESA IZABEL, DAS COLINAS, DAS PRINCESAS 
E SONIA LIMA NO MUNICIPÍO DE PITIMBU, que 

Culminou como FRACASSADA
PITIMBU-PB, 15 DE SETEMBRO DE 2021

IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EVEN-
TOS, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Queimadas: 02.100 – 15.451.1011.1051 
– 44.90.51.99. VIGÊNCIA: até 14/09/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Queimadas e: CT Nº 21201/2021 - 14.09.21 - CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI - R$ 2.334.852,93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

de Compra objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e 
do Empreendedor Familiar Rural conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009 e Resoluções do 
FNDE relativas ao PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação 
e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 14 de Outubro de 2021, na sala da referida comis-
são, sediada na Rua Valdeci Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 15 de Setembro de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPE

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-

blica de Serviço objetivando: Prestação de serviços especializados de saúde, compreendendo a 
Realização de Exames Diversos para atender as necessidades de Saúde Pública do município de 
Riacho de Santo Antônio – Paraíba, conforme anexo I do Edital de Chamamento Público. Os inte-
ressados deverão comparecer as 09:00 horas do dia 21 de Setembro de 2021, na sala da referida 
comissão, sediada na Rua Valdeci Mineiro da Costa , S/N  - Centro - Riacho de Santo Antônio – PB, 
para abertura dos respectivos envelopes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 14 de Setembro de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: 10 301 0010 2072 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUICIPAL DE SAUDE OBJETIVO: LOCAÇÃO 00038603390.39 99 
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES 
EIRELI - R$ 8.549,97; BELIRARDO FERREIRA SILVA - R$ 11.500,00.

Santa Helena - PB, 15 de Setembro de 2021
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2021.
1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE ÁGUA 

MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE SAÚDE E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. 
MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO - CNPJ: 12.845.031/0001-22 - Valor da Secretaria Municipal 
de Saúde R$: 131.000,00 -  Valor da Secretaria Municipal de Assistência Social R$: 19.650,00. 
Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 10 de setembro de 2021. LUCIANO CORREIA CARNEIRO 
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2021
A Prefeitura Municipal de São Bentinho - PB, através do Pregoeira Oficial, torna público e para 

conhecimento de todos; a REVOGAÇÃO do Aviso de licitação Pregão Eletrônico nº 0025/2021, que 
tem como objeto Aquisição de 1 (UM) Veículos tipo passeio e 1 (UMA) Ambulância, para atender a 
demanda da secretaria de saúde do município São Bentinho/PB, proveniente da Emenda Parlamen-
tar/Proposta nº 10770.716000/1200–01, conforme especificações do Termo de Referência, publicado 
no Jornal A União, pág. 28, edição do dia 14/09/2021, justificando por razões de interesse público.

São Bentinho-PB, 15 de setembro de 2021.
MONICA PEREIRA DOS SANTOS 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 05 de 
Outubro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE 
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE–PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 15 de Setembro de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021 
OBJETO: Contratação de veículos com motoristas para Transporte de Estudantes da Zona Rural 

para as Escolas situadas na Zona Urbanas do Município de São José do Bonfim/PB. O PREGOEIRO 
OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão 
Eletrônico nº 00022/2021, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 
Glaubery Lins Ferreira - CPF nº 039.883.194-73- Valor R$ 6.250,00. Jose Alves de Lima – CPF nº 
207.243.144-15 – Valor R$ 9.500,00. Jose Lopes de Lima – CPF nº 733.589.404-20  – Valor R$ 
9.500,00.  VALOR TOTAL: 25.250,00.

São José do Bonfim/PB, 15 de setembro de 2021. 
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00022/2021, que objetiva: 
Contratação de veículos com motoristas para Transporte de Estudantes da Zona Rural para as Es-
colas situadas na Zona Urbanas do Município de São José do Bonfim/PB, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: Glaubery Lins Ferreira - CPF nº 039.883.194-73- Valor 
R$ 6.250,00. Jose Alves de Lima – CPF nº 207.243.144-15 – Valor R$ 9.500,00. Jose Lopes de 
Lima – CPF nº 733.589.404-20  – Valor R$ 9.500,00.  VALOR TOTAL: 25.250,00.

São José do Bonfim/PB, 15 de setembro de 2021. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Ventiladores de Parede para as escolas 
da Rede Municipal de Ensino do município de São José de Espinharas/PB, conforme Termo de 
Compromisso PAR Nº 201303024/2013. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 
09:30hs/min do dia 01/10/2021. Data e horário do início da disputa: 09:40 hs/min do dia 01/10/2021. 
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, 
Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet 
Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas - PB, 15 de Setembro de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 08:30 horas do dia 01 
de Outubro 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de diversos exames médicos (laboratoriais) e 
entre outros para o município de São José de Espinharas- PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 15 de Setembro de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Bossuet Wanderlei, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 10:30 horas do dia 01 de Outubro 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de argamassa 
(cimento) utilizado em obras e serviços de engenharia, destinado as diversas secretarias do Mu-
nicípio de São José de Espinharas/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 15 de Setembro de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Construção de pavimentação em 
estradas vicinais no sítio Geraldo e Sítio Manguape, localizada no Município de São Sebastião de 
Lagoa De Roça – PB, Conforme Contrato de Repasse 1073592–81/2020 – Ministério do Desenvol-
vimento Regional. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02080 – Sec. de Agricultura, Abaste-
cimento e Irrigação 02080.20.605.2013.1036 – Pavimentação e Drenagem em Estradas Vicinais 
4490.51.0000 – Obras e Instalações 001/510/520/610/940 – Fonte. VIGÊNCIA: até 15/09/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00071/2021 - 15.09.21 - FM SERVICOS LTDA - R$ 247.939,43.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: Contratação de Serviços 
Especializados [complexidade comum a área de atuação] em limpeza (coleta) e destinação final de 
Resíduos Residenciais de Prédios Públicos e de pessoas comprovadamente carentes do município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE LAURENTINO 
DA SILVA EIRELI – EPP - R$ 280.000,00.

Sertãozinho - PB, 14 de Setembro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 28 de Setembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/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 007/13; 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) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@
yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 15 de Setembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:30 hs do dia 16 de 

Setembro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00062/2021, que objetiva: Contratação de empresa, para fornecimento de links de internet banda 
larga, com capacidade de 100 megas full em fibra óptica, devidamente autorizada pela ANATEL, 
destinado às Secretarias desta Prefeitura de Solânea/PB. Justificativa: Razões de interesse público, 
em virtude da necessidade de correção no certame. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. Telefone: 
(083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 14 de Setembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 048/2021

REGISTRO Nº 21-01774-5
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M EVERALDO AGRA, EM MASSA-

RANDUBA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 04 de outubro de 2021 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 15 de setembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 045/2021

REGISTRO Nº 21-01776-1
OBJETO: REFORMA DA E.E.E.F.M RODRIGUES DE CARVALHO, EM ARAÇAGI - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 04 de outubro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 15 de setembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 047/2021

REGISTRO Nº 21-01775-3
OBJETO: MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO 

(MOD.2) NA E.E.E.F.M MONSENHOR JOSÉ BORGES, EM SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE 
ROÇA - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 04 de outubro de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 15 de setembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 049/2021

REGISTRO Nº 21-01773-6
OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO NA 

E.E.F.M ANTONIO TEODORO, EM SOUSA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 06 de outubro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 15 de setembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 051/2021

REGISTRO Nº 21-01772-8
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS NAS ESCOLAS: ECIT ALICE CARNEIRO 

(MOD.2), ECI CÔNEGO NICODEMOS NEVES (MOD.2), ECI PROFESSOR LUIZ GONZAGA DE AL-
BUQUERQUE BURITY (MOD.2) E ECI JOSÉ DO PATROCÍNIO (MOD.2), EM JOÃO PESSOA - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 06 de outubro de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 15 de setembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 052/2021

REGISTRO Nº 21-01771-0
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (MODULO 3) E MANUTENÇÃO DA ESCOLA 

E.E.F.M PROFESSORA MARIA CECÍLIA, EM ALCANTIL - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 06 de outubro de 2021 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 15 de setembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 018/2021

REGISTRO Nº 21-01770-2
OBJETO: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA E.E.E.F.M OTÁVIA SILVEIRA, EM MOGEIRO - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 18 de outubro de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 15 de setembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

CONCORRÊNCIA Nº 25/2021
Registro CGE Nº 21-01051-1

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 25/2021 ((Implantação e Pavimentação das Avenidas 
de Ligação entre o Bairro das Indústrias, Bayeux e Santa Rita-PB.), o resultado do julgamento dos 
recursos impetrados, na fase de habilitação, pelas Empresas: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA através do processo nº 004657/2021, que foi denegado pela Comissão 
Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no 
Parecer Jurídico nº 0423 /2021 e CONSTRUTORA GUERGEL SOARES LTDA através do processo 
nº 004677/2021 , que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida 
pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 0429 /2021.

Em virtude disto, a Comissão retifica sua decisão,  considerando as Empresas 
habilitadas:CONSTRUTORA GUERGEL SOARES LTDA , GL EMPREENDIMENTOS LTDA , 
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA , POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e LIGTH 
ENGENHARIA E COMÈRCIO EIRELI  e Inabilitadas as empresas: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., 
não apresentou atestado técnico operacional: para: a) BASE E/OU SUB-BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE C/MISTURA (SOLO-AREIA) na quantidade mínima de 6.600,00m³) 
e 10.4.subitem 10.4.1-c , não comprovou possui em seu quadro permanente Engenheiro detentor 
de Atestado Técnico para: a) BASE E/OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 
C/MISTURA (SOLO-AREIA).e A3T CONSTRUÇÃO E INCOPORAÇÃO  LTDA por não cumprir o 
exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b, não apresentou atestado técnico operacional: 
para: b) CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE na quantidade mínima de 5.100 ton.

   Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão 
retifica a sua decisão e marca a data de  17/09/2021  às 10:00 horas, para abertura das Propostas 
de Preços das empresas habilitadas

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos inte-
ressados na sala desta comissão.

João Pessoa, 15 de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 28/2021    
Registro CGE Nº 21-01382-8

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 28/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica das 
Travessias Urbana nas cidades de Alagoa Grande, Barra de Santa Rosa, Distrito de Logradouro /
PB, Damião, Ingá e Lagoa de Dentro , com aproximadamente 11 km), que após análise detalhada 
nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem: 1º lugar: CVM CONSTRUTORA LTDA - R$ 6.631.721,43 (*), 2º lugar: CONSTRUTORA 
ROCHA CAVALCANTE LTDA – R$ 6.932.610,86, 3º lugar - TAPAJÓS TERRAPLENAGEM E PA-
VIMENTAÇÃO LTDA – EPP - R$ 6.944.429,01(**), 4º lugar - CONSTRUTORA GURGEL SOARES 
LTDA – R$ 6.992.595,75, 5º lugar - POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA – R$ 7.152.747,09, 6º 
lugar - EMPROTEC – EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA – 
R$ 7.210.230,93, 7º lugar - LIGTH ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI – R$ 7.340.082,33 e 8º 
lugar - CLPT  CONSTRUTORA EIRELI – R$ 7.374.906,22.

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “a”,“b” e “c” do edital
(**) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 15 de setembro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  A 27
Publicidade

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de setembro de 2021 



Edital de INTIMAÇÃO nº 09
A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por meio 

da portaria nº 1260 de 11 de novembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado em 14 de 
novembro de 2019, INTIMA o Sr. Jhonatan da Silva, mat. nº 180.271- 2, a comparecer perante esta 
Comissão no dia 29 de setembro de 2021, às 10h00min, a fim de participar de AUDIÊNCIA na condi-
ção de INVESTIGADO no Processo de Administrativo Disciplinar nº SEE-PRC-2021/01664 que tem 
por objetivo apurar a omissão na prestação de contas do PDDE/MAIS EDUCAÇÃO exercício 2019, 
do PDDE QUALIDADE exercício 2019, do PDDE/PB exercício 2015 e 2018, bem como, a omissão

na apresentação do Procedimento Licitatório de Aquisição de Gêneros Alimentícios exercício 
2019, da E.E.E.F.M. Escritor Horácio de Almeida localizada no município de João Pessoa/PB.

João Pessoa, 13 de setembro de 2021
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMóVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, segundo 
as atribuições e comandos contidos no art. 26, da Lei 9.514/97, bem como pela credora do contrato 
n.º350.105.873, da matrícula n.º 37.615, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 27/06/2013, 
referente ao imóvel com as seguintes descrições: “Avenida Amneres Guedes Santiago, n.º 79-C, 
Lote 22-C, Quadra 04, BAIRRO Conjunto Habitacional Eytel Santiago - 1ª Etapa, NO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA/PB”, vem, pelo presente, intimar oSr. (a)ANDRE DOS SANTOS CARNEIRO, brasi-
leiro (a), solteiro (a), VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA, inscrito no CPF n.º 
039.998.704-51 e CARTEIRA DE IDENTIDADE 2.375.363 – SSP/PB que figura como Devedor no 
referido contrato, a pagar, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao encargo, 
o valor do débito posicionado em 10/06/2021 no importe de R$ 17.147,36(Dezessete mil, cento e 
quarenta e sete reais e trinta e seis centavos), sujeito a atualização monetária, aos juros de mora 
até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos 
que vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação é realizada por Edital, nos termos do 
§4, do citado art. 26, em virtude do devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível.
Certifica-se, ainda, que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária BANCO DO BRASIL 
S/A, nos termos do §7, do artigo 26, da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de Santa Rita/
PB, no dia 23 de Junho de 2021. Dr.ª Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, Oficiala em Exercício do 
Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB.

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMóVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, 
segundo as atribuições e comandos contidos no art. 26, da Lei 9.514/97, bem como pela credora 
do contrato n.º161.901.393, da matrícula n.º 47.682, garantido por Alienação Fiduciária, firmado 
em 16/02/2016, referente ao imóvel com as seguintes descrições: “RUA PROJETADA, N.º 135, 
QUADRA 09, LOTE 25-B, LOTEAMENTO PRIVE AEROPORTO, NO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA/PB”, vem, pelo presente, intimar oSr. (a)HONORATO SILVA DE ANDRADE, brasileiro (a), 
solteiro (a), Trabalhador informal, portador do RG sob n.º1.873.978 - SSP/PB, inscrito no CPF nº 
020.255.654-96, que figura como Devedor no referido contrato, a pagar, para fins de cumprimento 
das obrigações contratuais relativas ao encargo, o valor do débito posicionado em 10/06/2021 no 
importe de R$ 25.095,37(Vinte e cinco mil, noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), sujeito 
a atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de 
cobrança, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. A presente 
intimação é realizada por Edital, nos termos do §4, do citado art. 26, em virtude do devedor se 
encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível.Certifica-se, ainda, que o não cumprimento da 
referida obrigação no prazo estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
em favor da credora fiduciária BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do §7, do artigo 26, da Lei 
9.514/97. Dado e passado nesta cidade de Santa Rita/PB, no dia 23 de Junho de 2021. Dr.ª Patricia 
Mayer Pinheiro Lima Franca, Oficiala em Exercício do Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício de 
Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB.

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMóVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, 
segundo as atribuições e comandos contidos no art. 26, da Lei 9.514/97, bem como pela credora 
do contrato n.º 126.804.428, da matrícula n.º 34.024, garantido por Alienação Fiduciária, firmado 
em 21/02/2014, referente ao imóvel com as seguintes descrições: “RUA DOUTORA MARIA DO 
CARMO MELO AGUIAR N.º 10, BLOCO 03, APARTAMENTO N.º 303, BAIRRO LOTEAMENTO 
NICE, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB”, vem, pelo presente, intimar a Sr.(a) KELLY LUZANE 
FERREIRA RODRIGUES, brasileiro (a), solteiro (a), VENDEDORA DE COMÉRCIO VAREJISTA E 
ATACADISTA, portadora do RG sob n.º 3.526.492 SSDS-PB, inscrita no CPF n.º 087.437.014-00, 
que figura como Devedora no referido contrato, a pagar, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais relativas ao encargo, o valor do débito posicionado em 10/06/2021 no importe de R$ 
18.211,79 (Dezoito mil, duzentos e onze reais e setenta e nove centavos), sujeito a atualização 
monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, 
somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação 
é realizada por Edital, nos termos do §4, do citado art. 26, em virtude da devedora se encontrar 
em local ignorado, incerto ou inacessível. Certifica-se, ainda, que o não cumprimento da referida 
obrigação no prazo estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do §7, do artigo 26, da Lei 9.514/97. 
Dado e passado nesta cidade de Santa Rita/PB, no dia 23 de Junho de 2021. Dr.ª Patricia Mayer 
Pinheiro Lima Franca, Oficiala em Exercício do Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e 
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB.

incerto ou inacessível. Certifica-se, ainda, que o não cumprimento da referida obrigação no prazo 
estipulado garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária 
BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do §7, do artigo 26, da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta 
cidade de Santa Rita/PB, no dia 23 de Junho de 2021. Dr.ª Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, 
Oficiala em Exercício do Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis 
da Comarca de Santa Rita/PB.

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMóVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, 
segundo as atribuições e comandos contidos no art. 26, da Lei 9.514/97, bem como pela credora 
do contrato n.º 126.805.419, da matrícula n.º 45.367, garantido por Alienação Fiduciária, firmado 
em 11/01/2016, referente ao imóvel com as seguintes descrições: RUA VICENTE REGIS DO 
NASCIMENTO, Nº 30, LOTE 05, QUADRA 02-B, CASA N.º 104, BAIRRO LOTEAMENTO SOL 
NASCENTE, SANTA RITA - PB”, vem, pelo presente, intimar a Sr.(a) VALDILENE DE LIMA, brasi-
leiro (a), separado (a) judicialmente, Trabalhadora informal, portadora do RG sob n.º 389.191.891 
- SSP/SP, inscrita no CPF n.º 332.600.568-74, que figura como Devedora no referido contrato, a 
pagar, para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao encargo, o valor do débito 
posicionado em 10/06/2021 no importe de R$17.054,35 (Dezessete mil, cinquenta e quatro reais 
e trinta e cinco centavos), sujeito a atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo 
pagamento e as despesas de cobrança, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo 
desta intimação. A presente intimação é realizada por Edital, nos termos do §4, do citado art. 26, 
em virtude da devedora se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. Certifica-se, ainda, 
que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante o direito de consolidação 
da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do 
§7, do artigo 26, da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta cidade de Santa Rita/PB, no dia 23 de 
Junho de 2021. Dr.ª Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, Oficiala em Exercício do Serviço Notarial 
e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB.

A FF ADVENT PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 30.599.577/0001-22, Situada na à Rua Pastor 
Josebias Fialho Marinho, 40, Aeroclube,  torna publico que requereu a SEMAM – Secretaria de 
Meio Ambiente a Licença Previa,  para o Edifício Residencial Multifamiliar – FLAT SMART HOUSE, 
situado à Rua Maria Rosa Padilha, Aeroclube – João Pessoa/PB.

Proforma Academia de Ginástica, inscrita no CNPJ 07.434.551/0001-02, torna público que requereu 
a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a licença de operação para atividade de condicionamento 
físico, localizada na Av Josefa Taveira, 871, 1° andar Sala 1, Mangabeira I.

LFX EMPREENDIMENTOS LTDA.,CNPJ: 12.458.315/0001-66, torna público que requereu a SEMA-
PA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalaçãopara-
Construção de residencialMultifamiliar, situadono Loteamento Jardim Jericó II, Quadra D, Lote 01-A.

RS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,CNPJ: 10.425.278/0001-64, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
InstalaçãoparaConstrução de residencialMultifamiliar, situadona Rua Golfo de Anadyr, S/N, no 
Loteamento Intermares, Lote 04X-2, Quadra 18, Intermares– Cabedelo/PB.

Base Construção e Incorporação Eireli do CNPJ(34.089.613/0001-69), torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de OPERAÇÃO  (LO), para a construção do 
residencial multifamiliar – 24(vinte e quatro) unidades habitacionais  de área 1085,60m2, situado 
na Rua Jacarandá, S/N Setor:51 Quadra: 213  Lote:0040 no bairro Paratibe, João Pessoa- PB de 
CEP: 58.040-170.

PLUS & JCK LOCAÇÃO DE IMOVEL SPE LTDA, 38.422.410/0001-01 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretária de Meio Ambiente, Pesca e Arquitetura de Cabedelo a Licença de Operação 
para um imóvel comercial Situada na Rodovia BR-230, s/n, Propriedade Boi Só, Lote R1A, Parque 
Esperança, Cabedelo-PB.

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (ASSAI ATACADADISTA), 06.057.223/0432-29 torna público que 
requereu a SEMAPA- Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Arquitetura de Cabedelo a licença de 
operação para atividades de comércio varejista e atacadista de mercadorias em geral, situada na 
rodovia BR – 230, s/n, Propriedade Boi Só, lote R 1A, Parque Esperança Cabedelo-PB.

WFC CONSTRUÇÕES CNPJ: 21.604.945/0001-92;torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação, para entrega 
do Residencial Multifamiliar de nome Residencial Enseada do Atlântico, situado a Rua: Wogran 
Robson Vieira Correia, Lt. 12, Qd: 17, s/n, Intermares, Cabedelo/PB.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Secreta-
ria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FRESAGEM 
DESCONTÍNUA EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE E=4,0CM EM RUAS E AVENIDAS 
PARA SOFRER INTERVENÇÕES DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ATRAVÉS DE RECURSOS 
FEDERAIS E/OU PRÓRPIOS, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1802/2021, em João Pessoa, 03 de Setembro de 
2021 - Prazo 730 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO 
JARDIM CIDADE UNIVERSITÁRIA = MUNICIPIO: JOÃO PESSOA - UF: PB. Processo: 2021-
006822/TEC/LO-2749.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1712/2021, em João Pessoa, 24 de Agosto de 2021 
- Prazo 365 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: 
SANTA RITA - UF: PB. Processo: 2021-010058/TEC/LI-7602.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1803/2021, em João Pessoa, 03 de Setembro de 2021 
- Prazo 540 dias, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: 
SÃO FRANCISCO - UF: PB. Processo: 2021-005835/TEC/LI-7978.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº1765/2021, em João Pessoa, 01 de Setembro de 2021 
- Prazo 365 dias, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: SÃO JOSÉ 
DE CAIANA - UF: PB. Processo: 2021-005692/TEC/LI-7956.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1801/2021, em João Pessoa, 03 de Setembro de 2021 - 
Prazo 730 dias, SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIOS: AROEIRAS, GADO 
BRAVO E PEDRO VELHO - UF: PB. Processo: 2021-005460/TEC/LO-2513.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1778/2021, em João Pessoa, 02 de Setembro de 2021 
- Prazo 730 dias, OPERAÇÃO DA BARRAGEM DE NÍVEL TIBIRI = MUNICIPIO: SANTA RITA - UF: 
PB. Processo: 2021-005812/TEC/LO-2573.

2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE 
IMóVEIS

COMARCA DE SANTA RITA – PB
Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – 

CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Fran-

ca, na qualidade de Oficiala em Exercício do 
Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício de 
Notas e Registro de Imóveis da Comarca 
de Santa Rita/PB, segundo as atribuições 
e comandos contidos no art. 26, da Lei 
9.514/97, bem como pela credora do contrato 
n.º 402.001.287, da matrícula nº 43.022, 
garantido por Alienação Fiduciária, firmado 
em 01/09/2015, referente ao imóvel com as 
seguintes descrições: RUA PROJETADA, n.º 
521-B, LOTE 18-B, QUADRA 26, BAIRRO 
LOTEAMENTO JARDIM EUROPA II, SAN-
TA RITA - PB”, vem, pelo presente, intimar 
o Sr. (a) PEDRO DA SILVA, brasileiro (a), 
solteiro (a), Industriário, portador do RG sob 
n.º 2.417.689 - SSP/PB, inscrito no CPF n.º 
031.394.664-71, que figura como Devedor no 
referido contrato, a pagar, para fins de cum-
primento das obrigações contratuais relativas 
ao encargo, o valor do débito posicionado 
em 10/06/2021 no importe de R$ 46.929,16 
(Quarenta e seis mil, novecentos e vinte e 
nove reais e dezesseis centavos), sujeito a 
atualização monetária, aos juros de mora até 
a data do efetivo pagamento e as despesas 
de cobrança, somando-se, também, os encar-
gos que vencerem no prazo desta intimação. 
A presente intimação é realizada por Edital, 
nos termos do §4, do citado art. 26, em virtude 
do devedor se encontrar em local ignorado, 
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