
Assembleia Geral da ONU aprova resolução contra invasão russa na Ucrânia.
Tropas de Putin tomam Kherson e ampliam ataques contra civis. Páginas 4 e 16

ONU repudia ofensiva militar

Parque Parahyba III ganha ‘Aves de Arribação’

Conflito no Leste 
Europeu eleva para 
5,6% previsão de 
inflação no Brasil

MPF vai investigar 
aprovação do reitor 
da UFPB em curso 
da instituição

Botafogo vence o 
Sergipe por 3 a 0 
em jogo válido pela 
Copa do Nordeste

Instalada originalmente na subida 
para o Altiplano, em João Pessoa, 

escultura (foto) do artista Marcos Pinto 
de Morais está de casa nova, no Bessa. 
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Guerra impacta os pre-
ços internacionais de petró-
leo, o fornecimento de ferti-
lizantes e o funcionamento 
das cadeias globais de pro-
dução, mas redução do IPI  
tende a aliviar o IPCA.
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Procuradoria pediu in-
formações à Pró-Reitoria 
de Graduação. Valdiney 
Gouveia pode ocupar vaga 
de estudante cotista de es-
cola pública no curso de 
Engenharia de Produção.
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Com a vitória de ontem 
à noite, time paraibano 
assume o terceiro lugar 
no grupo B, ficando bem 
mais perto da classificação 
para a segunda fase do 
campeonato.
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Robelson Lula é o único representante 
do Nordeste na China, participando da 
moralidade esqui cross-country. 
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n “Quem tem consciência 
histórica está apto a exercitar 
a criticidade e refletir sobre o 
que acontece no seu entorno”.

Rui Leitão
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n “Uma forma de pensar 
exponencialmente é pensar 
globalmente, e não se limitar a 
pensar localmente”. 

Regina Amorim
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NA PARAÍBA

A Covid em números
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

PB está nos Jogos de Inverno

Arcebispo da Paraíba critica 
guerra e pede paz no mundo

quaresma

Com foco na educação, Campanha da Fraternidade 2022 foi lançada ontem em todo o Brasil. Páginas 5 e 20
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Em entrevista, pouco antes da 
Missa de Cinzas, Dom Manoel Delson 
afirmou que ataques da Rússia 
criam “temor em relação ao futuro”



O Brasil não pode prescindir do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis. A fragilização do Ibama, como acontece agora, no governo de 
Jair Bolsonaro, potencializa os riscos relacionados ao patrimônio natural, já debilitado 
após mudanças na legislação que culminaram, por exemplo, com a municipalização das 
áreas de preservação permanente urbanas e o incentivo à exploração do carvão mineral.

À queda do poder de fiscalização do Ibama corresponde o aumento na destruição das 
florestas - por meio das várias formas de desmatamento, sendo talvez a principal delas 
a queimada -, como também a pauperização dos solos, devido ao garimpo e uso indis-
criminado de agrotóxicos. O comércio ilegal de animais silvestres - que movimenta, por 
ano, uma soma incalculável de dinheiro - também se beneficia da precarização do órgão.

A rede Observatório do Clima (OC), que reúne entidades da sociedade civil com-
prometidas com a análise dos impactos das mudanças climáticas no contexto brasilei-
ro, há dois anos vem denunciando, por meio de relatórios, “o estado da arte do desmon-
te da política ambiental promovido pelo governo”. O documento mais recente conclui, 
por exemplo, “que no ano passado, não faltou recurso para fiscalizar crimes ambientais; 
faltou vontade”.

Bolsonaro engrossa o coro dos que acusam direta ou indiretamente o Ibama de fun-
cionar como uma espécie de indústria de multas. Uma distorção bastante mal-intencio-
nada da realidade. O número de autos de infração é proporcional ao de casos de des-
respeito à legislação ambiental. Ocorre que os embargos são considerados um dos mais 
eficazes instrumentos legais de combate ao desmatamento, daí o interesse de muitos 
em neutralizá-los.

O Brasil perde dinheiro e credibilidade com a reputação em baixa, no cenário inter-
nacional, após a (des)governança ambiental do presidente da República. É preciso estar 
de olhos bem abertos e acompanhar de perto o que acontece não só no Palácio do Pla-
nalto, como também no Congresso Nacional. Há projetos de lei em tramitação nas duas 
Casas Legislativas que, se aprovados, podem combalir seriamente os direitos socioam-
bientais no país. 

Artigo

O papel do Ibama
Editorial

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

A consciência histórica
O conhecimento da realidade presente 

fica muito mais rico quando adquirimos a 
consciência histórica. Investigando o passa-
do percebemos questões e problemas viven-
ciados, que poderão nos ajudar a projetar as 
expectativas de transformação para o futu-
ro. É a melhor forma de nos prepararmos 
para enfrentar o porvir, sem o risco de re-
petir erros, porque nos mostramos capazes 
de orientar nossos horizontes vindouros. 

Os valores constituídos em tempos pre-
téritos, quando conhecidos, nos oferecem 
uma concepção do curso do tempo, no 
acompanhamento das mudanças transi-
tórias nas quais estão amarradas as nos-
sas vidas. A recuperação da historicidade 
desses valores nos permite obter respostas 
nas relações entre passado/presente e fu-
turo. Segundo Paulo Freire, essa é a forma 
mais eficiente de passar da “consciência in-
gênua para a consciência crítica”

É importante ter o entendimento de que 
o sentido do passado não está restrito à 
perspectiva da continuidade, mas também 
na da mudança. Então, a consciência histó-
rica contribui para que possamos construir 
um novo mundo. A História analisa per-
sonagens e fatos para poder compreender 
um determinado período histórico, cultura 
ou civilização. Entendendo o passado, com-
preenderemos melhor o presente e passa-
remos a atuar como agentes culturais e do 
exercício da cidadania. 

Quem tem consciência histórica está 
apto a exercitar a criticidade e refletir so-
bre o que acontece no seu entorno, o que 
facilita fazer suas escolhas sociais, econô-
micas, culturais e políticas, na interpreta-
ção dos fatos históricos de acordo com seus 
contextos. Assim, ele se mostra preparado 
para exercer suas responsabilidades, pa-
péis e obrigações, enquanto cidadão, cog-
nitivamente hábil para tomar decisões de 
forma independente, deixando de ser ma-
rionete ou massa de manobras.

A consciência histórica dota o indivíduo 
da perspicácia para ver o implícito nos dis-

cursos e políticas públicas, porquanto com-
preende e enfrenta situações e problemas 
presentes com o olhar histórico sobre eles. 
Conhecendo a História, é possível resgatar 
a memória da comunidade em que vive, 
contribuindo para reescrever a história do 
seu povo. O exercício democrático, portan-
to, não pode prescindir da “consciência his-
tórica” dos cidadãos. 

Quem se dispõe a negar a História assu-
me a condição de alienado político. A His-
tória nos oferta a oportunidade de apren-
der a avaliar argumentos e decidir que 
posição, à luz da experiência vivida e da ex-
periência narrada, é mais ou menos plausí-
vel, melhor ou pior, aceitável ou refutável.

O SNI- Serviço Nacional de Informa-
ções foi idealizado pelo “bruxo” do re-
gime de 64, general Golbery do Couto e 
Silva, que terminaria seus dias como mi-
nistro aposentado do Tribunal de Contas 
da União. Tinha inicial e legalmente o ob-
jetivo de supervisionar e coordenar as ati-
vidades de informações e contrainforma-
ções no Brasil e no exterior. A criação do 
SNI absorveu outros serviços da mesma 
natureza mas terminou, ele próprio, de-
pois de uma crescente atividade subter-
rânea, extinto ou transformado na vigen-
te ABIN, originada do governo Fernando 
Henrique Cardoso.

Os braços do SNI, qual um polvo gigan-
tesco, fincou seus tentáculos em todas as 
regiões do País. Seus escritórios eram ali-
mentados por informações repassadas por 
“cachorros” e “secretas”, agentes voluntá-
rios ou remunerados, assim chamados na 
gíria dos integrantes da própria institui-
ção. A denominação de “cachorros” ser-
ve para aferir o “respeito” que conferiam 
aos seus colaboradores infiltrados em en-
tidades públicas ou privadas, a serviço da 
denúncia muitas vezes caluniosa ou gra-
tuita. Os “secretas” eram servidores do 
órgão, contratados não se sabe a que títu-
lo, pois nunca se teve notícia de concurso 
para “agente secreto”. Eram, porém, trei-
nados na Escola Nacional de Informações, 
e os melhores alunos aperfeiçoados no ex-
terior, principalmente na escola da CIA 
americana.

Para colher a informação que lhe inte-
ressava, o SNI se utilizava de grampos te-
lefônicos, censura postal e investigações 
através de seus agentes. Dois chefes do SNI 
alcançaram a Presidência da República no 
regime militar: Garrastazu Medici e João 
Figueiredo. A potencialidade eleitoral de 
ambos foi irresistível... A anistia ampla, ge-
ral e irrestrita pedida desde Ernesto Geisel, 
foi concedia sob a regência de Figueiredo, 
aquele que gostava mais do cheiro de cava-
lo, que do cheiro de povo. As cassações de 
mandatos parlamentares, a aposentadoria 
de juízes, desembargadores ou ministros, 
eram sempre precedidas de amplo proces-
so de instrução, fabricado pelo SNI. Nesse 
tempo, direito de defesa estava abolido...

Pensei que, sendo eu um político bem 
comportado, nascido na UDN e tendo pas-
sado pela ARENA, fosse objeto de esqueci-
mento do SNI. Qual o quê. A Comissão da 

Verdade me favoreceu com o conhecimen-
to da minha ficha, onde se faz um JUIZO 
SINTÉTICO de minha vida pública e par-
ticular catalogado sob no.077/75.

Começa com o registro da minha vo-
tação na legenda do PMDB e da lembran-
ça de minha passagem pelo Partido Popu-
lar de Tancredo Neves, aqui capitaneado 
por Carneiro Arnaud e onde ingressei 
sob a liderança de Antonio Mariz. Censu-
ra meu comparecimento a um ato publi-
co da Associação do Magistério, realiza-
do em abril de 1981 no Ponto Cem Réis. A 
oradora principal era Cida Ramos, à época 
estudante universitária. Quanto à minha 
TENDÊNCIA IDEOLÓGICA, escreveram: 
democrata. ATITUDE QUANTO ÀS INS-
TITUIÇÕES VIGENTES: contrário; ATIVI-
DADES SUBVERSIVAS: Não registra ante-
cedentes; PROBIDADE ADMINISTRATIV 
A: Não registra antecedentes; CONDUTA 
CIVIL: Inexistem registros desabonadores.

Até que foram camaradas comigo. Ou-
tros tiveram menos sorte e foram vítimas 
até de idiossincrasias de vizinhos, trans-
mitidos por “cachorros”.

Minha ficha no SNI

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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A Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde – PB inicia, 
hoje, a assinatura do contrato 
de trabalho com os primei-
ros profissionais aptos em 
todas as etapas do concur-
so da instituição. A admis-
são dos novos colaboradores 
acontecerá no Hospital Me-
tropolitano Dom José Maria 
Pires, em Santa Rita, primei-
ra unidade gerenciada pela 
Fundação.

 O gerente executivo de 
Gestão de Pessoas, da PB 
Saúde, Harlison Aquino, 
explicou que as admissões 
ocorrerão de forma gradati-
va. “Nesta quinta-feira (hoje) 
iremos admitir e integrar 45 
novos colaboradores, entre 
médicos, enfermeiros, téc-
nicos, odontólogo, assisten-
tes administrativos e outras 
profissões. A nossa previsão 
é que os demais candidatos 
aptos possam ingressar até o 
dia 15 deste mês”, adiantou.

  De acordo com o dire-
tor administrativo e finan-
ceiro, Girlando Gomes, 90% 
do processo de admissão foi 
realizado de forma on-line, 
trazendo praticidade e eco-
nomia para os aprovados. 
“Ofertamos a inserção de 
documentos através de uma 
plataforma on-line, e realiza-
mos todo o contato e assis-
tência aos participantes de 
forma digital. Estamos sa-
tisfeitos com os resultados, 
e seguiremos com as demais 
convocações”, expressou o 
gestor.

Segundo o diretor supe-
rintendente, Daniel Beltram-
mi, além das convocações 

A Escola de Saúde Públi-
ca (ESP-PB), por meio do Nú-
cleo de Residências, lançou, 
ontem, o edital para selecio-
nar novos residentes para 
o Programa de Residência 
Médica em Medicina de Fa-
mília e Comunidade e Ci-
rurgia Pediátrica. As inscri-
ções devem ser efetuadas 
on-line até o próximo do-
mingo (6). O candidato de-
verá acessar o link https://
forms.gle/QjAcd3EN2sjLo-
FPB9 , de acordo com os dias 
e horários previstos no cro-
nograma do edital, além de 
preencher o formulário dis-
ponibilizado.

O Programa de Residên-
cia Médica em Medicina de 
Família e Comunidade será 
desenvolvido nas cidades de 
Cuité, Curral de Cima, Espe-
rança, Ingá, Monteiro, Pian-
có, Picuí, Remígio, Sousa, 
Sumé e Uiraúna, sendo duas 
vagas para cada localidade. 
Já para a Residência Médica 
em Cirurgia Pediátrica – em 
que é exigido pré-requisito 
de Residência Médica em Ci-
rurgia Geral, devidamente 
credenciado pela Comissão 
Nacional de Médicos Resi-
dentes (CNMR) – está sen-
do ofertada uma vaga na ci-
dade de João Pessoa.

 “Trata-se de uma ini-
ciativa inovadora e uma ex-

pansão importante dos Pro-
gramas de Residências na 
Paraíba. Uma particulari-
dade importante deste edi-
tal é que os residentes apro-
vados receberão uma bolsa 
pelo estado e mais uma bol-
sa complementar do muni-
cípio. Incentivamos que os 
profissionais se inscrevam e 
aproveitem a oportunidade 
de qualificação”, afirmou o 
diretor-geral da ESP-PB, Fe-
lipe Proenço.

 
Cronograma
A prova objetiva será 

aplicada no próximo dia 12, 
com início às 8h30 e dura-
ção de três horas. O local de 
realização da prova objetiva 
será divulgado no site da ES-
P-PB (https://esp.pb.gov.br/
editais), conforme cronogra-
ma. Os candidatos podem 
optar em realizar a prova 
no município de João Pes-
soa, Campina Grande ou Pa-
tos. Para isso, devem marcar 
a opção do local de prova no 
ato de inscrição.

O resultado aos recur-
sos, divulgação do gabari-
to oficial final e do resulta-
do final será no dia 16 de 
março de 2022, a partir das 
16h. Por sua vez, as ativida-
des dos Programas de Resi-
dência terão início no dia 21 
de março de 2022.

A admissão dos 
novos colaboradores 

acontecerá 
no Hospital 

Metropolitano, em 
Santa Rita

Serão integrados 45 novos colaboradores, entre médicos e outros profissionais

Fundação PB Saúde 
inicia contratação hoje 

aprovados em concurso

n 

Além dos 
contratos 
em março, 
haverá 
também 
um novo 
chamamento 
dos 
aprovados no 
DOE

Expôs crítica  
à Lava Jato 

“Está sE posicionando contra  
um pEdido mEu”, diz romEro 
sobrE irmão não apoiar pEdro 

paLEstra dE 
marina siLva   

Com a abertura, hoje, da 
temporada de troca de par-
tidos – que se estende até 1º 
de abril–, deputados federais 
e estaduais já se preparam 

para embarcar em outras le-
gendas. Na ALPB, dos 

11 que já manifesta-
ram essa intenção, 
inclusive anuncian-

do para onde irão, o único que ainda não bateu o mar-
telo foi Moacir Rodrigues (foto, do PSL). “Estou na dú-
vida entre PL e PSD”, disse, em entrevista a emissora 
de TV. A declaração do deputado se choca com outra 
fala sua no tocante à eleição para governador. Ele dis-
se, categoricamente, que não votará em Pedro Cunha 
Lima (PSDB) – “Está descartado o apoio a Pedro” – e 
revelou que irá escolher “entre João Azevêdo ou Nil-
van Ferreira”. Ora, optando pelo apoio ao governador 
ele, certamente, não teria como ir nem para o PL nem 
para o PSD, que são da oposição. E optando por Nil-
van, mas sem a intenção de votar em Pedro, ele cria-
ria dificuldades para o PSD, que apoia a pré-candi-
datura do tucano. Ao saber da fala do irmão, Romero 
Rodrigues (PSD) postou, nas redes sociais, que “Se al-
guém é próximo e não me segue, está se posicionando 
contra um pedido meu”. Não é a primeira vez. A verea-
dora licenciada de Campina Grande, Eva Gouveia, e 
outros correligionários do PSD já fizeram a opção pelo 
apoio à recondução do governador.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

raniEry: “sudEnE prEcisa  
rEparar EssE dEsacErto” 

no pt, a ‘guErra dos EvEntos’ 

trânsito: LEis mais rigorosas 

“não mE sinto dEsprEzado” 

Está deflagrada a temporada da ‘guerra dos even-
tos’ no PT da Paraíba. Após Frei Anastácio e Anísio 
Maia confirmarem a realização de plenária ama-
nhã, em João Pessoa, com a participação de seis 
tendências da legenda – para definir ações da pré-
campanha ‘Lula, presidente e João, governador’, o 
presidente estadual do partido, Jackson Macedo, 
anunciou, para a próxima segunda-feira, evento de 
filiações e lançamento de chapa majoritária – com 
Veneziano Vital (MDB) e Ricardo Coutinho.  

“Minha prioridade é aprovar essa lei no Congres-
so”. Do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP), referindo-
se à ‘Lei Kelton Marques’, de sua autoria, que endu-
rece a legislação contra motoristas que provoquem 
acidentes sob o efeito de drogas – a proposta leva 
o nome do motoboy que foi atropelado e morto no 
Retão de Manaíra por um motorista que invadiu 
o sinal vermelho. O tema veio novamente à tona 
após acidente fatal na madrugada da quarta-feira, 
2, na capital, na Av. Epitácio Pessoa.      

Pré-candidato a senador, o pastor Sérgio Queiroz 
(PRTB) disse compreender porque o presidente Jair 
Bolsonaro anunciou apoio à chapa a qual o partido 
dele, o PL, está formando na Paraíba – com Nilvan 
Ferreira (PTB), pré-candidato a governador, e Bruno 
Roberto, pré-candidato ao Senado. “Não me sinto 
desprezado, o presidente tem partido, precisa ser 
coerente”, afirmou o ex-auxiliar da gestão Bolsona-
ro. Mas destacou: tem “padrinhos, ministros” que 
defendem seu nome.   

A ex-senadora Marina 
Silva – que é presidente 
nacional do Rede –dará 
palestra para professo-
res da educação básica 
da Paraíba, versando 
sobre o tema ‘Professor 
inovador’. Será a aula 
inaugural do projeto de 
capacitação ‘Professor: 
Caminhos para novos 
tempos’, cuja segunda 
edição será lançada na 
próxima quinta-feira. A 
palestra de lançamento 
terá transmissão ao 
vivo, a partir das 19h, 
pelo Youtube/Deputa-
doChió. 

Ao decidir que não há 
provas contra Lula na 
acusação de que teria 
tido vantagens indevi-
das na compra, pelo 
Brasil, de caças da Su-
écia, o ministro Ricardo 
Lewandowski, do STF, 
expôs críticas à atuação 
da Lava Jato, conduzi-
da pelo ex-juiz Sérgio 
Moro: “Os graves vícios 
maculam as investiga-
ções conduzidas contra 
o reclamante [Lula] pela 
extinta força-tarefa ‘Lava 
Jato’, no tocante à aquisi-
ção dos referidos caças”. 
O processo foi suspenso.    

Raniery Paulino se mobilizou para tentar reverter 
decisão da Sudene, que excluiu 10 municípios da 
Paraíba da área delimitada do Semiárido, o que 
implica na perda de recursos para combate à es-
tiagem: “Os municípios excluídos enfrentam seca 
prolongada e desabastecimento de água, sendo 
socorridos por carros pipa. A Sudene precisa repa-
rar esse desacerto. Os municípios, cuja deficiência 
hídrica é pública e notória, atendem aos critérios 
técnicos e científicos em vigência”.

Saiba mais
A Residência Médica 

constitui modalidade 

de ensino de pós-

graduação, sob 

a forma de curso 

de especialização, 

caracterizada por 

formação em serviço, 

destinada a médicos 

formados em escolas 

médicas reconhecidas 

pelo Ministério da 

Educação (MEC) e 

médicos estrangeiros 

que preencham os 

requisitos exigidos no 

Edital e na Legislação 

Brasileira, com diploma 

devidamente revalidado

Foto: Secom-PB/José Marques
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ESP lança processo seletivo para 
realizar programa de residências

na paraíba nascente viva

Governo 
apresenta, 
hoje, projeto 
ambiental

O governador João Azevê-
do lança hoje, às 11h, no Pa-
lácio da Redenção, o projeto 
Nascente Viva, com o objetivo 
de desenvolver uma série de 
ações visando à recuperação 
das nascentes do Rio Paraíba, 
que passam por um processo 
de degradação.

 
Rio Paraíba
O projeto, executado pela 

Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambien-
te (Sudema), também prevê 
ações no campo da educação 
ambiental, entre proprietá-
rios de terras, lideranças co-
munitárias e moradores do 
entorno do Rio Paraíba.

Agenda
n Data: 03.03.22 (hoje)

Hora: 11h

n Local: Palácio da 
 Redenção, João Pessoa

para assinatura do contra-
to no mês de março, haverá 
também um novo chama-
mento dos aprovados, com 
publicação no Diário Oficial 
do Estado. “Estamos cons-
truindo a segunda lista de 

convocação e a publicare-
mos nos próximos dias, res-
peitando a ordem de classi-
ficação dos aprovados nas 
vagas de ampla concorrên-
cia e Pessoas com Deficiên-
cia (PCD)”, adiantou.



Tropas russas toma-
ram ontem, a cidade de 
Kherson - ponto estraté-
gico entre a Crimeia, do-
minada pelo Kremlin, e o 
Sul da Ucrânia. Em para-
lelo, os russos aumenta-
ram o cerco a Kiev e de-
vem intensificar a ação 
militar para tomar a ci-
dade. Kharkiv, a segunda 
maior cidade da Ucrânia, 
voltou a ser intensamen-
te bombardeada pela ar-
tilharia russa, ontem, 
no 7° dia da ofensiva de 
Moscou contra o territó-
rio ucraniano.

A queda de Kher-
son, onde três jogadores 
de futsal brasileiros es-
tão retidos, é importante 
porque o controle da ci-
dade de 300 mil habitan-
tes possibilita aos russos 
ter mais forças para ten-
tar controlar os portos de 
Odessa e Mariupol.

 O prefeito de Kherson, 

Igor Kolykhaev, e um alto 
funcionário do governo 
ucraniano confirmaram 
que Kherson havia caído. 
As forças russas cercaram 
a cidade, disse Kolykhaev, 
e após dias de intensos 
combates, as forças ucra-
nianas recuaram em di-
reção à cidade vizinha de 
Mykolaiv. “Não há exérci-
to ucraniano aqui”, disse 
ele em entrevista. “A ci-
dade está cercada.” Cer-
ca de 10 oficiais russos 
armados, incluindo o co-
mandante russo, entra-
ram na prefeitura, dis-
se Kolykhaev, e tinham 
planos de estabelecer um 
centro administrativo 
russo lá.

Mais alvos civis 
Um alto funcionário 

do Pentágono disse que 
as forças russas em toda a 
Ucrânia continuam a so-
frer problemas logísticos 
e que a liderança militar 
da Rússia se tornou mui-

to mais agressiva ao ata-
car a infraestrutura civil 
dentro das cidades.

Bombardeios russos 
mataram pelo menos 21 
pessoas e feriram mais 
de 110 apenas em Khar-
kiv, segunda maior cida-
de do país, nas últimas 
24 horas, de acordo com 
o governador regional 
Oleg Synegubov. Áreas 
residenciais e o prédio da 
administração regional 
foram atingidos por mís-
seis russos, segundo os 
ucranianos.Outro bom-
bardeio com mortes con-
firmadas atingiu a cida-
de de Zhytomyr. Quatro 
pessoas perderam a vida 
após uma área residencial 
ser atingida por um míssil 
de cruzeiro, que aparen-
temente era direcionado 
a uma base aérea próxi-
ma. De acordo com Anton 
Gerashchenko, conselhei-
ro do Ministério do Inte-
rior, uma das vítimas se-
ria uma criança.

O Botafogo conquistou 
uma importante vitória dian-
te do Sergipe, ontem, no Al-
meidão, em jogo atrasado ain-
da da primeira rodada, por 3 a 
0, gols de Adilson Bahia (dois) 
e Anderson Paraíba. Com o 
triunfo, o time paraibano as-
sumiu o terceiro lugar no Gru-
po B, tomando a posição do 
Bahia, que caiu para quarto, fi-
cando bem mais perto da clas-
sificação para a segunda fase 
da Copa do Nordeste. Já o Ser-
gipe segue na última posição 
do Grupo A com apenas 
um ponto em seis jogos. 

Adilson Bahia, de 

Botafogo vence Sergipe e entra 
no G4 da Copa do Nordeste

Rússia toma cidade de Kherson 
e amplia os ataques contra civis 

APLJ empossa, nesta quinta-feira, dois novos membros

Prestes a completar 45 
anos de fundação, a Acade-
mia Paraibana de Letras Jurí-
dicas (APLJ) empossa, hoje, às 
17h, dois novos membros para 
escreverem seus nomes na 
história da associação: Adel-
mar Azevedo Régis e Solon 
Henriques de Sá e B enevi-
des,  que passarão a ingressar 
nas cadeiras de número 17 e 
35, respectivamente, que têm 
como patronos Rômulo Ro-
mero Rangel e Antônio Vital 
do Rêgo.

O presidente da Academia 

Paraibana de Letras Jurídicas 
(APLJ), Alberto Jorge Dantas 
Sales, ressaltou a importância 
da posse dos dois novos ocu-
pantes das cadeiras para a li-
teratura jurídica do Estado e 
a disseminação de conheci-
mento.

“De 2020 até agora, quan-
do assumi a presidência, tive 
essa preocupação de recolher 
esses juristas desejosos de par-
ticipar da Academia. Esse é 
um ponto importantíssimo, 
não é necessário apenas fazer-
mos um garimpo de nomes de 
operadores do direito, é preci-
so que estes tenham o desejo 
de participar da Academia”, 

afirmou o presidente da APLJ.
Natural de João Pessoa e 

com coração também guara-
birense, Solon Henriques de 
Sá e Benevides foi eleito para 
ocupar a cadeira de número 
35 da associação e expressou o 
desejo de aproximar as produ-
ções acadêmicas da sociedade, 
além de atuar na dissemina-
ção da produção dos juristas 
paraibanos para todo o Brasil.

“Para mim é uma honra 
fazer parte da academia. Fui 
eleito para a cadeira de núme-
ro 35, cujo patrono é Antônio 
Vital do Rêgo. É muito hon-
roso ocupar a cadeira de um 
jurista tão importante para a 

Paraíba, é uma responsabili-
dade muito grande”, afirmou 
o jurista.

Solon Henriques de Sá e 
Benevides é Procurador do Es-
tado da Paraíba, professor de 
Direito Constitucional na Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e advogado militante. 
É Doutor pela USP e Pós-dou-
tor em Direito Público pela 
Universidade de Santiago de 
Compostela, na Espanha. 

Também eleito para ocu-
par uma das cadeiras, Adel-
mar Azevedo Régis, é advo-
gado, sócio Régis & Ramalho 
Advogados Associados. É gra-
duado em Direito pela Uni-
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Estado chegou a registrar 459 pacientes internados, de forma simultânea, nos dois primeiros meses do ano

 Após período de alta de 
casos de Covid-19, ocorrida 
entre janeiro e fevereiro, a 
Paraíba voltou a apresentar 
quadro de redução e estabili-
dade de casos. A diminuição 
reflete na redução do núme-
ro de pessoas hospitalizadas 
para o tratamento da doença. 
Nos dois primeiros meses do 
ano, o estado chegou a regis-
trar 459 pacientes internados 
de forma simultânea. 

Ontem, em comparativo 
com o mesmo período no mês 
de fevereiro, a redução foi de 
49,57%, saindo de 353 pacien-
tes internados em unidades 
públicas para 178, de acordo 
com dados da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). Des-
tes, cinco foram hospitaliza-
dos no intervalo de 24h entre 
a publicação dos boletins diá-
rios de terça-feira e ontem, se-
gundo o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar. O nú-
mero total é o menor desde 
21 de janeiro deste ano, com  
internos.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) é de 34%, já 

nas enfermarias para adul-
tos o número é de 17%. En-
tre as macrorregiões de saú-
de, a Região Metropolitana de 
João Pessoa tem 39% de ocu-
pação em UTI e 32% em en-
fermarias. A região sediada 
por Campina Grande chegou 
a 26% de ocupação em UTI 
e 10% em enfermarias. No 
Sertão, as enfermarias pos-
suem ocupação de 43% e 7% 
em UTI e enfermarias, res-
pectivamente. Todos os da-
dos relativos aos leitos entre 
as macrorregiões são exclu-
sivos para adultos.

O sistema de notificação 
de casos não sofreu altera-
ção por parte das secretarias 
municipais de saúde, ontem. 
Desse modo, a Paraíba não 
teve casos de contaminação 
por Covid-19 confirmados e 
não houve, também, altera-
ção no número de pacientes 
recuperados.

Sete óbitos em decorrência 
do agravamento foram con-
firmados, sendo cinco ocor-
ridos nas últimas 24h e as de-
mais datadas desde o dia 25 
de fevereiro. As vítimas são 
cinco homens e duas mulhe-
res com faixa etária de 60 a 90 
anos. Dois pacientes não tive-

PB reduz internações em 49,57%
Covid-19 em um mês

letras jurídiCas

no almeidão ponto estratégiCo

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

ram comorbidades informa-
das, entre os demais pacientes 
foi observada a presença de 
diabetes e cardiopatia como 
doenças pré-existentes, que se 
configuram como fatores de 
risco, com maior frequência.

A Paraíba totaliza 576.160 
casos confirmados da doen-
ça, onde 423.097 pacientes são 
considerados recuperados da 
doença e 10.106 pessoas vie-
ram a óbito. Com a realiza-

ção de 1.454.754 testes para 
diagnóstico da Covid-19 pela 
rede pública de saúde, o Esta-
do tem casos e mortes distri-
buídos por todos os 223 mu-
nicípios paraibanos.

As vítimas residiam em 
João Pessoa e Campina Gran-
de (dois cada), Mato Gros-
so, Aroeiras e Fagundes (um 
caso cada).

Segundo dados do Siste-
ma de Informação do Mi-

nistério da Saúde, a Paraíba 
chegou a 7.915.405 doses de 
vacinas contra a Covid-19 já 
aplicadas. Sendo 3.380.558 
pessoas vacinadas com a pri-
meira dose, o equivalente a 
83,26% do total, e 3.106.917 
completaram os esquemas 
vacinais, representando 
76,52% da população total 
do estado. 

Do total de vacinados com 
o esquema primário com-

pleto, 3.022.988 tomaram 
as duas doses e 83.929 utili-
zaram imunizante de dose 
única. Já entre a aplicação de 
doses adicionais, foram apli-
cadas 34.251 em pessoas com 
alto grau de imunossupres-
são e 1.393.672 doses de refor-
ço na população com idade 
a partir de 18 anos. A Paraí-
ba já distribuiu um total de 
8.561.445 doses de vacina aos 
municípios.

Com a redução de 
internamentos, a 
Paraíba saiu de 353 
pacientes internados 
em unidades públicas 
para 178, de acordo 
com dados da Secre-
taria de Estado da 
Saúde (SES)

Foto: Agência Brasil

versidade Federal da Paraíba 
(1999), com especialização em 
Direito Empresarial pela mes-
ma instituição e Mestre Direi-
to Ambiental. 

A sessão solene de posse 
dos acadêmicos será às 17h, 

no auditório do Fórum De-
sembargador Federal Rivaldo 
Costa, no bairro Pedro Gon-
dim, em João Pessoa. A ceri-
mônia será, também, trans-
mitida no YouTube, através do 
canal da APLJ.

Fo
to

: G
ui

lh
er

m
e 

D
ro

va
s/

Bo
ta

fo
go

-P
B

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

Adelmar Azevedo Régis Solon de Sá e Benevides

Fotos: Arquivo Pessoal

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Bota é terceiro 
lugar no Grupo B

Agência Estadopênalti, abriu o marcador aos 
14 minutos, falta sofrida pelo 
próprio atacante que teve a 
missão de substituir o arti-
lheiro Gustavo Coutinho, que 
não se recuperou a tempo de 
participar da partida. Sete mi-
nutos depois, a situação em 
campo se tornou mais confor-
tável para o Botafogo, quan-
do o lateral Elivelton, do Ser-
gipe, entrou de forma desleal 
e violenta em cima de Erick, 
ganhando o cartão verme-
lho. Com um jogador a mais, 
o Belo apertou ainda mais o 
adversário, mas não teve su-
cesso por falta de criativida-
de e o primeiro tempo termi-
nou em 1 a 0.

Aos nove minutos do se-
gundo tempo, Anderson Paraí-

ba, num belo chute marcou o 
segundo gol. O Belo 
seguiu insistindo no 
terceiro gol e só veio 
conseguí-lo aos 39 

minutos, noutro pênalti, cobra-
do por Adilson Bahia. O adver-
sário, em momento algum, as-
sustou o Botafogo, sendo uma 
presa fácil para mais uma vitó-
ria na Copa do Nordeste.

A próxima partida do Bo-
tafogo na Copa do Nordeste 
será neste domingo (6), outra 
vez no Almeidão, quando re-
cebe o Campinense no Clássi-
co Emoção. O atual campeão 
paraibano ainda tem chances 
matemáticas de classificação, 
mesmo estando na quinta po-
sição do Grupo A. Já o Sousa 
vai jogar contra o Globo, no 
Marizão, a partir das 18h30. 
A equipe sertaneja está em úl-
timo lugar no Grupo B, mas 
com chances de classificação.

Paraibano Sub-17
Pelo Campeonato Paraiba-

no Sub-17, dois jogos aconte-
ceram ontem: CSP 4 x 1 Santa 
Rita e Fluminense 4 x 0 Marre-
tinha. Hoje, pelo Campeonato 
de Profissionais, está progra-
mado o jogo CSP x Sport Lagoa 
Seca, no Almeidão, as 20h15.



Os ataques da Rússia à 
Ucrânia, que resultaram na 
guerra entre os dois países, 
preocupam a Igreja Católi-
ca. Na Paraíba, o arcebispo 
Dom Manoel Delson afir-
mou que há certo temor 
em relação ao futuro. “A 
situação é muito preocu-
pante, afeta a economia, e 
o ambiente do mundo todo 
é atingido por uma guerra 
que pode crescer, que co-
meçou e a gente não sabe 
como vai terminar”, dis-
se ele a jornalistas, ontem, 
antes da missa da Quarta-
Feira de Cinzas, que abre a 
Quaresma, na Basílica de 
Nossa Senhora das Neves.

O arcebispo ressaltou 
que a diplomacia precisa 
atuar mais fortemente en-
tre as nações. “Infelizmen-
te, nada funcionou porque 
quem está à frente do go-
verno da Rússia toma de-
cisões unilaterais e vai pas-
sando por cima do povo”, 
comentou.

Na avaliação do cená-
rio da guerra, o arcebispo 
lamentou a situação, con-
siderando o quadro desa-
nimador. “É uma tristeza 
muito grande. A gente tra-
balha, luta pela paz, para 
nos irmanarmos na frater-
nidade universal, e uma 
guerra é completamente 
absurda. Nós temos mi-
lhões de possibilidades de 
resolver os nossos proble-
mas de outro jeito, conver-
sando, negociando, dialo-
gando”, defendeu.

Aos cristãos que estão 
hoje na Ucrânia e a todos 
que estão sofrendo com a 
guerra, o arcebispo dei-
xou uma mensagem: “Es-
tamos unidos em oração, 
rezando, sempre pedindo 
pela paz”. Ele afirmou que 
esse foi um pedido do Papa 
Francisco, para que fosse 
realizado, na Quarta-Feira 
de Cinzas, um dia de pe-
nitência e oração pela paz 
nas igrejas. 

Dom Delson pediu que 
as pessoas realizem seus 
momentos de oração e je-
jum. “Seja em casa, em co-
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Arcebispo da Paraíba disse que o conflito armado na Europa cria um temor entre os povos a respeito do futuro

Dom Delson pede orações pela paz
guerra na ucrânia

n  
Missa de 
Cinzas 
simboliza 
para a Igreja 
Católica o 
início do 
período da 
Quaresma, 
que marca os 
40 dias que 
antecedem à 
celebração da 
Páscoa

munidade – respeitando as 
orientações já conhecidas 
– é muito importante que 
nos coloquemos em oração. 
A humanidade já tão mal-
tratada por pandemia, con-
flitos, fome, desigualdades 
sociais, não precisa de uma 
guerra. Nossa força está na 
oração. Façamos nosso cla-
mor chegar aos céus e que 
desça sobre nós a bênção 
da paz que vem de Deus”.

Campanhas 
A guerra na Ucrânia in-

citou algumas campanhas 
no Brasil pelos cristãos que 
estão em meio à guerra. 
Conforme o arcebispo, as 
mobilizações acontecem 
especialmente onde há co-
lônias de ucranianos. Na 
Paraíba, porém, ele afir-
mou que a Igreja Católica 
ainda não recebeu nenhu-
ma orientação da Confe-
rência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB) sobre 
uma mobilização nacional.

Dom Delson declarou 
que, certamente, dioce-
ses que têm algum víncu-
lo com a Ucrânia, estão to-
mando essas iniciativas. 
“Aqui nós ainda não pen-
samos nisso porque no 
Nordeste temos uma Cam-
panha da Fraternidade. 
Até com o resultado des-
sa campanha se pode aju-
dar os irmãos da Ucrânia”, 
comentou.

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br Missa de 

Cinzas atrai 
muitos fiéis

Muitos fiéis comparece-
ram à Catedral Basílica de 
Nossa Senhora das Neves 
para acompanhar a Missa de 
Cinzas. A aposentada Socor-
ro Nóbrega, de 82 anos, saiu 
cedo de casa, acompanhada 
pelo neto, para ouvir a men-
sagem do arcebispo. Ela afir-
mou que todos os anos assis-
te à pregação e não abre mão 
de estar na Catedral Basíli-
ca. “Vim fazer uma oração 
pelas pessoas queridas que 
perdi e pelos que estão na 
guerra”, declarou. 

A dona de casa Lúcia 
da Silva Pontes destacou 
que começam agora os 40 
dias de jejum e oração. “Eu 
venho todos os anos e acho 
muito importante partici-
par, ter um momento espi-
ritual mais profundo, pen-
sar no outro”, observou.

Campanha 
A Campanha da Fra-

ternidade 2022 tem como 
tema “Fraternidade e Edu-
cação – fala com sabedoria, 
ensina com amor”, e convi-
da a falar com sabedoria e 
ensinar com amor. “Sem-
pre o amor é a base de toda 
nossa vida, de tudo aquilo 
que nós pretendemos fazer 
e realizar”, disse o arcebis-
po Dom Manoel Delson.

Ele observou que neste 
ano a Campanha da Fra-
ternidade quer trazer a dis-
cussão para o centro da 
vida e explicou que tudo 
passa pela formação do ser 
humano. “Hoje estamos 
muito centrados na pessoa, 
a um subjetivismo muito 
grande. Cada um quer se 
impor, quer ter sua pala-
vra, quer estar certo, dono 
da sua verdade, e há muita 
dificuldade de diálogo, de 
ouvir o outro, de respeitar 
as diferenças, de conviver 
com o diferente”, disse. A 
via do amor, segundo ele, 
é um convite justamente a 
superar essas diferenças.

Alerta
O arcebispo 

Dom Manoel 

Delson ressaltou 

que a “guerra é 

completamente 

absurda” e que 

é preciso rezar e 

defender a paz

O início da Quaresma é 
marcado pela Missa de Cin-
zas, realizada na quarta-fei-
ra após o Carnaval e signi-
fica uma preparação para a 
Páscoa. Durante a celebração 
realizada ontem, na Catedral 
Basílica de Nossa Senhora 
das Neves, o Arcebispo da 
Paraíba, Dom Manoel Del-
son, reforçou que receber as 
cinzas significa lembrar da 
reconciliação da humani-
dade com Deus no período 
quaresmal. Ontem, também 
foi lançada a Campanha da 
Fraternidade 2022, que tem a 
educação como tema. 

“Nós começamos sempre 
a preparação para a Páscoa 
com a Quaresma, na Quarta-
Feira de Cinzas, que é a por-
ta de entrada para esse tem-
po muito especial. As cinzas 
chamam a atenção da neces-
sidade espiritual, da conver-
são, da mudança de vida, to-
mando consciência do que 
somos. Somos pó e em pó ha-
veremos de nos tornar”, en-
fatizou o arcebispo.

Ele explicou que a imposi-
ção das cinzas lembra da ne-
cessidade da conversão. “É 
a necessidade de pensar no 

sentido da vida, naquilo que 
precisamos mudar para res-
pondermos à proposta divi-
na, de vivermos na caridade, 
unidos a Deus em oração, e 
tendo o controle de nós mes-
mos através da prática do je-
jum, um autocontrole tão ne-
cessário”.

Na caminhada quares-
mal, a ideia é que cada um 
se aprofunde no sentido do 
mistério paixão, morte e res-
surreição de Cristo. “Como 
preparação, vamos sendo in-
troduzidos nesse mistério e 
vamos celebrar a grande fes-
ta com a Páscoa do Senhor”, 
acrescentou, lembrando que, 
no início da Quaresma, o im-
portante é sentir a necessi-
dade da conversão. “Nin-
guém é perfeito, nem santo. 
Estamos num processo e 
esse processo de mudança 
de vida para a conversão é a 
chamada do tempo quares-
mal para um sentido mais 
espiritual da nossa vida, nos 
valores centrais da nossa fé”. 

Durante a celebração, ele 
reforçou as três práticas re-
comendadas na Quaresma: 
a caridade, que diz respeito 
à relação com o outro, à par-

tilha de se abrir ao outro; a 
relação com Deus, a oração, 
ouvindo o que Deus está di-
zendo; e a prática do jejum, 
do autocontrole, a questão da 
autorreferencialidade.

“Isso vai exigir uma to-
mada de consciência do que 
eu sou na relação com o ou-
tro, na relação com Deus e na 
relação comigo mesmo. Não 
posso isolar uma dimensão 
da outra. As três práticas 
convergem nesse sentido”.

Celebração prepara para a Páscoa

Dom Manoel Delson celebrou a missa solene e reafirmou: “A humanidade já tão maltratada por pandemia, conflitos, fome, desigualdades sociais, não precisa de uma guerra”

Missa de Cinzas foi realizada ontem na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves, em JP

Foto: Roberto Guedes

Foto: Roberto Guedes

Leia mais na página 20

“As cinzas 
chamam a 
atenção da 
necessidade 
espiritual, da 
conversão, da 
mudança de 
vida, tomando 
consciência do 
que somos

José Carlos Oliveira
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TRÂNSITO

Lei Seca autuou 
188 condutores 
por embriaguez 
em fevereiro

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraí-
ba (Detran-PB), por meio 
da Operação Lei Seca, no-
tificou 188 condutores por 
dirigir sob efeito de álcool, 
durante o mês de feverei-
ro. O balanço foi divulga-
do ontem pela Divisão de 
Policiamento e Fiscalização 
do órgão. 

De acordo com o balan-
ço mensal, foram realizados 
1.046 testes de bafômetro, 
que resultaram na remoção 
de 46 veículos aos pátios do 
órgão. A operação ainda au-
tuou 124 condutores em fla-
grante, pela prática de ou-
tras infrações ao Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Ações 
Segundo o chefe da Di-

visão de Policiamento e 
coordenador da Lei Seca, 
coronel Rochester Vale, as 
fiscalizações vêm sendo in-
tensificadas, com o objetivo 
de coibir os abusos pratica-
dos por muitos condutores 
que ainda insistem em de-
sobedecer às leis de trânsi-
to, principalmente ao que se 
refere às infrações relacio-
nadas à embriaguez ao vo-
lante. A Operação Lei Seca 
conta com o apoio da Polícia 
Militar da Paraíba. 

O CTB prevê que os con-
dutores de veículos flagra-
dos sob efeito de álcool es-
tão sujeitos à multa no valor 
de R$ 2.934,70 e podem res-
ponder a processo adminis-
trativo de suspensão do di-
reito de dirigir por um ano. 
Em caso de reincidência, 
será cobrado o dobro do va-
lor da multa e o infrator po-
derá responder por proces-
so de cassação da CNH.

O Ministério Público Fe-
deral da Paraíba (MPF-PB) 
irá averiguar a legalidade da 
aprovação do reitor da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Valdiney Veloso Gou-
veia, no curso de Engenharia 
de Produção da instituição. O 
ingresso, por meio do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), 
pode representar eventual fa-
vorecimento ou violação de 
regras para a entrada na ins-
tituição como estudante. Mo-
tivo pelo qual a procurado-
ra Janaina Andrade de Sousa 
solicitou o envio de informa-
ções para investigar a situação 
para a Pró-Reitoria de Gradua-
ção da UFPB. 

A instauração da Notícia 
de Fato tem teor de apuração 
inicial e terá o prazo de 10 dias 
para a apresentação de posi-
cionamento da instituição so-
bre o ingresso do reitor.

Valdiney Veloso Gouveia 
foi aprovado pelo Sisu 2022 
pelas vagas reservadas para 
cotistas de escola pública. O 
reitor da instituição não de-
clarou se vai ou não assumir 
a vaga. Irritado com o ques-
tionamento, o reitor disse que 
essa é uma questão de foro ín-
timo e que não tem nenhum 
interesse em compartilhar sua 
decisão com a imprensa.

Através das redes sociais, 
Valdiney Veloso repudiou o 
fato de que sua vida pessoal 
fosse motivo para pautas de 
veículos de imprensa, em es-
pecífico a notícia publicada 
pelo Portal G1 da Paraíba, da 
Rede Paraíba de Comunica-
ção, a qual o reitor destaca e 
escreve: “Danou-se. Não sabia 
que a vida de reitor interessa-
va tanto a @tvglobo e ao @por-
talg1. Por favor, deem uma for-
ça para meu ingresso no BBB. 
Quanto a preocupação do sin-
dicato dos docentes, talvez te-
mendo que eu não dê conta 
de minhas atividades, lembro 

que de 2011 a 2016, cursei di-
reito (segunda graduação), à 
noite sem jamais deixar mi-
nhas obrigações; por certo, 
apenas nesse período pu-
bliquei mais de 80 artigos 
e sempre estive em sala de 
aula na graduação, mestrado 
e doutorado, como sigo mes-
mo na condição de reitor”.

Perguntado sobre a con-
dição de estudante de esco-

la pública, ele confirmou que 
faz parte do grupo. Valdiney 
comprovou o vínculo tam-
bém nas redes sociais, com 
fotos da ficha de identifica-
ção de matrícula e certifica-
do de conclusão, este data-
do em 30 de janeiro de 1984. 
Na publicação, o reitor res-
pondeu a um comentário 
questionando sobre a forma 
de conciliar o trabalho e os 

estudos em um curso que é 
integral, informando que a 
aprovação foi para a turma 
noturna.

O diretor de comunica-
ção do Sindicato dos Profes-
sores da Universidade Fe-
deral da Paraíba (AdufPB), 
Cristiano Bonneau, disse on-
tem que a categoria não dis-
cute a legalidade da aprova-
ção de Valdiney no curso, 

mas reprovou que uma pes-
soa na condição de professor 
e reitor tome a vaga de uma 
estudante que esteja inician-
do os estudos acadêmicos. 
Cristiano, observou também 
que o cargo de reitor, exige 
integralidade e Valdiney en-
trando em um novo curso, 
fica praticamente inviável a 
qualidade de seu trabalho à 
frente da instituição.

Valdiney Gouveia obteve uma vaga no curso de Engenharia de Produção pelo Sisu, através do sistema de cotas

MPF investigará aprovação do reitor 
ufpb

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Reitor Valdiney Gouveia confirmou ingresso no curso e disse que não comentaria o fato por ser uma questão de foro íntimo

Microempreendedores investem na diversificação
OvOS de chOcOlaTe

Enquanto que os supermer-
cados aguardam as distribui-
doras de chocolate industria-
lizados para encomendarem 
ovos de páscoa, os microem-
preendedores do ramo de con-
feitaria planejam a fabricação 
dos produtos, tabela de pre-
ços e estratégias de divulgação, 
para que na primeira quinze-
na deste mês a agenda de enco-
mendas esteja aberta. A expec-
tativa de vendas para a Páscoa 
é muito boa, pois é uma época 
de grande fluxo de encomen-
das, afinal o chocolate é um 
produto de gosto universal.

A compra de ovo de Pás-
coa personalizado já virou 
tendência, o cliente escolhe 
tamanho, casca, recheio, adi-
cionais e o produto fica exa-
tamente como deseja. A pro-
prietária da loja on-line Reino 
Doce, Patrícia Numeriano, ex-
plica que as pessoas preferem 
os ovos personalizados por-
que o sabor vai além da ex-
periência que um produto in-
dustrializado.

 “Fomos acostumados a pa-
gar caro por um produto ge-
nérico. Depois que os clientes 
começaram a provar os ovos 
personalizados, as vendas 
aumentaram bastante”, afir-
mou a proprietária que atua 
no ramo há cerca de seis anos 
e se fortaleceu no digital dian-
te do novo cenário. O funcio-
namento atual conta apenas 
com entrega a domicílio e re-
tirada, com vendas feitas vir-
tualmente.

Datas comemorativas im-
portantes exigem uma orga-
nização prévia e planejamen-
to desse segmento. O trabalho 
começa 60 dias antes da data, 
através da produção de fotos, 
tabela de preços, divulgação 
em redes sociais, definição de 
cardápio, escolha de emba-
lagens que vão ser comercia-
lizadas e tudo que envolve o 
processo de venda. O catálo-
go será disponibilizado no dia 
15 de março para que as pes-
soas façam o pedido com an-
tecedência.

São várias opções de lem-
brancinhas, a exemplo de co-
nes trufados com embalagem 

de cenourinha, barras de cho-
colate, caixinha de trufas, bolo  
e cupcake de cenoura.

As novidades desta Páscoa 
são: ovo Bentô e ovo em pé com 
casca cravejada. A confeiteira 
Gislayne Borges explica que o 
Bentô já é tendência em bolos 
e muitas confeiteiras já estão 
trazendo para os ovos de pás-
coa. ”O ovo Bentô, por exem-
plo, você consegue fazer dese-
nhos e frases personalizadas.  
Já o ovo em pé não é tão rechea-
do como o ovo de colher. A cas-
ca, normalmente, é lapidada 
com uma camada de amen-
doim por fora ou uma cama-
da de chocolate fazendo mo-
saico”, apostou. 

A Páscoa, na opinião de 
Gislayne, é um evento muito 
diversificado. “Vendemos bem 
todo tipo de doce nessa época. 
Além do ovo de Páscoa, é pos-
sível vender docinhos, trufas, 
brownie”, disse. Para consu-
mo próprio, a confeiteira suge-
re a opção ‘Menu Degustação’, 
que são ovos pequenos de uma 
gramatura pequena para fazer 
degustação, dos sabores dispo-
níveis no catálogo.

Segmento de confeitaria 
Assim como tantos outros 

profissionais, o segmento ali-
mentício precisou se reinven-
tar na pandemia, pesquisar 
novas necessidades e tendên-
cias do mercado. A empresa 
de Patrícia Numeriano, por 
exemplo, passou a oferecer 
produtos mais diversificados, 
a opção de entrega a domicí-
lio e aderiram às redes sociais  
para se inserir no mercado di-
gital. “O período de pandemia 
foi uma mola propulsora para 
que pudéssemos nos reinven-
tar e conquistar nosso espaço 
no novo formato de vendas”, 
relembrou.

A experiência de Gislay-
ne Borges também foi positi-
va na pandemia. A procura 
por ovos de páscoa personali-
zados aumentou consideravel-
mente, principalmente no iní-
cio, quando os supermercados 
estavam fechados. “A procura 
foi surpreendente, tanto pela 
qualidade dos nossos produ-
tos. Tive uma clientela nova 
que conheceu meu trabalho 
pelo Instagram e indicação de 
amigos”, concluiu.

A confeiteira 
Gislayne Borges 

criou novos 
produtos e passou 

a divulgá-los em 
mídias sociais para 
aumentar as vendas 

durante o período 
da Páscoa

Foto: Arcevo pessoal
Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

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



HB20 estava em alta velocidade e colidiu na traseira de um corsa, que bateu numa árvore, causando uma morte

Veículos colidem na contramão em JP
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Uma perseguição, por conta de 
uma provável discussão de trânsito, 
ou um racha entre veículos de ami-
gos são as possíveis causas que estão 
sendo investigadas pela Polícia Ci-
vil para desvendar o que provocou 
o violento acidente ocorrido na ma-
drugada de ontem na avenida Epitá-
cio Pessoa, próximo ao cruzamento 
com a avenida Piauí, em João Pes-
soa. O acidente será investigado pela 
Delegacia de Acidentes de Trânsito. 

No hospital de Emergência e 
Trauma está internado, em estado 
grave, Eliezer Bezerra Ramos Jú-
nior, 25 anos, que dirigia um dos car-
ros envolvidos no acidente. Ele pas-
sou por procedimentos médicos de 
emergência e segue em observação 
da cirurgia geral, torácica e ortopé-
dica. O passageiro do veículo que 
Eliezer dirigia morreu no local.

O acidente aconteceu por vol-
ta de 1h e uma câmera de monito-
ramento da Semob flagrou quando 
os dois veículos - um HB20 bran-
co e um Corsa preto - passam em 
alta velocidade. Em dado momen-
to, o HB20 colide com o Corsa, cujo 
motorista perde o controle da dire-
ção, bate em uma árvore do cantei-
ro central da avenida e para alguns 
metros depois.

O motorista caiu na beira da pis-
ta, enquanto o passageiro ficou pre-
so dentro do carro e terminou mor-
rendo. O Samu esteve no local e fez 
o socorro do motorista Eliezer Be-
zerra Júnior. O suspeito de dirigir 
o HB20 foi identificado como Raul 
Queiroga.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

O perito criminal Aldenir 
Lins realizou perícia no local do 
acidente, como também no veí-
culo que está no pátio da Central 
de Polícia. Ele disse que anali-
sou as imagens a partir do cru-
zamento das avenidas Epitácio 
Pessoa com a Amazonas com o 
carro branco (HB20) seguindo o 
Corsa. Na altura de outro cruza-
mento - Epitácio Pessoa com Ma-
ranhão - o carro branco “toca” 
duas vezes no outro carro, pro-
vocando o acidente.

A imagem mostra, também 
segundo Aldenir, que o moto-
rista do carro branco para, des-
ce e vai até o local onde o veícu-
lo está, observa as duas vítimas 
no espaço de aproximadamente 
um minuto, e depois foge no veí-
culo. No local do acidente esteve 
a delegada Daniela Vicuuna, que 
estava de plantão.

Aldenir Lins verificou, ain-
da, que os pneus do veículo Cor-
sa estavam completamente sem 
condições de uso.

Ontem, o delegado Carlos Te-
móteo, de Acidentes de Veículos, 
informou que já identificou que o 
Corsa Sedan que era ocupado pe-
las vítimas está em nome de uma 
mulher que reside em Cabedelo. 
“Já a intimamos e ela vai prestar 
esclarecimentos, hoje, às 11h”, 
explicou o delegado.

Carlos Temóteo revelou que 
o homem que estaria dirigindo 
o HB20 branco, e teria saído do 
carro e se dirigido até o local 
onde estava o veículo batido 

com as vítimas, é o mesmo que 
é visto em frente a um condo-
mínio na cidade de Cabedelo. 
“Ele também já foi identifica-
do”, esclareceu.

O delegado disse que ontem 
recebeu relatório sobre o aci-
dente emitido pela delegada 
Daniela Vicuuna. Ele acrescen-
tou ainda que vai aguarda a 
recuperação do homem que se 
encontra no Hospital de Trau-
ma para também dar explica-
ções.

Perícia constata a imprudência dos dois veículos

Foto: Roberto Guedes

Uma câmera da Semob flagrou 
os dois veículos transitando, em 
alta velocidade, na avenida Epi-
tácio Pessoa (ao lado); acima, um 
dos carros destruído após a colisão 
que causou uma morte e deixou 
outra pessoa ferida gravemente

Capitão Bruno é baleado durante 
tentativa de assalto em João Pessoa 

ousadia

O capitão da Polícia Militar 
Bruno da Silva Pereira, de 41 anos, 
já se encontra em sua residência 
após receber alta médica do Hos-
pital de Emergência e Trauma de 
João Pessoa. Ele foi ferido por dis-
paros de arma de fogo no final da 
tarde de terça-feira (1), na comuni-
dade Renascer, no bairro Distrito 
Mecânico, na capital. Até o final 
da tarde de ontem a polícia ainda 
não havia localizado os autores 
dos disparos, no entanto, o grupo 
já foi identificado.

De acordo com as primeiras in-
formações, o militar, que perten-
ce ao Centro de Educação da PM, 

teria sido, provavelmente, vítima 
de uma tentativa de assalto por 
um grupo de aproximadamente 
cinco homens, no local, próximo 
ao Distrito Mecânico houve troca 
de tiros e o capital Bruno foi atin-
gido por disparos e mesmo ferido 
conseguiu dirigir seu veículo até 
o Hospital São Vicente de Paula, 
onde pediu atendimento.

No Trauma, para onde foi 
transferido, o militar deu entrada 
consciente, orientado, apresentan-
do quadro clínico estável, inclusi-
ve conversou com o diretor da uni-
dade hospital da capital, médico 
Laércio Bragante.

n 

Capitão Bruno 
estava em seu 
veículo quando foi 
surpreendido por um 
grupo que efetuou 
disparos contra ele. 
O militar ferido foi 
atendido no Trauma

Capitão Bruno sofreu cinco disparos, foi atendido no Trauma e está em casa

carnaval

PM prende mais de 200 
pessoas durante festejos

A operação realizada pela Po-
lícia Militar no período de Car-
naval terminou com 219 pessoas 
presas, 35 armas e 6,5 quilos de 
drogas apreendidas e 31 veícu-
los com queixas de roubo recu-
perados, em todo o Estado. En-
tre a sexta-feira (25) e essa terça 
(1o), foram mais de 800 policiais 
por dia reforçando a segurança.

Os dados foram divulgados 
pela Coordenadoria de Estatís-
tica e Avaliação (EM/7) e mos-
tram que houve uma redução 
de 31% nas ocorrências de per-
turbação do sossego (som alto), 
quando comparado com o perío-
do de Carnaval de 2021, que foi 
um ano com isolamento social 
mais intenso. Este ano, foram 
apreendidos nove aparelhos de 
som e aplicadas R$ 46 mil e 500 

em multas, em ações nas cida-
des de Lucena, Baía da Traição 
e Santa Rita.

O resultado foi avaliado em 
reunião realizada pelo coman-
dante-geral da PM, coronel Eul-
ler Chaves, com os comandan-
tes regionais de todo o Estado. 
“Foi um período de muito tra-
balho, apesar de não ter carnaval 
promovido por órgãos públicos. 
Foram 319 eventos particulares 
catalogados, que demandaram 
uma atenção pública em deter-
minados locais, pela movimenta-
ção de pessoas que esses festejos 
geraram. A Polícia Militar esteve 
presente todos os dias atuando, 
conforme determinação do gover-
nador João Azevêdo, para pro-
mover sensação de segurança”, 
destacou coronel Euller.

Foto: Rede social

Um sofisticado equipamento de som foi apreendido durante a operação
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Imagem: Câmera da Semob
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A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) re-
gulamentou, no dia 28 de ja-
neiro deste 2022, os requisitos 
para registro, distribuição, co-
mercialização e utilização de 
autotestes para detecção do 
antígeno de Sars-CoV-2, mas 
a venda nas farmácias do au-
toteste antígeno só deve ser li-
berada quando as marcas ti-
verem o registro da Anvisa. 
Dos 81 pedidos feitos à Agên-
cia, apenas cinco foram apro-
vados até ontem, mas ainda 
não estão à venda nas farmá-
cias de João Pessoa. No entan-
to, já podem ser adquiridos 
através dos sites das droga-
rias. Os preços devem ficar 
entre R$ 50 e 60, segundo a 
Associação Brasileira de Far-
mácias (Abrafarma).

O presidente do Conselho 
Regional de Farmácia (CRF), 
Moabe Domingos, disse que 
ainda não tem informação 
sobre quando as farmácias 
de João Pessoa passam a co-
mercializar os testes, mas ex-
plicou que a venda poderá 
ser feita também pela inter-
net, exclusivamente em sites 
das drogarias. 

Segundo ele, após a apro-
vação dos testes, a importa-
dora envia os produtos para 
a distribuidora, que repassa 
às drogarias. O presidente do 
CRF lembrou que ainda não 
há uma tabela de valor esta-
belecida para venda dos tes-
tes. Para os pacientes, a orien-
tação do CRF é que, antes do 
uso, leia a bula e, se tiver dú-
vidas, procure ajuda de um 
farmacêutico no local da com-
pra. 

Qualquer pessoa, segundo 
ele, pode realizar o teste, mas é 
preciso ter cuidado nos resul-
tados. “Pode ter falso positivo, 
falso negativo ou o teste ficar 
inválido. O inválido não faz a 

Apesar da Anvisa ter liberado cinco marcas, farmácias pessoenses aguardam os produtos das distribuidoras

Autotestes ainda não estão à venda
covid-19

leitura e não aparece a barra. 
Nesse caso, o consumidor tem 
direito de requerer um novo 
teste”. Moabe explicou que o 
falso positivo seria quando a 
pessoa está com início de sin-
tomas, mas ainda não desen-
volveu a doença por causa da 
janela imunológica. 

Apesar de aprovado, a An-
visa ressalta que o teste rápido 
tem uma sensibilidade inferior 
à do RT-PCR. Moabe Domin-
gos reforçou que o teste tam-
bém não tem fins diagnósti-
cos, servindo somente para 
acompanhamento. A reco-
mendação é que seja feito en-
tre o primeiro e o décimo dia 
do início dos sintomas e, em 
caso positivo, é preciso procu-
rar um médico para acompa-
nhamento clínico. 

Testes liberados
De acordo com a Anvisa, 

os testes aprovados são: SGTI-
flex Covid-19 Ag, da Kovalent 
do Brasil Ltda; o Novel Coro-
navírus Autoteste Antígeno, 
da Bioscience (Tianjin) Diag-
nostic Technology, fabricado 
na China; o Covid Ag Detect, 
da Eco Diagnóstica Ltda., do 
Brasil; SGTi-flex Covid-19 - 
Self Test, Kovalent/Sugente-
ch, Inc, da Coreia do Sul, to-
dos swab nasal; e o Autoteste 
Covid Ag Oral Detect, tam-
bém da Eco Diagnóstica, que 
analisa amostra de saliva. 

A Anvisa ressaltou que é 
proibida a venda de autotes-
tes em sites que não perten-
çam a farmácias ou estabele-
cimentos de saúde autorizados 
e licenciados pelos órgãos de 
vigilância sanitária. O órgão 
frisou que eles não definem 
um diagnóstico, que deve ser 
realizado por profissional de 
saúde. Seu caráter é orientati-
vo. Ou seja, não se trata de um 
atestado médico. E, por último, 
o  resultado do autoteste não é 
válido para viagens e entradas 
em eventos.

O Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar (CERH) ampliou 
os serviços para atuar também 
nos cuidados maternos e neona-
tais. Agora, o complexo está regu-
lando leitos na linha materno-in-
fantil, tornando o processo mais 
rápido e seguro. O intuito é cen-
tralizar as solicitações e comuni-
car-se com as demais centrais de 
regulação de leitos municipais de 
João Pessoa e Campina Grande 
de forma a disponibilizar o leito 
para as usuárias em tempo opor-
tuno. A iniciativa visa organizar 
o fluxo e reduzir os índices de 
mortalidade materna na Paraíba.

Com a nova orientação, todas 
as solicitações de leitos da obste-
trícia e neonatologia são encami-
nhadas para a CERH, que irá or-
denar o acesso das usuárias aos 
estabelecimentos onde elas pode-
rão ser atendidas. De acordo com 
o secretário de Saúde da Paraíba, 
Geraldo Medeiros, a unificação 
do fluxo de regulação tornará o 
processo mais equânime, segu-
ro e oportuno, pois poderá pres-
tar a assistência aos casos graves 
o quanto antes. 

“Esse é um compromisso as-
sumido no Plano de Governo e 
a meta é diminuir drasticamen-
te o índice de mortalidade mater-
na no estado. Com a implantação 
da Central de Regulação para pa-
cientes Covid-19 no início da pan-
demia, tivemos êxito no controle 

n
A nova 
orientação 
prevê 
que as 
solicitações 
e leitos de 
obstetrícia 
e neonatais 
serão 
enviadas à 
CERH.

Saga
O Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar 

passou a atuar também 
na área materno-infantil 

junto as solicitações 
e demandas das centrais  

de regulação de 
leitos municipais 
de João Pessoa e 

Campina Grande

Centro Estadual amplia atuação
regulação hospitalar no hospital da unimed-Jp

Transplante de fígado é 
realizado com sucesso

“Receber a ligação com a 
notícia que tinha um fígado 
para mim foi ver um milagre 
acontecer”. Hildenêr Lucena 
da Costa, de 62 anos, se emo-
ciona ao falar sobre a oportu-
nidade de continuar vivendo, 
depois de um transplante de 
fígado realizado no Hospital 
Alberto Urquiza Wanderley, 
no dia 3 de fevereiro.

Pai de três filhos, avô de 
quatro netos, ele se viu obri-
gado a se aposentar, mesmo 
sem querer parar de traba-
lhar, pois sua saúde foi agra-
vada a partir de 2014, quando 
começou a apresentar proble-
mas no fígado.

O médico procurado foi o 
cooperado da Unimed João 
Pessoa, José Eymard, que tam-
bém atende pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). “Meu tra-
tamento era para evitar que 
meus problemas agravassem, 
mas fui perdendo a qualida-
de de vida e cada vez surgin-
do mais problemas”.

Com o agravamento do 
quadro de saúde o médico co-
municou que ele entraria na 
fila de transplante. “Entrei na 
fila do transplante em 20 de 
dezembro, depois de realizar 
muitos exames”, lembrou.

A ligação
“Quando doutor Eymard 

me ligou e disse que havia um 
fígado para mim, foi mais uma 
comprovação do milagre de 
Jesus em minha vida. Fiquei 
imensamente feliz, mas tam-
bém temeroso do que estava 
por vir”.

O transplante foi realiza-
do no dia 3 de fevereiro e a alta 
hospitalar veio no dia 12. “De 
forma impressionante estou 
muito bem. A equipe da Uni-
med cuidou de mim da me-
lhor forma possível. Ter um 
hospital preparado, equipe 
médica, pré e pós-cirúrgico 
de excelência fez a diferença. 
Uma nota 10 não seria sufi-
ciente para descrever a com-
petência dessas pessoas”.

Hildenêr tem um recado 
a todas as pessoas, especial-
mente aos familiares que se 
encontram em uma situação 
delicada em que precisam 
definir a doação de órgãos: 
“Quando existir a possibili-
dade de uma doação, faça. Vo-
cês estarão salvando famílias”.

Capactação
O Hospital Alberto Urqui-

za Wanderley está apto a rea-
lizar transplante de coração, 
fígado e rim. São pacientes 
encaminhados do SUS, que 
começam a ser atendidos no 
ambulatório da Unimed JP, 
no Hospital Alberto Urquiza.

de leitos e fluxo das solicitações 
das internações. A função da re-
gulação é priorizar os casos mais 
urgentes e ter o conhecimento 
das situações de forma mais am-
pla”, frisa. 

O secretário explica que, an-
teriormente, o fluxo era frag-
mentado, com estabelecimen-
tos enviando solicitações para as 
maternidades existentes até con-
seguir um leito. Agora, os pedi-

dos vão todos para o CERH, que 
procura a unidade certa, depen-
dendo do perfil da usuária. A 
nova linha do complexo regula-
dor atende a obstetrícia e a neo-
natologia, com bebês até 28 dias 
de nascido. 

No atendimento diário, o 
CERH disponibiliza quatro mé-
dicos, três enfermeiros e três vi-
deofonistas que trabalham em 
forma de plantão. Para os leitos 
da obstetrícia, a central tem o 
apoio da Rede Cuidar, com obs-
tetras e neonatologistas que usam 
a telemedicina para auxiliar os 
médicos dos municípios sobre 
a conduta de gestantes da alta 
complexidade. Até a manhã des-
ta quarta-feira (2), já foram reali-
zadas 24 regulações, sendo uma 
da 1ª Macrorregião de Saúde, 14 
da 2ª Macro e nove da 3ª Macror-
região.

O Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar começou a atuar 
em março de 2020, na regulação 
de leitos de enfermaria e UTI ex-
clusivos para a Covid-19, em hos-
pitais referência no tratamento 
da doença. O complexo regula-
dor funciona em contato direto 
com os municípios para habili-
tar a internação de pacientes com 
síndrome gripal, com necessida-
de de tratamento em rede espe-
cializada. Até o momento, 21.298 
pacientes já foram regulados na 
Paraíba.

O Hospital de Clínicas 
de Campina Grande atingiu, 
nessa terça-feira (1º), a mar-
ca de 2.500 altas de pacien-
tes recuperados da Covid-19. 
O dado é registrado no mo-
mento de redução da taxa de 
ocupação da unidade, após 
semanas seguidas de alta no 
número de internações.

“O que nós observamos, 
desta vez, foi que os pacien-
tes internados aqui estavam 
com o esquema vacinal in-
completo ou, em alguns ca-

sos, sem vacina. Por isso con-
tinuamos a afirmar que a 
imunização é fundamental 
para evitar o adoecimento 
da forma grave”, alertou o 
diretor-geral do HC  Jhony 
Bezerra.

A aposentada Carmelita 
Alves Gouveia, de 87 anos, 
da cidade de Taperoá foi a pa-
ciente que marcou o núme-
ro. Ela saiu do hospital de-
pois de três dias internada. 
O momento foi celebrado pe-
los funcionários da unidade 

HC atinge 2,5 mil pacientes recuperados

Referência
O Hospital das 

Clínicas é referência 
no tratamento 

da Covid-19

com a marchinha de carna-
val “Ó Abre Alas”. Animada 
com a volta para casa, dona 

Carmelita vibrou pela vitó-
ria conquistada.

“Nessa hora, a gente só 
pensa em agradecer por es-
tar viva, por ter tido o cuida-
do necessário pra ficar boa e 
pelo carinho de todos comi-
go”, comemorou.

O Hospital de Clínicas é 
referência no Estado da Pa-
raíba para o tratamento da 
Covid-19, e atualmente tem 
20 pacientes internados, sen-
do 14 nas UTI’s e seis nas en-
fermarias.

Carmelita Alves Gouveia, de 87 anos, da cidade de Taperoá, permaneceu três dias internada com Covid-19 e recebeu alta na terça-feira

Foto: Secom-PB
Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br
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No Vale do Sabugi, artista 
Yasmin Formiga realiza a 
sua produção com uma das 
bases na luta das mulheres 
contra as violências

Arte feminista do Sertão

O corpo e o espaço. O que se faz do cor-
po carregado de símbolos e desejos, e 
como se interage com o espaço cheio 
de vida e histórias. É na interação des-

ses elementos que, no Vale do Sabugi, a paraiba-
na Yasmin Formiga realiza suas intervenções ar-
tísticas reforçando a luta das mulheres contra os 
diversos tipos de violência e dos seus antepassa-
dos pelo respeito à terra em seu caráter ambien-
tal e místico. Trabalhando com esculturas, ins-
talação, pintura e a performance, a artista busca 
atuar ativamente na sociedade, denunciando in-
justiças e levando sua linguagem artística para a 
aridez do Sertão do estado.

O nome de Yasmin Formiga ganhou desta-
que nacional depois que um protesto realizado 
por ela em suas redes sociais demonstrou a apo-
logia ao estupro presente na música ‘Só surubi-
nha de leve’, de MC Diguinho. Com uma foto-
grafia segurando um cartaz com parte da letra 
do funk e com o próprio rosto pintado simulan-
do uma agressão, a estudante de 24 anos do cur-
so de Artes Visuais da UFPB conseguiu impedir 
a divulgação da música nas plataformas digitais. 
Hoje, Yasmin prefere não tocar mais nesse assun-
to ocorrido há quatro anos, mas seu trabalho con-
tra o feminicídio permanece atuante.

“Vivenciei certos abusos e estive grande par-
te de meu tempo na delegacia especial de aten-
dimento à mulher. Isso me fez questionar e que-
rer falar mais sobre isso para trazer um tipo de 
conscientização”, explica a artista sobre como se 
deu a criação de uma série de performances so-
bre a violência de gênero apresentadas nas ruas 
de João Pessoa, além de escolas públicas e ins-
tituições culturais. Levadas ao público entre os 
anos de 2018 e 2019, as intervenções interativas 
constituem um dos principais trabalhos realiza-
dos por ela. “Essas performances acabaram sen-
do um pouco desgastante para mim porque se 
tratava de assunto muito delicado e muito dolo-
roso”, revela a artista. 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Ela assume o caráter social e político de sua 
produção, questionando também o acesso e o 
consumo de arte contemporânea nos centros ur-
banos, que costumam servir sempre a um mes-
mo público específico, não alcançando as comu-
nidades interioranas. “Quanto mais eu me afirmo 
como artista sertaneja, mais eu busco outros ar-
tistas do sertão para que juntos possamos fazer 
uma mobilização”, diz ela, que defende um tipo 
de arte que seja libertária para a população de 
Santa Luzia. “É preciso pensar em uma arte de-
colonial, não eurocentrada. De que adianta levar 
uma arte para lá se ela não estiver dialogando 
com as vivências daquelas pessoas?”.

“A gente não vê tanto nas mídias o feminicí-
dio que acontece por aqui, e de uma forma tão 
grave. Foi algo que teve uma construção impor-
tante na minha trajetória, mas eu sinto que hoje 
eu tenho outros assuntos para tratar. Decidi dar 
uma pausa nessas performances sobre violência 
de gênero e começar a fazer outro tipo de trabalho 
também”, conta Yasmim Formiga, que atualmen-
te busca criar uma conexão com a terra, fazendo 
mandalas e espirais com elementos orgânicos e 
também com o que ela encontra no ambiente da 
caatinga, como pedras, galhos e flores. Esses lu-
gares servem, segundo Yasmin, como pontos de 
ativação energética. “Estou atribuindo mais o 
meu trabalho a minha espiritualidade e ao local 
de onde eu vim, no Sertão”.

Com esse novo direcionamento artístico, Yas-
min tem se aprofundado na pesquisa de land art, 
tipo de expressão artística que se produz em um 
terreno natural. É se espalhando pelas matas da 
caatinga que ela constrói suas relações de afeto 
com o ambiente fundamentando seus estudos 
nos eixos temáticos de memória e esquecimento, 
pertencimento e indícios, cotidiano e encontros, 
corpo e espaço, natureza e territórios. “A questão 
agora é buscar e reconhecer a territorialidade, o 
lugar de onde eu vim, o reconhecimento da mi-
nha ancestralidade e o descobrimento que sou 
descendente de cangaceiros”, considera Yasmin, 
que relaciona o ciclo da paisagem rural que pas-
sa do período de seca para os de chuva e conse-
quente colheita com o próprio ciclo da vida, que 
enxerga o tempo de forma não linear.

“Essa percepção do ciclo morte-vida e de como 
minhas antepassadas passaram por isso, até che-
gar em mim esses conhecimentos que vêm da ter-
ra. Questionar essas raízes e buscar essas raízes 
me faz cada vez mais compreender quem eu sou 
e dessa forma querer mostrar em meu trabalho 
artístico e em minhas produções. Querer mos-
trar de onde vem esse sertão interior, que todos 
nós temos”, conclui Yasmin Formiga.
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trabalha com 
esculturas, 
instalação, 
pintura e a 
performance, 
buscando 
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levando sua 
linguagem 
artística para 
o interior

Formiga na 
intervenção 
‘8 de Março’ 
(ao lado) e em 
performance 
numa passeata 
(foto maior)

Produção 
assume o 
caráter social 
e político, 
questionando 
também o 
acesso e o 
consumo de arte 
contemporânea 
nos centros 
urbanos

Foto: Roan Nascimento/Divulgação
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Colunista colaborador

Ainda que seja biologicamente natural, 
a extinção da vida corpórea não é 
encarada com a alegria e a ternura 

que emocionam o “vir a mundo” de um novo 
ser. Muito menos quando se parte de forma 
“precoce”, uma vez que nem todas filosofias 
explicam o motivo da vida material ser tão 
curta até mesmo em recém-nascidos…

No entanto, a inspiração humana não 
encontrou limites para extravasar seu sonho 
em torno da morte por meio da arte ao longo 
da história. Decerto poeta algum conteve-se 
diante da crisálida ou do casulo que abriga 
a transformação da lagarta para voar em 
nova vida. Nenhum fenômeno representa tão 
bem os ciclos de renovação vital da existência 
como a metamorfose protagonizada por 
mariposas e borboletas.

Na poesia, na literatura, na música, na 
pintura, a morte foi recriada e decantada sob 
múltipla expressividade. Com tristeza, emoção, 
dramaticidade, júbilo ou desolação houve 
notável eloquência em torno do ocaso nas 
obras de muitos artistas e escritores. Embora 
tenha pintado a morte com devassa e feérica 
alegoria, a beleza da construção literária no 
Eu, de Augusto dos Anjos, por exemplo, emerge 
do velado sentido de transcendência à matéria 
inevitavelmente fadada a se decompor. O que 
nos faz entender que havia mais fé do que 
desesperança à sombra do tamarindo...

Talvez na música a morte haja obtido o seu 
mais abrangente espaço. Compositores célebres 
não pouparam a imaginação e a criatividade 
para moldar contornos de extrema beleza no que 
interpretaram como o fim da vida. Ravel colocou 
tanta poesia na ‘Pavana para uma infanta 
defunta’ que a obra soa mais como ode do que 
elegia. Nos réquiens, composições baseadas na 
liturgia do funeral, Mozart e Fauré imprimiram 
momentos de rara delicadeza romântica. Verdi, 
Berlioz e Brahms impuseram perfil mais solene, 
envolvendo suas missas com grandiloquente 
beleza. Já Duruflé foi capaz de mesclar os traços 
antigos do canto gregoriano com romantismo e 
majestade em seu formoso réquiem.

Esta forma musical destinada a enriquecer 
o ritual fúnebre evoluiu durante séculos, 
celebrando a morte com música, prece, 
escrituras sagradas, na intenção de que 
através do enlevo melódico as almas fossem 
merecidamente recebidas no paraíso. Também 
serviram para homenagear os mortos e datas 
relativas à sua memória. Até se libertarem da 
liturgia estruturando-se entre os textos em latim 
e poemas contra a guerra, como no ‘Réquiem’, 
de Britten, que se configura, para alguns, como 
funeral à insensatez humana.

Em muitas outras composições eruditas a 
morte teve seu canto de beleza. Foram missas, 
marchas fúnebres, sinfonias, cantatas, poemas 
sinfônicos e outras maneiras de representar o 
sentimento que ecoa com mais profundidade nos 
âmagos da razão. Na sinfonia ‘Eroica’, Beethoven 
deu ao segundo movimento um caráter de 
exéquias, decerto dirigidas ao fim de sua 
admiração por Napoleão, com quem tristemente 
se decepcionou. Chopin inseriu na segunda 
sonata para piano a marcha fúnebre que se 
tornou a mais conhecida entre tantas outras 
peças que nos motivam a ver beleza na morte.

Felizmente, temos com que aliviar os receios 
diante de uma “viagem” que foi retratada com 
excelência capaz de nos fazer acreditar que há 
algo de belo em sua essência.

(*) Parte três da série iniciada no dia 17/2

Germano 
  Romero

A ilha transcrita 
para eternidade*

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Rádio

Programa ‘Espaço Cultural’ 
fará tributo a Pedro Osmar

Numa linda manhã campinense, 
transida entre um sol hesitante e um 
friozinho resistente, comecei a deli-
ciar-me, esteticamente, lendo, sem 
planejamentos prévios, nem meto-
dologias recepcionais apriorísticas, 
salteadas e multiplicadas porções da 
prosa de Carlos Drummond de An-
drade, enfeixada em seu diversifica-
do cronicário. Poeta excepcional, au-
tor de uma obra literária dotada de 
singular integridade; e, por muitos 
críticos e leitores sendo considerado 
de modo geral o maior poeta brasilei-
ro do século 20, Carlos Drummond 
de Andrade, de igual modo, também 
pontificou como um prosador exce-
lente, portador de rara capacidade de 
transfigurar a realidade cotidiana, so-
bretudo, no universo difícil e fasci-
nante da crônica literária, da qual foi 
produtor brilhante e cultivador con-
tumaz e sumamente talentoso.

E quanta beleza e artisticidade há 
nos superiores escritos de Passeios 
na Ilha, A bolsa e a vida, O sorvete e ou-
tras histórias, dentre outras produções 
igualmente qualificadas e cativantes 
pelo consórcio de refinamento artís-
tico e convencimento humano que 
logram exibir. Carlos Drummond de 
Andrade é um competente artífice 
de um sistema de crônicas altamen-
te líricas; crônicas essas repassadas 
por acentuados pendores ensaísticos, 
mas sem verticalidade doutrinária, 
como convém a esse ambíguo gêne-
ro da literatura, sem abrir mão da le-
veza que essencializa tal espécie lite-
rária autenticamente nacional. Aliás, 
neste particular, são sempre oportu-
nas e pedagógicas as palavras do mes-
tre Eduardo Portella, pioneiro nos es-
tudos da crônica literária praticada 
em território brasileiro. Para o notá-
vel criador de Fundamentos da investi-
gação literária, todas as vezes em que a 
crônica envereda pelo campo do apro-
fundamento doutrinário, ela se ape-
quena, esteticamente falando, e come-
te uma vocação suicida. Eis uma lição 
que precisa ser aprendida pelos que, 
presumindo-se cronistas, não passam 
de crônicos, náufragos inconscien-
tes de um discurso puramente deno-
tado, centrado, tão-somente, nas re-
ferencialidades da língua, e não nas 
transcriações poéticas promovidas 
pela linguagem.

As crônicas de Carlos Drummond 
de Andrade são altamente metafóri-
cas, as quais, pretextando tocar em 
questões meramente cotidianas e su-
postamente desprovidas de qualquer 
vestígio de transcendência, o que fa-
zem mesmo, na realidade mágica dos 
textos literários brilhantemente cons-
truídos, é engendrar reflexões que 
cartografam uma admirável multi-

plicidade de temáticas, que, ao fim e 
ao cabo, compõem o complexo espe-
táculo humano.

Num primeiro plano, em crôni-
cas marcadas por acutíssimo senso 
de observação, Carlos Drummond 
de Andrade fia e desfia os comple-
xos meandros da natureza humana, 
sempre oscilante entre a sublimidade 
e a sordidez, fraturada, permanente-
mente, entre realidades que a elevam 
e a rebaixam, simultaneamente. Des-
sa constatação desconfortável emer-
ge, numa das crônicas de Passeios na 
Ilha, uma realista e melancólica con-
fissão por parte do cronista. Se pudes-
se, nos diz o cronista, ele fugiria para 
uma ilha, que, nem se localizasse mui-
to distante dos homens, nem obrigas-
se o cronista a ter de praticá-los dia-
riamente. Tal postura em muito se 
compatibiliza com o Carlos Drum-
mond de Andrade, que, ao nascer 
existencial e poeticamente, foi voca-
cionado por um anjo torto, desses que 
vivem na sombra, a ser um gauche na 
vida: expansivo, quando distanciado 
dos homens, mas, circunspecto, quan-
do deles aproximado.

A crônica de Carlos Drummond 
de Andrade, como ocorre com prati-
camente todos os escritores, também 
se debruça sobre o fascinante ato/pro-
cesso da criação literária, em crônicas 
nas quais o vetor metalinguístico as-
sume as rédeas da composição textual. 
Sempre existente em toda a história da 
literatura, mas transformada numa 
tópica recorrente nas chamadas poé-
ticas pós-românticas, a metalingua-
gem desenha a imagem de um escri-
tor para quem, mais que inspirada, a 
obra de arte é transpirada, é resulta-
do de uma penetração surda no reino 
das palavras, lição exponencial exibi-
da por Carlos Drummond de Andra-
de em Procura da poesia, segundo e cen-
tralíssimo poema de A rosa do povo, um 
dos mais participantes, politicamente 
falando, livros do eminente bardo mi-
neiro. Nas crônicas metalinguísticas, 
Carlos Drummond de Andrade refle-
te sobre ser e o fazer do cronista no in-
terior das cidades modernas, cujo ofí-
cio é, diria Antonio Candido, fazer da 
vida ao rés do chão, a matéria prima 
do seu canto, a sua ração diária de so-
brevivência estética. A crônica literá-
ria de Carlos Drummond de Andrade 
tem na cidade um dos seus mais privi-
legiados temas. A cidade é tema e va-
lor permanente para todos os cronis-
tas, pois é da geografia citadina que o 
cronista retira a seiva e o sumo para 
as transfigurações líricas que promo-
ve. A cidade que eleva, enleva e degra-
da; a cidade que encanta e deprime; a 
cidade que muda mais depressa que 
os homens, no dizer de Paulo Mendes 

Campos. Eis uma das nervuras essen-
ciais de que se nutre a crônica de Car-
los Drummond de Andrade, na qual, 
dentre outras formulações, emerge a 
cidade que, em nome do progresso 
inevitável, vai, a pouco e pouco, sen-
do desfigurada.

A prosa de Carlos Drummond de 
Andrade, nuclearizada pelas crôni-
cas que esculpiu com tanto engenho e 
arte, também, em tonalidade metafísi-
ca, ponderou sobre o tempo e a inapla-
cabilidade da sua passagem, que tan-
to impacto exerce sobre os homens. O 
mistério da morte, na ótica de um cé-
tico, também comparece ao cronicário 
do cronista itabirano. Os vãos e des-
vãos da vida literária, com o seu en-
redo de vaidades e contumazes mes-
quinharias são percorridos por Carlos 
Drummond de Andrade, não raro, 
com as dissolventes tintas do alician-
te humor e da refinada ironia. A vida, 
enfim, como ela é, e como poderia ser, 
é o ingrediente de que se vale o prosa-
dor mineiro para compor as tessituras 
da sua admirável crônica literária. Em 
suma: na iluminada pena de Carlos 
Drummond de Andrade, contrarian-
do a axiologia pronunciada por certa 
teoria e crítica literária tão inconsis-
tente quanto discricionária, a crônica 
reinventa o real; transfigura-o; e, por 
fim, desvela os seus sentidos ocultos 
e impressentidos e faz-se arte literá-
ria da maior qualidade.

No limite ilimitado da grande obra 
de arte literária, a crônica de Carlos 
Drummond de Andrade ratifica o cer-
teiro postulado de Affonso Romano 
de Sant’Anna, para quem “não há gê-
neros maiores, nem menores, o que há 
são pessoas maiores ou menores dian-
te dos gêneros”. Na poesia, assim como 
na prosa, Carlos Drummond de An-
drade é um craque consumado no po-
lissêmico jogo de uma libertária e hu-
manizadora arte chamada literatura.

A crônica de Carlos Drummond de Andrade
Imagem: Reprodução

Ravel, autor da elegia ‘Pavana para uma infanta defunta’

Nesta primeira quinta-fei-
ra do ‘Mês das Mulheres’, o 
programa Espaço Cultural terá 
uma entrevista com a canto-
ra maranhense Flávia Bitten-
court, que fará show em João 
Pessoa, no próximo sábado 
(dia 5), abrindo a programa-
ção que resulta da parceria 
entre Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc), jun-
to com a Secretaria da Mulher 
e Diversidade Humana (Sem-
dh). O mesmo programa con-
tará com um tributo ao cantor 
e compositor Pedro Osmar, 
cuja obra se tornou Patrimô-
nio Cultural Imaterial do Es-
tado da Paraíba.

Editado e apresentado pelo 
jornalista Jãmarrí Nogueira, o 
programa vai das 22h à meia-
noite na Rádio Tabajara (105,5 
FM), com transmissão tam-
bém pelo site da emissora. Na 
playlist de Flávia Bittencourt, 
canções como ‘Leve’, ‘Coco’, 
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Várias canções de Osmar serão apresentadas na voz de mulheres

‘Rei Gonzaga’, ‘Sua canção’, 
‘Ave de arribação’ e ‘Burning 
down the house’.

Já no tributo a Pedro Os-
mar, a seleção terá mulheres 
interpretando alguns dos su-
cessos do cantor e compositor 
responsável pela criação do Ja-
guaribe Carne e do Musiclu-
be. Não faltarão hits como ‘Nó 
cego’ e ‘Baile de máscaras’ (na 
voz de Elba Ramalho), e ‘Mote 
do navio’ (com Helayne Cris-
tini). A lista conta ainda com 
‘Beijo-morte-beijo’ (na voz de 
Amelinha) e ‘Passarim can-

tadô’ (com interpretação de 
Gláucia Lima). O repertório 
fecha com duas canções inter-
pretadas pelo próprio Pedro 
Osmar: ‘Um Stravinski para 
viola’ e ‘Eu canto música de 
amor’ (em versões que estão 
no disco Quem vem lá).

A edição pode ser ouvi-
da também pelo site oficial 
da Rádio Tabajara (radiota-
bajara.pb.gov.br/radio-ao-vi-
vo/), e, no dia seguinte à apre-
sentação, fica disponível no 
canal da Funesc no YouTube  
(/TvFunesc).

Foto: Ortilo Antonio



Primeiro foi o anjo torto que mandou ser 
gauche na vida. Atendeu a ordem e tornou-
se o sumo poeta brasileiro. Debaixo de 

mangueiras lia a história de Robinson Crusoé. 
Num meio-dia de luz branda uma voz de ninar 
vinda dos longes da senzala trouxe acalento, 
recordava que nunca esqueceu do café quente 
da preta amorosa, enquanto sua mãe cosendo 
olhava para o garoto que dormia no berço e o 
pai campeava pelo mato sem fim da fazenda. 
Até que despertou para a vida.

O menino Carlos cresceu. Encontrou uma 
pedra no meio do caminho, descobriu o 
sentimento do mundo, cheio de lembranças que 
escorriam pelo corpo na confluência do amor 
lúdico. Sem nunca esquecer de sua Itabira, de 
onde herdou a vontade de amar, viu chegar o 
tempo em que o lugar era apenas uma fotografia 
na parede. Mais tarde descobriu que seu 
coração não era maior que o mundo, por isso 
nele não cabia sua agonia.

A vontade de ser escritor já aparecia quando 
criança: “Papai, me compra a Biblioteca 
Internacional de Obras Célebres”. Eram 24 
volumes encadernados, livros demais para 
um garoto que se encantava com histórias 
contadas pelos alforriados. Um dia, distante 
das mangueiras, sentiu saudade do tempo de 
Itabira, mas Itabira era apenas uma fotografia 
numa moldura pendurada na parede da sala.

Adolescente, desejou conhecer uma puta, 
daquelas que habitavam a Rua de Baixo, 
onde era proibido menino pousar, mas elas 
arreganhavam os dentes largos quando 
avistavam o magricela passar.

Depois de grande, virou José. Sentiu-se 
abandonado, sem perceber gente por perto, na 
noite fria da cidade grande andava desolado. 
Sem nome, sem parede nua para se encostar, 
tateava no escuro, sem cavalo preto para fugir a 
galope. Viveu como Deus queria.

Um dia reconheceu o amor. A rosa do povo. 
Foi amando que aprendeu a amar. Percebeu 
a lição das coisas, vida afora, até chegar os 
últimos dias de sua vida. A morte galopava 
a cavalo, inesperadamente, levou seus 
amores. Como que triturado pela máquina do 
mundo, entristeceu por um bom tempo. Adeus 
composição poética que um dia animou Carlos 
Drummond de Andrade.

O soberaníssimo poeta, que há anos nos 
deixou, em séculos vindouros será lembrado 
no vasto mundo da poesia. Ele fez sua 
passagem consagrado pelo povo, deixou 
uma lacuna enorme nos meios literários, entre 
os universitários apaixonados, nos meios 
jornalísticos carentes de símbolos e nos círculos 
acadêmicos porque era uma referência na 
Poesia do País onde nasceu.

Ele continua vivo na sua poesia, nas suas 
crônicas, nas suas entrevistas à imprensa. 
Viveu os sonhos que nos faz sonhar, e sonhado 
construiu em rima um mundo de poesia, um 
espaçoso mundo mesmo não se chamando 
Raimundo.

Durante sua vida, trouxe até nós alguma 
poesia, ressaltou o brejo das almas, verdejante 
e florido, onde teve o sentimento do mundo, 
como José que foi ao Egito para reconstruir a 
vida, encontrou a rosa do povo que o inspirou a 
escrever novos poemas, para compor um claro 
enigma. Quando sentiu saudade de Minas, 
tornou-se um fazendeiro do ar e assim, conseguiu 
passar a vida a limpo, descobriu a lição das 
coisas e as impurezas do branco com o poder 
ultrajovem que carregava consigo.

Durante sua vida, andou com a viola no bolso, 
teve a paixão por uma moça que tinha a boca de 
luar, recordou a vida em três tempo (boitempo), 
para depois escrever o discurso da primavera e 
algumas sombras numa linguagem de prosa e 
verso. Dizia que amar se aprende amando, aos 
olhos do poeta, o corpo da mulher exibe beleza, 
num amor natural.

Houve uma época que, fazendeiro do ar, 
contemplava a paisagem do mundo numa 
cadeira de balanço, onde refletia sobre as 
impurezas do branco, relembrava as pedras que 
encontrou no meio do caminho. Na cadeira de 
balanço passou a vida a limpo.

Drummond nunca se fartou em escrever 
poesia, com seu canto confidencial e de muita 
esperança. Façamos como ele, sentando-se no 
chão desta cidade às cinco horas da tarde para 
contemplar a flor que nasceu entre as pedras, 
pequena, mas uma flor amarela, mesmo que 
suas pétalas não se abram nem exalem perfume.

Afinal, o menino Carlos, orientado pelo anjo 
torto a ser gauche, tinha o sentimento do mundo, 
por isso é nosso sumo poeta.

Crônica 
  Em destaque

O sumo poeta
José Nunes - Jornalista
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Colunista colaborador

Começa hoje e vai até o dia 30 uma 
programação especial e gratuita de tí-
tulos que fazem parte da Mostra Fu-
turos Presentes: Cinemas Europeus, 
parceira do Sesc São Paulo com a Eu-
nic (European Union National Insti-
tutes for Culture), rede de institutos 
culturais europeus no mundo, que 
visa fortalecer a colaboração entre 
instituições europeias e intensificar a 
cooperação e o diálogo com as reali-
dades culturais locais nos países nos 
quais atua. Os filmes ficam disponí-
veis gratuitamente, para todo o Bra-
sil, na plataforma Sesc Digital (www.
sescsp.org.br/futurospresentes).

Instituições de sete países partici-
pantes do projeto – Alemanha, Bél-
gica, Dinamarca, França, Itália, Rei-
no Unido e Suíça – disponibilizarão 
um filme cada, a ser exibido na mos-
tra online, cuja proposta curatorial é, 
para além de entreter, refletir sobre 
assuntos relevantes do debate global 
contemporâneo. 

Nesta edição, o Brasil está repre-
sentado pelo filme Carro Rei, de Re-
nata Pinheiro, selecionado pelo Sesc 
São Paulo. Além dele, abrem a mos-
tra os documentários Do Mar Selva-

gem, do dinamarquês Robin Petré; e 
o belga Turno, de Pauline Beugnies. 
Além deles, o Reino Unido apresen-
ta uma série de sete curtas-metragens 
integrantes do projeto ‘The Uncertain 
Kingdom’ que interrogam a cultura 
britânica, seus sujeitos, como chega-
mos aqui e para onde vamos.

No dia 10, estreiam a ficção fran-
cesa Terra Vermelha, de Farid Bentou-
mi, e o documentário alemão Wood - 
Viagem ao Mundo da Máfia da Madeira, 
de Monica Lăzurean-Gorgan, Micha-
ela Kirst e Ebba Sinzinger.

Estreia mostra de cinema 
europeu ‘Futuros Presentes’

Virtual

Foto: Divulgação

Documentário ‘Do Mar Selvagem’ é 
um dos que abrem o evento virtual
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EM cartaz
ESTREIA

BATmAn (The Batman. EUA. Dir: 
Matt Reeves. Aventura. 14 anos). Dois 
anos vigiando as ruas como o Bat-
man (Robert Pattinson), causando 
medo nos corações dos criminosos, 
acabou levando Bruce Wayne às 
sombras da cidade de Gotham. Com 
apenas alguns aliados de confian-
ça — Alfred Pennyworth (Andy Ser-
kis) e o Tenente James Gordon (Jef-
frey Wright) — entre a rede corrupta 
de oficiais e figuras importantes da 
cidade, o solitário vigilante se estabe-
leceu como a personificação da vin-
gança entre os cidadãos de Gotham. 
Quando um assassino tem como alvo 
a elite de Gotham, apresentando 
uma série de maquinações sádicas, 
uma trilha de pistas enigmáticas co-
loca o Maior Detetive do Mundo em 
uma investigação sobre o submun-
do, onde ele encontra personagens 
como Selina Kyle, também conheci-
da como Mulher-Gato (Zoë Kravitz), 
Oswald Cobblepot, o Pinguim (Co-
lin Farrell) e Edward Nashton, tam-
bém conhecido como Charada (Paul 
Dano). Conforme as evidências co-
meçam a chegar mais perto de casa 
e a escala dos planos do perpetrador 
se torna clara, Batman deve forjar no-
vos relacionamentos, desmascarar 
o culpado e fazer justiça ao abuso 
de poder e à corrupção que há mui-
to tempo assola Gotham. CENTER-
PLEX MAG 2 (leg.): 15h30; CENTER-
PLEX MAG 3: 14h30 (dub.) - 18h (leg.) 
- 21h30 (leg.); CENTERPLEX MAG 4: 
17h (dub.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (dub.): 14h45 - 18h15 - 
21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 
13h - 16h30 - 20h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub.): 13h30 - 17h - 20h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (leg.): 14h - 
17h30 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 
(leg.): 17h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 
- MacroXE (dub.): 14h30 - 18h - 21h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
15h - 18h30 - 22h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 15h - 18h30 - 22h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
13h30 (exceto seg. e ter.) - 17h (ex-
ceto seg. e ter.) - 20h30 (exceto seg. 
e ter.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 14h - 17h30 - 21h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h30 - 
18h - 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(dub.): 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 18h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 15h45 - 19h15; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (dub.): 16h30 - 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h45 
- 19h15; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 16h30 - 20h; CINE SERCLA 

PARTAGE 3 (leg.): 19h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 19h30.

COnTInUAÇÃO

CORAÇÃO dE FOgO (Fireheart. 
EUA. Dir: Laurent Zeitoun, Theodore 
Ty. Animação. Livre). Desde criança 
Geórgia só tinha um sonho: se tor-
nar bombeira, como o seu pai. Infe-
lizmente, no ano de 1932 em Nova 
York, as mulheres não podiam atuar 
nessa profissão. Quando os bom-
beiros da cidade desapareceram 
misteriosamente, ela vê sua gran-
de chance. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 13h15 - 15h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 15h15 (exce-
to seg.) - 16h30 (exceto seg.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 15h30 
- 17h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 14h; CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 14h; CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 15h30 - 17h30.

ExORCISmO SAgRAdO (The 
Exorcism Of god. EUA, México, Ve-
nezuela. Dir: Alejandro Hidalgo. Ter-
ror. 16 anos). Um padre (Will Bein-
brink) comete um terrível sacrilégio 
ao ser possuído durante um ritual de 
exorcismo. Dezoito anos depois, as 
consequências de seu pecado vol-
tam para assombrá-lo. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 21h15.

SIng 2 (EUA. Dir: Garth Jennings. 
Animação. Livre). Na glamourosa ci-
dade de Redshore, Buster Moon e a 
galera superam seus limites em uma 
jornada para convencer o recluso as-
tro a subir aos palcos novamente. 
CENTERPLEX MAG 2 (dub.): 14h45.

Tô RyCA 2 (Brasil. Dir: Pedro An-
tônio. Comédia. 12 anos). Após ficar 
rica, Selminha (Samantha Schmütz) 
paga mais caro em tudo que quer e 
que pode pagar, sem pensar nas con-
sequências. Mas tudo que é bom dura 
pouco:a fortuna de Selminha e todo 
seu dinheiro são colocados à prova 
quando uma estranha aparece do 
nada e coloca o dedo em tudo que 
não é dela. Para piorar, a estranha 
tem o mesmo nome que Selminha e 
se diz herdeira legítima da fortuna. To-
dos os bens de Selminha são conge-
lados e sua única fonte de renda vira 
a que lhe é concedida pela justiça: 30 
reais por dia, ou seja um salário míni-
mo por mês. Agora, sabendo como é 
viver no aperto, ela terá que voltar às 
suas origens, lutar para sobreviver em 
sua nova rotina e fazer com que o bair-
ro de onde ela era patrona, Quintino, 
também não acabe passando aperto. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 16h; CINE 
SERCLA PARTAGE 3: 16h.

UnChARTEd: FORA dO mApA 
(Uncharted: drake’s Fortune. EUA. 
Dir: Ruben Fleischer. Aventura. 12 
anos). Baseado em uma das séries de 
videogame, mostra a primeira aven-
tura de caça ao tesouro do jovem Na-
than Drake (Tom Holland) com seu 
parceiro Victor “Sully” Sullivan (Mark 
Wahlberg). CENTERPLEX MAG 2: 19h 
(dub.) - 21h45 (leg.); CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 3: 14h15 (dub.) - 16h45 (dub.) - 
19h15 (dub.) - 21h50 (leg.); CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h45 (exceto 
seg.) - 21h15 (exceto seg.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h15 - 18h30 
- 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 
(dub.): 16h15 - 18h30 - 20h45.

Foto: Divulgação

Na animação ‘Coração de Fogo’, protagonista segue o sonho de se tornar uma bombeira em Nova York
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oficial do CineSesc
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“Estou feliz. A atitude do gover-
nador foi muito inteligente, sensí-
vel e humanitária. A arte é a vida 
do artista, não tem preço e o salá-
rio moral é poder ver a obra ser no-
vamente apreciada pela população”, 
confessou o artista plástico Marcos 
Pinto de Morais, referindo-se à ini-
ciativa do governador da Paraíba, 
João Azevêdo, de lhe oferecer o Par-
que Parahyba III, situado no bairro 
do Bessa, na cidade de João Pessoa, 
para a instalação da escultura Aves 
de Arribação, que em 2016 foi remo-
vida da antiga rotatória da Aveni-
da Beira Rio, na capital, por causa 
de mudanças na malha viária. De-
pois de passar por um processo de 
recuperação, a obra já se encontra 
no novo local e a previsão é de que 
a inauguração seja realizada até o 
final deste mês de março.

O artista paraibano também de-
monstrou satisfação por sua escul-
tura estar em um novo ponto da ci-
dade. “É muito melhor por causa 
da localização e da valorização do 
ambiente, que inclui a jardinagem 
e onde tudo é de muito bom gosto”, 
disse Marcos Pinto de Morais, acres-
centando que ainda faltam ser ins-
talados 21 refletores para a ilumina-
ção da Aves de Arribação. Ele ainda 
informou que o trabalho de instala-
ção da obra foi concluído na última 
sexta-feira (dia 25), depois de ser-
viços de restauração realizados no 
próprio atelier do artista e que du-
raram dois meses.

“Fiz vários apelos, através da in-
ternet, pela recuperação da escultu-
ra, que estava jogada, abandonada 
de propósito no quintal da Secre-
taria de Infraestrutura (Seinfra) da 
Prefeitura de João Pessoa há vários 
anos, desde a gestão do então pre-
feito Luciano Cartaxo, que retirou a 
obra. O governador João Azevêdo fi-
cou sabendo do meu apelo e me li-
gou para sugerir a instalação da es-
cultura no Parque Parahyba III e eu 
aceitei. Aí o prefeito Cícero Luce-
na, a quem também sou muito gra-
to, mandou deixá-la em meu atelier 

transportada em dois guindastes”, 
relatou Marcos Pinto.

O governador João Azevêdo pos-
tou, nas redes sociais, a seguin-
te mensagem: “Pronto, devolvida 
à cidade a sua obra. Correção de 
uma injustiça cometida contra as ar-
tes, contra o artista e contra a cida-
de que tinha nas Aves de Arribação 
uma referência. Mas tudo a seu tem-
po mesmo. Melhor instalada, mais 
bela e reescrevendo o seu. A obra 
está instalada no Parque Parahyba 
III, no Bessa. Ao artista Marcos Pin-
to de Morais, um forte abraço e que 
Deus o abençoe”.

Processo de restauração
A obra mede, de um arco para 

outro, 14 metros de largura por sete 
metros de altura e cada um dos qua-
tro pássaros que a integram pesa 
1.200 quilos. A base onde foi coloca-
da no novo local tem formato de um 
quadrado que mede 14 metros e 1,5 
metro de altura. O artista começou 
a restauração da obra, que é feita de 
fibra de vidro e preenchida com con-
creto, pela parte interna. “A escultu-
ra poderia ter sido removida inteira, 
naquela época, mas ela foi trucida-
da. Depois, fiz uma forma para re-
moldar todos os quatro pássaros e o 

arco. E levou um mês para instalar 
no local, pois foi preciso construir a 
base”, detalhou o criador.

“Essa é uma obra da paz e não 
tenho raiva de ninguém”, afirmou 
Marcos Pinto de Morais, referindo-
se à escultura. Nas redes sociais, ele 
já havia divulgado que Aves de Arri-
bação” é e sempre vai ser uma obra 
da paz e pela paz. O meu coração 
não tem lugar para a dor e nem para 
a lágrima. Nele só há espaço para a 
alegria e a felicidade que, por causa 
do seu ato, agora estão em outro ni-
nho. Pousaram com fé e esperança 
e que essas aves sejam sempre um 
instrumento de amor”.

E continuou com os agradeci-
mentos: “Gratidão a Deus, por me 
mostrar que não era no meu tempo, 
mas no tempo de Deus. Gratidão a 
Deus por me mostrar que sou cada 
vez mais um instrumento em suas 
mãos sagradas. Gratidão ao Grupo 
Holanda, que comprou e doou essa 
escultura Aves de Arribação à cida-
de de João Pessoa. Gratidão ao Pre-
feito Luciano Agra, in memoriam, 
que apoiou e deu toda infraestru-
tura para que ela fosse colocada no 
Girador do final da Av. Beira-Rio. 
Gratidão ao prefeito Luciano Car-
taxo por ter retirado essa obra da 
pior maneira possível e ter deixado 
abandonada de propósito, no quin-
tal da Seinfra Municipal. Gratidão 
e todo o meu carinho porque, com 
seu gesto devassador, me mostrou 
que ‘a força nunca conseguirá fazer 
comigo o que a força sempre faz’ e 
me mostrou também que, apesar de 
todo ódio depositado nessa escul-
tura, a transformou diante de uma 
população estarrecida num símbo-
lo cada vez mais da paz”, finalizou 
o escultor paraibano.

Quando a construtora Holanda 
encomendou a ele a escultura para 
dar de presente à cidade, há alguns 
anos, a empresa queria algo que sig-
nificasse aquele local. “Comecei a 
ver que as pessoas giravam, subiam 
para o Altiplano Cabo Branco como 
se fossem aves procurando moradia 
e alimentação e esse foi o concei-
to que me levou a produzir a obra”, 
comparou Marcos Pinto.

Governo do Estado resgata escultura do artista Marcos Pinto de Morais

João Pessoa recebe de 
volta obra sobre a paz

‘Aves de ArribAção’

Depois de dois meses de restauração, 
a escultura se encontra no Parque 

Parahyba III, no bairro do Bessa, e terá 
inauguração oficial até o final deste mês 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Ideia original surgiu quando Morais 
observou que as pessoas giravam e subiam 

para o Altiplano Cabo Branco como se 
fossem aves procurando moradia

Detalhes
De um arco para outro, a 

escultura mede 14 metros 
de largura por sete 

metros de altura, cada um 
dos pássaros pesa 1.200 
quilos e 21 refletores vão 

iluminar a obra

“A atitude do 
governador 
foi muito 
inteligente, 
sensível e 
humanitária. 
A arte é a vida 
do artista, 
não tem preço 
e o salário 
moral é poder 
ver a obra ser 
novamente 
apreciada 
pela 
população”

Marcos Pinto de Morais
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As empresas concessionárias 
ou permissionárias estatais ou pri-
vadas, de energia elétrica e/ou de 
serviços de transmissão de dados, 
prestadoras de serviço que operem 
com cabeamento aéreo em João Pes-
soa poderão sofrer multas entre R$ 
200,00 (duzentos reais) e R$ 10.000,00 
(dez mil reais) por ocorrência, a ser 
calculada em decorrência do prazo 
de regularização e da extensão do 
cabeamento irregular.

É o que prevê projeto de lei elabo-
rado pelos vereadores que integra-
ram a CPI da Banda Larga, instalada 
pela Câmara Municipal de João Pes-
soa e que funcionou de 13 de setem-
bro de 2021 a 21 de fevereiro de 2022.

A CPI constatou uma quantidade 
excessiva de fios existentes nos postes 
públicos no Município de João Pes-
soa que acarretam situações de risco 
à população e poluição visual ao am-
biente urbano, além de, consequente-
mente, dificultar o fornecimento dos 
serviços de internet (muitas vezes in-
terrompidos por situações alheias à 
mera prestação de serviço).

Mais dois graves problemas fo-
ram apontados pela CPI: a falta de 
transparência dos contratos e a ofer-
ta de uma velocidade abaixo do con-
tratado foram alguns dos problemas 
mais recorrentes apontados no re-
latório final pela CPI da Banda Lar-
ga. A CPI da Banda Larga, instalada 
pela Câmara Municipal de João Pes-
soa no dia 13 de setembro de 2021 e 
cujo relatório foi aprovado no último 
dia 21 de fevereiro, apontou os prin-
cipais problemas encontrados pelos 
consumidores da capital paraibana 
nos serviços.

“Na maioria das vezes, o clien-
te desconhece as cláusulas do con-
trato, não havendo transparência e 
não sendo repassada a informação 
necessária aos consumidores, que 
são leigos, razão pela qual há o ônus 
da prova”, explicou Késsia Liliana, 
coordenadora do Procon-PB.

Ela ainda citou que as empresas 
mais demandadas no Procon Esta-
dual de 2015 a 2021 foram a Claro, 
Tim, Oi e Vivo, sinalizando que não 
há registro das demais prestadoras 
de serviço deste segmento.

Já o secretário municipal de Prote-

ção e Defesa do Consumidor do Mu-
nicípio de João Pessoa (Procon-JP), 
Rougger Guerra, citou que a Oi, Cla-
ro (Net e Embratel), Vivo e BrisaNet 
são as mais reclamadas pelos consu-
midores junto ao órgão.

As empresas, por sua vez, ale-
gam que as oscilações e a baixa ve-
locidade seriam decorrentes de fa-
lhas geradas pela Energisa, a quem 
compete a organização, monitora-
mento e planejamento do sistema 
de cabeamento da fiação elétrica, 
telecomunicação e afins.

A queixa explicitou outra ne-
cessidade: resolver a problemática 
do excesso de fios nos postes. Os 
membros da CPI foram informados 
de que a situação é tão crítica que 
também põe em risco os trabalha-
dores das empresas de telecomu-
nicações, que têm dificuldade em 
identificar os fios e em fixar seus 
equipamentos de segurança nos 
postes. O alerta foi feito pela presi-
dente do Sindicato dos Trabalhado-

res nas Empresas de Telecomunica-
ções (Sintel), Marta Sena.

Observou-se que a concessioná-
ria não vem cumprindo com o seu 
dever de organização, monitora-
mento/fiscalização e planejamento 
na forma de distribuição do sistema 
de cabeamento dos postes públicos, 
sobretudo para recolhimento

de fios soltos ou inativos, que 
podem ocasionar acidentes quan-
do pendurados em vias públicas.

Apesar dessa situação prevale-
cer atualmente, um Termo de Ajus-
tamento de Conduta foi celebrado 
em 2019 no Procon-PB justamen-
te para que a Energisa cumprisse 
o ordenamento das normas técni-
cas instituídas pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel) e 
Agência Nacional de Energia Elétri-
ca (Aneel). As mudanças, contudo, 
não foram implementadas.

“A empresa prefere ser omissa 
e negligente, na medida em que o 
cumprimento de suas obrigações le-

gais demanda esforços financeiros 
atrelados a investimentos para capa-
citação técnica e equipamentos”, cita 
o relatório da CPI da Banda Larga.

Para reverter este quadro, os in-
tegrantes da CPI da Banda Larga 
elaboraram um projeto de lei pre-
vendo a obrigatoriedade de que as 
concessionárias ou permissioná-
rias estatais ou privadas, de energia 
elétrica e/ou de serviços de trans-
missão de dados, empresas presta-
doras de serviço que operem com 
cabeamento aéreo em João Pes-
soa cumpram as normas da Lei Nº 
9.472/1977, além das resoluções da 
Aneel fazendo a clara identifica-
ção dos fios de forma visível com 
materiais apropriados e resisten-
te a intempéries, bem como ao ali-
nhamento ou a retirada dos cabos, 
fiação e demais equipamentos fi-
xados em postes, que não tenham 
mais utilidade ou estejam em mau 
estado de conservação ou de qual-
quer forma ofereçam risco, ou que 

estejam em desacordo com as nor-
mas técnicas brasileiras.

A fiscalização do cumprimen-
to da lei fica a cargo da Prefeitura 
de João Pessoa, através da Secreta-
ria de Infraestrutura para também 
proceder a notificação e autuação 
nos casos em que for observada a 
desobediência à lei. Será dado um 
prazo de 30 dias para que a empre-
sa faça a adequação solicitada.

Caso não seja adotada a provi-
dência exigida, o projeto prevê ainda 
que seja aplicada uma multa variável 
entre R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 
10.000,00 (dez mil reais) por ocorrên-
cia, a ser calculada em decorrência do 
prazo de regularização e da extensão 
do cabeamento irregular.

O projeto de lei é assinado pela 
presidente da CPI da Banda Larga, 
vereadora Eliza Virgínia (PP) e pe-
los demais componentes da comis-
são: Bispo José Luiz, Odon Bezerra, 
Bosquinho, Coronel Sobreira, Junio 
Leandro e Carlão.

Como resultado da CPI da Câmara Municipal, vereadores apresentam projeto que prevê punição a empresas

Poluição de fios pode gerar multas
banda larga

Foto: Edson Matos

TJPb
Quarta Câmara 
Cível julgou 1.637 
decisões colegiadas 
em dois meses

A Quarta Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba divul-
gou o relatório de produtividade 
dos meses de janeiro e fevereiro. De 
acordo com os números, o órgão fra-
cionário julgou 1.637 processos de 
decisões colegiadas.

 Os feitos foram apreciados du-
rante nove sessões ordinárias, sen-
do cinco de forma virtual e quatro 
por videoconferência, o que repre-
senta quase 182 feitos apreciados 
por sessão.

No período, participaram dos 
julgamentos os desembargadores 
Oswaldo Trigueiro do Vale Filho 
(presidente), João Alves da Silva e 
Romero Marcelo da Fonseca Olivei-
ra, além dos juízes convocados Iná-
cio Jário Queiroz de Albuquerque, 
Miguel de Britto Lyra Filho e Mar-
cos Coelho de Salles.

O colegiado apreciou ações de 
Agravos Interno e de Instrumento, 
Apelações Cíveis, Exceção de Sus-
peição, Embargos de Declaração, 
Juízo de Retratação e Conflito de 
Competência, entre outras.

Tribunal comemora 51 anos com avanços em 
tecnologia para monitoramento de contas públicas

TCE-Pb

O Tribunal  de Contas do Esta-
do da Paraíba completou  51 anos de 
existência e funcionamento na últi-
ma terça-feira (1o). Entre os avanços 
durante essas cinco décadas está a 
referência nacional nos avanços tec-
nológicos, com a criação e uso de 
ferramentas que permitem a trans-
parência, o monitoramento e acom-

panhamento dos gastos públicos 
por toda a sociedade. 

Além disso, o TCE ressalta ainda 
o trabalho de análise dos registros 
contábeis à coleta e processamen-
to de dados por robôs, inteligência 
artificial, inovação e uso de drones 
para realização de auditorias de 
obras públicas.

O Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba, foi instituído pela Lei 
3.627 que o governador João Agri-
pino sancionou em 31 de agosto de 
1970. A instalação ocorreu em 1o de 
março do ano seguinte.

Sua missão compreende, pri-
mordialmente, o exame das contas 
anuais dos chefes dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário e as 
dos entes a estes vinculados. Isso en-
volve o julgamento de ações referen-
tes ao uso do dinheiro, bens e valores 
públicos e, não menos, a conferên-
cia dos atos de gestão de pessoal, no 
âmbito do estado e dos nunicípios.

Governo de João Agripino
n 

A missão 
compreende, 
o exame das 
contas anuais 
dos chefes dos 
Poderes Executivo, 
Legislativo e 
Judiciário e as 
dos entes a estes 
vinculados

Lixo visual
A CPI constatou uma 

quantidade excessiva de fios 
existentes nos postes públicos 
no município de João Pessoa, 
que acarretam situações de 
risco à população e poluição 
visual ao ambiente urbano

O projeto de lei prevê a 
clara identificação dos 
fios de forma visível com 
materiais apropriados e 
resistentes a intempéries, 
bem como alinhamento ou 
a retirada dos cabos inúteis

Instalação do Tribunal de Contas do Estado ocorreu em 1o de março de 1971

Foto: Arquivo
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O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) adiou o prazo de 
registro das federações parti-
dárias nas Eleições 2022 para 
até o dia 31 de maio. Antes, 
a data final era até o último 
dia 1º de março. Para isso, 
o Tribunal alterou alguns 
dispositivos da Resolução nº 
23.670/2021, que regulamen-
tou o instituto das federações 
partidárias, para ajustar o 
texto à decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
assegurou que as federações 
obtenham o registro civil e o 
registro do estatuto na Corte 
Eleitoral até a nova data. 

A decisão do STF esta-
beleceu que, para participar 
das eleições, as federações 
devem estar constituídas 
como pessoa jurídica e obter 
o registro do estatuto perante 
o TSE no mesmo prazo apli-
cável aos partidos políticos; 
mas ressaltou a aplicação às 
Eleições 2022, assegurando a 
participação, especificamen-
te nesse pleito, de federações 
que preencham as condições 
até o próximo dia 31 de maio. 

Assim, o artigo 13 da Re-
solução, que prevê regras 
transitórias aplicáveis ao 
exame dos requerimentos 
de registro de federações no 
primeiro semestre de 2022, 
foi ajustado para fazer cons-
tar expressamente o mar-
co temporal fixado pelo STF.

O artigo da resolução pas-
sa a vigorar com a seguin-
te redação: “No ano de 2022, 
não se aplicará o prazo pre-
visto no § 4º do art. 4º desta 
Resolução, ficando assegu-
rada a participação nas elei-
ções das federações que tive-
rem seu registro deferido no 
TSE até 31 de maio de 2022”.

Ainda segundo a reso-
lução, o relator poderá an-
tecipar o registro da fede-
ração antes ou após o fim 
do prazo para impugnações, 
caso verifique o atendimen-
to aos requisitos para deferi-
mento do registro. Essa de-
cisão individual do relator 
será imediatamente subme-
tida a referendo do Plenário, 
em sessão cujo término não 
deverá ultrapassar a data de 
31 de maio de 2022, convo-
cando, se necessário, sessão 
extraordinária em meio ele-
trônico com duração especí-
fica para atendimento a esse 
prazo.

Janela partidária
O prazo para deputados 

federais e estaduais muda-
rem de partido sem correr 
o risco de perder o mandato 
começa hoje e vai até o próxi-
mo dia 1º de abril. Na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), a previsão é que dos 
36 parlamentares, pelo me-
nos 10 mudem de legenda.   

A chamada “janela parti-
dária”, período em que depu-
tadas e deputados federais, 
estaduais e distritais pode-
rão trocar de partido para 
concorrer ao pleito deste ano 
sem perder o mandato, ocor-
re todo ano em que há elei-
ções. É o prazo de 30 dias 
para que parlamentares pos-
sam mudar de legenda sem 
perder o mandato vigente. 
Esse período acontece seis 
meses antes do pleito.

A regra foi regulamenta-
da pela Reforma Eleitoral de 
2015 (Lei nº 13.165/2015) e se 
consolidou como uma saí-
da para a troca de partido. 
A normatização veio após 
a decisão do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) segundo 
a qual o mandato pertence 
à agremiação, e não ao can-
didato eleito. A decisão do 
TSE estabeleceu a fidelida-
de partidária para os cargos 
obtidos nas eleições propor-
cionais (deputados e verea-
dores). A regra também está 
prevista na Emenda Consti-
tucional nº 91/2016.

Prazo
Relator poderá 

antecipar o registro 
da federação 

antes ou após o 
fim do prazo para 

impugnações, 
caso verifique o 
atendimento aos 
requisitos para 

deferimento

Outra decisão do Tribunal prevê para hoje início do período para deputados federais e estaduais mudarem de partido

TSE ajusta o prazo para federações
eleições 2022

Por mês, 36 paraibanos descobrem câncer colorretal
deputado alerta

Por mês, 36 paraibanos vão 
descobrir que têm câncer co-
lorretal. Para chamar atenção 
para o problema e a necessi-
dade de diagnóstico precoce 
para a cura da doença, a Pa-
raíba conta com a Semana Es-
tadual de Combate e Preven-
ção ao Câncer de Cólon e Reto 
na primeira semana de março. 
A ação foi instituída através da 
Lei nº 11.016, de autoria do de-
putado estadual Jutay Mene-
ses (Republicanos).

 O câncer colorretal é um 
tumor maligno que se ins-
tala no reto e intestino gros-
so, estando entre os cânce-
res mais frequentes no Brasil, 
junto ao de mama e próstata. 
O Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca) estima o surgimen-
to de 40.990 novos casos por 
ano, para o triênio 2020/2022, 
sendo 20.520 em homens e 

20.470 em mulheres. Na Pa-
raíba, serão 440 casos por ano, 
sendo 260 em mulheres e 180 
homens.

 “Precisamos chamar aten-
ção para este tipo de câncer, 
levando informações à popu-
lação. Se detectado no início, 
as chances de cura chegam a 
95%. Essa lei é super importan-
te pois se propõe a informar e 
fazer com que as pessoas fi-
quem atentas aos sintomas e 
procurem o médico”, disse o 
deputado Jutay Meneses.

 O Inca informa que este 
tipo de câncer é tratável e, 
na maioria dos casos, curá-
vel, ao ser detectado precoce-
mente, quando ainda não se 
espalhou para outros órgãos. 
Grande parte desses tumores 
se inicia a partir de pólipos, 
lesões benignas que podem 
crescer na parede interna do 

intestino grosso. Os sinais de 
alerta são os seguintes: san-
gramento nas fezes, massa 
(tumoração) abdominal, dor 
abdominal, perda de peso e 
anemia e mudança de hábi-
to intestinal

 Os principais fatores rela-
cionados ao maior risco de de-
senvolver câncer do intestino 
são: idade igual ou acima de 
50 anos, excesso de peso cor-
poral e alimentação não sau-
dável (pobre em frutas, vege-
tais e outros alimentos que 
contenham fibras). 

O consumo de carnes 
processadas (salsicha, mor-
tadela, linguiça, presunto, 
bacon, blanquet de peru, pei-
to de peru e salame) e a in-
gestão excessiva de carne 
vermelha (acima de 500 gra-
mas de carne cozida por se-
mana) também aumentam o 

risco para este tipo de câncer.  
Outros fatores relacionados 
à maior chance de desenvol-
vimento da doença são histó-
ria familiar de câncer de in-
testino, história pessoal de 
câncer de intestino, ovário, 
útero ou mama, além de ta-
bagismo e consumo de bebi-
das alcoólicas.

 Março Azul-Marinho 
O mês de março foi es-

colhido para promover a 
conscientização da popula-
ção sobre essa doença, tam-
bém conhecida como cân-
cer colorretal ou câncer de 
cólon e reto. Denominada 
de Março Azul-Marinho, a 
campanha chama atenção 
para tumores que surgem 
no intestino grosso, espe-
cificamente no final do in-
testino (cólon e reto).

Trabalho 
presencial 
no dia 14

A 70 dias do encerra-
mento da regularização 
da situação de eleitores, 
o Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) 
anunciou a retomada das 
atividades e trabalho pre-
sencial de forma integral. 
De acordo com a porta-
ria assinada por Joás de 
Brito Pereira Filho, pre-
sidente do TRE-PB, e 
Leandro dos Santos, vi-
ce-presidente/corregedor 
regional eleitoral, as ati-
vidades 100% presenciais 
retomam dia 14 de março.

A data é uma poster-
gação do prazo anterior 
estipulado para a retoma-
da ao serviço integral de 
forma presencial. Isto por-
que, diante do aumento 
de casos de Covid-19, os 
desembargadores deci-
diram por manter ativi-
dades em regime híbrido 
para evitar a propagação 
do vírus e o adoecimento 
dos funcionários.

Voltam ao trabalho 
presencial, a partir da data 
estipulada, todos os(as) 
magistrados(as), servido-
res(as), estagiários(as) e co-
laboradores(as) lotados(as) 
ou que prestam serviço 
em todas as unidades ad-
ministrativas do TRE-PB 
e dos Cartórios Eleitorais. 

Com a retomada, ser-
viços no registro do elei-
tor poderão ser efetuados 
a partir dos atendimentos 
em sedes. Até o momento, 
o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), em conjunto 
com os órgãos estaduais, 
ofertam o atendimento 
ao público através de pla-
taformas on-line.

O maior volume de 
atendimentos é referente 
aos brasileiros que ainda 
não estão aptos para vo-
tar em 2022. Para estes, 
as mudanças ou regula-
rização da situação esta-
rão disponíveis até o dia 
4 de maio.

Foto: Divulgação TSE

Foto: ALPB

Mais uma afirmação falsa 
envolvendo o processo elei-
toral brasileiro vem ganhan-
do força nas redes sociais. 
Desta vez, o boato diz respei-
to à identificação biométrica, 
procedimento de verifica-
ção das digitais de eleitoras 
e eleitores no dia do pleito.

O texto afirma que quem 
não tiver feito o cadastra-
mento biométrico na Justiça 
Eleitoral não poderá votar 
nas Eleições Gerais de 2022, 
marcadas para os dias 2 de 
outubro (primeiro turno) e 
30 de outubro (segundo tur-
no, se houver).

Cadastro biométrico
A mensagem não é ver-

dadeira. Desde 2020, o ca-
dastramento biométrico está 
suspenso em todo o Brasil 
como forma de prevenção ao 
contágio da Covid-19, uma 
vez que a coleta das digitais 
só pode ser feita presencial-
mente. Além disso, o siste-
ma passa por atualizações 
de softwares e equipamen-
tos para prestação de um me-
lhor serviço ao eleitorado.

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) também esclare-
ceu que nenhuma eleitora ou 
eleitor que não realizou o ca-
dastramento será proibido 
de votar. A ausência da bio-

Tribunal esclarece sobre biometria

Jutay Menezes quer mais atenção contra o câncer colorretal

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

Suspensa
Desde 2020, o 

cadastramento 
biométrico está 

suspenso em todo 
o Brasil como 

forma de prevenir 
a disseminação da 

Covid-19

metria não impede, por si só, 
o exercício do voto.

Identificação biométrica
Em atendimento ao Plano 

de Segurança Sanitária ela-
borado pelo TSE em parce-
ria com a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e os hospitais 
Albert Einstein e Sírio-Liba-
nês, não houve identificação 
biométrica do eleitorado nas 
Eleições Municipais de 2020.

Entretanto, o uso da bio-
metria (para quem havia fei-
to o cadastro antes da pan-
demia) nas Eleições Gerais 
de 2022 ainda é objeto de es-
tudos pela Justiça Eleitoral e 
depende da evolução da cri-
se sanitária provocada pela 
doença no país. Não há, até 
o momento, nenhuma defi-
nição quanto ao protocolo de 
saúde a ser seguido durante 
o pleito de 2022.

A Resolução TSE nº 
23.669/2021, que trata dos 
atos gerais do processo elei-
toral, lista os documentos 
que serão aceitos como forma 
de comprovação da identida-
de da eleitora ou do eleitor no 
dia da votação. São eles: car-
teira de identidade; identida-
de social; passaporte ou ou-
tro documento de valor legal 
equivalente, inclusive cartei-
ra de categoria profissional 
reconhecida por lei; certifi-
cado de reservista; carteira 
de trabalho; e Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH).

As pessoas que têm a bio-
metria coletada pela Justiça 
Eleitoral também poderão 
utilizar o aplicativo e-Títu-
lo como forma de identifica-
ção. O app, que funciona em 
smartphones e tablets, pode 
ser baixado na Google Play e 
App Store.

TSE decidiu ampliar prazos que vão permitir ajustes partidários, mas manteve janela para mudanças
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O ministro Ricardo Le-
wandowski, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), suspen-
deu ontem o processo aberto 
contra o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) a par-
tir da denúncia de irregula-
ridades na compra de caças 
suecos para a Aeronáutica no 
governo Dilma Rousseff (PT).

A ação era a única que não 
havia sido atingida pelas de-
cisões do tribunal que reco-
nheceram a incompetência da 
Justiça Federal do Paraná para 
julgar o petista e a parcialida-
de do ex-juiz Sergio Moro no 
caso do tríplex do Guarujá - o 
que na prática anulou conde-
nações e jogou os processos de 
volta a etapas iniciais.

A decisão individual vale 
até o plenário do STF julgar 
um pedido de Lula para encer-
rar a ação penal. A defesa do ex
-presidente diz que a denúncia 
sobre a compra das aeronaves 
teve interferência da Lava Jato 
e fez parte de um ‘plano’ para 
prejudicar a imagem do pe-
tista, com suposto auxílio in-
formal e irregular da Receita 
Federal e de autoridades nor-
te-americanas. Os advogados  
do ex-presidente embasaram o 
pedido em mensagens apreen-
didas do grupo de hackers que 
invadiu os celulares da extinta 
força-tarefa de Curitiba.

Em sua decisão, Lewan-

dowski diz que os fatos nar-
rados ‘evidenciam, quando 
menos, franca antipatia e, em 
consequência, manifesta par-
cialidade em relação à pes-
soa’ de Lula.

“A plausibilidade das ale-
gações referentes ao cometi-
mento de atos comissivos e 
omissivos, eivados pelos vícios 
da suspeição e incompetên-
cia, por parte dos procurado-
res da República indigitados 
pela defesa - máculas, de res-
to, já identificadas neste e em 
outros feitos julgados por esta 
Suprema Corte - estão a suge-
rir, no mínimo, desabrido des-
respeito ao seu dever legal de 
velar pela dignidade das res-
pectivas funções e da própria 
Justiça”, escreve.

O ministro também de-
fendeu o uso das mensagens 
hackeadas da Lava Jato como 
provas para o trancamen-
to da ação. As conversas fo-
ram apreendidas na Opera-
ção Spoofing, que investigou 
o grupo responsável pelo ata-
que cibernético.

A ação contestada por Lula 
foi aberta em 2016 a partir de 
uma denúncia de tráfico de in-
fluência, lavagem de dinheiro 
e organização criminosa ofe-
recida na Operação Zelotes. A 
Procuradoria da República no 
Distrito Federal diz que a com-
pra dos aviões e a prorrogação 
de incentivos fiscais a monta-
doras foram autorizadas em 
troca de R$ 2,5 milhões.

Decisão de Lewandowski vale até o plenário do STF julgar pedido do ex-presidente para encerrar o processo

Supremo suspende ação contra Lula
compra de caças suecos

n 

A ação 
contestada 
por Lula foi 
aberta em 
2016 após 
denúncia de 
tráfico de 
influência, 
lavagem de 
dinheiro e 
organização 
criminosa 
oferecida na 
Operação 
Zelotes

n 

Durante 
cerimônia
transmitida 
ao vivo pela 
TV Brasil, 
Bolsonaro 
chamou o
 ex-presidente   
de ‘criminoso’

A corrida eleitoral anteci-
pada tem apresentado mais 
do que propostas de possíveis 
candidatos ao Palácio do Pla-
nalto. Em confronto com o Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PL) chegou a dizer que um de 
seus principais interesses na 
reeleição está na possibilida-
de de indicar mais dois minis-
tros para a Corte, em 2023. Mas 
não é só Bolsonaro que tem as 
atenções voltadas para a corre-
lação de forças nos tribunais. 
Levantamento feito pelo Es-
tadão mostra que o próximo 
presidente terá o poder de no-
mear no mínimo 31 magistra-
dos, em 10 Cortes do país.

Cinco Tribunais Regionais 
Federais (TRFs) vão ter maior 
movimentação a partir do ano 
que vem. Ao menos 15 desem-
bargadores devem se aposen-
tar compulsoriamente entre 
janeiro de 2023 e dezembro 
de 2026, quando completam a 
idade-limite de 75 anos, abrin-
do espaço para indicação  do 
próximo presidente. Há ain-
da o TRF-6, criado em outubro 
do ano passado para atuar em 
Minas Gerais. O novo tribunal 
terá 18 juízes e ainda está em 
fase de estruturação.

Favorito nas pesquisas de 
intenção de voto, o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) foi condenado em segun-
da instância pelos desembar-

gadores do TRF-4, no caso do 
triplex do Guarujá. A conde-
nação de Lula foi anulada pelo 
Supremo e o caso acabou ar-
quivado pela 12a Vara Federal 
do Distrito Federal. Se for elei-
to, o petista terá o direito de in-
dicar dois nomes para o TRF-
4, formado por 28 integrantes.

TRF
Bolsonaro, por sua vez, 

pode ser julgado pelo TRF-1, 
caso não conquiste o segun-
do mandato porque perderia 
a prerrogativa de foro privile-
giado. O presidente é investi-
gado no STF em cinco ações - 
que vão de disseminação de 
fake news à interferência inde-
vida na Polícia Federal - e em 
um inquérito administrativo 
no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), relacionado ao vazamen-
to de dados sigilosos sobre ten-
tativa de invasão do sistema da 
Corte. A CPI da Covid também 
pediu o indiciamento de Bolso-
naro por nove crimes, entre os 
quais o de prevaricação e con-
tra a humanidade.

Embora boa parte das in-
dicações do futuro chefe do 
Executivo passe pela segun-
da instância federal, a mar-
gem de manobra do Planalto 
para alterar o funcionamen-
to dos TRFs é pequena. Em 
nenhum dos cinco tribunais 
consultados pelo Estadão, as 
indicações ultrapassam qua-
tro nomes, quando as Cortes 
têm, em média, 27 desembar-
gadores efetivos.

Rayssa Motta 
Agência Estado

O julgamento da ação no plenário do Supremo Tribunal Federal ainda não tem uma data definida

aprovada em alagoas

STF derruba lei sobre porte de arma

O Supremo Tribunal de-
clarou a inconstitucionalida-
de de uma lei de Alagoas que 
concedeu aos procuradores 
do Estado a prerrogativa de 
portarem arma de fogo. Por 
unanimidade, os ministros 
acompanharam o voto do re-
lator, Alexandre de Moraes, 
que considerou que não é ca-
bível que o Estado outorgue 
o porte de armas de fogo a 
categorias funcionais não 
contempladas pela legisla-
ção federal.

“Além de extravagar as 
hipóteses da lei federal, a lei 
complementar alagoana in-
troduz uma hipótese de au-
torização ao porte de arma 
cuja disciplina se revelaria 
incipiente a nível estadual, 
na contramão do regramen-
to preciso desenvolvido em 
âmbito federal, com o Esta-
tuto do Desarmamento, e 
em total desconsideração ao 
significativo avanço promo-
vido por este marco legal de 
política criminal cujo esco-
po demanda a uniformida-

de de um regramento nacio-
nal”, ponderou Alexandre 
em seu voto.

A decisão foi proferida 
durante julgamento reali-
zado no Plenário Virtual da 
Corte - no qual os ministros 
depositam seus votos à dis-
tância - entre os dias 18 e 25 
de fevereiro. Os ministros 
acolheram a ação propos-
ta pela Procuradoria-Geral 
da República, que susten-
tou que o Estatuto do Desar-
mamento não contemplou 
os procuradores estaduais 
entre os agentes públicos 
que podem deter o porte de 
arma.

Ao defender a norma, o 
governo de Alagoas argu-
mentou que o Estatuto do 
Desarmamento estabeleceu 
‘um rol meramente exem-
plificativo’ para o porte de 
arma e argumentou que a 
lei estadual tem o objeti-
vo de ‘salvaguardar os pro-
curadores, conferindo por-
te funcional tal qual aquele 
previsto para membros do 
Poder Judiciário e do Minis-
tério Público’.

Em seu voto, Alexandre 

detalhou a criação do Es-
tatuto do Desarmamento, 
ressaltando que, na referi-
da lei, o porte de arma fi-
cou restrito a um conjunto 
específico de agentes públi-
cos, que eventualmente po-
dem ter um porte funcional, 
concedido em razão de suas 
atribuições, mas ainda cum-
prindo as formalidades pre-
vistas na lei.

O ministro também des-
tacou que o Poder Legisla-
tivo centralizou, em âm-
bito federal, dentro das 
competências de um órgão 
da União, a Polícia Federal, 
a atribuição de conceder o 
porte funcional para aque-
les que ‘comprovarem os re-
quisitos legais para sua ob-
tenção’. Assim, os agentes 
públicos estaduais e munici-
pais se submetem à autoriza-
ção de órgão federal.

Nessa linha, o magistra-
do entendeu que, caso fosse 
permitido que normas esta-
duais ou municipais conce-
dessem o porte de armas a 
outros agentes públicos que 
não aqueles elencados na lei 
federal, ‘parcela significa-

tiva da disciplina conferi-
da ao porte de arma não se 
lhes aplicaria, por ausência 
de previsão legal’.

Isso porque o Estatuto 
do Desarmamento ‘condi-
cionou o porte de algumas 
categorias de forma pecu-
liar, limitando-o operacio-
nalmente para uns, além de 
afastar determinados requi-
sitos para sua obtenção em 
relação a outros’, explicou o 
ministro.

ação contra bolsonaro

TSE não vê propaganda antecipada 

 Pepita Ortega 
Agência Estado

A Procuradoria-Geral 
Eleitoral (PGE) disse ao Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
que não vê propaganda an-
tecipada do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) no evento de 
lançamento de linhas de cré-
dito para aquicultura e pes-
ca no Palácio do Planalto em 
janeiro.

Durante a cerimônia, 
transmitida ao vivo pela TV 
Brasil, Bolsonaro chamou o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) de ‘criminoso’ e 
disse que o petista já está ‘lo-
teando ministérios’. Embora 

ainda não tenham formali-
zado as candidaturas, Lula e 
Bolsonaro são tratados como 
pré-candidatos à Presidência 
da República em 2022.

A manifestação da PGE 
foi enviada em uma repre-
sentação movida pelo PT, que 
acusa o presidente de usar 
a estrutura pública para fa-
zer campanha negativa con-
tra Lula.

O vice-procurador-geral 
eleitoral Paulo Gonet Branco 
reconhece que Bolsonaro ‘fez 
alusão inegavelmente nega-
tiva’ ao potencial adversário, 
mas em sua avaliação as de-
clarações não são capazes de 
influenciar a votação.

“As frases ressaltadas pela 
representação são isoladas e 
de curta extensão, no contex-
to do discurso proferido”, diz 
um trecho do parecer. “Mais 
ainda, o discurso se deu nos 
primeiros dias deste ano elei-
toral, em momento considera-
velmente distanciado do pe-
ríodo eleitoral propriamente 
dito”, segue o vice-procura-
dor-eleitoral.

Gonet Branco afirma ain-
da que, por mais que possam 
‘atentar contra os parâmetros 
de uma cultura superior ou de 
expectativas de urbanidade’, 
nem sempre os discursos po-
líticos são passíveis de enqua-
dramento no campo judicial.

O relator do processo é o 
ministro Alexandre de Mo-
raes, a quem cabe decidir so-
bre a procedência da repre-
sentação contra Bolsonaro.

Decisão
A decisão do STF foi 

proferida durante 
julgamento realizado 
no Plenário Virtual da 

corte, entre os dias 18 e 
25 de fevereiro

 Rayssa Motta 
Agência Estado

tribunais superiores

Novo presidente poderá 
nomear 31 magistrados 
Weslley Galzo 
Agência Estado

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
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A favor
O Brasil votou a 

favor da resolução 
contra a invasão da 
Rússia à Ucrânia, 
enquanto a China 

se absteve de votar

Em sessão extraordi-
nária da Assembleia Ge-
ral das Nações Unidas so-
bre a Ucrânia ontem, 141 
países votaram a favor da 
resolução que condena a 
invasão russa, cinco na-
ções votaram contra e 35 
se abstiveram. A resolu-
ção, que não tem poder le-
gal, pede que a Rússia re-
tire suas tropas. Apesar 
de não ser uma medida 
concreta, a decisão tem 
um poder político muito 
grande e evidencia o iso-
lamento russo. O Brasil 
votou a favor. A China se 
absteve.

Antônio Guterres, se-
cretário-geral da ONU, 
disse, pouco após a apro-
vação da resolução, que a 
decisão repete uma ver-
dade central, “que o mun-
do quer o fim do sofri-
mento na Ucrânia”. Ele 
falou ainda sobre como os 
países têm se unido para 
colaborar com a Ucrânia.

Valentin Rybakov, 
embaixador de Belarus 
na ONU, disse que a dis-
tribuição descontrola-
da de armas já levou ao 
aumento da violência e 
de roubos na Ucrânia. 
Ele, que é aliado do pre-
sidente russo Vladimir 
Putin, afirmou que pes-
soas inocentes estão sen-
do mortas no país. “Por 
que vocês estão silencio-
sos a esse respeito?”, ques-
tionou Rybakov, defen-
dendo que os ucranianos 
estão matando civis es-
trangeiros.

Rybakov pediu  ain-
da que a Ucrânia abra um 
corredor humanitário 
para que pessoas possam 
sair do país pela frontei-
ra com Belarus. Segundo 
ele, a fronteira belorus-
sa está aberta. Ele disse, 
também, que lamenta as 
mortes e que só as nego-
ciações podem resolver o 
conflito.

Civis atacados
A embaixadora dos 

Estados Unidos na ONU, 
Linda Thomas-Green-
fied, afirmou que a guer-
ra foi decisão de um úni-
co homem, Putin. E disse 
que a Rússia está atacan-
do civis e que, enquanto 
o Conselho de Segurança 
discutia a paz [na semana 
passada], Putin começava 
a guerra. “A Rússia bom-
bardeou orfanatos, hospi-
tais, jardins de infância, 
espalhou fome”. Linda 
agradeceu aos países que 
estão recebendo refugia-
dos da Ucrânia.

O embaixador da Ucrâ-
nia na ONU, Sergei Kislit-
sia, afirmou que o povo 
ucraniano “luta enquanto 
é bombardeado”. Ele agra-
deceu a união e o apoio aos 
refugiados ucranianos e 
disse que as tropas rus-
sas estão cometendo cri-
mes contra a humanida-
de, “crimes tão bárbaros 
que é difícil compreender. 
Ucranianos estão sendo 
mortos por mísseis e ou-
tros tipos de armas. Nós 
não provocamos essa es-
calada de tensão. Crimes 
internacionais continuam 
sendo cometidos na Ucrâ-
nia. Isso é um erro. A mal-
dade nunca vai parar, vai 
avançar e avançar. Preci-
samos evitar que os rus-
sos vão adiante”.

Os países que vota-
ram contra a resolução da 
ONU foram a Rússia, Bie-
lorrússia, Síria, Coreia do 
Norte e Eritreia.

Em sessão extraordinária, 141 países votaram a favor da resolução, cinco votaram contra e 35 se abstiveram

ONU condena ataque russo à Ucrânia
guerra no leste europeu
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Antônio 
Guterres, 
secretário da 
ONU, disse 
que a decisão 
repete uma 
verdade 
central, “que 
o mundo 
quer o fim do 
sofrimento na 
Ucrânia”

Marieta Cazarré 
Agência Brasil

A Rússia aumentou 
o cerco a Kiev e deve in-
tensificar a ação mili-
tar para tentar tomar a 
capital da Ucrânia nas 
próximas horas. En-
quanto isso, o centro de 
Kharkiv voltou a ser in-
tensamente bombardea-
do pela artilharia rus-
sa na manhã de ontem 
(madrugada pelo horá-
rio de Brasília). Ataques 
aéreos causaram mor-
tes em pelo menos duas 
cidades entre a noite 
de terça e a madruga-
da de quarta, enquan-
to tropas russas conti-
nuavam a avançar pelo 
país. Segundo militares 
russos, Kherson, no sul 
da Ucrânia, foi tomada.

Em meio às críticas 
do presidente ucrania-
no, Volodmir Zelens-
ki, sobre a escalada dos 
ataques em áreas urba-

nas populosas - o que 
foi definido por Zelens-
ki como “uma campa-
nha flagrante de terror” 
-, bombardeios russos 
mataram pelo menos 21 
pessoas e feriram mais 
de 110 apenas em Khar-
kiv, segunda maior cida-
de do país, nas últimas 
24 horas, de acordo com 
o governador regional 
Oleg Synegubov. Áreas 
residenciais e o prédio 
da administração regio-
nal foram atingidos por 
mísseis russos, segundo 
os ucranianos.

Relatos da impren-
sa da Ucrânia apontam 
que alertas sobre ata-
ques aéreos foram emi-
tidos durante toda a ma-
drugada em diferentes 
cidades do país. Em 
Kiev, Chernihiv, Sumy, 
Pyryatyn, Myrhorod e 
Dnipro, os moradores 
foram aconselhados a 
buscar abrigo.

Aumenta cerco a Kiev

Economia da 
Rússia foi 
esmagada

“Estamos destruindo 
a economia da Rússia en-
quanto ela está destruindo 
nossas cidades”, afirmou 
ontem o ministro das Rela-
ções Exteriores da Ucrânia, 
Dmytro Kuleba. Em en-
trevista coletiva, ele disse 
que vários países preten-
dem parar suas atividades 
na Rússia. “Apple, Google, 
HP, Tesla, BMW, Merce-
des, Porsche, Ford, Chevro-
let, Audi, Visa, Mastercard. 
Todos esses gigantes vão 
sair do mercado russo. E eu 
acho que isso vai acontecer 
nos próximos dias”, disse.

Kuleba lembrou ainda 
que durante a última se-
mana, desde o início da 
invasão da Ucrânia, a eco-
nomia da Rússia foi es-
magada por sanções de 
muitos países. “E nós não 
vamos parar. Vamos asfi-
xiar a economia da Rús-
sia e vamos pressionar até 
que paremos a guerra e li-
vremos a Ucrânia”.

O chanceler ucraniano 
anunciou que está criando 
um site especial para dar 
visibilidade às atrocidades 
da invasão russa. “Será um 
arquivo que vai registrar o 
genocídio russo do povo 
ucraniano”, disse.

Kuleba disse que “con-
seguimos aprovar a deci-
são de desligar os bancos 
russos do sistema inter-
nacional de Swift [do in-
glês, Sociedade de Teleco-
municações Financeiras 
Interbancárias Mundiais]. 
Todos os grandes bancos 
russos, que trazem estabili-
dade para a economia rus-
sa, serão desligados. Isso 
vai acontecer nos próximos 
dias. O dinheiro, as transa-
ções que usam esse sistema 
terão sangue dos nossos 
soldados, das nossas mu-
lheres e crianças que mor-
reram das armas nas mãos 
dos russos”.

Kuleba ainda questio-
nou o fato de a Rússia ter 
um assento no Conselho de 
Segurança da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
com poder de veto, e disse 
acreditar que o país deve 
perder essa prerrogativa.

O diretor-geral da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
afirmou ontem que está “mui-
to preocupado”, pois o órgão re-
cebeu vários relatos de ataques 
a hospitais e a profissionais de 
saúde na Ucrânia, sendo que um 
foi confirmado. Adhanom desta-
cou que está buscando manei-
ras de acessar oxigênio de paí-
ses vizinhos e de fornecê-lo com 
segurança para a Ucrânia, além 
de outros suprimentos médicos, 
como remédios.

De acordo com ele, antes do 
conflito, a Ucrânia experimen-

OMS relata bombardeios contra hospitais 

O presidente da Ucrânia, Vo-
lodymyr Zelensky, afirmou on-
tem, em um vídeo divulgado 
em seu canal do Telegram, que 
o mundo está se fechando para 
a Rússia. “O mundo moderno 
vai se fechar para eles. Bens rus-
sos estão deixando as pratelei-
ras das lojas ao redor do mundo. 
Bancos russos estão se desco-
nectando do sistema global. Ci-
dadãos russos estão perdendo 
suas poupanças, perdendo pers-
pectivas. Mães russas estão per-
dendo seus filhos em um país 
estrangeiro. Pense nesse núme-
ro: quase seis mil russos mor-
reram. Isso sem contar as per-
das da noite passada. Isso para 

Quase seis mil russos morreram na guerra

Letícia Simionato 
Agência Estado

Oxigênio
A organização está 

buscando maneiras de 
acessar oxigênio 

de países vizinhos e 
de fornecê-lo com 
segurança para a

 Ucrânia

tou um recente aumento de ca-
sos de Covid-19, sendo que o país 
tem taxas baixas de cobertura 

vacinal. “Casos de Covid-19 es-
tão diminuindo no mundo in-
teiro, mas ainda é cedo para co-
memorar que vencemos a luta 
contra o vírus”, afirmou o dire-
tor-geral da OMS.

O diretor executivo da or-
ganização, Michael Ryan, disse 
que o primeiro envio de supri-
mentos médicos à Ucrânia che-
garia ontem ao país. Segundo 
Ryan, a OMS está preocupada 
em manter o sistema de saúde 
da Ucrânia funcionando bem, 
mesmo com a escalada do con-
flito. “Pedimos que a Rússia re-
considere sua posição diante do 
sofrimento dos ucranianos”, so-
licitou o diretor durante coleti-
va de imprensa.

Marieta Cazarré  
Agência Brasil

que?”, questionou o mandatário.
Zelensky disse ainda que os 

russos querem apagar a história 
do país. “Eles não sabem nada 
sobre nossa capital, sobre nossa 
história. Mas todos eles têm or-
dens para apagar nosso país, apa-
gar todos nós. No primeiro dia 
da guerra, Uman foi brutalmen-
te bombardeada, onde dezenas 
de milhares de judeus vêm to-
dos os anos para rezar. Depois, 
Babyn Yar, onde dezenas de mi-
lhares de judeus foram executa-
dos. Me dirijo a todos os judeus 
do mundo: vocês não veem o que 
está acontecendo? É por isso que 
é tão importante que milhões de 
judeus ao redor do mundo não 
fiquem em silêncio agora. O na-
zismo nasce do silêncio. Então 
gritem sobre o assassinato de ci-

dadãos. Gritem sobre o assassi-
nato de ucranianos”, disse.

O presidente ucraniano disse 
ainda que os russos seguem bom-
bardeando as cidades do país, 
atingindo civis, população que 
é pacífica. E disse que a Ucrânia 
conseguiu reunir um apoio inter-
nacional em um novo nível, res-
saltou o apoio da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (Otan) 
e de milhares de europeus.

O prefeito de Kiev, Vitali 
Klitschko, afirmou que o alvo 
dos russos é a capital da Ucrâ-
nia. “Vemos quantas forças rus-
sas vão de Belarus, do norte e do 
leste, muitos quilômetros de tan-
ques se movendo para a capital 
da Ucrânia. Neste momento es-
tamos preparados para defender 
a nossa cidade”.

Marieta Cazarré  
Agência Brasil - Brasília

O Itamaraty anunciou a 
abertura de dois postos de aten-
dimento consular para “aperfei-
çoar os mecanismos emergen-
ciais de assistência aos cidadãos 
brasileiros que buscam deixar a 
Ucrânia”. 

Os locais vão auxiliar na 
emissão de documentos de via-
gem e na “retirada, ordenada e 
segura”, de brasileiros do terri-
tório ucraniano.

Postos
Um dos postos fica na cidade 

de Lviv, perto da fronteira com a 
Polônia, país para onde os bra-
sileiros, em grande parte, estão 
se dirigindo. 

O outro fica em Chisinau, ca-

Itamaraty ajuda na saída de brasileiros 
Karine Melo 
Agência Brasil

pital da Moldávia. Essa base vai 
facilitar a assistência a brasilei-
ros que buscam sair da Ucrânia 
pela  Romênia, em razão do con-
flito com a Rússia.

A resolução da ONU não tem força para pôr fim à guerra, mas tem poder político grande e evidencia o isolamento russo

Foto: Evan Schneider/ONU

Postos
O Itamaraty  abriu 

dois postos de 
atendimento consular 

para “aperfeiçoar 
os mecanismos 

emergenciais de 
assistência a brasileiros 

que buscam deixar a 
Ucrânia” 

Casos de emergência
“Por força da deterioração da 

situação de segurança em Kiev, 
embaixadas de vários outros 
países têm igualmente estabe-
lecido missões de apoio fora da 
capital da Ucrânia, sobretudo na 
cidade de Lviv”, disse o Itama-
raty, em nota emitida na noite 
de quarta-feira (1º).

“Em casos de emergência, o 
plantão consular brasileiro pode 
ser contatado pelo número de te-
lefone +55 61 98260-0610”, acres-
centou. 

A embaixada em Kiev, na 
Ucrânia, lembrou o Ministério 
das Relações Exteriores, con-
tinua transmitindo orienta-
ções aos brasileiros por meio 
de mensagens no site, na pági-
na no Facebook e por um gru-
po no Telegram.

Agência Estado
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As estratégias disruptivas criam grandes 
possibilidades e oportunidades para 
melhorar o presente e o futuro da 

humanidade. É possível expandir o potencial 
humano através do bom uso da tecnologia, da 
criatividade e do conhecimento.

As pessoas que unem o seu “mindset” ou modelo 
mental com a sua criatividade são reconhecidas 
pelos seus resultados e a sua determinação 
para transformar a realidade ao seu redor.
São profissionais que estudam e se reinventam, 
continuamente, tornando-se cada dia melhor.

Uma forma de pensar exponencialmente é 
pensar globalmente e não se limitar a pensar 
localmente. Pensamentos geram sentimentos, que 
geram ações, que geram resultados. Desenvolver o 
pensamento sistêmico é um dos mais importantes 
atos do empreendedor criativo, pois contribui para 
as melhores estratégias e soluções inovadoras. 

Inovar com criatividade é uma das formas 
de validar resultados e se manter relevante 
no mercado. É a capacidade de transformar 
uma iniciativa, gerando impacto exponencial e 
disruptivo. Outra maneira de inovar é trabalhar em 
redes de colaboração, conectar ideias, produtos 
e serviços, para aumentar a escalabilidade da 
empresa. Quanto mais escalável for o seu negócio, 
mais investimentos poderá atrair. A impressão 3D e 
a inteligência artificial são exemplos de tecnologia 
exponencial que já estão impactando os negócios 
e as diversas áreas do mercado, inclusive a área 
da educação e da saúde.

Mais de 90% das empresas brasileiras são 
micro e pequenos negócios que, semelhantes 
às grandes empresas, precisam incorporar 
a transformação digital, com vantagens e 
diferenciais competitivos, porque são menos 
burocráticas, mais flexíveis e têm mais 
possibilidades de implementar uma gestão 
exponencial,capaz de impactar positivamente, com 
soluções para mercados e geração de negócios.

Os empreendedores e os profissionais são 
os que transformam as suas organizações e 
contribuem para a evolução da sociedade. O 
mindset juntamente com o propósito e a criatividade 
traz resultados transformadores e escaláveis para 
as empresas, porque o propósito inspira pessoas e 
profissionais a transformarem ideias em negócios.  
É o mindset que determina os nossos pensamentos, 
comportamentos e atitudes, para destravar as 
possibilidades de recursos escassos e focar em 
recursos abundantes, que são bens intangíveis 
essenciais para a economia criativa.

Vale ressaltar que o uso de dados e sistemas 
contribui muito para nortear as decisões e criar as 
soluções mais importantes para as organizações. 
Basta perceber a mudança de hábitos de consumo 
dos clientes, que faz com que produtos, serviços e 
processos mudem continuamente para atender a 
essa demanda oscilante.

Os novos negócios são aqueles que utilizam 
modelos de gestão, cujos objetivos e metas estão 
alinhados ao seu propósito de crescimento e à 
análise de resultados. Profissionais que têm perfil 
para liderar e inspirar pessoas ou liderar projetos e 
processos certamente serão mais valorizados para 
compor as equipes engajadas e multidisciplinares 
das organizações do século XXI.

A criação de novos produtos é uma necessidade 
cada vez maior para as empresas atenderem às 
demandas do mercado, por isso é preciso abrir a 
janela da imaginação criadora para acompanhar 
as mudanças, enxergar novas alternativas 
diante do surgimento de diferentes tecnologias 
exponenciais, de situações e fenômenos, ainda 
incompreensíveis, dos novos tempos. 

As melhores soluções geralmente vêm de 
pessoas que não são especialistas da área, 
mas que trazem uma nova perspectiva para 
solucionar problemas e inovar produtos e 
processos. Atualmente, a pequena empresa tem 
capacidade incomparável de se adaptar e agilizar 
as mudanças, o que há décadas seria privilégio, 
apenas das grandes empresas. A capacidade de 
armazenar e gerenciar informações ilimitadas na 
nuvem, coloca as pequenas empresas com igual 
vantagem das grandes empresas. Da mesma 
forma, as diversas ferramentas de análise de 
dados, que oferecem às empresas de todos os 
tamanhos a possibilidade de compreender seus 
mercados. Outra vantagem da pequena empresa é 
ter uma pequena equipe focada, que pode assumir 
riscos maiores do que as grandes organizações.

Com a publicação, na últi-
ma sexta-feira (25), do decre-
to federal que permite a re-
dução das taxas do Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI), criou-se expectativa 
no comércio paraibano de que 
as vendas do estado sejam ala-
vancadas nos próximos me-
ses. Para a maioria dos pro-
dutos, a redução foi de 25%,  
mesmo assim, especialistas 
apontam que as chances de 
repercussão positiva na eco-
nomia são incertas.

A medida baixou a alíquo-
ta de grande parte dos produ-
tos industrializados, como os 
da linha branca e veículos. Há 
produtos que tiveram redu-
ção de 18,5% no IPI, caso, por 
exemplo, de algumas catego-

rias de veículos automotores. 
Com a diminuição tarifária, 
um automóvel com motor de 
até 1.000 centímetros cúbicos 
passa a ter percentual tarifá-
rio de 5,7%. Antes, esse encar-
go era de 7%.

Doutorando em Economia 
pelo Laboratório de Inteligên-
cia Artificial e Macroecono-
mia Computacional da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(Labimec/UFPB), Cássio dos 
Anjos explica que o IPI afe-
ta a maioria da população. A 
alíquota depende do produ-
to e o valor do IPI é calculado 
pelo valor da operação (preço 
do produto e frete) multiplica-
do pela alíquota do produto. 

“Normalmente a empresa 
consegue embutir o custo des-
se imposto no valor final do 
produto, com repasse de cus-
tos. Com a redução do IPI te-

mos menor custo e a redução 
no valor final dos produtos”, 
observa Cássio ao destacar 
que ainda não é possível afir-
mar se este impacto será efe-
tivo ou não para a economia. 

Um dos fatores para esta 
incerteza é o atual conflito 
que acontece na Europa e afe-
ta, direta ou indiretamente, os 
vetores da inflação. “Vale lem-
brar que em 2009 já tivemos 
uma redução parecida, com 
uma política pensada para 
durar três meses, uma vez 
que seu efeito é quase ime-
diato. Porém, anos mais tar-
de, quando a estratégia foi en-
cerrada, o preço dos produtos 
voltaram a aumentar”, recor-
da Cássio.

Aguardada pelo designer 
gráfico Levi Alves, a redução 
do IPI poderá vir acompanha-
da do tão sonhado transporte 

próprio. “Estou juntando di-
nheiro, mas está tudo muito 
caro. Tomara que esse ano eu 
possa comprar a moto”, diz o 
designer, que espera comprar 
o veículo desde o ano passado. 

Após a divulgação do de-
creto, a Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI) come-
morou a medida. De acordo 
com a entidade,  a indústria é 
o setor sobre o qual há maior 
incidência de tributos no Bra-
sil. Em seu posicionamento, a 
CNI confirmou, ainda, a ten-
dência de queda nos preços de 
produtos industriais.

Em nota, a Federação Na-
cional do Fisco Estadual e Dis-
trital (Fenafisco) lamentou o 
corte no IPI por considerar 
falacioso o argumento do go-
verno de que a medida tende 
a beneficiar o consumidor fi-
nal e a estimular a economia.

Após o feriado do Carna-
val, as agências bancárias re-
tomaram as atividades nor-
malmente após o meio-dia 
de ontem. Em locais onde as 
agências fecham antes das 
15h, o atendimento ao públi-
co foi antecipado a fim de ga-
rantir, pelo menos, três horas 
de funcionamento. Apesar da 
retomada, não houve grande 
movimentação em agências 
da capital paraibana, princi-
palmente, levando em consi-
deração que os pagamentos 
dos Estado e Município foram 
antecipados e realizados en-
tre os dias 23 e 25 de fevereiro.

No Centro de João Pessoa 
e em alguns bairros da zona 
sul da cidade, como Bancá-
rios e Geisel, o fluxo de pes-
soas nas agências bancárias 
era baixo e não fugiu da nor-
malidade. Apenas em algu-
mas agências do Banco do 
Brasil alguns funcionários 
mencionaram uma deman-
da um pouco maior, confor-
me informações do Sindicato 
dos Bancários.

Considerando que ontem 
foi o primeiro dia útil do mês 
de março e a retomada do 
funcionamento dos bancos 
representa a volta dos saques 
de pagamentos como do se-
guro-desemprego ou Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS), as expectativas 
eram de que houvesse aglo-
meração em boa parte dos 
pontos bancários.

Adan Cavalcante, criador 
de conteúdo e jornalista, es-
teve em algumas agências do 
Bradesco, Itaú e Caixa Eco-
nômica Federal na semana 

Consumidores adiam compras, mas reflexo da medida não supera a inflação

Redução do IPI deve ter 
pouco impacto nos preços

imposto menor 

Movimentação nas agências bancárias de 
JP é tranquila após o feriado de Carnaval

atendimento retomado
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passada e reparou nas aglo-
merações e filas. “Eu fui fa-
zer pagamento e saques. Nas 
duas agências da Caixa que 
eu fui, na Epitácio Pessoa e 
no bairro da Torre, tinham 
filas imensas. O que me sal-
vou foi que eu preferi usar o 
autoatendimento. Já no Itaú, 
em Mangabeira, também ha-
via fila e, para alguns paga-
mentos, eu preferi a lotérica, 
que também tinha fila, mas 
era menor”, comentou.

O presidente do Sindica-
to dos Bancários da Paraíba 
(Bancários PB), Lindonjhon-
son Almeida, acredita que o 
movimento seja mais intenso a 
partir de hoje, pois muitas pes-
soas ainda estavam viajando e 
aproveitaram a quarta-feira de 
cinzas para retornar, deixando 
as pendências para resolver de 
forma mais tranquila do dia 
seguinte em diante.

Agências localizadas em João Pessoa não registraram maior fluxo de clientes na volta do feriado

Foto: Marcos Russo

A volta dos atendimen-
tos bancários à normalidade 
também representa o retor-
no dos pagamentos do FGTS, 
do seguro-desemprego e do 
abono salarial do Programa 
de Integração Social (PIS) e 
Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Pú-
blico (Pasep).

Em relação ao FGTS, um 
novo público foi liberado 
para fazer a retirada do sa-
que-aniversário. Os nascidos 
em março podem, desde o 
dia 1º, fazer a retirada do be-
nefício até o dia 31 de maio. 
Os nascidos em janeiro e fe-
vereiro ainda podem tirar 
o dinheiro até os dias 31 de 
março e 29 de abril, respec-
tivamente.

O economista Cássio Be-

sarria relembra que o saque
-aniversário do FGTS é vo-
luntária. “A adesão a essa 
modalidade de uso do sa-
que-aniversário do FGTS é 
voluntária e cabe ao traba-
lhador optar por essa fun-
cionalidade”, afirmou.

Quanto ao PIS 2022, o ca-
lendário prevê que o próxi-
mo público, dos nascidos em 
julho, devem receber o di-
nheiro no dia 15 deste mês. 
Para o mesmo dia, também 
estão previstos os pagamen-
tos do Pasep para os funcio-
nários que tenham o final 6 
no número de inscrição do 
programa; aqueles com final 
7 recebem no dia 17 de mar-
ço, os com final 8 recebem 
em 22 de março e com final 9 
receberá no dia 24 deste mês. 

Calendário FGTS e PIS/Pasep



A partir da semana que vem, o 
Governo Federal lançará uma sé-
rie de medidas econômicas para 
impulsionar a economia, que ain-
da sofre com as consequências da 
pandemia de coronavírus. São me-
didas que, se bem-sucedidas, po-
dem ajudar na tentativa de reelei-
ção do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, embora uma fonte 
da equipe econômica, ouvida pela 
reportagem, afirma que não têm 
relação com as eleições.

Uma das medidas foi adianta-
da na última terça-feira (1º), pelo 
ministro Paulo Guedes (Econo-
mia) a investidores em Nova York. 
Segundo o ministro, estrangeiros 
que adquirirem dívidas priva-
das (títulos de empresas) no Bra-
sil passarão a ter isenção tributá-
ria, numa espécie de equivalência 
ao que já ocorre no mercado do-
méstico.

A intenção, conforme a fonte, é 
a de aproveitar o “caldo” de liqui-
dez que ainda existe no mercado 
internacional antes que os bancos 
centrais das principais economias 
do mundo elevem os juros, como 
reação ao aumento da inflação, o 
que deverá desviar o destino dos 
recursos a outras modalidades de 
aplicação.

O impacto da medida está sen-
do avaliado em R$ 150 milhões de 
forma anualizada, considerando a 
estimativa atual de fluxo.

Segundo uma outra fonte, a ex-
pectativa é a de que esse fluxo, no 
entanto, suba com a medida, mas 
não há projeção para um novo ce-
nário. Por enquanto, os técnicos 
ainda se debruçam sobre a exi-
gência da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF) de se obter uma fonte 
alternativa de receitas quando se 
abre mão de uma já estabelecida.

A avaliação no governo é que, 
num momento em que a Rússia 
está economicamente isolada, por 
conta da invasão da Ucrânia, há a 
perspectiva de que investidores 
olhem para o Brasil como um “país 
equivalente” e se sintam mais in-
centivados a aportar recursos no 
país. Atualmente, os investimen-
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O consumo total de gás na-
tural no Brasil alcançou 76 mi-
lhões de metros cúbicos/dia na 
média acumulada no ano passa-
do, alta de 28,8% na comparação 
com a média acumulada de 2020, 
quando foram consumidos 59 
milhões de metros cúbicos/dia, 
informou a Associação Brasileira 

das Empresas Distribuidoras de 
Gás Canalizado (Abegás). Os da-
dos fazem parte de levantamento 
estatístico mensal da Abegás com 
distribuidoras de todo o país.

Em 2021, o principal destaque 
foi o despacho termelétrico, im-
pulsionado pela maior crise hí-
drica dos últimos 91 anos, tota-
lizando 33,9 milhões de metros 
cúbicos/dia na média acumula-
da, ante uma demanda de 22,4 

milhões de metros cúbicos/dia, 
em média, ao longo de 2020, in-
dicando crescimento de 51,7%.

Fora a geração elétrica, o seg-
mento industrial também mos-
trou força, observou a Abegás, 
com alta de 15% em relação a 
2020, saindo da média de 25,6 
milhões de metros cúbicos/dia 
em 2020 para o total de 29,5 de 
metros cúbicos/dia na média do 
acumulado de 2021.

Consumo de GNV
Todos os demais segmentos  

que fizeram parte do levanta-
mento feito pela Abegás tiveram 
movimento de alta no ano passa-
do, com destaque para a recupe-
ração do consumo de GNV, uma 
variação positiva de 15,4%, e do 
segmento comercial, com mais 
15,5%. Já o consumo do segmen-
to residencial avançou 2,7%, in-
formou a associação.
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Valor da UFR-PB 
de março é 
atualizado para 
R$ 59,57

O valor da Unidade Fiscal de Re-
ferência do Estado da Paraíba, que 
figura na legislação sob a forma 
abreviada de UFR-PB, foi atualiza-
do para R$ 59,57 neste mês de mar-
ço. A portaria com a nova UFR-PB 
foi publicada no Diário Oficial Ele-
trônico da Secretaria de Estado da 
Fazenda (DOe-Sefaz).

De acordo com a legislação es-
tadual, as importâncias fixas cor-
respondentes a multas, limites 
para fixação de multas ou a limi-
tes de faixas para efeito de tribu-
tação serão expressas por meio da 
UFR-PB. 

Base de cálculo
A unidade serve de base in-

clusive para para calcular as mul-
tas provenientes de autuações, e 
é atualizada mensalmente pela 
variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), que é 
calculado pelo IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística). 
O IPCA do mês de janeiro de 2022 
registrou alta de 0,54%, índice que 
foi aplicado na atualização da UFR
-PB neste mês de março.

demanda maior

Consumo de gás natural cresce 28,8% em 2021, 
mostra levantamento da Abegás em todo o país

Medidas visando atrair investidores devem começar a ser anunciadas de forma “fatiada” na próxima semana 

Governo prepara pacote de bondades
incentivo econômico

Célia Froufe e Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Denise Luna 
Agência Estado

Em meio à invasão da Ucrânia 
pela Rússia e a decisão do governo 
de baixar o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) em 25%, a me-
diana apurada para IPCA, índice de 
inflação oficial, de 2022 avançou pela 
sétima semana consecutiva no Rela-
tório Focus, cada vez mais distante 

do teto da meta deste ano (5,0%). No 
relatório divulgado ontem pelo Ban-
co Central, a previsão mediana para 
2023 também voltou a subir margi-
nalmente e a de 2024 seguiu aumen-
tando, em sinal de desancoragem em 
relação à meta.

A estimativa para este ano avan-
çou de 5,56% para 5,60%, de 5,38% 
há um mês. O objetivo a ser perse-
guido pelo Banco Central em 2022 

é de 3,50%, com tolerância de 2,0% 
a 5,0%. Ou seja, o Boletim Focus se-
gue indicando o segundo ano con-
secutivo de rompimento da meta, 
após o desvio de 4,81 pontos por-
centuais do IPCA de 2021 (10,06%).

Com o impacto do conflito no 
Leste Europeu sobre os preços in-
ternacionais de petróleo, o forne-
cimento de fertilizantes e também 
sobre o funcionamento das cadeias 

globais de produção, a avaliação de 
especialistas é de aumento da pres-
são sobre a inflação brasileira. Por 
outro lado, a redução do IPI tende a 
aliviar o IPCA.

No Boletim Focus, a expectativa 
para o IPCA em 2023 teve elevação 
de 3,50% para 3,51%, acima do cen-
tro da meta (3,25%, banda de 1,75% 
a 4,75%). A mediana era 3,50% há 
quatro semanas.

para este ano

Mercado avalia reflexo do conflito na Ucrânia e 
eleva para 5,6% previsão de inflação no Brasil 
Thaís Barcellos 
Agência Estado

tos em dívida privada são taxados 
em 15% no país, enquanto as com-
pras de títulos do Governo Fede-
ral são isentas de impostos.

Pacote fatiado
A medida vem em um “pacote 

fatiado” que deve ser apresentado 
pouco a pouco. Para o mercado de 
crédito interno, os estudos apon-
tam para medidas voltadas para 
companhias com faturamento de 
até R$ 300 milhões, em um total 
de R$ 100 bilhões. A reabertura 
do Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) está 
prevista para estrear a fila de me-
didas de bondades da próxima 
semana.

Há também a redução de 25% 
do Imposto sobre Produtos Indus-
trializados (IPI), já anunciada, e o 

compromisso já feito com a Orga-
nização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE) de 
zerar a alíquota do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF).

Naquela ocasião, o secretário 
de Assuntos Econômicos Interna-
cionais do Ministério da Econo-
mia, Erivaldo Gomes, havia pre-
visto que o decreto presidencial do 
IOF seria assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro este mês. Perto do 
cronograma projetado, os técnicos 
ainda sofrem em buscar receitas 
do IOF que devem supridas de for-
ma permanente com outras fon-
tes, como determina a LRF. A Re-
ceita Federal estimou que até 2029, 
a renúncia fiscal acumulada será 
de R$ 7 bilhões. No caso do IPI, 
os municípios já falam em buscar 
com o Congresso forma de com-
pensar perdas com essas receitas.

No pacote, que deve ser di-
vulgado aos poucos, para man-
ter um viés positivo no noticiário, 
em contraponto a notícias negati-
vas que devem vir com o confli-
to geopolítico - principalmente a 
avaliação inicial de que a inflação 
deverá ficar ainda mais difícil de 
ser domada - estão os saques no 
valor de até R$ 1 mil do Fundo 
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). A ideia é beneficiar 40 
milhões de pessoas. Esta deve ser 
a segunda medida a ser anuncia-
da pelo governo.

Em parceria com o Ministério 
do Meio Ambiente, a Economia 
também deve lançar medidas com 
“pegada verde”, que inclui finan-
ciamento para projetos sustentá-
veis e novas direções para a cria-
ção de um mercado de créditos 
de carbono.

n 

Governo quer 
aproveitar 
isolamento 
econômico da 
Rússia para fazer 
investidores 
olharem o Brasil 
como um “país 
equivalente” e 
se sentirem mais 
incentivados a 
aportar recursos 
no país

Presidente Jair Bolsonaro (esq.) e o ministro Paulo Guedes pretendem divulgar medidas aos poucos para manter um viés positivo no noticiário nacional

Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
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O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar (CERH) 
ampliou os serviços para 
atuar também nos cuida-
dos maternos e neonatais. 
Agora, o complexo está re-
gulando leitos na linha ma-
terno-infantil, tornando o 
processo mais rápido e se-
guro. O intuito é centralizar 
as solicitações e comunicar-
se com as demais centrais de 
regulação de leitos munici-
pais de João Pessoa e Cam-
pina Grande de forma a dis-
ponibilizar o leito para as 
usuárias em tempo oportu-
no. A iniciativa visa organi-
zar o fluxo e reduzir os índi-
ces de mortalidade materna 
na Paraíba.

Com a nova orientação, 
todas as solicitações de lei-
tos da obstetrícia e neona-
tologia são encaminhadas 
para a CERH, que irá orde-
nar o acesso das usuárias 
aos estabelecimentos onde 
elas poderão ser atendidas. 
De acordo com o secretário 
de Saúde da Paraíba, Geral-
do Medeiros, a unificação 
do fluxo de regulação tor-
nará o processo mais equâ-
nime, seguro e oportuno, 
pois poderá prestar a as-
sistência aos casos graves o 
quanto antes. 

“Esse é um compromisso 
assumido no Plano de Go-
verno e a meta é diminuir 
drasticamente o índice de 
mortalidade materna no es-
tado. Com a implantação da 
Central de Regulação para 
pacientes Covid-19 no início 
da pandemia, tivemos êxito 
no controle de leitos e fluxo 
das solicitações das interna-
ções. A função da regulação 
é priorizar os casos mais ur-
gentes e ter o conhecimento 
das situações de forma mais 
ampla”, frisa. 

O secretário explica que, 
anteriormente, o fluxo era 
fragmentado, com estabe-
lecimentos enviando soli-
citações para as maternida-
des existentes até conseguir 
um leito. Agora, os pedidos 
vão todos para o CERH, 
que procura a unidade cer-
ta, dependendo do perfil da 
usuária. A nova linha do 
complexo regulador aten-
de a obstetrícia e a neonato-
logia, com bebês até 28 dias 
de nascido.  No atendimen-
to diário, o CERH disponi-
biliza quatro médicos, três 

enfermeiros e três videofo-
nistas que trabalham em 
forma de plantão. Para os 
leitos da obstetrícia, a cen-
tral tem o apoio da Rede 
Cuidar, com obstetras e 
neonatologistas que usam a 
telemedicina para auxiliar 
os médicos dos municípios 
sobre a conduta de gestan-
tes da alta complexidade. 
Até a manhã desta quarta-
feira (2), já foram realizadas 
24 regulações, sendo uma 
da 1ª Macrorregião de Saú-
de, 14 da 2ª Macro e nove da 
3ª Macrorregião.   O Centro 

Estadual de Regulação Hos-
pitalar começou a atuar em 
março de 2020, na regula-
ção de leitos de enferma-
ria e UTI exclusivos para a 
Covid-19, em hospitais re-
ferência no tratamento da 
doença. O complexo regu-
lador funciona em contato 
direto com os municípios 
para habilitar a internação 
de pacientes com síndrome 
gripal, com necessidade de 
tratamento em rede espe-
cializada. Até o momento, 
21.298 pacientes já foram re-
gulados na Paraíba.
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Intuito é centralizar as solicitações e comunicar-se com as demais centrais de regulação de leitos municipais

Setor materno-infantil é ampliado
Centro estadual de regulação hospitalar

Sandra 
   Raquew Azevêdo

Colunista colaboradora

Para curar 
essa dor

Fotos: PB.com

Todas as solicitações de leitos da obstetrícia e neonatologia são encaminhadas para a CERH

paChamamá Coletiva de mães

Festival ocorre na Usina Cultural
No próximo domingo 

acontece o I Festival da Pa-
chamamá Coletiva de Mães, 
a partir das 15 horas na Usi-
na Cultural da Energisa, em 
João Pessoa. O evento que é 
realizado como marco de co-
memoração dos cinco anos de 
existência da Coletiva, ocorre 
também em alusão ao mês da 
mulher.

“Estamos completando 5 
anos de trajetória e renovando 
nossas forças diante da pan-
demia e de tantas crises que 
assolam nossas vidas atual-
mente. Defendemos nossos 
direitos de existência e resis-
tência, porque a vida das mães 
exige lidar com muitos desa-

fios diários.” explicou Juciane 
de Gregori, integrante da arti-
culação da Coletiva, psicóloga 
e mãe de Iuna.

Nesse cenário de comemo-
ração, surgiu a ideia de reali-
zar o “I Festival Pachamamá: 
Maternância é (r)evolução”, a 
partir de uma parceria inédita 
com a Usina Cultural Energisa. 
O evento terá a entrada gratui-
ta e contará com muitas atra-
ções culturais, como música, 
circo, literatura, além da feira 
de economia criativa, e o espa-
ço para as crianças, uma carac-
terística dos eventos presen-
ciais realizados pela Coletiva.

Segundo Carolina Porto, 
integrante da articulação da 

coletiva, produtora cultural e 
mãe de Yáomi, o Festival sur-
giu com a ideia de criar um 
espaço de acolhida, diversão 
e lazer para mães e crias, que 
pudesse favorecer economica-
mente as mamas. 

A Pachamamá é uma rede 
de acolhimento, apoio, produ-
tividade e articulações afetuo-
sas e políticas, que surgiu em 
2017 na cidade de João Pes-
soa, através de um grupo de 
WhatsApp, onde se organi-
zam mães com especificida-
des diversas e plurais com o 
intuito de promover (re) evo-
lução na micropolítica da ci-
dade Parahyba.

São desenvolvidos espa-

ços de formação, trocas e aco-
lhimento, afim de trazer para 
reflexão pautas pertinentes e 
caras às maternâncias e in-
fâncias, promove espaços de 
economia criativa/empreen-
dedorismo materno.

Local
Usina Cultural Energisa
Data: 06/03/2022
Hora: 15h
Entrada: Gratuita

programa de estágio

Energisa busca talentos em 11 estados
Trilha de conhecimento ali-

nhada com o mundo trabalho 
para transformar a visão de es-
tudante em visão de negócio. 
Esse é o principal diferencial do 
Programa de Estágio do Grupo 
Energisa, que busca novos ta-
lentos para mais de 120 vagas 
nos estados onde atua: Acre, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pa-
raná, Rio de Janeiro, Rondônia, 

São Paulo, Sergipe e Tocantins. 
As inscrições podem ser reali-
zadas até o dia 9 de março por 
meio do link https://jobs.ke-
noby.com/estagioenergisa/.

O processo seletivo da Ener-
gisa também busca ampliar a 
diversidade de suas equipes. O 
programa, com vagas em vá-
rios estados do país, quer atrair 
cada vez mais mulheres, pes-
soas com deficiência, negros, 

LGBTQIA+ e pessoas de baixa 
renda. Os candidatos podem 
buscar uma oportunidade nas 
áreas de: Administração, Ciên-
cias Contábeis, Economia, Es-
tatística, Psicologia, Recursos 
Humanos, Marketing e Co-
municação, Engenharia Elé-
trica, Engenharia de Energia, 
Engenharia Civil, Engenharia 
de Automação, Direito, Tecno-
logia da Informação, Sistemas 

de Redes e de computadores e 
Técnico em Eletrotécnica.

“A Energisa acredita em 
um ambiente plural, em que 
todos possam exercer seus ta-
lentos e se desenvolver profis-
sionalmente. Buscamos can-
didatos criativos para que 
possamos desenvolver novos 
talentos”, afirma Antonio Ne-
greiros, diretor de Gente do 
Grupo.

Semana passada acordei com a notícia de 
uma nova guerra. Imediatamente lembrei 
daquele anoitecer em 2003, ao lado de 

minha mãe e filho, ainda bebê, numa atmosfera de 
guerra, dessa vez a invasão do Iraque. A guerra, 
sempre midiática, à espreita. Ainda que você não 
esteja nos territórios ocupados acaba participando 
de alguma forma. Como se não bastasse uma 
pandemia, os desabamentos, a violência e fome 
que assolam o país que você vive. Uma guerra 
narrada como sessão de cinema em casa.

Os cérebros como Hds tão saturados. Dando 
sinais de que seja verdadeiramente preciso esvaziar 
sua lixeira. As imagens da guerra devorando e 
consumindo a todos nós. Sem vilões, sem heróis. 
Uma catarse. Uma situação que traz uma sensação 
de impotência diluída em preces.

Como se não bastasse tanta dor escorrendo 
nesse mundo, imagens e mais imagens de pessoas 
refugiadas e escombros. Como se a vida da gente 
não tivesse escorregadia em algum parapeito. 
Como se não houvesse tristeza suficiente no 
mundo... 

Mesmo que a gente não esteja literalmente 
na guerra, tem momentos que precisa desenhar 
uma rota interna para poder sobreviver em tempos 
sombrios. É muito esforço lidar com questões 
profundas não ditas, que não encontram abrigo, 
e que pareçam indivisíveis. Mas há momento em 
que você se depara com pessoas desconhecidas, 
que talvez nunca vá voltar a ver. E sem que elas 
sequer imaginem, simbolicamente, com um gesto 
de solidariedade, te lançam sem imaginar um bote 
salva-vidas. “Gentileza, gera gentileza” (Arthur 
Bispo do Rosário).

Quando alguém se move espontaneamente em 
sua direção, te apoiando, sem te conhecer, sem 
querer nada de volta. Como se a generosidade 
fosse algo assim como um voo de borboletas. A 
pessoa sem sequer imaginar te desatou um nó lá 
dentro, nos lugares inacessíveis. 

Quando teu desmoronamento passa 
absolutamente imperceptível pela vida das pessoas, 
até aquelas a quem você mais ama. Aí vem um 
desconhecido numa beira de estrada e com uma 
traz uma pequena luz nos lugares obscuros. Seja da 
humanidade, seja de você mesma.

Num tempo de guerra, e de pandemia, os 
escombros parecem estar em todas as partes, seja 
qual for o território bombardeado. Por isso a gente 
tenta cultivar um jardim num deserto. Um jardim 
ecofeminista como diria algumas colegas. Plantar 
sem saber se vai mesmo acontecer aquele outono e 
primavera. 

Plantar uma semente de abacate aqui, uns ipês 
ali, devolver a Terra aquela manga doce que nutriu 
seu dia. Regar as plantas para ver se tudo que se 
perdeu pode se reencontrar ou lançar novos lugares 
à vista. Adubar do lado de fora, para ver se do lado 
de dentro o vale dos ossos secos se recompõe. 

Esquecer todas as imagens clicadas do lado 
de fora para poder realmente ver o que o lado de 
dentro quer dizer. “ Haverá um dia em que você não 
haverá de ser feliz… Felicidade é só questão de Ser. 
Quando chover deixar molhar…” (Marcelo Jeneci). E 
assim deixar seguir o sol que ainda brilha. 

O abraço amigo. A prece. A gentileza de onde 
não se espera como um gesto maior de Amor que 
te resgata. O testemunho de quem sobreviveu. O 
projeto novo de uma amiga. E nada como um dia 
atrás do outro. Lá vem o verde-esmeralda do mar 
novamente emergindo, os ventos, as chuvas… E 
lá vem você outra vez morrendo e ressuscitando. E 
contigo uma enxurrada de canções amadas, e fios 
com lampejos de vaga-lumes, que mostram que a 
vida é Luz e Mistério.

Que bom que as crianças ainda sorriem diante 
de uma guerra. Que lindo que a fantasia não as 
deixou ainda. Cantar porque a vida é um dia, como 
diria a Fernanda Takai. E continuar plantando o pé 
de alecrim, plantando os sonhos, as canções, os 
abraços.

Plantar a casinha interna, perfumada e linda, 
para a gente poder habitar. Pois “há de ser leve/
um levar suave/nada que entrave/nossa vida breve. 
Tudo que me atreve/ a seguir de fato/o caminho 
exato/ Da delicadeza/ E ter a certeza/De viver no 
afeto”(Lenine – Leve e Suave). 
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vez que a temática 
da educação 

será abordada 
na Campanha da 

Fraternidade

EDIÇÃO: J. N. Ângelo
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão

Diversidade

Entre os objetivos está refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã

CNBB foca campanha na educação 
fraternidade 2022

A Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) 
lançou oficialmente, nes-
sa quarta-feira (2), a Cam-
panha da Fraternidade de 
2022. Com o tema “Fraterni-
dade e Educação” e o lema 
bíblico “Fala com sabedoria, 
ensina com amor”, o obje-
tivo da Campanha, segun-
do a entidade, vai além dos 
problemas na educação ao 
também “refletir sobre os 
fundamentos do ato de edu-
car na perspectiva católi-
co-cristã”. “Educação é pi-
lar da paz e por isso precisa 
receber sempre mais inves-
timentos significativos de 
governantes, empreendedo-
res, instituições, todos os se-
tores”, destacou o presidente 
da CNBB, Dom Walmor Oli-
veira de Azevedo.

Pacto Educativo Global
Este ano a Campanha 

da Fraternidade é impul-
sionada pelo Pacto Educati-
vo Global, convocado pelo 
papa Francisco. Na carta 
convocação ao Pacto, o San-
to Padre apresenta elemen-
tos constitutivos de uma 
educação humanizada que 
contribua na formação de 
pessoas abertas, integra-
das e interligadas, que tam-
bém sejam capazes de cui-

dar da casa comum já que 
a “educação será ineficaz e 
os seus esforços estéreis se 
não se preocupar também 
em difundir um novo mo-
delo relativo ao ser humano, 
à vida, à sociedade e à rela-
ção com a natureza”.

Ucrânia
No mesmo dia em que 

a Igreja Católica lança sua 
principal campanha anual,  
papa Francisco também vol-
tou a fazer, durante sua au-
diência geral no Vaticano, 
nessa quarta-feira, um apelo 
em defesa da paz na Ucrâ-
nia, que há uma semana é 
alvo de uma invasão mili-
tar russa. Em sua Homilia, 
o pontífice lembrou o início 
da Quaresma e disse que as 
“orações e o jejum” dos cató-
licos serão uma “súplica de 
paz” para a Ucrânia. Além 
disso, agradeceu a um pa-
dre ucraniano que faz a lei-
tura da catequese em polo-
nês na audiência geral.

“Seus pais estão nos 
abrigos embaixo da terra 
para se proteger das bom-
bas em um lugar próximo a 
Kiev, e ele continua a cum-
prir seu dever aqui conos-
co. Estando ao seu lado, es-
taremos ao lado de todas as 
pessoas que sofrem com os 
bombardeios. Levemos no 
coração a lembrança desse 
povo”, disse o papa.

Francisco também elogiou 
a Polônia por receber refugia-
dos ucranianos. “Vocês estão 
oferecendo generosamente 
tudo o que é necessário para 
que eles possam viver digna-
mente, apesar da dramatici-
dade do momento”, ressaltou.

Educação
Essa é a terceira vez que 

a temática da educação será 
abordada na Campanha da 
Fraternidade. O tema já foi 
objeto de reflexão e ação ecle-
sial em 1982 e 1998. “A reali-
dade de nossos dias que fez 
com que o tema educação re-
cebesse destaque, um tempo 

marcado pela pandemia da 
Covid-19 e por diversos con-
flitos, distanciamentos e po-
larizações”, diz a CNBB.

Ainda segundo a entida-
de mais do que abordar outro 
aspecto específico da proble-
mática educacional, a campa-
nha vai refletir sobre os fun-
damentos do ato de educar 
na perspectiva católico-cris-
tã. Nessa perspectiva, a edu-
cação é compreendida não 
apenas com um ato escolar, 
com transmissão de conteú-
do ou preparação técnica para 
o mundo do trabalho, mas de 
um processo que envolve uma 
“comunidade” ampliada que 

inclui todos os atores: famí-
lia, Igreja, Estado e sociedade.

Histórico
A campanha da fraterni-

dade é tradicionalmente rea-
lizada pela Igreja Católica em 
parceria com instituições cris-
tãs desde a década de 1960. O 
texto-base da iniciativa é es-
crito por membros do Conse-
lho Nacional de Igrejas Cris-
tãs do Brasil (Conic) e passa 
pelo aval da direção-geral da 
CNBB. O lançamento do tema 
ocorre sempre na Quarta-fei-
ra de Cinzas, quando tem iní-
cio a Quaresma, período de 40 
dias que antecede a Páscoa.

Karine Melo 
 Agência Brasil
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Educação 
é pilar da 
paz e por 
isso precisa 
receber 
sempre mais 
investimentos 
significativos 
de 
governantes
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Papa Francisco lembrou o início da Quaresma e disse que “orações e o jejum” dos católicos serão uma “súplica de paz” 

Primeira chamada dos selecionados do Sisu segue até dia 8 
seleção unificada

Até o dia 8 de março estu-
dantes selecionados na pri-
meira chamada do processo 
seletivo do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) podem fazer 
matrícula na instituição de 
ensino na qual foi seleciona-
do. O programa permite que 
estudantes com melhores de-
sempenhos no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
conquistem vagas em univer-
sidades públicas. O Minis-
tério da Educação (MEC) re-
comenda que os estudantes 
fiquem atentos aos dias, ho-
rários e locais de atendimento 
definidos por cada instituição 
divulgadas em seus próprios 
editais.

A lista com os candidatos 
aprovados pode ser acessada 
por meio do boletim do can-

didato, na página do Sisu, nas 
instituições participantes e na 
Central de Atendimento do 
MEC, no telefone 0800-616161.

Lista de espera
Quem não foi selecionado 

nesta etapa também poderá 
manifestar interesse por meio 
da lista de espera do Sisu até 
o dia 8 de março. As institui-
ções vinculadas ao programa 
vão utilizar a listagem para 
preencher vagas que não fo-
rem ocupadas na chamada 
regular.

Para se inscrever na lista 
de espera, basta acessar o sis-
tema durante o período es-
pecificado e clicar no botão 
referente à confirmação de in-
teresse em participar da lista 
de espera. O resultado sai no 
dia 10 de março. A convoca-
ção será feita diretamente pe-
las instituições de ensino.

Critérios
O candidato ao  Progra-

ma Universidade Para Todos 
(Prouni) precisa, necessaria-
mente, ter conseguido uma 
nota superior a 450 pontos 
desde o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2020 e 
não ter zerado a nota da reda-
ção.  Para distribuição de bol-
sa integral e parcial também 
são levados em consideração 
critérios de renda familiar. 
Aqueles que têm renda fami-
liar mensal per capita de até 
1,5 salário mínimo possuem 
direito à bolsa integral. Quan-
do a renda familiar mensal 
per capita é entre 1,5 a 3 salá-
rios mínimos, a bolsa é conce-
dida parcialmente.

Vagas
O programa ofereceu para 

este semestre 221.790 vagas 
para ingresso em institui-

ções públicas de ensino su-
perior. Mais de 84,5% das 
vagas foram para as institui-
ções federais (universidades 
e institutos). As vagas dispo-
nibilizadas foram para 6.146 
cursos de graduação, em 125 
instituições públicas de ensi-
no superior.

Recomendação é em relação a datas e locais de atendimentos

Foto: Agência Brasil 

Cronograma
n Período da lista de espera: 
22 de fevereiro a 8 de março

n Matrícula: 23 de fevereiro 
a 8 de março.

n Convocação dos candidatos 
na lista de espera: 10 de março.

 Karine Melo 
Agência Brasil

INSS retoma atendimento presencial sem agendamento
a Partir deste MÊs

O atendimento presen-
cial nas agências do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS), sem necessidade de 
agendamento prévio, está sen-
do retomado gradualmente a 
partir deste mês. É o que de-
termina uma portaria publi-
cada ontem (2) no Diário Ofi-
cial da União (DOU).

Suspenso em 2020 em ra-
zão da pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), o atendi-
mento presencial nas agências 
do INSS começou a ser reto-

mado ainda no final de 2020, 
mas somente mediante agen-
damento prévio.

Com a portaria dessa 
quarta-feira, além dos pedi-
dos já agendados, as agências 
do INSS retomam também o 
chamado atendimento espon-
tâneo, realizado na triagem, 
no autoatendimento orienta-
do ou em guichê específico 
para informação ou orienta-
ção, sem necessidade de pré-
vio agendamento. O retorno 
será feito de maneira gradual 
para evitar filas externas ou 
aglomerações no interior das 
agências.

Pela portaria, deverão re-
tomar as atividades de orien-
tação sobre benefícios e ser-
viços previdenciários, bem 
como os atendimentos por 
decisão judicial; para emis-
são de senha para acesso à 
plataforma Gov.br; para aces-
so aos serviços ofertados pelo 
autoatendimento orientado, 
nas unidades participantes 
do Projeto do Novo Modelo 
de Atendimento.

Em todos os casos, deve 
ser observada a prioridade de 
atendimento prevista em lei, 
garantida ao idoso maior de 
80 anos de idade.

A portaria orienta ainda 
que, nos casos classificados 
como de “Atendimento Sim-
plificado”, de baixa complexi-
dade, e “Atendimento Espe-
cífico”, de alta complexidade, 
deverá ser feito agendamento 
do serviço, por meio da Cen-
tral 135 ou na própria agên-
cia.

O agendamento para aten-
dimento simplificado será 
realizado para os casos de 
pensão especial vitalícia da 
pessoa portadora da síndro-
me da Talidomida; pensão 
mensal vitalícia do seringuei-
ro e seus dependentes; pen-

são especial das vítimas de 
hemodiálise de Caruaru; blo-
queio/desbloqueio de benefí-
cio para empréstimo consig-
nado; alteração do local ou 
forma de pagamento; retifi-
cação de comunicação de aci-
dente do trabalho; devolução 
de documentos; entre outros.

Já para os serviços de alta 
complexidade que não estão 
disponíveis nos canais remo-
tos ou por meio de agenda-
mento específico, o atendi-
mento também poderá ser 
feito, excepcionalmente nas 
agências, nos casos de órgão 
mantenedor do benefício in-

válido impossibilitando a so-
licitação de serviços; tarefas 
concluídas com erros na in-
clusão de documentos ou re-
latórios, despacho conclusi-
vo divergente da formatação 
no sistema de benefício, en-
cerramento da tarefa por erro 
de sistema; utilização de Nú-
mero de Identificação do Tra-
balhador (NIT) de terceiro 
ou equívoco na atribuição do 
NIT do titular, dependente, 
instituidor ou representante 
legal; consulta à consignação 
administrativa; e solicitar a 
contestação de Nexo Técnico 
Epidemiológico (NTEP).

Luciano Nascimento 
Agência Brasil
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Seis
atletas representam 

o Brasil nos Jogos 
Paralímpicos 

de Inverno, que 
começam amanhã 
e vão até o dia 13

A Paraíba terá o primeiro repre-
sentante nos Jogos Paralímpicos de 
Inverno que esse ano acontecem em 
Pequim, na China, de amanhã até o 
dia 13 de março. Nascido em Juru - a 
398Km de João Pessoa -  Sertão do es-
tado, Robelson Lula, 28, vai competir 
no esqui cross-country praticado por 
atletas com algum tipo de deficiência 
física ou visual. O paraibano, 29º do 
mundo e terceiro melhor brasileiro no 
esporte, mora em São Carlos, no inte-
rior de São Paulo, há 12 anos e foi lá 
que iniciou na modalidade.

Robelson, que chegou a praticar 
natação e handebol em cadeira de 
rodas, perdeu a perna direita aos 12 
anos em decorrência de um osteo-
sarcoma, câncer que se desenvolve 
nos ossos. No esqui cross-country 
iniciou em 2018, através do projeto 
de vivência do Rollerski, da Confe-
deração Brasileira de Desporto na 
Neve (CBDN) desenvolvido no inte-
rior do estado de São Paulo, onde os 
atletas esquiam utilizando um equi-
pamento com rodinhas. Já em 2019 o 
paraibano foi considerado revelação 
do ranking nacional no para-rollers-
ki (esqui sobre rodas). Robinho está há 
apenas quatro anos praticando a moda-
lidade na neve. 

Em uma rede social, o paraibano 
que é líder do ranking do Circuito 
Brasileiro de para-rollerski e campeão 
da Etapa Brasileira de Curta Distân-
cia de esqui cross-country de 2019, fez 
uma espécie de contagem regressiva, 
externando a ansiedade e a alegria de 
estar representando o Brasil na com-
petição. “Vamos galera para a conta-
gem. Faltam 2 dias para os jogos Pa-
ralímpicos de Inverno em Beijing na 
China e a Deus só gratidão por mi-
nha caminhada até aqui”, publicou 
na manhã de ontem.

Nas paralimpíadas de inverno o 
atleta, que vai enfrentar um frio ne-

gativo, deverá  percorrer um trajeto 
que combina subidas, descidas e tre-
chos planos. Assim como no esqui 
cross-country olímpico  vence aquele 
que completar a prova em um menor 
espaço de tempo. Em uma matéria 

publicada pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro, Robelson Lula disse que a 
família está na torcida e até brincou 
com o fato de estar em contato com a 
neve. “Minha família lá na Paraíba 
pergunta bastante, pede para levar 
neve para eles lá, mas como eu levo 
neve para lá? Vai chegar tudo descon-
gelado. Mas é muito orgulho para eles 
eu estar aqui hoje”, destacou no mate-
rial publicado em primeiro de março.  
Ao todo serão seis atletas brasileiros - 
dois de São Paulo, um do Paraná, um 
da Paraíba,  um de Rondônia,  e outro 
do Rio Grande do Sul - participam do 
evento que inicia amanhã e encerra 
no próximo dia 13. É a maior delega-
ção do país na competição já que em 
Sochi 2014, o Brasil participou com 
dois atletas, e em PyeongChang 2018, 
com três. As competições se darão 
em seis esportes, sendo quatro pra-
ticados na neve (esqui alpino, esqui 
cross-country, biathlon e snowboard) 
e dois no gelo (para hóquei no gelo e 
curling em cadeira de rodas). 

Robelson Lula é o único representante da região Nordeste e vai participar na modalidade do esqui cross-country

Paraibano compete 
nos Jogos de Inverno

na china

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Robelson iniciou no 
esqui cross-country em 
2018, através do 
projeto de vivência do 
Rollerski, da Confe-
deração Brasileira de 
Desporto na Neve  
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O esqui cross country é a forma mais antiga de praticar esqui. Ele tem origem na 
Escandinávia e surgiu da necessidade de se locomover por longos trajetos cobertos por 
neve. Os primeiros registros do esporte datam do século 18, com militares da Noruega. Mas 
foi só em 1842 que o esqui, com suas diferentes modalidades, se tornou um esporte.
Nas Olímpiadas de Inverno, o evento masculino de esqui cross country apareceu pela 
primeira vez em 1924, nos Jogos de Chamonix, na França. A versão feminina só passou a 
ser disputada nas Olimpíadas em 1952, em Oslo, na Noruega. Historicamente, o esporte 
é dominado por atletas de países do norte da Europa, como Suécia, Finlândia e a própria 
Noruega.
No esqui cross country, os atletas percorrem distâncias sob duas técnicas diferentes: 
a clássica e o skating (também conhecido como estilo livre/freestyle). Na primeira, o 
esquiador desliza pela neve com os esquis paralelos, em um movimento muito semelhante 
à caminhada. Já na segunda, mais complexa e veloz em relação ao estilo clássico, o atleta 
empurra o esqui para trás e para fora, em um ângulo de aproximadamente 45 graus.
Nas competições oficiais, as técnicas de esqui cross country não são exclusivas de nenhuma 
prova ou distância. Nas Olimpíadas de Sochi de 2014, por exemplo, a largada em massa 
masculina de 50km foi disputada em estilo livre, enquanto em PyeongChang, quatro anos 
depois, a FIS (Federação Internacional de Esqui) escolheu a técnica clássica para a mesma 
prova. Há algumas disputas, no entanto, em que as duas técnicas devem ser combinadas. 
(Fonte: vocenaneve.com.br)

A modalidade

Delegação 
brasileira 
que vai 
participar 
dos Jogos 
de Inverno 
a partir de 
amanhã na 
China
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O João Pessoa Espectros 
inicia no próximo dia 6 mais 
um Tryout. O evento anual, 
realizado pela equipe parai-
bana bicampeã brasileira de 
Futebol Americano, vai sele-
cionar atletas que farão par-
te da equipe, uma das princi-
pais do país na modalidade. 
As inscrições podem ser fei-
tas pelo sympla.com.br até 
amanhã. 

“A avaliação é geral. É le-
vado em consideração ap-
tidão física, coordenação 
motora, inteligência, mas 
também vontade e dedica-
ção até porque muitas vezes 
o atleta nem tem tanta qua-
lidade física, por exemplo, 
mas devido ao empenho aca-
ba sim, evoluindo e se desta-
cando no esporte”, pontuou 
Diego Martins, presidente 
do time. 

As seletivas começam no 
dia 6 de março onde, pela 
manhã em uma academia, 
será avaliada a parte física 
do atleta e durante a tarde, 
na Vila Olímpica Parahyba, 
haverá teste de corrida, sal-
to e movimentação lateral, 
essenciais para a prática do 
Futebol Americano. Já no dia 
9, será  a vez do treino em 
campo, momento em que se-
rão avaliados os movimen-
tos em quadra e a técnica de 
cada possível atleta. Os no-
mes dos selecionados devem 
ser divulgados até o dia 12 de 
março. 

“Esperamos um núme-
ro menor de candidatos este 
ano, ainda por conta da pan-
demia. Mas também não te-

mos limites de inscrição nem 
de número de aprovados. Se 
todos os candidatos tiverem 
aptos, serão selecionados”, re-
força Diego que acredita que 
devem participar do Tryout 
cerca de 40 candidatos. 

O treinador do João Pes-

soa Espectros, Robson Sena, 
informou ainda que os trei-
nos começam logo em segui-
da, assim que divulgados os 
nomes dos escolhidos. “Os 
selecionados serão introdu-
zidos ao time e a partir daí 
a gente começa um trabalho 
de desenvolvimento deles 
para já serem incorporados 
ao time nesta temporada”. 

Poderão se candidatar 
garotos a  partir de 16 anos 
(completos até o dia da se-
letiva). Segundo o regula-
mento, menores de 18 anos 
só participarão da seletiva 
acompanhados dos  pais ou 
responsável legal. As medi-
das de segurança contra a 
pandemia estão garantidas,  
sendo admitidos apenas 
candidatos que apresenta-
rem comprovante com, pelo 
menos, duas doses de vaci-
na contra a Covid-19.

Equipe busca novos atletas e os interessados têm até amanhã para fazer a sua inscrição para a avaliação

JP Espectros fará seletiva no dia 6
futebol americano

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Quarenta
Diego acredita que 

devem participar do 
Tryout cerca de 40 

candidatos

“Esperamos um 
número menor 
de candidatos 
este ano, 
ainda por 
conta da 
pandemia. 
Mas também 
não temos 
limites de 
inscrição, nem 
de número de 
aprovados. 
Se todos os 
candidatos 
tiverem 
aptos, serão 
selecionados”

Diego Martins

Diego Martins 
informou que garotos 
a partir de 16 anos 
podem participar da 
seletiva, desde que 
acompanhados dos pais
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Rússia e Belarus são excluídas dos eventos mundiais
atletismo

A Federação Internacional 
de Atletismo (World Athleti-
cs) decidiu na última terça-fei-
ra impor sanções contra as Fe-
derações da Rússia e de Belarus 
de Atletismo como consequên-
cia da invasão da Ucrânia. To-
dos os atletas, pessoal de apoio 
e funcionários das duas enti-
dades estão excluídos de todos 
os eventos da série mundial da 
WA com efeito imediato.

Isso inclui o Campeona-
to Mundial de Atletismo Ore-
gon-2022, Mundial Indoor de 
Belgrado-2022 e o Mundial de 
Marcha Atlética por Equipes, 
que começa amanhã, em Mas-
cate, no Omã.

O Conselho da WA resolveu 
ainda considerar outras me-
didas adicionais, como a sus-
pensão da Federação da Bela-
rus da reunião programada 
para os dias 9 e 10 de março, 
em Mônaco.

A Federação Russa está sus-
pensa das competições de atle-
tismo desde 2015 em função 
das violações das regras anti-
dopagem, tanto de ser sede de 
eventos da WA como de enviar 
equipes para competições in-
ternacionais.

O processo de indicação de 
Atletas Neutros Autorizados 
(ANA), porém, segue vigente, 
mas mesmo os que receberam 
o positivo da entidade estão ex-
cluídos de eventos oficiais num 
futuro imediato. Isso significa 
que os atletas russos da ANA e 
os da Belarus qualificados para 
o Mundial de Marcha Atlética 

de Mascate e do Mundial In-
door de Belgrado, em março, 
não terão credenciais para par-
ticipar das duas competições,

Em discurso no Conselho 
da WA, o presidente da enti-
dade, Sebastian Coe, disse: “O 
mundo está horrorizado pelo 
que a Rússia tem feito, com a 
ajuda e cumplicidade da Bela-
rus. Os líderes mundiais trata-
ram de evitar esta invasão por 
meio de acordos diplomáticos, 
mas não foram suficientes para 
barrar a intenção da Rússia de 
invadir a Ucrânia. As sanções 
sem precedentes que países e 
indústrias de todo o mundo es-
tão impondo a Rússia e Belarus 
parecem ser a única forma pa-
cífica de interromper e desesta-
bilizar as ações recentes e res-
taurar a paz.”

Os presidentes da Comissão 
de Atletas da World Athletics, 
o francês Renaud Lavillenie e 
a neozelandesa Valerie Adams, 
comemoram a decisão. “Nos so-
lidarizamos com nossos compa-
nheiros atletas, competidores e 
amigos da Ucrânia, que enfren-
tam desafios muito maiores que 
apenas a interrupção de seus 
treinamentos e competições, 
mas também temer pela pró-
pria vida e de seus entes queri-
dos”, comentou Lavillenie.

De acordo com as regras da 
WA, as Federações da Rússia e 
Belarus foram informadas das 
decisões do Conselho e têm di-
reito de responder. Se necessá-
rio, o Conselho voltará a se re-
unir para analisar as respostas.

O presidente da Federação 
Internacional de Atletismo, 

Sebastian Coe, disse que 
o mundo está horrorizado 

pelo que a Rússia tem feito 
com a Ucrânia
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Os dois países 
estão fora 
do Mundial 
de Atletismo 
Oregon-2022, 
Mundial 
Indoor de 
Belgrado-2022 
e o Mundial 
de Marcha 
Atlética por 
Equipes, 
que começa 
amanhã, em 
Mascate, Omã
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Curtas
Clubes paraibanos ficam
na 1a fase da Copa Brasil

Federação anuncia morte
de jogadores na guerra

Uefa ajuda crianças que 
foram afetadas na Ucrânia

Pilotos da Rússia e Belarus
proibidos de competir

Os dois representantes paraibanos na Copa do 
Brasil de 2022 já se despediram da competição logo 
na primeira fase. Na última terça-feira, o Sousa fez 
um bom jogo contra o Goiás, no Marizão, e até teve 
chance de ganhar o jogo, mas acabou empatando 
em 1 a 1, resultado que favoreceu ao visitante por 
conta do regulamento que define como critério 
desempate a melhor posição no ranking da CBF. O 
mesmo ocorreu com  o Campinense, no dia 24 do 
mês passado, quando empatou sem gols diante do 
São Paulo, no Amigão. Agora os clubes vão tentar 
o retorno à competição que dá uma excelente cota 
de participação. Este ano, Campinense e Sousa 
receberam, cada,  R$ 620 mil e a tendência, no 
próximo ano, é que o valor seja reajustado, uma 
prática adotada pela CBF a cada edição.

As primeiras mortes no futebol causadas pela 
invasão da Rússia na Ucrânia foram relatadas na 
últyima segunda-feira. Vitalii Sapylo, de 21 anos, e 
Dmytro Martynek, de 25, foram mortos no conflito 
enquanto serviam o exército ucraniano. Ambos 
defendiam equipes das ligas inferiores do país.

A informação foi confirmada, via redes sociais, 
em um anúncio da Fifpro (Federação Internacional 
de Futebolistas Profissionais). "Nossos pensamentos 
estão com as famílias, amigos e colegas de equipe dos 
jovens jogadores de futebol ucranianos Vitallii Sapylo 
(21 anos) e Dmytro Martynenko (25 anos), as duas 
primeiras derrotas do futebol nesta guerra. Que ambos 
descansem em paz", escreveu a entidade.

De acordo com o jornal Sky Sports, Sapylo, que era 
jogador do Karpaty, foi morto em  Kiev.

a fundação Uefa para Crianças anunciou que 
doará 1 milhão de euros, aproximadamente 5,7 
milhões de reais, a iniciativas de caridade com foco 
em crianças na Ucrânia afetadas pela invasão da 
Rússia ao país. “As crianças são muito vulneráveis 
durante os conflitos e é nosso dever ajudar a defender 
os seus direitos fundamentais e a sua saúde”, disse 
o presidente da UEFA, Aleksander Cerafin. Segundo 
a agência de refugiados da ONU, mais de 660 mil 
pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, fugiram 
da Ucrânia para países vizinhos. A Polônia foi o país 
que mais abriu as portas para os ucranianos. Quem 
também receberá uma ajuda da UEFA é a Federação 
de Futebol da Moldávia, que realiza um trabalho 
humanitário para ajudar crianças e refugiados. Essa 
ajuda emergencial será de  cerca de 570 mil reais.

Um dia após a Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA) anunciar que pilotos 
da Rússia e de Belarus não poderão disputar 
corridas usando identificação de seus países, 
a Motorsport UK, órgão que comanda o 
automobilismo no Reino Unido, foi além e proibiu 
pilotos desses países a correrem na Inglaterra, 
na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do 
Norte. Desta maneira, o russo Nikita Mazepin, 
da Haas, não disputará o GP da Inglaterra de 
Fórmula 1, por exemplo. Na visão de David 
Richards, presidente da Motorsport UK, a decisão 
em conjunto com o Conselho da organização é 
uma resposta adequada aos atos de guerra e 
agressão protagonizados pelos russos e também 
pela Belarus na invasão à Ucrânia.

"Toda a comunidade Motorsport UK condena os 
atos de guerra da Rússia e da Belarus na Ucrânia 
e expressa sua solidariedade e apoio a todos 
os afetados pelo conflito em andamento", disse 
Richards. "Estamos unidos ao povo da Ucrânia e 
à comunidade do automobilismo após a invasão 
e as ações inaceitáveis que se desenrolaram. Este 
é um momento para a comunidade internacional 
do automobilismo agir e mostrar apoio ao povo 
da Ucrânia e nossos colegas da Federação 
Automobilística da Ucrânia (FAU)."

Após um fim de semana 
sem jogos, o Campeonato Pa-
raibano será retomado, hoje, 
com a realização de uma par-
tida isolada da 5ª rodada en-
volvendo CSP e Sport Lagoa 
Seca, às 20h15, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa, com 
as duas equipes precisando 
de uma vitória.

CSP e Sport Lagoa Seca 
apresentam pontuações qua-
se que semelhantes. O Ti-
gre soma apenas um ponto 
em  três partidas disputadas 
e ocupa a vice-lanterna do 
grupo B. Por sua vez, o Car-
neiro ainda não conseguiu 
somar na competição, fican-
do na última posição do mes-
mo grupo.

Para o duelo, tanto CSP 
como Sport Lagoa Seca, sa-
bem da necessidade de con-
seguir um bom resultado 
para se afastar da parte de 
baixo da tabela de classifi-
cação, aumentar as chances 
de permanecer na primei-
ra divisão e ainda tentar um 
avanço ao quadrangular fi-
nal. O CSP busca a reabili-
tação depois de uma derro-
ta para o Nacional, em Patos 
por 4 a 2.

“Aproveitamos a folga do 
fim de semana para realizar 
um amistoso com o objetivo 
de fazer ajustes no elenco. 
Chegamos à metade da com-

petição e na partida de hoje 
vamos buscar a nossa primei-
ra vitória”, pontuou Josival-
do Alves, treinador do clube.

Do lado do Sport Lagoa 
Seca, o objetivo é também 
buscar a vitória e caso ela não 
venha, a diretoria já admi-
te mudanças no elenco para 

a sequência da competição.
“Não conseguimos ven-

cer e ainda temos a pior de-
fesa da competição. Vamos 
aguardar a apresentação e o 
resultado  dessa partida para 
tomarmos as definições com 
relação a dispensas e novas 
contratações”, disse Júlio Ro-

cha, supervisor de futebol.
Quem vai comandar a ar-

bitragem na partida do Al-
meidão é Tiago Ramos de 
Oliveira, os assistentes serão 
Paulo Ricardo Alves Farias e 
Wlademir Cunha Mendes. Já 
quem fica como árbitro reser-
va é Gilberto Pereira Sobral.

Tigre busca a primeira vitória em partida válida pela quinta rodada que acontece no Estádio Almeidão

CSP enfrenta hoje o Sport Lagoa Seca
campeonato paraibano

Jogadores do CSP vão buscar hoje a primeira vitória, depois de duas derrotas e um empate

Técnico Reginaldo Sousa avalia elenco antes
de buscar reforços para sequência do Estadual

auto esporte

Quando retornar à dispu-
ta do Campeonato Paraibano, 
o Auto Esporte terá uma nova 
metodologia de trabalho no 
comando técnico para a se-
quência da competição. Des-
de a sua última partida pelo 
Estadual, na derrota por 1 a 
0, para o São Paulo Crystal, 
em João Pessoa, o clube pas-
sou por mudanças no elenco. 
Agora o novo treinador, Regi-
naldo Sousa, já trabalha com 
um objetivo de avaliar o gru-

po e buscar bons resultados.
Apresentado no início des-

ta semana, o novo comandan-
te alvirrubro realizou os pri-
meiros treinos no Centro de 
Treinamentos do Mangabei-
rão e  acredita não encontrar 
problemas com o grupo de 
jogadores que tem em mãos. 

“Tem em mãos uma ga-
rotada nova com muita von-
tade de mostrar serviço. Dos 
atuais jogadores do elenco, já 
tive a oportunidade de tra-
balhar com o Enercino, Peu 
e Vladmir, sempre tivemos 
comprometimento. Acredito 

que os mais jovens vão assi-
milar a nossa metodologia de 
trabalho”, comentou o treina-
dor Reginaldo Sousa.

Neste primeiro momento, 
Reginaldo vai avaliar o gru-
po para solicitar novos refor-
ços. Neste sentido, a direto-
ria do Alvirrubro segue no 
mercado e no último fim de 
semana, anunciou a chega-
da de Fabrício como reforço 
no setor de ataque. 

Na sequência do Estadual, 
o Macaco Autino terá pela 
frente  o rival Botafogo. A 
partida antecipada da 6ª ro-

dada está agendada para o 
próximo dia 9 de março. O 
confronto que não acontecia 
na primeira divisão do fu-
tebol paraibano desde 2018 
e vai reacender a rivalidade 
do “Botauto”, clássico local 
de João Pessoa.

Com três partidas dispu-
tadas até agora, no Campeo-
nato Paraibano, o Auto Es-
porte ocupa a 4ª colocação 
do grupo A. Já o Botafogo 
está na 3ª posição do mes-
mo grupo com quatro pon-
tos, mas com um jogo a me-
nos que o rival.

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Everton é mais um clube de futebol que
rompe as relações com empresas russas

relações cortadas

O inglês Everton é mais um 
clube do futebol a cortar rela-
ções com empresas da Rússia 
após a invasão do país à Ucrâ-
nia. Seguiu os passos do Man-
chester United e do Schalke 04. 
Na última terça-feira, o clube 
de Liverpool anunciou a sus-
pensão imediata de patrocínio 
com as empresas USM, Mega-
fon e Yota.

A Megafon, empresa de te-
lefonia russa, estava no clube 
desde 2017, quando assinou 
contrato de Naming Rights 
do Centro de Treinamento 
por cinco temporadas e se tor-
nou a patrocinadora princi-
pal da camisa. Em 2019 hou-
ve uma renovação do acordo, 
com as cifras aumentando 
consideravelmente, e a mar-
ca chegando às placas de pu-

blicidade do estádio e tam-
bém no time feminino. Parte 
do grupo, a Yota figurava na 
manga das camisas. A USM é 
a empresa holding majoritá-
ria do grupo Megafon.

“O clube confirma que sus-
pendeu com efeito imediato 
todos os acordos de patrocínio 
comercial com as empresas 
russas USM, Megafon e Yota”, 
anunciou, em nota, o Everton, 
sem esconder sua tristeza com 
a invasão à Ucrânia.

Todos no Everton conti-
nuam chocados e entristeci-
dos pelos terríveis aconteci-
mentos que se desenrolam 
na Ucrânia. A diretoria e co-
missão técnica lamentaram a 
guerra e mostraram solidarie-
dade a Mykolenko, ucraniano 
do elenco. O Everton, do brasileiro Richarlison, seguiu o Manchester United
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(Valéria de Almeida)

1033 — Cunegunda de Luxemburgo, 
imperatriz do Sacro Império
1605 — Papa Clemente VIII
1703 — Robert Hooke, cientista britânico
1707 — Aurangzeb, imperador mogol da Índia
1975 — Pedro Aleixo, político brasileiro
1991 — José Abdias de Farias, acordeonista, 
cantor, compositor e produtor musical (PB)
1991 — Carlos Leite, humorista brasileiro
1993 — Albert Sabin, 
médico e virologista polonês-americano
2015 — José Rico, cantor brasileiro
2018 — Tônia Carrero, atriz brasileira
2019 — Helder Macedo, 
jornalista e publicitário (PB)
2021 — Antônio Rodrigues Melo, 
defensor público (PB)
2021 — Iranilda Lira (Nilda), política (PB)

Mortes na História

Obituário

Pedro Henrique Alex da Silva
1o/3/2022 – Aos 2 anos, em 
Campina Grande (PB), por 
afogamento, quando tomava 
banho em uma piscina de plástico. 
O caso está sendo investigado pela 
Polícia Civil.

Foto: Notícia Paraíba

Raniely Soares
28/2/2022 – Aos 21 anos, em Pedro 
Régis (PB), assassinada com 
vários tiros quando estava em 
uma motocicleta. Ela foi atingida 
por disparos efetuados por dois 
homens que estavam em outra 
motocicleta.

Foto: Reprodução

Reinaldo Calisto Nunes
28/2/2022 – Aos 31 anos, na 
Comunidade do Balcão, no bairro 
de Mangabeira, em João Pessoa 
(PB). Foi assassinado com oito tiros 
e a polícia investiga o caso.

Foto: Notícia Paraíba

Aforismo
“Os mortos são 
uns invisíveis, 

e não uns ausentes.”

(Victor Hugo)
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A ministra da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
discursou na segunda-fei-
ra (28) durante a 49ª sessão 
anual do Conselho de Di-
reitos Humanos da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), em Genebra, onde 
fez um balanço de ações do 
governo e disse que a admi-
nistração federal “sempre 
defendeu a paz para todos 
os países e para todos os 
continentes”.

Damares também apre-
sentou posição contrária ao 
aborto, pedindo uma união 
internacional pelos direitos 
dos nascituros. “Defende-
mos a liberdade e a vida, 
desde a concepção, como 
os direitos mais fundamen-
tais do ser humano”, disse 
a ministra.

Entre outros pontos, a 
ministra Damares destacou 
dados como a redução nas 
mortes violentas de crian-
ças e adolescentes no Brasil, 

Declaração é da ministra Damares Alves, durante a 49a sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra

Mortes violentas de crianças caem 40%
NO BRASIL

Agência Brasil “Defendemos 
a liberdade e 
a vida, desde 
a concepção, 
como os 
direitos mais 
fundamentais 
do ser humano

Ministra Damares Alves

Ministra Damares Alves participou da sessão anual da ONU

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No meu tempo, meninos e meninas não dividiam 
uma mesma escola. Os meninos estudavam 
com os padres do Colégio Pio XI e as meninas 

com as freiras do Colégio Imaculada Conceição, que, 
por essa particularidade, ficou conhecida na cidade 
como o Colégio das Damas. Eu estudei lá entre os 
anos de 1961 e 1969.

Reconstituindo fugidias lembranças da minha tenra 
idade, esta semana me veio à lembrança o período de 
três meses de minha preparação nas Damas para o 
Sacramento da Eucaristia, das aulas que aconteciam 
aos sábados à tarde, no auditório do colégio, e 
extraordinariamente reunia as meninas do segundo 
ano primário dos dois turnos, crianças entre sete e oito 
anos de idade. Vagamente lembro quando cheguei 
para a primeira aula de catecismo; fui recebida 
no portão pela sempre simpática Irmã Verônica, 
conduzida para o parlatório e orientada para ficar em 
silêncio. Naquele tempo, a obediência era a regra.

Eu sabia que seria uma aula diferente, mais 
religiosa do que preparatória, e meus olhinhos, de azul 
furtivo, olhavam curiosos perscrutando a austera sala, de 
móveis escuros, objetos de decoração sobre mesinhas 
forradas e, nas paredes, retratos emoldurados e pinturas 
a óleo. Tudo era cercado de penumbra e religiosidade 
cristã, até que o ambiente se encheu de luz com a porta 
se abrindo para a entrada de uma impecável veste 
religiosa envolvendo a figura de uma mulher alta, 
esguia e de andar elegante. Parecia a própria Nossa 
Senhora, mas a voz da Irmã Verônica na retaguarda 
me furtou dessa ideia: “Levantam-se, meninas, e 
cumprimentem a Madre Dolores, a professora de 
Catecismo”.  E nós respondemos em uníssono: “Boa 
tarde Madre Dolores, Deus seja Louvado”.

Nossa mestra catequista, creio que era belga, 
tinha pele alva, rosto longo, olhos azuis, usava óculos 
de aros grossos e falava manso, sem nunca levantar 
a voz, mas era disciplinadora e às vezes até severa, 
quando necessário.

As aulas foram levadas para o auditório do colégio 
e fomos organizadas nas filas de poltronas por ordem 
de tamanho, e eu fiquei no assento do corredor da 
décima fila, a última, pois, de ascendência germânica, 
em comparação às coleguinhas, sempre fui acima da 
média em estatura. Mas, como a freira mestra falava 
baixo e com sotaque, tão distante eu quase não a 
ouvia e posso dizer que meu aprendizado foi mínimo 
nessas aulas de iniciação cristã. Nunca tive coragem 
de levantar a mão para dizer que não estava ouvindo, 
até hoje sou tímida, imagina com sete anos, e como 
não podia discernir quase nada dos ensinamentos, nas 
aulas eu ficava divagando em pensamento.

Uma vez, a lição era sobre os dez mandamentos 
e, nesse dia, a coleguinha sentada na fileira à minha 
frente ostentava na cabeça um lindo laço de fita. Eu 
fiquei cobiçando o adereço, na certa ficaria perfeito 
em mim. Estava tão absorta naquele ornato que nem 
percebi que a Madre Dolores já havia explicado o tema 
e estava em revista pelo corredor questionando o teor de 
cada mandamento de acordo com a fileira, chegando 
ao decálogo na minha fila. Eu, completamente distraída, 
só dei conta da aula quando senti aquela mão de 
dedos finos torcendo minha orelha e perguntando o 
mandamento décimo. Sua mão exalava o sutil aroma 
de lavanda das freiras misturado ao de parafina. Meu 
olhar transmudou diante daquela voz autoritária: “Por 
que você não respondeu à pergunta que lhe fiz?”. Com 
os olhos marejados de lágrimas, apenas balbuciei e 
a mestra, vendo que eu estive desatenta, demandou a 
questão para às demais coleguinhas: “Vocês sabem dizer 
qual é o décimo mandamento?”, e todas responderam 
consonante: “Não cobiçar as coisas alheias”.

Até hoje minha orelha dói quando lembro 
esse episódio, mas naquele dia o que doeu mais 
foi a minha consciência, pois eu estava justamente 
cobiçando o laço de fita da coleguinha.

Apesar do constrangimento, guardo boas 
lembranças de Madre Dolores, que, além de zelosa 
educadora, era pintora e exímia pianista. Chegou 
em Campina Grande na fundação do Colégio das 
Damas, em 1931, e educou na cidade por 40 anos, só 
sendo chamada ao regaço divino em 29 de outubro de 
1971, com 84 anos vividos. Que Deus a tenha!

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Rememorando 
Madre Dolores

que segundo último relató-
rio do Data SUS caiu em mé-
dia 40% no biênio 2019-2021, 
no comparativo com o biênio 
anterior.

Outro índice destacado 
pela ministra foi uma que-
da de 18% nos registros de 
gravidez na adolescência. 
Ela frisou investimentos 

de R$ 600 milhões no Pla-
no Nacional de Combate ao 
Feminicídio.

Em dado momento do 
discurso, que durou cerca 
de sete minutos, Damares 
Alves disse que “o gover-
no Bolsonaro (PL) sempre 
promoveu e defendeu a 
paz”. A ministra não ci-

tou nenhum conflito es-
pecífico.

A atual guerra entre Rús-
sia e Ucrânia foram o cen-
tro das manifestações du-
rante a sessão do Conselho 
de Direitos Humanos, dian-
te das preocupações com as 
vítimas civis e os deslocados 
pelo conflito.

Ida Steinmüller é administradora, memorialista 
e presidente de honra do Instituto Histórico de 

Campina Grande – IHCG

José Ronald Barros Júnior
1o/3/2022 – Aos 38 anos, em Cruz 
do Espírito Santo (PB), vítima 
de homicídio. Ele era vigilante e 
estava a poucos metros da casa da 
mãe quando dois homens pararam 
em um carro e um dos ocupantes 
atirou várias vezes.

Foto: Reprodução

# Caixão abandonado na porta do cemitério
Um caixão foi abandonado na porta de um 
cemitério em Itabuna, no sul da Bahia, após 
um desentendimento entre uma funerária e 
um funcionário do cemitério. O caso ocorreu 
no último dia 23. Um erro de endereço na guia 
de sepultamento foi o motivo da discussão. O 
caixão levava o corpo do idoso Jaime Antônio 
Nascimento, de 78 anos, que havia morrido por 
insuficiência respiratória.

# Tentáculos de água-viva de dois metros
Um adolescente de 14 anos morreu após ser 
envolto pelos tentáculos de uma água-viva de 
dois metros de comprimento. O caso ocorreu no 
último dia 26, na região de Eimeo Beach, em 
Mackay, na Austrália. O menino saiu do oceano 
com a água-viva cobrindo boa parte de seus 
braços e pernas. Um salva-vidas e banhistas 
correram para ajudar o rapaz, que começou a 
ter uma parada cardíaca. Foi a terceira morte 
envolvendo água-viva na região desde 2006.

# Morte na travessia do Estreito de Cook
Após concluir com sucesso a travessia do Estreito 
de Cook, o nadador Nick Hobson sofreu um 
mal súbito e morreu momentos após chegar 
a Wellington, capital da Nova Zelândia. O 
atleta de 41 anos, que não teve nacionalidade 
divulgada, teria sofrido uma parada cardíaca. 
A morte ocorreu no último dia 25. O Estreito de 
Cook faz parte do chamado “Ocean Seven”, 
grupo de sete travessias que são consideradas 
como as mais desafiadoras do mundo. A 
travessia acontece no estreito de água que 
separa as Ilha Norte da Ilha Sul da Nova 
Zelândia e tem 26 quilômetros de percurso.

Breves & Curtas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 18 de março de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
de engenharia para a execução das obras de Construção de uma Garagem Municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente: Transferências Especiais – Plano de Ação n.º 09032021-009245 e 
Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. 
E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 02 de março de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2022, Execução dos 

serviços de transportes escolar destinado a rede de ensino estadual deste Município, para o dia 08 
de Março de 2022 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 
- Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 99301–0780. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 02 de Março de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE TABLETES. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 0005/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 02 de Março de 2022
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0005/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: 
www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 02 de Março de 2022
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de impressoras do tipo multifuncional monocromática laser, com conectividade 

ethernet, com velocidade máxima de impressão (páginas/minuto) de 50ppm duplex, com resolução 
máxima de impressão 1200x1200 DPI, com impressão e cópia automática frente e verso, com 
alimentador automático para no mínimo de 50 folhas, com bandeja multiuso para no mínimo 100 
folhas. Franquia mensal total de 130.000 impressões. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00004/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Su-
perintendencia de Transito e Transportes Publicos 04.122.2001.2113 – Ações Administrativas da 
STTP 3390.39.99 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Juridica 1752.0000 – Fonte. VIGÊNCIA: 
até 25/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00035/2022 - 25.02.22 - TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI - R$ 35.760,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2022
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos para a Farmácia Básica e Fundo Municipal 

de Saúde deste Município. A empresa ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA  foi 
inabilitada em virtude de ter apresentado a certidão Federal vencida e a empresa ter auferido fatu-
ramento que ultrapassou a receita para enquadramento como Empresa de Pequeno Porte-EPP, o 
que a fez perder o direito de ter um prazo para regularizar a certidão vencida. Licitantes vencedores 
e valor da contratação: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - Valor: 
R$ 164.414,10; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - Valor: R$ 46.734,30; DROGAFONTE LTDA - 
Valor: R$ 84.197,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP - Valor: R$ 
36.835,60; FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARM. MÉD. HOSP. LTDA - Valor: R$ 15.273,00; 
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - Valor: 
R$ 59.876,30; PHOSPODONT LTDA - Valor: R$ 56.908,00. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

Damião - PB, 25 de Fevereiro  de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2022, que objetiva: Prestação de serviços 
de horas/máquina para corte de terra, neste Município; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: EURILANDIA DAS DORES COSME - R$ 170.000,00. Convocamos  a  
empresa vencedoraa,  para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Damião - PB, 25 de Fevereiro de 2022
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00012/2022, para o dia 07 

de Março de 2022 às 15:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 25 de Fevereiro de 2022
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios para os alunos da Rede Municipal de 
Ensino. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0002/2022. DOTAÇÃO: 12.306.2005.2009 
Manter Setor de Merenda Escolar/3390.30.99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 
0101/2022 – 21.02.2022 - MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO – CNPJ: 03.884.141/0001-02 
- R$ 393.256,90; CT Nº 0102/2022 – 21.02.2022 - ALBUQUERQUE DISTRIBUIDORA DE ALIMEN-
TOS LTDA – CNPJ: 34.420.065/0001-08 – R$ 34.180,00; CT Nº 0103/2022 – 21.02.2022 - MOURA 
DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 35.104.506/0001-25 – R$ 305.518,50.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA 
ANUAL DAS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, POLICLÍNICA, UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE I, II, III, IV E V, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: 10.301.2012.2035 Manter O Fundo 
Municipal De Saúde Nos Programas De Atenção Básica/10.301.0171.2061 Manutenção Das Ativ 
Do Piso De Atenção Básica Fixo– PAB FIXO/10.301.0171.2062 Menutenção das Ativ do Prog 
SAÙDE FAMILIA 3/10.301.0171.2109 Manutenção das Atividades do CAPS.3390.30.99 Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00071/2022 - 22.02.22 - ALEXSANDRA DA 
COSTA GOMES DE MORAIS - R$ 12.260,00; CT Nº 00072/2022 - 22.02.22 - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 28.496,00; CT Nº 00073/2022 - 22.02.22 - MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 165.372,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A 
ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 15.452.1001.2027 
Manter Atividades do Setor de Urbanismo.3390.30.99.1001 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona 
Inês e: CT Nº 00098/2022 - 21.02.22 - JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 4.554,90; CT 
Nº 00099/2022 - 21.02.22 - TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - R$ 383.381,25; 
CT Nº 00100/2022 - 21.02.22 - ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS - R$ 400.581,01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 216.200,00.

Gado Bravo - PB, 23 de Fevereiro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUI-
SIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO 
TRANSLADO MEDIANTE SOLICITAÇÃO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 
Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 03 de Março de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Março de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E OU PESSOA 
FISICA PARA A LOCAÇÃO E OU FRETAMENTOS DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. 
Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br. 

Gado Bravo - PB, 03 de Março de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 05005.10.301.1004.2022 
– MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30.00.00 – MATERIAL 
DE CONSUMO – 05005.10.301.1004.2026 – MANTER AS ATIVIDADES DE PSF E NASF – 
3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 05005.10.302.1004.2030 – DESENVOLVER AS ATIVI-
DADES DA MAC E SAMU – 33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 05005.10.303.1004.2031 
– MANTER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA – 33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 01001/2022 - 23.02.22 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 216.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 10.009/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de manutenção para os serviços 

de pintura para os prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino de João 
Pessoa, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório em epígrafe. 

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e DISTRIBUIDORA 
MACBRAZ LTDA -  CNPJ/MF sob o nº 07.190.090/0001-70

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/115374
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e 

DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA
Class i f i cação:  10.101.12.361.5417.102498 -  10.101.12.365.5417.102682 - 

10.101.12.122.5417.102785
Natureza: 3.3.90.30/500/540/550 - 3.3.90.30/500/540/550 - 3.3.90.30/500
Fonte: Recursos Ordinários Educação/ FUNDEB e FNDE (Salário Educação) - Recursos não 

vinculados de impostos
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até o final do exercício financeiro, 

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Órgão de Imprensa Oficial.
VALOR GLOBAL: R$ 156.503,10 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e três reais e dez 

centavos).
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

EXTRATO DE CONTRATO
Instrumento: Contrato nº. 10.008/2022
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais de manutenção para os serviços 

de pintura para os prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino de João 
Pessoa, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos 
através do procedimento licitatório em epígrafe. 

Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e VALOR SUPRI-
MENTOS – COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI CNPJ/MF Nº 70.066.840/0001-32

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2021/115374
Signatários: Sra. Maria América Assis de Castro, pela Secretaria de Educação e Cultura, e VALOR 

SUPRIMENTOS – COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI
Class i f i cação:  10.101.12.361.5417.102498 -  10.101.12.365.5417.102682 - 

10.101.12.122.5417.102785
Natureza: 3.3.90.30/500/540/550 - 3.3.90.30/500/540/550 - 3.3.90.30/500
Fonte: Recursos não vinculados de impostos. Recursos Ordinários Educação/ FUNDEB e FNDE 

(Salário Educação)
Vigência: O prazo de vigência deste Termo de Contrato será até o final do exercício financeiro, 

com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Órgão de Imprensa Oficial.
VALOR GLOBAL: R$ 25.793,00 (vinte e cinco mil, setecentos e noventa e três reais).

João Pessoa, 24 de fevereiro de 2022.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: 00006/2022
AOS 14 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da 
Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 
de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, con-
forme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00006/2022 que objetiva o 
registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de 
Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68 
- CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – ME - 13.131.876/0001-19  - Item(s): 
1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 14 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 35 - 38 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 
- 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 65 - 67 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 83 
– 84 - Valor: R$ 265.891,45 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPI-
NENSE LTDA - 08.158.664/0001-95 - Item(s): 3 – 66 - Valor: R$ 35.240,00 - LICERI COMERCIO 
DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.950.671/0001-07 - Item(s): 9 – 10 - Valor: R$ 10.938,00 
- MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS - 27.907.844/0001-77 - Item(s): 15 - 21 - 27 - 34 - 37 - 40 
– 79 - Valor: R$ 16.013,58 - QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA 
, DESCARTAVEIS E REPRESEN - 18.406.054/0001-17 - Item(s): 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 23 - 30 - 36 - 39 - 41 - 43 - 57 - 60 - 64 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 80 - 85 - 86 - 87 - 88 
- 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 – 101 - Valor: R$ 464.920,60.

Lagoa Seca - PB, 14 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA – ME - R$ 265.891,45; 
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 35.240,00; 
LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - R$ 10.938,00; MANOEL SEBASTIAO DE 
MEDEIROS - R$ 16.013,58; QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA 
, DESCARTAVEIS E REPRESEN - R$ 464.920,60.

Lagoa Seca - PB, 14 de Fevereiro de 2022. 
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS 
PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 17/02/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA e: CT Nº 00046/2022 - 17.02.22 - INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 35.240,00; CT Nº 00045/2022 - 17.02.22 - 
CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - ME - R$ 265.891,45; CT Nº 00049/2022 
- 17.02.22 - QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCAR-
TAVEIS E REPRESEN - R$ 464.920,60; CT Nº 00047/2022 - 17.02.22 - LICERI COMERCIO DE 
PRODUTOS EM GERAL LTDA - R$ 10.938,00; CT Nº 00048/2022 - 18.02.22 - MANOEL SEBASTIAO 
DE MEDEIROS - R$ 16.013,58.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00007/2022

AOS 04 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero 
Faustino da Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal 
nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 
Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro 
de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00007/2022 que 
objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou 
entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68 - ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO – ME - 
22.919.869/0001-77 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
- 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 
- 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 
- 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 – 82 - Valor: R$ 
346.535,00 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - 00.226.324/0001-
42 - Item(s): 63 - Valor: R$ 9.000,00.

Lagoa Seca - PB, 04 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FEDERAIS / PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até 16/02/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA e: CT Nº 00044/2022 - 21.02.22 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 9.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: 00009/2022
AOS 18 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da 
Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 
de Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal 
nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, con-
forme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00009/2022 que objetiva o 
registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA MUNICIPALIDADE; resolve regis-
trar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de 
Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68 - ANTONIO 
FLORENCIO DA SILVA FILHO ME - 27.694.908/0001-07 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 
- 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 – 42 - Valor: R$ 375.031,00.

Lagoa Seca - PB, 18 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADE DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO ME - R$ 375.031,00.

Lagoa Seca - PB, 18 de Fevereiro de 2022.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HORTI-
FRUTI, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00009/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2022: RECURSOS PRÓPRIOS / 
FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 21/02/2023. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA e: CT Nº 00050/2022 - 21.02.22 - ANTONIO FLORENCIO DA SILVA FILHO 
ME - R$ 375.031,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR DE 
DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00029/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA 
SECA: 01.004 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 1003 2011 PROGRAMA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR – 12 361 1003 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM REC. FNDE – 01.008 Se-
cretaria de Saúde – 10 301 2002 2027 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde – 04.004 
Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1002 2037 Manutenção das atividades do Bloco de Atenção 
Básica (BLATB) – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 24/02/2023. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00052/2022 - 24.02.22 
- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - R$ 16.720,54.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00029/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00029/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR 
DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE-
RAIS - R$ 16.720,54.

Lagoa Seca - PB, 24 de Fevereiro de 2022
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
NOTIFICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através de seu Presidente da CPL torna público que está 

notificando os licitantes interessados para continuação da Sessão Pública da Tomada de Preços Nº 
002/2022 (início da sessão às 10h:30min.) marcada para acontecer no dia 11 de março de 2022. 
Local previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Centro, 
Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas), onde tem como objeto a contratação de uma pessoa 
jurídica para prestar serviços de engenharia na Pavimentação da Rua João Pereira Filho (Estaca 0,00 
a Estaca 7,00 + 7,20 m); Pavimentação da Rua João Pereira Filho (Estaca 7,00 + 7,20m a Estaca 
11 + 11,67m); Pavimentação da Rua Pref. João Torres Vilar (Estaca 0,00 a Estaca 4 + 11,26m), 
todas na cidade de Livramento-PB, conforme Contrato de Trabalho Nº 1076633-99/2021-CAIXA. 

Livramento-PB, 02 de março de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
NOTIFICAÇÃO PARA CONTINUAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através de seu Presidente da CPL torna público que está 

notificando os licitantes interessados para continuação da Sessão Pública da Tomada de Preços 
Nº 003/2022 (início da sessão às 09h:00min) marcada para acontecer no dia 11 de março de 2022. 
Local previsto para realização da sessão pública: Rua Francisco Rodrigues de Lima, Nº S/N, Cen-
tro, Livramento-PB (Clube Aquativo Sete Estralas), onde tem como objeto a ccontratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviços em forma de locação mensal de veículos, para fica serviços 
da municipalidade através das diversas Secretarias, conforme termo de referência. 

Livramento-PB, 02 de março de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: Aquisição parce-
lada de gêneros alimentícios para cestas básicas e doação com pessoas carentes do município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINA DE OLIVEIRA 
ISIDIO - R$ 221.650,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato nos termos do 
instrumento convocatório.

Logradouro - PB, 02 de Março de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: Aquisições parceladas 
de medicamentos da farmácia básica para melhor atender a necessidade da Secretaria de Saúde 
do Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGAFONTE 
LTDA - R$ 54.214,00; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 61.156,00; 
FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITA-
LARES LTDA - R$ 59.484,10; ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI - R$ 13.208,00; ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA - R$ 109.725,30. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos termos do 
instrumento convocatório.

Logradouro - PB, 02 de Março de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2022, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos da tabela ABCFarma para atender a população carente do município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: LOGRADOURO COMERCIAL DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 139.800,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato 
nos termos do instrumento convocatório.

Logradouro - PB, 02 de Março de 2022
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de carnes e frios diversos para melhor atender as necessida-
des da merenda escolar e dos demais setores da Administração Municipal no exercício de 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00049/2022 - 02.03.22 - JOELISSON 
CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 89.530,00; CT Nº 00050/2022 - 02.03.22 - KL COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA - R$ 96.395,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVIÇO 
DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE E PACIENTES DO 
CAPS DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 001461/11; 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 02 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTOS SECOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO 
AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 15 de Março de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 15 de Março de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 02 de Março de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 Secretaria de Educação 12 361 
1001 2014 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 3390.39 – Outros Serviços Terceiros 
– PJ Fonte de recursos 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 15401030 Trans-
ferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 15500000 Transferência 
do Salário– Educação 15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P 17010000 Outras Transferências de Convênios ou Ins-
trumentos Congêneres dos Estados. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00031/2022 - 22.02.22 - ROBERTO 
GOMES DA SILVA 03980992861 - R$ 49.940,00; CT Nº 00032/2022 - 22.02.22 - ANTONIO MÁRIO 
DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 - R$ 68.992,00; CT Nº 00033/2022 - 22.02.22 - EDMILSON 
SOARES DE OLIVEIRA 15542982883 - R$ 59.400,00; CT Nº 00034/2022 - 22.02.22 - PAULO 
DOS SANTOS ADELINO 03622494409 - R$ 81.070,00; CT Nº 00035/2022 - 22.02.22 - JOSE SE-
VERINO LIMA 08363009806 - R$ 23.694,00; CT Nº 00036/2022 - 22.02.22 - JOAO RODRIGUES 
DA COSTA 58636820430 - R$ 54.450,00; CT Nº 00037/2022 - 22.02.22 - PAULO PONCIANO DE 
SOUZA 97835994453 - R$ 58.377,00; CT Nº 00038/2022 - 22.02.22 - FABIANO LOURENÇO DO 
NASCIMENTO 07178938471 - R$ 48.510,00; CT Nº 00039/2022 - 22.02.22 - JOSE ROBERTO 
DA SILVA 03336515459 - R$ 22.000,00; CT Nº 00040/2022 - 22.02.22 - EDILSON BENTO ALVES 
04299877497 - R$ 77.000,00; CT Nº 00041/2022 - 22.02.22 - ANTONIO PEREIRA MIRANDA 
05227498440 - R$ 53.856,00; CT Nº 00042/2022 - 22.02.22 - JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEI-
RA 09220384493 - R$ 50.105,00; CT Nº 00043/2022 - 22.02.22 - FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO 
98177699415 - R$ 25.300,00; CT Nº 00044/2022 - 22.02.22 - JOSE PEDRO DA SILVA 02679905458 
- R$ 48.400,00; CT Nº 00045/2022 - 22.02.22 - JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO 21911061453 
- R$ 60.060,00; CT Nº 00046/2022 - 22.02.22 - THIAGO FELIX DE SOUTO 11034532464 - R$ 
25.740,00; CT Nº 00047/2022 - 22.02.22 - MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 - R$ 49.225,00; 
CT Nº 00048/2022 - 22.02.22 - JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 26965157860 - R$ 48.400,00; 
CT Nº 00049/2022 - 22.02.22 - EDMILSON PEREIRA DA SILVA 07460653454 - R$ 46.090,00; CT 
Nº 00050/2022 - 22.02.22 - MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 - R$ 56.485,00; CT 
Nº 00051/2022 - 22.02.22 - DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 - R$ 43.997,80; CT 
Nº 00052/2022 - 22.02.22 - VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 - R$ 56.097,80; CT 
Nº 00053/2022 - 22.02.22 - GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 - R$ 50.600,00; CT Nº 
00054/2022 - 22.02.22 - LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 - R$ 72.600,00; CT 
Nº 00055/2022 - 22.02.22 - JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 16781161814 - R$ 82.280,00; CT Nº 
00056/2022 - 22.02.22 - MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 - R$ 46.607,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00003/2022

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de todas as 
despesas e locação de software de busca de documentos digitalizados da Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia/PB, do ano de 2022.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: - DENIZE TORRES CANDEIA, CNPJ Nº 29.332.622/0001-07, com o valor total 

estimado de R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais), vencendo no(s) seguinte(s) item(ns): 01.
FUNDAMENTO: Arts. 75, inciso II da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Santa Luzia-PB, 24 de fevereiro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00036/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2022
OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de todas as 

despesas e locação de software de busca de documentos digitalizados da Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia/PB, do ano de 2022.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67 e DENIZE 
TORRES CANDEIA, CNPJ Nº 29.332.622/0001-07.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
04.122.2015.2015 - Manutenção das Atividades Administrativas da SMG
3390.39 - 1.501.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 11 (onze) meses, (25/02/2022 a (25/01/2023).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 17.050,00 (dezessete mil e cinquenta reais).

Santa Luzia/PB, 25 de fevereiro de 2022.
José Alexandre de Araújo

Prefeito Constitucional

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021
PROCESSO Nº 26.201.007077.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EPI´S, destinado ao  DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PB , conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 900112021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02043-6
João Pessoa, 02 de  março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022
PROCESSO Nº 19.000.032030.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO CARGA A GRANEL E 13 KG destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINIS-
TRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEDAP, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00237-6
João Pessoa, 02 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares 
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022
PROCESSO Nº 19.000.009428.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE 
MERCEARIA, destinados à SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO - SEG, conforme edital e 
anexos. 

DATA E HORÁRIO: 16/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 900212022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei nº 14.217, 
de 2021 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada 
da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00105-5
João Pessoa, 02 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022
PROCESSO Nº 19.000.001437.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVAN-
DERIA, destinado à DIVERSOS HOSPITAIS - HPMGER, HINL, HGM, HEMOCENTRO, CPJM, 
HRQ, HMSF, CPAM, HEETSHL, HRG, HRSRM, HGT, HRCR, HDDJGS, CSCA e CHCF , conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/03/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-00292-9  
João Pessoa, 02 de março de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AGRO MERCANTIL URTIGA S/A – AMUSA
CNPJ N° 09.273.145/0001-30 - NIRE N° 25 3 0000197-6

EDITAL  (AGOE - 18 DE MARÇO DE 2022)
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da empresa AGRO MERCANTIL URTIGA 

S/A – AMUSA para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 10 horas do 
dia 18 de março de 2022, na sede da companhia, situada à Fazenda Urtigas, S/N – Zona Rural – 
Santa Terezinha – PB, CEP 58.700-000, com a finalidade de discutir e deliberar sobre os seguintes 
itens: a) Aprovação da nova composição societária em razão da venda das ações realizadas pela 
acionista ARLETE WANDERLEY DA NÓBREGA GAYOSO em favor de CARLA WANDERLEY 
GAYOSO DE LIMA, conforme contratos que serão ratificados para todos os fins de direito; b) 
Eleição da nova diretoria para o próximo triênio; c) Análise e aprovação do Balanço Patrimonial e 
demais demonstrações financeiras dos exercícios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021; d) 
Análise e aprovação do relatório da administração; e) Discussão sobre situação da Companhia, 
inclusive autorização para deflagração das tratativas relativas à alienação da Fazenda Urtigas ou 
liquidação; f) Outros assuntos de interesse da companhia. Santa Terezinha/PB, 25 de fevereiro de 
2022. Izabel Wanderley Gayoso - Diretora Administrativa e Financeira, no exercício da Presidência.

SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
CNPJ nº 08.811.226/0001-84

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que 
se realizará no dia 11 de marçode 2022, às 10:00 horas, na sede social, situada na Rua José do 
Patrocínio 93,São José, Campina Grande, Paraíba, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

I – Extraordinária:
a)Deliberar sobre aumento do capital social, mediante incorporação da reserva de incentivos 

fiscais – Reinvestimento
Campina Grande (PB), 01de março de 2022.

Eduardo de Oliveira Carlos da Silva 
Presidente do Conselho de Administração

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2205238 CPF: 074224174XX, CONTRATO: 0303800 CPF: 012209864XX, 
CONTRATO: 5300129 CPF: 137049664XX, CONTRATO: 2700750 CPF: 164579884XX, CON-
TRATO: 2141161 CPF: 125341424XX, CONTRATO: 2188482 CPF: 105850204XX, CONTRA-
TO: 4104086 CPF: 295046618XX, CONTRATO: 2157384 CPF: 130637414XX, CONTRATO: 
2181952 CPF: 040070264XX, CONTRATO: 21102527 CPF: 026925883XX, CONTRATO: 
2603234 CPF: 768155104XX, CONTRATO: 2103756 CPF: 079304254XX, CONTRATO: 
6105527 CPF: 026613634XX, CONTRATO: 6107637 CPF: 060549494XX, CONTRATO: 
2607446 CPF: 096540074XX, CONTRATO: 2602266 CPF: 137014544XX, CONTRATO: 
0212153 CPF: 020245114XX, CONTRATO: 21104896 CPF: 133130564XX, CONTRATO: 
2110955 CPF: 043805164XX, CONTRATO: 2182469 CPF: 110242774XX, CONTRATO: 0213444 
CPF: 714694944XX, CONTRATO: 2237292 CPF: 701638684XX, CONTRATO: 2609082 
CPF: 805434994XX, CONTRATO: 2607541 CPF: 881011266XX, CONTRATO: 2237003 CPF: 
131821244XX, CONTRATO: 2231863 CPF: 148186594XX, CONTRATO: 2610030 CPF: 
153079674XX, CONTRATO: 2401001 CPF: 086791214XX, CONTRATO: 2237280 CPF: 
081233863XX, CONTRATO: 2101837 CPF: 107234004XX, CONTRATO: 4200384 CPF: 
475354904XX, CONTRATO: 2223594 CPF: 056859064XX, CONTRATO: 2222840 CPF: 
107394134XX, CONTRATO: 2208035 CPF: 088259614XX, CONTRATO: 2176682 CPF: 
056884334XX, CONTRATO: 2231506 CPF: 110011104XX, CONTRATO: 2170044 CPF: 706034904XX, 
CONTRATO: 2222280 CPF: 110248374XX, CONTRATO: 2604799 CPF: 166911354XX, CON-
TRATO: 2603058 CPF: 281868344XX, CONTRATO: 2227672 CPF: 103730444XX, CONTRA-
TO: 2611699 CPF: 089117314XX, CONTRATO: 6200186 CPF: 027123624XX, CONTRATO: 
21104357 CPF: 152596744XX, CONTRATO: 2600291 CPF: 119409854XX, CONTRATO: 
2166221 CPF: 009563924XX, CONTRATO: 2142829 CPF: 103259354XX, CONTRATO: 
2611720 CPF: 173807244XX, CONTRATO: 2221683 CPF: 126671334XX, CONTRATO: 2216916 
CPF: 108864774XX, CONTRATO: 2700872 CPF: 010265734XX, CONTRATO: 2128869 
CPF: 007411984XX, CONTRATO: 2138594 CPF: 001821244XX, CONTRATO: 21102902 
CPF: 141002134XX, CONTRATO: 2609002 CPF: 172974174XX, CONTRATO: 2220421 
CPF: 674504664XX, CONTRATO: 6104830 CPF: 071355704XX, CONTRATO: 2194070 
CPF: 128536634XX, CONTRATO: 2117694 CPF: 113474134XX, CONTRATO: 2203065 CPF: 
105589294XX, CONTRATO: 2199591 CPF: 552476604XX, CONTRATO: 2700272 CPF: 
104320904XX, CONTRATO: 2179208 CPF: 107698244XX, CONTRATO: 6106760 CPF: 
007618584XX, CONTRATO: 2176821 CPF: 119988954XX, CONTRATO: 2178491 CPF: 
025282964XX, CONTRATO: 21102116 CPF: 012242274XX, CONTRATO: 2222860 CPF: 
015395564XX, CONTRATO: 2207674 CPF: 769110804XX, CONTRATO: 21101009 CPF: 
386613734XX, CONTRATO: 2217820 CPF: 115881984XX, CONTRATO: 2604093 CPF: 
714394734XX, CONTRATO: 2606818 CPF: 167827064XX, CONTRATO: 2142313 CPF: 
928263184XX, CONTRATO: 2610864 CPF: 797253764XX, CONTRATO: 0211030 CPF: 
741739284XX, CONTRATO: 2224161 CPF: 134126514XX, CONTRATO: 2602053 CPF: 
021181664XX, CONTRATO: 2231857 CPF: 147765764XX, CONTRATO: 2140390 CPF: 
103323774XX, CONTRATO: 0303564 CPF: 395831984XX, CONTRATO: 2500232 CPF: 
518527724XX, CONTRATO: 2118487 CPF: 104688404XX, CONTRATO: 2169395 CPF: 
705267864XX, CONTRATO: 2147382 CPF: 112218784XX, CONTRATO: 2179550 CPF: 
047933574XX, CONTRATO: 6107272 CPF: 095042504XX, CONTRATO: 2134830 CPF: 
104945924XX, CONTRATO: 2605510 CPF: 168056354XX, CONTRATO: 6107796 CPF: 
109343084XX, CONTRATO: 2610328 CPF: 174158434XX, CONTRATO: 2223177 CPF: 
042094364XX, CONTRATO: 4101343 CPF: 067634414XX, CONTRATO: 2139608 CPF: 
700774854XX, CONTRATO: 2606221 CPF: 705383594XX, CONTRATO: 2612052 CPF: 
041227573XX, CONTRATO: 2106391 CPF: 103326214XX, CONTRATO: 2238034 CPF: 
727510961XX, CONTRATO: 4200197 CPF: 338695704XX, CONTRATO: 6201786 CPF: 
768263844XX, CONTRATO: 2174381 CPF: 105416854XX, CONTRATO: 4100014 CPF: 
070939634XX, CONTRATO: 2210106 CPF: 117314594XX, CONTRATO: 2170602 CPF: 
087508364XX, CONTRATO: 2701518 CPF: 102362654XX, CONTRATO: 6202933 CPF: 
025337084XX, CONTRATO: 2240111 CPF: 156686624XX, CONTRATO: 4200884 CPF: 
022123684XX, CONTRATO: 2237289 CPF: 617285293XX, CONTRATO: 6104576 CPF: 
041977454XX, CONTRATO: 2607507 CPF: 071273364XX, CONTRATO: 2132776 CPF: 
119953104XX, CONTRATO: 2613229 CPF: 092387934XX, CONTRATO: 0241613 CPF: 
928098204XX, CONTRATO: 2232267 CPF: 711156864XX, CONTRATO: 2209033 CPF: 
106332654XX, CONTRATO: 2230434 CPF: 703087634XX, CONTRATO: 2102541 CPF: 
027835404XX, CONTRATO: 2237258 CPF: 700995664XX, CONTRATO: 21102631 CPF: 
092890194XX, CONTRATO: 2610463 CPF: 053803934XX, CONTRATO: 2199116 CPF: 
704431534XX, CONTRATO: 2228388 CPF: 053560304XX, CONTRATO: 2400791 CPF: 
140199434XX, CONTRATO: 21101863 CPF: 144551214XX, CONTRATO: 2172970 CPF: 
090252174XX, CONTRATO: 2602778 CPF: 027191164XX, CONTRATO: 2182460 CPF: 
058569114XX, CONTRATO: 2218965 CPF: 130182024XX, CONTRATO: 2102502 CPF: 
129098344XX, CONTRATO: 2152976 CPF: 066604814XX, CONTRATO: 2233428 CPF: 
711466214XX, CONTRATO: 2177199 CPF: 111151444XX, CONTRATO: 5102818 CPF: 187207654XX, 
CONTRATO: 2205239 CPF: 097141154XX, CONTRATO: 2604416 CPF: 096086354XX, 
CONTRATO: 2608016 CPF: 712663984XX, CONTRATO: 2140749 CPF: 008868304XX, 
CONTRATO: 2613064 CPF: 083657204XX, CONTRATO: 2200955 CPF: 052390734XX, 
CONTRATO: 2105254 CPF: 460206404XX, CONTRATO: 2611692 CPF: 031639364XX, CON-
TRATO: 2128096 CPF: 704967684XX, CONTRATO: 2152831 CPF: 131913744XX, CONTRA-
TO: 2212123 CPF: 117889004XX, CONTRATO: 2701791 CPF: 059725574XX, CONTRATO: 
2612405 CPF: 041601624XX, CONTRATO: 2161467 CPF: 110554874XX, CONTRATO: 2176392 
CPF: 104688424XX, CONTRATO: 2402365 CPF: 022926332XX, CONTRATO: 4200465 
CPF: 046360674XX, CONTRATO: 2229969 CPF: 096842274XX, CONTRATO: 2165228 
CPF: 125361604XX, CONTRATO: 5201777 CPF: 076940574XX, CONTRATO: 2194118 CPF: 
103409374XX, CONTRATO: 6106972 CPF: 087013604XX, CONTRATO: 2103749 CPF: 
569137614XX, CONTRATO: 5201882 CPF: 072292984XX

NOSSA SENHORA DE FATIMA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 33.250.290/0001-80, torna pú-
blico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Operaçãopara Habitação de Residência Unifamiliar, situadono Condomínio Bosque de 
Intermares, Quadra F, Lote146, Amazônia Park,Cabedelo-PB.

A Empresa ALBRAS Gold Construções e Incorporações Ltda, inscrita no CNPJ nº 12.810.572/0001-
15, com sede na Rua José Ramalho Brunet, nº 100 – Cabo Branco, vem requerer junto a Secretaria 
de Meio Ambiente de João Pessoa-PB a renovação da licença ambiental de instalação n° 009/2019 
do empreendimento Arpoar Aparthotel e Blue SKY, localizado na Avenida João Mauricio, Bairro 
Manaíra, João Pessoa-PB.

ECOAMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA, CNPJ 21.613.333/0001-66, torna público 
que requereu a SEMAM – Secretária Municipal de Meio Ambiente de João Pessoa, a renovação 
da Licença de Operação Nº 220/106359 para empreendimento com atividades de imunização e 
controle de pragas urbanas residido na Rua Hilda Coutinho Lucena, 102, Miramar, João Pessoa 
– PB, CEP 58043-110.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 12 de janeiro de 
2022. Para a atividade de: Construção do Novo Prédio da Escola Cidadã Integral Bartolomeu Mara-
cajá localizada no município de São José dos Cordeiros/PB. Processo nº 2022-000117/TEC/LP-3600.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 14 de Janeiro 
de 2022. Para a atividade de: Construção do Novo Prédio da Escola Tenente Lucena localizada no 
município de João Pessoa/PB. Processo nº 2022-000144/TEC/LP-3601.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 15 de fevereiro 
de 2022. Para a atividade de: Construção da Subestação de 300KVA, da Malha de Aterramento e 
dos Banheiros da Rádio Tabajara localizada no município de João Pessoa/PB. Processo nº 2022-
000461/TEC/LP-3637.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 24 de feve-
reiro de 2022. Para a atividade de: Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no município de 
Solânea/PB. Processo nº 2022-000523/TEC/LP-3641.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia em João Pessoa, em 25 de fevereiro 
de 2022. Para a atividade de: Pavimentação e Drenagem no assentamento Santa Verônica no 
município de Damião/PB. Processo nº 2022-000536/TEC/LP-3643.
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