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Mais de 26% 
dos candidatos 
faltam ao 1o dia 
do Enem na PB

Obra no Vale dos 
Dinossauros irá 
facilitar acesso 
dos visitantes

Ao todo, foram registra-
dos 27.049 faltosos, cerca de 
cinco mil a mais do que no 
ano passado. 
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Sudema está realizando 
a reforma de duas passare-
las, duas pontes e um mi-
rante de observação. 

Página 8

Estado volta a atingir a marca 
de mil novos casos de Covid-19 

atenção redobrada

Com a recente onda da doença, Ministério da Saúde retoma recomendação do uso de máscaras. Páginas 4 e 5

Reajuste de 
mensalidade 
deve ter 
transparência

Boulos, Raí e 
Ana Moser estão 
na equipe de 
transição de Lula

Sindicato explica que 
escolas precisam justificar 
aumento apresentando 
planilha de custos. 
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Vice-presidente eleito, 
Geraldo Alckmin, anunciou 
mais 61 nomes que irão inte-
grar os grupos técnicos.
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Foto: Evandro Pereira

Prefeitura de JP negocia com agência 
espanhola recursos para o Rio Jaguaribe

n “Não é apenas uma geração que 
está sumindo do nosso convívio, 
mas todo um comportamento 
nosso diante da canção (...), 
do entendimento de que arte é 
transformadora.”

André Cananéa
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Danos causados aos painéis rupestres, que estão entre 
os maiores da PB, são irreversíveis, lamenta arqueólogo.
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Sítio arqueológico é 
atacado por pichadores

n “Perdeu-se a construção do 
desejo de possuir algo. Não se sai 
de casa em busca de um produto. 
Se é impelido a comprar algo que 
não se quer a todo momento.

Luiz Carlos Sousa
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Prefeito Cícero Lucena 
reuniu-se, ontem, em 
Madri, com representantes 
da Aecid para garantir 
financiamento de projetos 
de mobilidade e de 
revitalização do rio. 
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Bolsa Esporte 
investe R$ 4 mi 
e vai beneficiar 
512 atletas

Lista de selecionados do 
programa foi publicada, 
sábado passado, no Diário 
Oficial do Estado.
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Exposição em 
JP revela os 
horrores da 
xenofobia

Diferentes linguagens 
artísticas formam “Vá em 
frente, volte para casa!”, do 
cearense Júnior Pimenta.
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População já percebeu o aumento 
no número de contaminações pelo 
coronavírus e está voltando aos 
poucos a utilizar as máscaras em 
ambientes fechados e abertos



A viagem do presidente eleito Lula, na segunda-feira, para a cúpula do cli-
ma, a COP 27, no Egito, tem uma simbologia peculiar: significa muito mais do 
que o envolvimento dele, como futuro presidente, nos relevantes temas que es-
tão sendo debatidos no evento. Representa uma gestão para estancar o isola-
mento geopolítico em que o Brasil vinha se colocando no governo Bolsonaro.  

Por si só, já é fator relevante que Lula tenha sido convidado a participar da 
cúpula, antes mesmo de tomar posse como presidente eleito. Mas é ainda mais 
interessante observar que os líderes mundiais e os representantes das maio-
res economias do mundo estejam querendo dialogar com Lula. A assessoria 
do presidente eleito confirmou que ele recebeu 10 pedidos para reuniões bi-
laterais na COP 27. É um dado singular que Joe Biden, dos Estados Unidos, e 
Emmanuel Macron, da França – ou representantes indicados especialmente 
por eles para essa missão – queiram se reunir com Lula. Esses líderes consi-
deram o Brasil um país estratégico na América Latina.    

O presidente eleito do Brasil está, na visão mais apoteótica de alguns se-
tores da esquerda, na condição de ‘popstar’, aos olhos da comunidade inter-
nacional. Exageros à parte, o fato é que Lula quer dialogar e há líderes mun-
diais dispostos a ouvi-lo. E Lula tem uma missão difícil: reconstruir pontes 
com outras nações que, se não foram derrubadas pelo atual governo, estão 
momentaneamente interditadas. E para isso, terá nos encontros bilaterais a 
oportunidade de reinserir o Brasil no mapa geopolítico.     

O Brasil será protagonista na COP 27? Há motivos para acreditar que o país, 
com o respeito que a comunidade internacional demonstra à figura do presi-
dente eleito, possa desempenhar um papel importante na cúpula. É oportu-
no lembrar que o Brasil poderia ter alcançado essa condição em 2019, no início 
do governo Bolsonaro. Iria sediar a COP 25, mas devido às alegadas restri-
ções orçamentárias, o evento foi transferido para a Espanha. E nos relatórios 
subsequentes do programa da ONU para o meio ambiente, é dito que a polí-
tica brasileira para o segmento adota ações contrárias no que diz respeito ao 
combate às mudanças climáticas. Por isso, a participação de Lula na COP 27 
tem gerado expectativas positivas na comunidade internacional.   

Artigo

Reconstruindo pontes  
Editorial

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

O dever e o prazer 
Foi o intrépido deputado Ulysses Guima-

rães, de saudosa memória, que devolveu a 
democracia ao Brasil comandando uma das 
maiores campanhas cívicas que o país já as-
sistiu pelo retorno das eleições diretas para a 
Presidência da República, após mais de 20 anos 
de um Regime Militar autoritário e opressivo, 
quem pronunciou a frase que sempre norteou 
a minha conduta.

O segredo de viver bem é fazer do dever 
um prazer. 

De lá para cá, persegui esse objetivo. Não 
fazer apenas o que gosto, mas procurar gos-
tar daquilo que, por circunstâncias ou obri-
gação, preciso realizar para corresponder 
ao meu trabalho, para atender expectati-
vas e, sobretudo, cumprir com o meu dever. 
Tempos atrás recebi uma lição importante 
nesse sentido quando abri mão de uma fun-
ção como repórter estagiário, no jornal do 
Brasil, onde trabalhava, para aceitar ofer-
ta de um amigo do meu pai, o senador nor-
te-riograndense Raimundo Soares (já fa-
lecido), que me acenou com uma atraente 
nomeação para a Federal de Seguros, em-
presa estatal, que não mais existe, onde pas-
saria a perceber salário quase quatro vezes 
superior ao que recebia como “foca” no JB. 
Pus de lado a vocação e o amor pela profis-
são por uns “trocados” a mais no meu contra-
cheque. Em pouco tempo estava tão entedia-
do no novo emprego, onde não conseguia me 
adaptar e muito menos gostar das atribuições 
que me cabiam, como chefe da seção de Sinis-
tros e Resseguros, que, por vezes, me tranca-
va no banheiro a chorar pela decisão tomada 
e a lamentar o destino que estava oferecendo 
a minha própria vida. Felizmente. não demo-
rei a enxergar o erro e retomei o meu caminho. 
Hoje, confesso que me considero um homem 
privilegiado. Jornalista por vocação, apaixo-
nado pela profissão, me debruço, horas a fio, 
sem perder bom humor, para captar informa-
ções e redigir notícias para a coluna que há 
mais de quarenta anos mantenho na impren-
sa paraibana. Também escrevo esses artigos 
que, há dois anos, venho publicando em A 
União, uma responsabilidade que me foi con-
ferida pela jornalista Naná Garcez e que preci-
so cumprir com a assiduidade e o esmero que 
exige esse espaço nobre no jornal mais impor-
tante da Paraíba. 

Mesmo em dias de pouca inspiração, como 
agora, quando as palavras me faltam e as 
ideias fogem do meu pensamento, além da ne-
cessidade de cumprimento do horário deter-
minado pelo editor Luiz Carlos de Sousa, não 
me furto a redigir um novo texto e a procurar 
assunto que possa ser do interesse comum. E 
me encontro nas palavras do poeta Thiago de 
Melo, falecido recentemente, um dos escrito-
res mais sensíveis e apurados dos nossos dias, 
que foram transcritas pelo advogado e escri-
tor Ivo Sérgio Borges, na página de Opinião 
da coluna do Abelardo, onde tem se revela-
do um dos melhores cronistas da atualidade: 
- Escrevo sobre o que me comove; o que 
instiga minha sensibilidade ou minha in-
teligência. O que me alegra, ou me dói. 
Também penso assim. E talvez seja por isso 
que hoje me esforço a trazer a lume minhas ex-
periências e emoções, acreditando, que através 
delas, possa oferecer bons exemplos e atingir 
a sensibilidade dos meus eventuais leitores. 
E a lição que fica é a preconizada pelo Dr. 
Ulysses: dever e prazer devem caminhar 
sempre juntos.

Até quando a sociedade brasileira terá que 
aturar a invasão de privacidade que todos os 
dias assedia os cidadãos pelo telefone? O pro-
blema está insuportável. São chamadas e mais 
chamadas para oferecer toda sorte de produ-
tos, alguns sobre os quais o consumidor não 
tem a menor informação ou sequer o dese-
jo de tê-las.

Quando digo insuportável é porque se che-
gou a um estágio em que as ligações são feitas 
até à noite. Esteja você fazendo o que for, len-
do, jogando no celular, assistindo TV, ou seja, 
coisas triviais em momentos de descanso, o te-
lefone toca ou o aplicativo de mensagens avi-
sa que alguém, que não está em sua lista de 
contatos, está querendo iniciar uma conversa.

Oferecem de tudo: carros, apartamentos, 
casas em condomínios na cidade ou na zona 
rural, uma lista sem fim.

O capitalismo estimula a competição e todo 
empreendimento tenta vender mais, cortar 
custos e, para isso, a propaganda é fundamen-
tal. Ela mostra o produto, suas características, 
preços e condições de pagamento, mas a agres-
sividade e a insistência estão tirando a paciên-
cia do mais tranquilo dos cidadãos.

Esse diálogo com uma consultora de uma 
telefônica demonstra com clareza cristalina o 
que estou tentado dizer com indignação:

- Alô – atendo a ligação.
- Alô, boa noite! - Cumprimenta-me a moça, 

que imediatamente se identifica dizendo o pri-
meiro nome, a operadora para a qual está tra-
balhando, numa velocidade e com um sotaque 
que não compreendo.

Intervenho:
- Moça dá para repetir seu nome, por favor? 

Não entendi. Se puder, fale mais devagar. Es-
tava concentrado numa leitura, fui surpreen-
dido pela ligação e essa torrente de informa-
ções, nessa velocidade, é ininteligível.

Ela para, e tenta atender meu pedido. Diz o 
nome, a operadora e revela ter uma oferta im-
perdível. E aí dispara a falar rapidamente ou-
tra vez até que seja interrompida com novo pe-
dido para falar mais devagar.

Ao ouvir a proposta, respondo que não 
quero mudar de operadora, que estou satis-
feito com o serviço da telefônica que me aten-
de, inclusive na questão dos preços, serviços, 
internet etc.

A moça insiste para que eu ouça e começo 
a me aborrecer.

- Moça já lhe disse que não tenho interesse. 

Façamos o seguinte: a senhora aproveite essa 
oferta que está me apresentando e fique com 
ela. Faça uma assinatura dos serviços. 

Ela não gostou. Invadiu minha privacida-
de à noite e, sem pedir licença, perturbou mi-
nhas atividades e ainda se chateou.

Na internet esse marketing é ainda mais 
agressivo, porque se o internauta visita um site 
de qualquer produto, pronto: vai passar a re-
ceber uma infinidade de ofertas nas redes so-
ciais e só se verá livre do bombardeio se desli-
gar o equipamento.

Essa questão está tão séria que a União Eu-
ropeia anuncia nos próximos dias uma regu-
lamentação do uso dos dados pessoais dos ci-
dadãos que as redes sociais dispõem em seus 
cadastros quando essas informações forem 
transformadas em produto, vendidas para 
toda sorte de clientes.

Perdeu-se a construção do desejo de pos-
suir algo. Não se sai de casa em busca de um 
produto. Se é impelido a comprar algo que não 
se quer a todo momento. O direito de escolher 
está sendo retirado do consumidor e a ele é im-
posto uma “coisa”, que ele não procurou e, às 
vezes, nem sabia que existia.

Alguns celulares têm opção de bloqueio de 
spam, mas não há quem consiga bloquear to-
dos os números. São tantos que vencem pelo 
cansaço.

Só cabe uma expressão:
Deixem-me em paz!

Deixem-me em paz
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Ortilo AntônioFoto 
  Legenda

Perigo!

“Oferecem de 
tudo: carros, 
apartamentos, 
casas em 
condomínios 
na cidade ou 
na zona rural, 
uma lista sem 
fim

Luiz Carlos Sousa

“Jornalista 
por vocação, 
apaixonado 
pela 
profissão, 
me debruço, 
horas a fio, 
sem perder 
bom humor, 
para captar 
informações

Abelardo Jurema Filho
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Multa após 
as eleições  

acredita que  
houve fraude 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“o Brasil Merecia Mais” teMer,  
afirMa Moraes eM Nova York  

“É Natural que acoNteça”  

“isso É uMa coNstrução” 

BoM trâNsito Nas BaNcadas 

Foi perguntado ao líder do governo na ALPB, 
deputado Wilson Filho, se o Republicanos havia 
acordado com o governador João Azevêdo (PSB) 
uma participação direta na gestão, na ocupação 
de secretarias. “O Republicanos não chegou em 
nenhum momento a sentar para falar sobre car-
gos. O governador fará sua escolha e, certamen-
te, chamará o Republicanos. É natural que isso 
aconteça”.   

Pré-candidato a presidente da ALPB, Wilson 
Filho disse, em entrevista à TV, que tem dialo-
gando “com muitos deputados” a respeito dessa 
postulação. E revelou que mais de 19 parlamen-
tares o apoiam, salientando que isso está posto 
no cenário atual, o que não significa dizer que se 
consolidará em 1° de fevereiro. “Não se pode tra-
torar o sonho de outros [pré-candidatos]. Isso é 
uma construção”, disse.  

Deputada de oposição, Camila Toscano 
(PSDB) ainda não definiu voto para a eleição de 
presidente da ALPB, mas afirmou que o postulan-
te ao cargo precisa ter bom trânsito nas bancadas 
de situação e oposição. E citou dois nomes que 
considera com esse perfil: Wilson Filho e Eduar-
do Carneiro (Solidariedade).   

O ‘mundo paralelo’ 
em que vivem apoiado-
res do presidente Bolso-
naro após a derrota nas 
urnas para Lula, encon-
trou eco em fala do de-
putado Wallber Virgu-
lino (PL). Mesmo sem 
provas, ele afirma que 
houve fraude e defende 
a anulação das eleições: 
“Ainda tenho a esperan-
ça de que essa fraude 
venha a ser confirmada 
e de que Lula não assu-
ma”, disse, numa rádio.   

A eleição já passou, 
mas Pedro Cunha Lima 
(PSDB) continua acumu-
lando derrota no TRE
-PB. Ontem, a corte lhe 
aplicou multa de R$ 5 mil 
por ele ter feito impul-
sionamento negativo no 
YouTube contra o gover-
nador João Azevêdo, no 
segundo turno. De acor-
do com a Justiça Eleito-
ral, o vídeo teve como 
único objetivo “difundir 
conteúdo negativo con-
tra” o governador.   

Indicado por Michel Temer para o STF, em 2017, 
em substituição a Teori Zavascki, que falecera num 
acidente aéreo, o ministro Alexandre de Moraes fez 
um ‘afago’ no ex-presidente, ao participar de debate 
sobre o respeito à democracia, organizado pelo gru-
po Lide, em Nova York: “O tempo da presidência de 
Vossa Excelência foi pouco. O Brasil merecia mais”. 

hervázio: coMo seguNda Maior  
BaNcada, psB teM direito de  
coMaNdar a alpB eM uM BiêNio     

O deputado estadu-
al Hervázio Bezerra 
(foto, do PSB) supe-
rou as animosida-
des com o também 
deputado socialista 
Tião Gomes. Ele pró-
prio deixou isso claro, 
em entrevista: “Toda 
a Paraíba sabe 
que eu tinha 
uma diferen-
ça com Tião. 
Mas senta-
mos e supe-
ramos isso”, 
disse. E esse 
‘reencontro’, podemos assim chamar, gerou um 
fato novo: o apoio de Hervázio à postulação de 
Tião Gomes para lançar sua candidatura a pre-
sidente da ALPB, no primeiro biênio. Hervázio 
reconhece o direito de o Republicanos disputar 
a presidência, como partido que possui a maior 
bancada na casa – oito deputados –, mas não 
concorda, assim como Tião, que a legenda seja 
protagonista nos dois biênios. Na sua avaliação, 
sendo a segunda maior bancada, com seis par-
lamentares, o PSB, partido do governador, teria 
que comandar um dos dois biênios. “Com a maior 
bancada, o Republicanos tem até o direito de es-
colher se fica com o primeiro ou com o segundo 
biênio, mas não com os dois. Isso é ruim para a 
casa, para a democracia”, afirmou.  

Edson Ramalho realiza evento amanhã e homenageia ex-pacientes

Hospital alerta para a 
importância do pré natal

Dia MunDial Da PreMaturiDaDe

Evento Alusivo ao Dia Mundial da 
Prematuridade do Hospital Edson Ramalho

•  Data: 17 de novembro

•  Local: Auditório da PBPrev,  
em frente ao Hospital Edson Ramalho

• Hora: 9h

Saiba mais

A Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambien-
te (Sudema) iniciou, nesse final 
de semana, uma ação de fisca-
lização e conscientização para 
prevenção e combate a crimes 
ambientais no Parque Esta-
dual Marinho de Areia Ver-
melha. A iniciativa conta com 
o apoio do Batalhão Ambien-
tal e da Capitania dos Portos.

De acordo como o chefe da 
Divisão de Fiscalização da Su-
dema, capitão Aragão, a ação 
irá se repetir pelos próximos 
dias, tendo em vista que, com 
a chegada do Verão, o número 

de banhistas na região costu-
ma aumentar. “Nosso propósi-
to é o de, sobretudo, educar os 
frequentadores de Areia Ver-
melha, realizando uma abor-
dagem mais voltada à cons-
cientização para que todos 
possam aproveitar esses es-
paços respeitando o meio am-
biente”, comentou.

Parque Marinho 
O local é uma das Unida-

des de Conservação da Paraí-
ba com uma área de alta bio-
diversidade marinha, onde 
existe uma grande reprodu-

Sudema tem ação de conscientização ambiental 
eM areia VerMelha 

Foto: Secom-PB

Iniciativa da Sudema tem como objetivo prevenir e combater ocorrências de crimes ambientais no Parque Estadual Marinho

ção de espécies, que abrigam 
outras passageiras como gol-
finhos e tartarugas que se ali-
mentam nos arrecifes de co-
rais em uma área de 230,91 
hectares.

Estima-se que as águas 
azuis e cristalinas do parque, 
localizada no Litoral de Cabe-
delo, protejam ao menos nove 
espécies de corais, nove tipos 
de esponjas, 41 moluscos, 31 
crustáceos, 55 de peixes, entre 
outros grupos da fauna recifal. 
Espécies de peixes valorizadas 
comercialmente também vi-
vem nos arrecifes.

n 

Areia Vermelha 
é uma das 
Unidades de 
Conservação 
da Paraíba 
com uma 
área de alta 
biodiversidade 
marinha

O Hospital da Polícia 
Militar General Ramalho 
(HPMGER) promove, ama-
nhã, um evento alusivo ao 
Dia Mundial da Prema-
turidade. A data, come-
morada anualmente em 
17 de novembro, promo-
ve a conscientização sobre 
os riscos de um parto pre-
maturo, destacando a im-
portância da realização do 
pré-natal como uma das 
formas de prevenção. 

O Dia Mundial da Pre-
maturidade tem como ob-
jetivo sensibilizar a socie-
dade no sentido de reduzir 
o número de partos prema-
turos. No Brasil, por ano, 
nascem quase 300 mil pre-
maturos, maior causa de 
mortalidade infantil até 
os cinco anos de idade em 
todo o mundo. Os números 
colocam o país na 10ª po-
sição no ranking mundial 
de prematuridade, segun-

Aniversário
No Brasil, por ano, 
nascem quase 300 

mil prematuros. Essa 
é a maior causa de 

mortalidade infantil até 
os cinco anos de idade 

em todo o mundo

do dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
de 2018.

Durante o evento, que 
faz parte das comemo-
rações do aniversário do 
Hospital Edson Ramalho, 
serão realizadas homena-

gens a pacientes que pas-
saram pela unidade e pro-
fissionais que contribuem 
para o serviço de neonato-
logia do hospital, além da 
tradicional soltura dos ba-
lões na cor roxa, símbolo da 
campanha.

De acordo com os mé-
dicos, através do pré-na-
tal feito corretamente com 
todos os exames e orienta-
ção sobre alimentação e há-
bitos saudáveis é possível 

se reduzir o número de be-
bês prematuros, que são os 
nascidos antes de 37 sema-
nas”. Segundo eles, a hiper-
tensão arterial e a diabetes 
não controladas, além das 
infecções, principalmen-
te as do trato urinário, que 
são as maiores responsá-
veis pelos partos prematu-
ros realizados no hospital. 
Essas causas, se tratadas, 
podem resultar em um par-
to no tempo correto.
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Maior concentração de ocorrências da doença aconteceu na cidade de João Pessoa, com 349 pacientes

PB registra mil novos casos de Covid
após quatro meses

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

De acordo com dados do 
painel de monitoramento da 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) desta segunda-fei-
ra, a Paraíba registrou ontem 
1.016 novos casos de contami-
nação pela Covid-19. A marca 
atingida ocorre após quatro 
meses desde a última notifi-
cação diária acima de mil ca-
sos, em 4 de julho, com 1.034 
registros. Entre os casos, qua-
tro pacientes apresentaram 
sintomas moderados ou gra-
ves, os demais são leves.

A maior concentração 
aconteceu em João Pessoa, 
que registrou 349 casos. Tam-
bém aparecem na lista San-
ta Rita, com 199 registros; Ba-
yeux, com novos 179 casos; 
Sapé registrou 32; Campina 
Grande aparece na sequência 
com 25; Cabedelo e Maman-
guape registraram, respecti-
vamente, 23 e 21 novos casos. 
Os demais registros são abai-
xo de 20 por cidades.

Vale salientar que duran-
te o fim de semana, conside-
rando o sábado e o domingo, 
apenas um caso foi contabili-
zado no sistema. O que indica 
que os mais de mil casos con-
firmados ontem são resultado 
de testes realizados durante 
os dias sem notificações.

Desde o início de novem-
bro, a Paraíba registrou 2.890 
novos casos, sendo 1.874 ante-
riores ao último boletim emi-
tido pela plataforma de moni-
toramento. 

Duas mortes foram regis-
tradas, acometendo dois ho-
mens residentes em João Pes-
soa e Arara, com idades de 76 
e 56 anos. As comorbidades 
identificadas são diabetes, car-
diopatia e etilismo. Um dos 

pacientes apresentou apenas o 
esquema de primeira e segun-
da dose, sem doses de reforço. 
O segundo não possui dados 
de vacinação cadastrados. 

Com a crescente de casos, o 
Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar informou que nove 
pessoas foram internadas em 
unidades públicas para o tra-
tamento da Covid-19 nas úl-
timas 24h, entre o domingo e 
a segunda-feira, chegando ao 
total de 40 pessoas hospitali-
zadas. A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) é de 26%. 

Fazendo um recorte ape-
nas dos leitos de UTI para 
adultos na Região Metropo-
litana de João Pessoa, a taxa 
de ocupação chega a 83%. Em 
Campina Grande, estão ocu-
pados 25% dos leitos de UTI 
adulto e no Sertão, 17%. 

Com a atualização, a Pa-
raíba totaliza 656.896 casos 
confirmados da doença, sen-
do 10.409 vítimas fatais. O Es-
tado tem 90,26% da popula-
ção total vacinada com duas 
doses ou dose única. Entre 
as doses de reforço, apenas 
62,39% da população apta re-
cebeu a primeira dose de re-
forço e 20,56% receberam a se-
gunda dose de reforço.

A Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde do Ministério 
da Saúde publicou nota téc-
nica, em que recomenda o 
uso de máscara pela popu-
lação e a adoção de outras 
medidas, como ampliação 
da vigilância genômica, por 
estados e municípios. O do-
cumento foi motivado pelo 
avanço recente de casos de 
Covid-19 no país.

Conforme a secretaria, 
entre os dias 6 e 11 deste 
mês, foram notificados 57,8 
mil casos de Covid pelas Se-
cretarias Estaduais de Saú-
de ao Ministério da Saúde. 
Com isso, a média móvel 
dos últimos sete dias su-
biu para 8,5 mil casos diá-
rios, o que representa au-
mento de 120% em relação 
ao índice da semana ante-
rior (3,8 mil).

No caso das mortes por 
Covid, foram 314, também 
entre os dias 6 e 11 deste 
mês. Nesse período, a mé-
dia móvel diária de óbi-
tos pela doença, calculada 
em relação aos últimos sete 
dias, saltou para 46, o que 
equivale um aumento de 
28% em comparação com a 
semana anterior (36).

A nota técnica, segundo 
a secretaria, trata-se de um 
alerta “acerca do aumento do 
número de casos de Covid-19 
e circulação de novas linha-
gens da Variante de Preocu-
pação (VOC) Ômicron”, com 

Ministério recomenda o uso de máscara
preserVaNDo a saúDe

Ítalo Lo Re 

Agência Estado

ênfase nas sublinhagens BQ.1 
e BA.5.3.1.

O órgão técnico comple-
menta que, neste momento, 
não há dados epidemiológi-
cos que indicam aumento na 
gravidade da doença. “O im-
pacto das alterações imunoló-
gicas observadas no escape da 
vacina ainda não foi estabele-
cido”, afirma a nota técnica.

Ainda assim, diante do 
aumento de casos de Covid, 
a pasta orienta às vigilâncias 
epidemiológicas estaduais 
e municipais uma série de 
medidas. Entre elas, desta-
cam-se a recomendação de 
intensificação da vigilância 
genômica, enviando amos-
tragem de exames com RT-P-
CR detectáveis para sequen-
ciamento, e também o alerta 
à população quanto à situa-
ção da pandemia.

A secretaria recomenda 
que a população seja orien-

tada a fazer higienização 
frequente das mãos com ál-
cool 70% ou água e sabão e 
que adote o uso de másca-
ras de proteção facial, es-
pecialmente em locais fe-
chados. A orientação vale 
sobretudo para indivíduos 
com fatores de risco e pes-
soas que tiveram contato 
próximo com casos confir-
mados de Covid.

O documento também 
reforça a necessidade de se 
fazer o isolamento de ca-
sos suspeitos e confirmados 
para Covid-19 e também de 
se buscar completar o esque-
ma vacinal, “com especial 
atenção às doses de refor-
ço”. Como mostrou o Esta-
dão há alguns dias, somen-
te o Estado de São Paulo tem 
cerca de nove milhões de 
pessoas com terceiras doses 
atrasadas.

Diretor da Sociedade 

Brasileira de Imunizações 
(SBIm), o médico Renato 
Kfouri destaca que, toda vez 
que há aumento de circula-
ção de doenças respiratórias 
em geral, o uso de máscara 
cumpre função importante 
de proteção. “Usar másca-
ra sempre em ambientes fe-
chados, onde é inevitável a 
aglomeração, é fundamen-
tal”, afirma.

O médico reforça que, 
por mais que o país não es-
teja mais em um momento 
de obrigatoriedade, a orien-
tação do uso é bem-vinda. 
“Completar a vacinação, in-
cluir crianças (na campa-
nha de imunização), usar 
máscaras e propiciar tra-
tamentos para aqueles que 
não respondem às vacinas” 
são algumas das medidas 
importantes de serem ado-
tadas neste momento, des-
taca Kfouri.

Nota técnica do Ministério recomenda o uso de máscara pela população e outras medidas
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Com a 
atualização, 
a Paraíba 
totaliza 
656.896 casos 
confirmados 
da doença, 
sendo 10.409 
vítimas fatais

Devido o feriado da Pro-
clamação da República, hoje, 
todas as salas de vacinas da 
rede municipal estarão fe-
chadas. Porém, o ponto fixo 
de apoio localizado no esta-
cionamento do Mangabeira 
Shopping estará funcionan-
do normalmente ofertan-
do todas as vacinas do ca-
lendário de rotina e as de 
campanhas – Covid-19 e In-
fluenza. A vacinação estará 
disponível à população das 
8h às 16h.

Podem receber a vaci-
na contra a Covid-19 crian-
ças a partir de seis meses de 
idade (1a dose) com comor-
bidade. São ofertadas para 
os demais públicos as se-
gundas doses da Pfizer (60 
dias), AstraZeneca (90 dias) 
e Janssen.  Já a terceira dose 
está disponível ao público 
12+ (120 dias após a segun-
da dose), imunossuprimidos 
(28 dias) e trabalhadores de 
saúde (120 dias). Já a quarta 
dose é voltada ao público de 
30 e 39 anos, que recebeu a 
terceira dose há pelo menos 
120 dias.

“Para crianças de três e 
quatro anos estamos aguar-
dando a reposição do Minis-
tério da Saúde com novas re-
messas da CoronaVac, que é 

produzida pelo Instituto Bu-
tantan. A Pfizer pode ser uti-
lizada em crianças a partir de 
cinco anos”, explicou Fernan-
do Virgolino, chefe da Seção 
de Imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde. “Assim 
que recebermos os novos lo-
tes de imunizantes da Coro-
naVac, faremos comunicado, 
com divulgação ampla, com 
objetivo de promover e ga-
rantir o cuidado preventivo 
desse grupo, em especial”, 
completou o coordenador.

As vacinas do calendário 
de rotina e de campanhas 
podem ser administradas si-
multaneamente com os imu-
nizantes do calendário vaci-
nal ou em qualquer intervalo 
na faixa etária de três anos de 
idade ou mais.

Documentos necessários
No caso de crianças com 

seis meses a dois anos de ida-
de (dois anos, 11 meses e 29 
dias), os pais ou responsá-
veis devem apresentar um 
documento oficial com foto 
ou certidão de nascimento 
da criança, cartão SUS, com-
provante de residência em 
João Pessoa e laudo médico 
comprovando comorbidade 
– este ficará retido e arquiva-
do no ato da vacina.

João Pessoa realiza vacinação 
apenas no Mangabeira Shopping

hoje

Serviço

Local para vacinação 
nesta terça-feira (15):

Mangabeira 
Shopping – 8h às 16h

Já para crianças de três a 
11 anos, são necessários Car-
tão SUS ou CPF e compro-
vante de residência de João 
Pessoa. Crianças com comor-
bidades ou alguma deficiên-
cia deverão apresentar lau-
do ou declaração médica que 
comprove a doença. Para a 
segunda dose é necessário 
apresentar o cartão de vaci-
nação e documento com foto.

Primeira dose
Para receber a primeira 

dose da vacina a partir dos 12 
anos é necessário apresentar 
documento oficial com foto, 
Cartão SUS, CPF e compro-
vante de residência em João 
Pessoa. Já para a D2, D3 e 
D4 é obrigatório apresentar 
o cartão de vacinação e um 
documento pessoal com foto, 
além de comprovação docu-
mental para trabalhadores 
de saúde e laudo médico para 
imunossuprimidos.

Um novo caso de Mon-
keypox, vírus causador da 
varíola dos macacos, foi 
confirmado no relatório diá-
rio de casos da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
de ontem. A atualização in-
forma um paciente residen-
te em Bayeux. Com a confir-
mação, sobe para 76 casos 
confirmados. Nenhum pa-
ciente precisou de hospita-
lização para o tratamento.

Além da confirmação, 
a Paraíba chega a 52 casos 
suspeitos que estão em in-
vestigação, três casos consi-
derados prováveis e outros 
392 foram descartados en-
tre as 523 notificações totais.

Entre os casos confir-
mados, a maioria acome-
te a população masculina 
com 61 casos. Entre o sexo 
feminino são 16 confirma-
ções, sendo uma gestante. 
Já entre as faixas etárias, a 
população mais acometida 
é de 30 a 39 anos, com 24 re-
gistros, seguida da popula-
ção de 20 a 29 anos que con-
centra 22 casos.

Entre todas as confirma-
ções, João Pessoa é a cida-
de com maior concentração 

Estado acumula 76 
casos confirmados

‘moNkeypox’

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

de casos, com 53 diagnósti-
cos positivos. Na sequên-
cia aparece Cabedelo com 
10 casos. Campina Gran-
de (quatro), Bayeux e Con-
de (dois), Barra de São Mi-
guel, Manaíra, Mari, Patos 
e São Bento (um cada) tam-
bém possuem casos.

Os casos em investiga-
ção estão distribuídos entre 
as cidades de João Pessoa, 
33 casos suspeitos; Luce-
na, registrando cinco casos 
que aguardam diagnósti-
co; Campina Grande regis-
tra quatro suspeitas; Areia 
e Cajazeiras, com dois casos 
em investigação para cada 
cidade; Conceição, Cuité, 
Itatuba, Manaíra, Princesa 
Isabel e Sapé possuem um 
caso em investigação cada.

n 

Além da 
confirmação, a 
Paraíba chega 
a 52 casos 
suspeitos, três 
prováveis e 
outros 392 
descartados 
entre as 523 
notificações

O juiz da 30a Vara do 
Trabalho de Belo Hori-
zonte determinou a re-
integração de uma mu-
lher vítima de violência 
doméstica demitida de 
uma empresa de teleco-
municações no dia 1o de 
junho por abandono de 
emprego, um dos moti-
vos de justa causa pre-
vistos na Consolidação 
das Leis do Trabalho.

Na sentença, o ma-
gistrado Daniel Chein 
Guimarães, responsável 
pelo caso, entendeu que 
‘a ausência da profissio-
nal se devia a condená-
veis práticas de violência 
doméstica, às quais esta-
va sendo submetida há 
meses e que ensejaram 
a aplicação de medidas 
protetivas’. De acordo 
com o que o Tribunal Re-
gional do Trabalho da 3a 
região (responsável pela 
jurisdição de MG) divul-
gou na quarta-feira, 9, a 
mulher ficou 50 dias sem 
comparecer. Ela foi à em-
presa pela última vez no 
dia 10 de abril.

Justiça 
devolve 
emprego 
a vítima

ViolêNcia Doméstica

Agência Estado
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Canteiro de obras do Hospital da Mulher, em Cruz das Armas, que está na fase de finalização da infraestrutura; próxima etapa será a superestrutura, quando serão colocados os pilares, as vigas e as lajes

Com investimentos da ordem de R$ 42 mi, unidade de referência deverá ser concluída no segundo semestre de 2023

Obras avançam em Cruz das Armas
hOSPITAL DA MULhER

Ítalo Arruda 

Especial para A União

Estão em andamento as 
obras de construção do Hos-
pital da Mulher, no bairro de 
Cruz das Armas, em João Pes-
soa. O equipamento será refe-
rência no atendimento especia-
lizado à saúde da mulher e está 
sendo erguido no mesmo lugar 
onde funcionou a Maternidade 
Frei Damião. As obras tiveram 
início em fevereiro deste ano e, 
conforme informações da Su-
perintendência de Obras do 
Plano de Desenvolvimento do 
Estado (Suplan), responsável 
pela execução do serviço, de-
vem ser concluídas no segun-
do semestre de 2023.

Com um orçamento de 
R$ 42 milhões, entre recursos 

oriundos dos Governos Esta-
dual e Federal, a Unidade de 
Atenção Especializada em Saú-
de contará com uma estrutura 
moderna e equipada com tec-
nologia de ponta. Ao todo, se-
rão construídos 203 leitos, com 
alas de urgência e emergência, 
a fim de proporcionar acesso 
a uma série de serviços quali-
ficados e direcionados exclu-
sivamente à saúde da mulher, 
de forma imediata e humani-
zada, como institui a Política 
Nacional de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher, do Minis-
tério da Saúde. 

Além disso, serão constru-
ídos ambulatórios, banco de 
leite humano, centro de ima-
gem, centro de parto normal, 
centro cirúrgico obstétrico, 
unidade de terapia intensiva 
(UTI) adulto e neonatal, en-

tre outros serviços, totalizan-
do mais de 14 mil metros qua-
drados de área construída. As 
informações constam da ficha 
técnica do equipamento em 
construção, disponibilizada 
pela Suplan. 

Segundo o engenheiro res-
ponsável por fiscalizar a obra, 
André Santoro, a fase de infra-
estrutura, que consiste nas fun-
dações com estaca, blocos de 
coroamento e afins, está sendo 
finalizada. O próximo passo, 
explica André, será a superes-
trutura, na qual serão erguidas 
os pilares, as vigas e lajes.  “Tra-
ta-se de um equipamento vol-
tado para atender todas as ne-
cessidades que uma unidade 
de saúde moderna precisa ter”, 
destacou o engenheiro.

O Hospital da Mulher será 
composto, em sua totalidade, 

por cinco ambientes gerais. 
No subsolo, por exemplo, fun-
cionarão os seguintes serviços: 
unidade de processamento de 
roupas; central de material e 
esterilização; central de abas-
tecimento farmacêutico; ne-

crotério; almoxarifado; oficina 
de manutenção; casa do lixo; se-
gurança predial; casa de gases 
medicinais e reservatório.

Para o térreo, está prevista 
a construção de unidades ur-
gência e emergência; ambu-
latório; banco de leite huma-
no; centro de diagnóstico por 
imagem; unidade de nutrição 
enteral; unidade de alimenta-
ção e nutrição; central de ves-
tiários (banheiros de funcio-
nários e ambiente de repouso 
para funcionários); casa de ges-
tante, bebê e puérpera; segu-
rança predial e estacionamen-
to para funcionários, pacientes 
e acompanhantes. 

Já no pavimento 1, a previ-
são é que funcionem: alas de 
internação; posto de coleta de 
leite humano (PCLH); agência 
transfusional; laboratórios; sa-

las de ensino e pesquisa, além 
do escritório que sediará a equi-
pe de administração da uni-
dade. O segundo pavimento 
abrigará, além  do centro cirúr-
gico obstétrico e ambulatorial 
(CCO/CCA), unidade de trata-
mento intensivo adulto; unida-
de de terapia intensiva neonatal 
convencional; unidade de cui-
dado intermediário canguru 
(Ucinca) e unidade de cuidado 
intermediário adulto; unidade 
de cuidado intermediário neo-
natal convencional; e um cen-
tro de parto normal.

O último ambiente, por fim, 
denominado “pavimento técni-
co” servirá de base para a cen-
tral de ar-condicionado e su-
bestação de energia. É neste 
local onde serão instalados os 
geradores e toda a rede elétri-
ca da unidade hospitalar. 

Área
Hospital da Mulher 

ocupará 14 mil metros 
quadrados de área 

construída e terá 203 
leitos, incluindo alas de 
urgência e emergência 

Desde o início deste mês 
aumentou a procura por más-
caras cirúrgicas nas farmácias 
de João Pessoa. Segundo o ge-
rente de uma das farmácias da 
avenida Cruz das Armas, o far-
macêutico Antônio Pereira, a 
procura aumentou em cerca de 
30% principalmente por causa 
do aumento dos casos suspei-
tos de contaminação pelo novo 
coronavírus. “Ainda não pos-
so dizer que esse equipamen-
to venha a ter um aumento de 
preço, mas com o aumento da 
demanda é provável que os pre-
ços sejam alterados. No entan-
to, atualmente a caixa de más-
cara cirúrgica com 50 unidades 
pode ser encontrada a preços 
que variam de R$ 20 a R$ 50”, 
disse o farmacêutico.

Antônio Pereira informou 
também que em muitas far-
mácias da capital a unidade 
do equipamento a preços que 
variam de R$ 3 a R$ 5. Cabe ao 
usuário fazer pesquisa e com-
prar sua máscara. “O correto é 
que as pessoas mais conscien-
tes do perigo, estão buscando 
se prevenir contra a doença. 
Por isso, a procura pelo equi-
pamento aqueceu o comércio 
nos últimos dias”, destacou 
Pereira.

O farmacêutico ressaltou 
que a procura por esses itens 

População volta a comprar e a utilizar as máscaras faciais
cOvID-19

““Eu acho que essas 
pessoas que estão 
sendo contaminadas 
estão com a 
imunidade baixa. 
Essas pessoas 
deveriam ir a 
um infectologista. 
Após tomar todas 
as vacinas eu 
parei de usar 
máscaras, mas 
quando vi nos 
telejornais que 
ainda tem gente 
morrendo por 
causa da Covid-19, 
imediatamente 
voltei a usar 
máscara”.

Francisco de Assis 

““Eu sou a favor 
principalmente por 
causa de minha 
idade. Já tomei 
todas as vacinas 
oferecidas pelo SUS, 
mas continuo me 
prevenindo e uso 
máscaras até em 
lugares abertos, 
como no centro da 
cidade. Uma de 
minhas irmãs mora 
em Brasília, tomou 
todas as vacinas e, 
mesmo assim, foi 
contaminada com 
a Covid-19. Por isso 
eu não abro mão da 
máscara”.

Ana Fernandes 

descartáveis aumentou e que 
antes do novo surto, a farmácia 
que ele trabalha vendia cerca de 
15 caixas por mês. Agora, com o 
aumento da demanda, o estabe-
lecimento está vendendo cerca 
de 30. Ele observou que o uso 
de máscaras é uma recomenda-
ção da Organização Mundial de 
Saúde (OMS).

Para a Sociedade Brasilei-
ra de infectologia, a população 
deve voltar a usar máscara para 
evitar que o cenário atual de alta 
nos casos de Covid-19 traga um 
possível aumento de interna-
ções nos hospitais. O infectolo-
gista Fernando Chagas, mem-
bro do Comitê de Combate à 

Covid-19 de João Pessoa e dire-
tor-geral do Complexo Hospita-
lar Clementino Fraga, informou 
que o uso da máscara continua 
sendo necessário e que conti-
nuará sendo até que, ao menos, 
70% da população esteja vacina-
da com as duas doses. “É assim 
que se faz um bloqueio, a cha-
mada imunização de rebanho 
para impedir a transmissão do 
vírus”, esclareceu.

Fernando Chagas apontou 
que quanto mais pessoas dei-
xam de usar a máscara, mais o 
vírus circula e mais cepas surgi-
rão. “A pessoa mesmo vacinada 
ainda teria 40% de chance de pe-
gar a doença e, inclusive, trans-

miti-la. A nova variante tem a 
capacidade de ser transmitida, 
mesmo com uma carga viral 
menor e causar a doença. Inclu-
sive, de forma grave. As pesso-
as têm que manter os cuidados, 
especialmente para evitar a che-
gada da variante ou evitar a cir-
culação e a transmissão para 
outras pessoas”, explicou.  

O objetivo do uso de más-
caras é propiciar uma prote-
ção coletiva e não apenas in-
dividual. Se a pessoa tossir ou 
espirrar, a máscara pode impe-
dir que gotículas infectadas se 
espalhem no ar, não chegando 
ao contato de superfícies para 
outras pessoas.

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Máscaras ressurgem nos rostos das pessoas com o aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas

Fotos: Evandro Pereira

Fotos: Ortilo Antônio
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Dos inscritos na Paraíba, 27.049 candidatos não compareceram; abstenção do exame virtual foi de quase 50% 

Enem: 26% faltaram ao primeiro dia
dia de provas

Ítalo Arruda 

Especial para A União

Na Paraíba, mais de 26% 
dos candidatos faltaram ao 
primeiro dia de provas do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2022, no 
último domingo. Ao todo, 
foram 27.049 faltosos, con-
siderando as versões im-
pressa e digital do exame. 
O número – divulgado pelo 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), 
minutos depois da aplica-
ção das provas – é maior do 
que o registrado na mesma 
fase do exame no ano pas-
sado, quando aproximada-
mente 22 mil inscritos não 
compareceram aos locais 
de prova.

De acordo com os dados 
do Inep, foram confirma-
das 100.930 inscrições para 
a prova física do exame em 
todo o estado. Deste total, 
74,3% estiveram presentes, 
o que corresponde a 75.029 
candidatos. Já para a mo-
dalidade digital do exame, 
quase a metade dos inscri-
tos (49,7%) não compareceu 
aos locais de prova. Em nú-
meros concretos, 1.148 can-
didatos faltaram ao Enem 
Digital.

Além da prova de reda-
ção, que teve como tema 
"Desafios para a valoriza-
ção de comunidades e po-
vos tradicionais no Brasil”, 
os candidatos realizaram 
provas de linguagens, có-
digos e suas tecnologias e 
ciências humanas e suas 
tecnologias, totalizando 90 
questões de múltipla esco-
lha. 

No Brasil, segundo in-
formou o Inep momentos 
após a aplicação do exame, 
73,3% dos candidatos aptos 

compareceram ao primeiro 
dia do Enem 2022. Ao todo, 
3,4 milhões estavam inscri-
tos para as duas versões do 
exame. Entre os presentes, 
2.458.504 realizaram as pro-
vas em papel, e 32.376, em 
computador.

No próximo domingo 
(20), os participantes do 
Enem 2022 vão se submeter 
à etapa final do exame, com 
mais 90 questões, sendo 45 
da prova de ciências da na-
tureza e suas tecnologias, 
e 45 da prova de matemá-
tica e suas tecnologias. As-
sim como no primeiro dia, 
os portões serão abertos ao 
meio-dia e fechados às 13h. 
Já as provas terão duração 
de cinco horas, com início 
às 13h30 e término às 18h30.

Vale ressaltar que os 
candidatos que faltaram ao 
primeiro dia, poderão reali-
zar normalmente as provas 
do segundo dia do Enem. 
No entanto, a participação, 
conforme o Inep, servirá 
apenas para avaliar o de-
sempenho do participan-
te, sem quaisquer chances 
de classificação para con-
correr às vagas disponíveis 
em instituições de ensino 
superior.
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Em Campina 
Grande, a 
STTP também 
informou que 
a frota de 
ônibus será 
reduzida, 
com apenas 
21 veículos 
circulando

Frota disponível para os usuários, hoje, será equivalente à colocada em circulação nos dias de domingos

Por conta do feriado em 
alusão ao Dia da Proclama-
ção da República, a Superin-
tendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob-JP) 
informa que, hoje, a operação 
do transporte público sofrerá 
alteração e será colocado em 
prática o mesmo quadro de 
ônibus que funciona aos do-
mingos. 

Com a expectativa da redu-
ção do número de passageiros, 
devido ao não funcionamen-
to de setores como comércio, 
bancos, escolas, universida-
des, Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), Justiça Federal 
da Paraíba, repartições públi-
cas estaduais e municipal, en-
tre outros, estará em circula-
ção o mesmo quadro de um 

dia de domingo, dando assis-
tência à quem precisar se des-
locar pela cidade através do 
transporte público. 

Para ter acesso aos horários 
e itinerários, o órgão de mobi-
lidade orienta que as pesso-
as acessem o site do órgão de 
transporte e trânsito. 

A Semob-JP ressalta ainda 
que durante todo o dia, as equi-
pes de agentes de mobilida-
de estarão fiscalizando a mo-
vimentação dos ônibus e caso 
observada alguma necessida-
de de intervenção para amplia-
ção da frota, as empresas serão 
acionadas.

Em Campina Grande
A Prefeitura de Campina 

Grande, através da Superin-

tendência de Trânsito e Trans-
portes Públicos (STTP), divul-
gou na manhã de ontem, que o 
sistema de transporte coletivo 
urbano vai operar nesta terça-
feira, feriado de 15 de novem-
bro, com uma frota especial, 
no horário de domingo, das 
6h às 18h.

De acordo com o cronogra-
ma de serviços, a frota estará 
operando de forma reduzida 
em relação à operação de dias 
úteis. Sendo assim, estarão em 
operação, neste feriado, 21 car-
ros nas linhas respectivas, as-
sim definidas pela Gerência 
de Transportes da STTP: 111 
– 020 – 022 – 245 – 263 – 303 
– 333 – 004 – 044 – 444 – 660 – 
090A – 092 – 902 – 922 – 903B 
– 910 – 955

Para mais informações so-
bre os horários do transporte 
coletivo, o usuário pode entrar 
em contato pelo (83) 3341-1517, 
tanto por ligação, como por 
mensagem via WhatsApp Mo-
bilidade.

Empresas reduzem, hoje, frota de ônibus por 
causa ao feriado da Proclamação da República 

na capital

Dia dois
O segundo dia de 

provas do Enem será 
no próximo domingo, 

dia 20, das 13h30 
às 18h30, quando 
serão aplicadas 

provas de ciências e 
matemática

O comerciante Fábio Sil-
veira, de 52 anos, é diabético 
e tem pressão alta. Quando 
soube que, ontem pela ma-
nhã, ia ter uma ação com vá-
rios serviços de saúde na en-
trada principal do Shopping 
Tambiá, em comemoração 
ao Dia Mundial do Diabe-
tes, se organizou e foi o pri-
meiro a chegar. 

“Recentemente, tive um 
AVC e, depois disso, tento 
me cuidar, ao máximo, por 
isso vim aqui. É muito bom, 
tem vários atendimentos 
num só lugar”, disse.

O cardiologista da So-
ciedade Brasileira de Car-
diologia, Helman Martins, 
explicou que, além do AVC, 
o diabetes provoca infar-
to e entupimento de vasos 
internos, o que acaba oca-
sionando a amputação de 
membros. 

“A prevenção é o ato mais 
importante por meio do con-
trole da glicemia, pressão 
arterial, colesterol e ainda 
evitando fumar. Por isso, es-
tamos fazendo essa ativida-
de em parceria com a Secre-
taria de Estado da Saúde”, 
pontuou.

 Fábio descobriu que es-
tava com a glicemia em 430 
mg/dl. Considerada altíssi-

População dispõe de vários serviços gratuitos no centro de JP
combate ao diabetes

Acesse através do QR Code o 
site da Semob-JP para 
conferir os horários e 
itinerários dos ônibus

ma, pois, a partir de 126 mg/
dl, a pessoa já é considerada 
diabética. A pressão também 
estava alta: 16/10. “Mas eu 
não sinto nada. Estou bem”, 
disse ele à equipe de saúde 
que explicou sobre o perigo 
de doenças sem sintomas, 
consideradas silenciosas, a 
exemplo da hipertensão e 
diabetes, o que causa uma 
falsa impressão de que a pes-
soa está bem, levando a rela-
xar no cuidado com a saúde, 
o que acaba causando sérios 

problemas graves, levando 
a óbitos em alguns casos.  
Depois que descobriu estar 
com as taxas alteradas, o co-
merciante foi encaminhado 
para conversar com as nu-
tricionistas.  

A gerente operacional de 
atenção às condições crôni-
cas da SES, Kamilla Rodri-
gues, orientou Fábio Silvei-
ra, que confessou ter muita 
dificuldade de tirar o refri-
gerante da sua alimentação. 
“Ele pode substituir por uma 

fruta que é melhor do que o 
suco. Deve evitar alimentos 
industrializados, a exemplo 
de bolacha recheada; enlata-
dos e preferir frutas, verduras 
e alimentos integrais”, falou. 

 Durante a ação promo-
vida pela Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia - Paraí-
ba e Ligas Acadêmicas de 
Medicina, em parceria com 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), foram oferta-
dos à comunidade aferição 
da pressão arterial, avalia-

ção de peso, teste de glice-
mia, distribuição de panfle-
tos educativos, orientações 
de cuidados com a saúde e 
nutricionais. O tema adota-
do para a campanha deste 
ano é “Acesso aos Cuidados 
do Diabetes”.  

Na Paraíba, em 2022, de 
janeiro a setembro, já foram 
registrados 1.432 óbitos por 
diabetes. Em 2021, foram 
1.986 e em 2020, foram re-
gistrados 2.011 óbitos, no es-
tado. 

n 

De janeiro 
a setembro 
deste ano, 
em toda 
a Paraíba, 
já foram 
registrados 
1.432 óbitos 
por diabetes

População teve acesso a serviços como aferição da pressão arterial e testagem do controle da glicemia, além de receber material informativo sobre a doença

Fotos: Secom-PB

Foto: Secom-JP
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Prisão dos envolvidos aconteceu após mais de cinco meses de investigações em cidades do Brejo paraibano

Grupo é suspeito de vários crimes
operação “Hell Fire”

Após uma investigação, 
iniciada há cerca de cinco me-
ses, a Polícia Civil conseguiu 
prender cinco suspeitos de 
integrarem uma facção cri-
minosa no Brejo da Paraíba. 
Com o grupo, foram apreen-
didas cinco armas de fogo e 
várias munições de calibres 
diferentes. Todos foram con-
duzidos para a Central de Po-
lícia, em João Pessoa. A ope-
ração, denominada de “Hell 
Fire”, teve o objetivo de desar-
ticular uma facção criminosa 
com atuação nas cidades de 
Itabaiana e região, Mulungu 
e região e João Pessoa.

Segundo o delegado Al-
drovilli Grisi, as investiga-
ções tiveram início acerca de 
cinco meses e foram intensi-
ficadas quando um homem 
responsável pelo transpor-
te de armas, para abastecer a 
facção, foi abordado por po-
liciais civis na cidade de Gu-
rinhém, efetuando disparos 
contra os policiais e fugindo 
em seguida. Esse mesmo sus-
peito já respondia a diversos 
inquéritos policiais na região, 
acusado de homicídios.

O grupo, segundo a polícia, é responsável por assassinatos na região de Itabaiana, Mulungu, Gurinhém, São Miguel de Taipu e Pilar

No domingo (13), ocor-
reu um homicídio no muni-
cípio de Gurinhém, e infor-
mações privilegiadas davam 
conta que o investigado par-
ticipou do intento crimino-
so. Mais uma vez o crimino-
so foragiu para João Pessoa e, 
no sábado, policiais civis da 

DRE, Draco e Goe consegui-
ram localizar e prender em 
flagrante o suspeito ainda na 
posse de uma pistola calibre 
.380 e quinze munições do 
mesmo calibre.

De posse de informações 
privilegiadas sobre a facção 
criminosa, somadas às infor-

mações proporcionadas pela 
prisão, em diligências contí-
nuas, os investigadores se des-
locaram para Mulungu onde 
conseguiram localizar e pren-
der outros três integrantes da 
associação criminosa. Na pos-
se deles, ainda, foram apreen-
didas outras cinco armas de 

fogo e diversas munições de 
calibres variados.

A importância da opera-
ção consiste no fato que os 
presos são responsáveis por 
grande parte dos homicídios 
cometidos na região de Ita-
baiana, São Miguel de Taipu, 
Pilar, Gurinhém e Mulun-

gu.  O delegado fez questão 
de ressaltar a parceria da 9a 
DSPC (Itabaiana/PB) na exe-
cução do trabalho. Diver-
sos inquéritos policiais de 
homicídio serão abasteci-
dos e finalizados com as in-
formações provenientes da 
operação.

Operação
Um dos suspeitos trocou 

tiros com policiais 
civis durante uma 

tentativa de abordagem 
a um homem apontado 
como responsável pelo 

transporte de armas 
para abastecer facções 

criminonosas
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A Polícia Civil identifi-
cou o corpo encontrado em 
meio a um canavial, em San-
ta Rita, Região Metropolitana 
de João Pessoa, foi reconheci-
do por familiares da vítima, 
na manhã dessa segunda-fei-
ra (14), no Núcleo de Medici-
na e Odontologia Legal – Nu-
mol. Trata-se de Ana Vitória 
Braz, 13 anos, foi identificada 
pela avó, Maria de Lourdes 
Braz, que até o final da tar-
de de ontem não havia con-
seguido a liberação do corpo 
da neta porque ela não tinha 
documentação, apenas a cer-
tidão de nascimento.

No local do crime, de 
acordo com a polícia, a ado-
lescente apresentava várias 
perfurações a bala e também 
de golpes de faca. O assassi-
nato aconteceu, segundo a 
perícia, na noite de domingo 
(13). A motivação e a autoria 
são desconhecidas. Maria de 
Lourdes disse que deu vários 
conselhos à neta, sobre suas 
amizades, no entanto, ela não 
atendia. Era usuária de dro-
gas e estava desaparecida há 
vários dias. “O fim é esse”, 
disse a avó de Ana Vitória. 

Testemunhas informaram 
à PM que vários tiros de arma 
de fogo foram ouvidos no lo-
cal do crime, por volta das 
22h, no bairro Marcos Mou-
ra. A menina foi encontrada 
pelos policiais sem vida.

A polícia não tem infor-
mações sobre as motivações 
ou suspeitos do assassinato.

Sábado passado, um ado-
lescente de 14 anos, identifica-
do por Gutemberg foi assas-
sinado a tiros no Bairro das 
Indústrias. Até ontem, a polí-
cia ainda não havia identifica-
do a autoria, nem tão pouco a 
motivação do crime.

Jovem assassinada em 
Santa Rita é identificada 

menor de idade

Na tarde de domin-
go (13), policiais militares 
pertencentes a 4a Cia/3o 
BPM, realizaram a apreen-
são de mais uma arma 
de fogo na cidade de Mãe 
D’água, Sertão da Paraíba. 
A ação ocorreu quando a 
guarnição policial se des-
locava pela rodovia PB 276, 
sentido São José do Bonfim, 
quando visualizou um ho-
mem com uma arma.

No momento em que os 

militares pararam a viatura 
para efetuar a abordagem, o 
suspeito abandonou a espin-
garda calibre 36, marca Boito, 
com três munições intactas e 
fugiu pelo matagal. 

Foram realizadas diligên-
cias no intuito de localizar o 
suspeito, porém sem êxito.

A arma de fogo apreendi-
da foi entregue à Delegacia 
de Polícia Civil de Teixeira, 
para serem tomadas as me-
didas cabíveis.

PM apreende espingarda 
e dono consegue fugir

no sertão
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Avó de Ana 
Vitória 
disse que a 
família deu 
conselhos à 
jovem, que era 
dependente de 
drogas e tinha 
envolvimento 
com criminosos

O Hospital de Emer-
gência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, 
em João Pessoa, reali-
zou durante o fim de se-
mana 892 atendimentos, 
sendo que 193 considera-
dos casos graves ou gra-
víssimos. O balanço tem 
como base as entradas 
realizadas de 0h da sex-
ta-feira (11) até as 23h59 
desse domingo (13).

As ocorrências en-
volvendo quedas lide-
raram as entradas da 
emergência, com 145 ca-
sos, seguidas por aci-
dentes de moto (83) e 
corpo estranho (54). 
Outros registros foram 
trauma (33), agressão fí-
sica (14), acidente de au-
tomóvel (12), acidente 
de bicicleta (oito), arma 
branca (cinco), atropela-
mento (cinco), queima-
dura (cinco) e arma de 
fogo (uma). Casos clíni-
cos em destaque foram 
Acidente Vascular Cere-
bral (27) e Acidente Vas-
cular (nove).

O bairro de Manga-
beira lidera os atendi-
mentos com 44 casos, 
seguidos por Pedro 
Gondim (43), Valentina 
(37), Cristo (20) e Gra-
mame (18). Em relação 
aos municípios, Santa 
Rita lidera com 44 ca-
sos; Bayeux (33), Cabe-
delo (24), Conde (13) e 
Mamanguape (11).

O hospital atende ca-
sos de urgência e emer-
gência, contudo, muitos 
procuram a instituição 
para atendimentos clí-
nicos, não levando em 
consideração o tipo de 
assistência prestada pela 
unidade de saúde, volta-
do para situações de mé-
dia e alta complexidade.

Quedas 
lideram 
atendimentos 
no Trauma

Hospital

A Polícia Militar de 
Campina Grande já identi-
ficou o homem que é flagra-
do por câmera de seguran-
ça arrastando uma cadela, 
amarrada numa motocicle-
ta, numa rua do distrito de 
São José da Mata, naque-
la cidade do Agreste parai-
bano. O flagrante aconte-
ceu na sexta-feira (11), e até 
ontem, o homem não havia 
sido localizado. Equipes da 
Polícia Militar estiveram na 
casa dele, no entanto, se en-
contrava fechada.

Para localizar o homem a 
polícia está solicitando apoio 
da população daquele distri-
to, pois a identificação dele 
é bem visível na imagem. A 
cadela foi resgatada e entre-
gue a uma ONG de Cam-
pina Grande, onde aguar-
da adoção. Apesar de ainda 
ter sido localizado, o fato re-
percutiu durante todo o fim 

Polícia tenta localizar homem 
flagrado puxando cadela em moto

procurado

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio das delegacias 
seccionais de Itabaiana e de 
Sapé, e com o apoio da Polí-
cia Militar, deflagrou, nesse 
fim de semana, uma opera-
ção integrada na região de 
Gurinhem, com o intuito 
de cumprir alguns manda-
dos de prisão na localida-
de. Durante a operação, as 
equipes apreenderam em 
flagrante de ato infracio-
nal, um adolescente, com 17 
anos de idade, supostamen-
te do Estado de Pernam-
buco. Ele estava com uma 
espingarda calibre 12, mu-
nições de mesmo calibre, 
balança digital de precisão, 
além de substâncias seme-

Operação localiza adolescente 
com droga e arma, em Gurinhém

tráFico

lhantes a maconha e crack.
 “A partir de tal traba-

lho investigativo, já se sabia 
que esse adolescente integra 
uma associação criminosa, 
e a espingarda apreendida 
em seu poder foi utilizada 

em outros crimes, que já es-
tão sendo investigados pela 
Polícia Civil”, disse o delega-
do seccional Danilo Orengo. 

A apreensão do adoles-
cente e do material foi co-
municada à Justiça.

Polícia apreendeu também munições e uma balança
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de semana, após as imagens 
circularem nas redes sociais. 
Moradores do distrito de São 
José da Mata se mostravam 
revoltados. Além das auto-
ridades policiais, o Comité 
de Direitos dos Animais da 
OAB está acompanhando o 
caso e aguarda que o homem 
seja localizado e responda 
pelo crime cometido. 

Nas imagens que circu-

lam nas redes sociais, a ca-
dela está presa à motocicleta 
pelo pescoço, com uma cor-
da. Algumas pessoas ten-
taram parar o homem, não 
conseguiram. No momento 
que o animal foi resgatado o 
homem não estava no imó-
vel. A cadela, que ainda não 
tem nome, está recebendo 
assistência veterinária em 
um hospital privado.

Imagem mostra animal amarrado com uma corda
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Danos são irreversíveis, e outros sítios, a exemplo do Loca e da Pedra do Touro, também receberam pichações

Vândalos invadem sítio arqueológico
pedra do altar

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

O sítio arqueológico Pedra 
do Altar, localizado no muni-
cípio de Barra de Santana, Re-
gião Metropolitana de Cam-
pina Grande, foi invadido por 
vândalos que fizeram diver-
sas pichações. Os painéis com 
pinturas, que estão entre os 
maiores e mais bonitos do 
Estado, estão completamente 
comprometidos. A denúncia 
é do arqueólogo e paleontó-
logo Juvandi de Souza, coor-
denador do Laboratório de 
Arqueologia e Paleontologia 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (Labap/UEPB). “Não 
há muito que fazer agora. São 
danos praticamente irreversí-
veis”, lamentou.

No sítio Pedra do Altar, foi 
pichado o gigantesco painel 
principal e outros locais com 
gravuras rupestres. O coorde-
nador diz que é um dos sítios 
mais bonitos da Paraíba, mas 
ressalta que não foi apenas lá 
que ocorreu o crime contra o 
patrimônio. Outras dezenas 
de sítios arqueológicos foram 
vandalizados, entre eles, os 
sítios Loca e Pedra do Touro, 
no município de Queimadas; 
a Pedra do Letreiro, em Salga-
do de São Félix, onde foi feita 
uma escavação clandestina. 
Além destes, também houve 
investida de vândalos em al-
guns sítios no município de 
São Mamede.

“São pessoas que vão a es-
ses locais onde tem pinturas 
rupestres e, por pura mal-
dade, realizam esses atos de 
vandalismo”, afirmou. Para 
ele, a ocorrência desse tipo de 
crime mostra que ainda tem 
muito para se fazer no Brasil, 
especialmente com relação 
à educação patrimonial. “É 
muito difícil e caro recuperar 
esses sítios, especialmente se 
foi utilizada tinta a óleo, por-
que, ao usar algum produto 
químico para remover a tinta, 
remove-se também a pintura 

rupestre milenar”, constatou.
Outro sítio por onde os 

vândalos passaram foi no 
município de Taperoá. Nele 
também deixaram diversas 
pichações. “O que contribui 
para isso, além da pouca fis-
calização e educação patri-
monial, é a questão de não 
vermos ninguém punido. É 
uma vergonha para o Brasil. 
Dá desgosto”, lastimou. Ele 
disse ainda que, junto com 
sua equipe no Labap, tenta 
reverter esse processo através 
das atividades de educação 
patrimonial, levando a comu-
nidade para os sítios, museu e 
até para o Labap para conver-
sar e explicar. Ainda assim, a 
situação se repete.

Juvandi de Souza disse 
ainda que o responsável por 
criar formas de proteger esse 
patrimônio é o Instituto do Pa-
trimônio Histórico Nacional 
(Iphan). Ele acrescentou que 
a Constituição Federal, no ar-
tigo 216, estabelece que os sí-
tios são patrimônio da União. 
“Então, é de responsabilidade 
da União a fiscalização”. 

O coordenador do Labap/
UEPB reforçou que existe a 
legislação protecionista, mas 
lembrou que não tem como 
manter vigias em todos os sí-
tios, porque são muitos. Para 
ele, o ideal é investir pesado 
em educação patrimonial. 
“Isso temos feito em vários 
municípios com nossas expo-

sições do Museu de História 
Natural da UEPB em sua fase 
itinerante”, observou. 

E o problema não é exclu-
sivo da Paraíba. Conforme o 
arqueólogo, o problema se re-
pete no Brasil inteiro. Recen-
temente, um sítio em Qui-
xeramobim, no estado do 
Ceará, foi alvo de vândalos. 
“Realçaram as pinturas ru-
pestres com tinta a óleo bran-
ca”, comentou. 

O superintendente do 
Iphan-PB, Yago Celane, dis-
se que não estava ciente da 
ocorrência no sítio arqueoló-
gico Pedra do Altar, mas con-
firmou que, de fato, o papel do 
Iphan é proteger esses sítios, 
preservando e fomentando. 

Porém, o órgão tem enfrenta-
do algumas dificuldades, en-
tre elas, a falta de investimen-
tos na área pelos municípios 
onde os sítios estão locados. 
“Realizamos nosso trabalho 
de proteger e fazer a fiscali-
zação. Nossos técnicos vão 
ao local, averiguar como está”, 
declarou. 

Além disso, quando há 
ocorrências, segundo ele, to-
das são reportadas para que 
o Iphan tome providências. 
Um grande obstáculo enfren-
tado pelo Iphan é que, apesar 
de haver fiscalização o ano 
inteiro, há muita dificulda-
de em descobrir quem fez as 
pichações para aplicação de 
penalidades.

“É muito difícil e 
caro recuperar 
esses sítios, 
especialmente 
se foi utilizada 
tinta a óleo

Juvandi de Souza

Várias pichações foram realizadas em Pedra do Altar, inclusive no painel principal; coordenador do Labap/UEPB lamenta falta de fiscalização

Em breve, os visitantes 
do Vale dos Dinossauros, no 
município de Sousa, poderão 
usufruir do passeio pelo es-
paço com ainda mais confor-
to. É que a Superintendência 
de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) está rea-
lizando a reforma de duas 
passarelas, duas pontes e de 
seu mirante de observação. 
Uma terceira passarela está 
passando por uma análise 
estrutural para que se identi-
fique qual a melhor forma de 
intervenção.

 As ações se mostraram 
necessárias para facilitar o 
acesso da população às atra-
ções dessa importante unida-
de de conservação estadual.

Revitalização
 “Com a revitalização das 

passarelas, o Vale dos Di-
nossauros irá proporcionar 
a seus visitantes uma maior 
acessibilidade e segurança. 
A obra segue em ritmo acele-
rado e logo, logo estará pron-
ta para dar mais conforto aos 
turistas que nos visitam”, co-
mentou o superintendente da 
Sudema, Marcelo Cavalcanti.

 O Vale dos Dinossauros 
fica localizado no sítio Passa-
gem de Pedras, na cidade de 
Sousa, sendo uma unidade de 
conservação conhecida por 
ser um dos sítios paleonto-
lógicos mais importantes do 
mundo. O local possui uma 
importante bagagem histó-
rica, com diversas marcas de 
dinossauros que remetem a 
aproximadamente 80 espé-
cies que habitavam uma área 
de 704 quilômetros quadra-
dos na Bacia do Rio do Peixe, 
no período pré-histórico. 

Atrações
O espaço possui passare-

las e mirantes que levam às 
trilhas formadas pelas pega-
das. Além disso, o Vale con-
ta ainda com museu com um 
vasto material de pesquisa 
paleontológica, incluindo in-
formações a respeito das es-
pécies que habitavam a região 
e fotos de achados.

O Vale dos Dinossauros 
segue aberto ao público de 
terça-feira a domingo, das 8h 
às 17h. No museu, a visita 
guiada ocorre das 8h às 12h 
e das 14h às 17h.

Vale dos Dinossauros recebe reforma em pontes e passarelas
INFraeStrUtUra

Visitantes poderão usufruir com mais conforto do passeio pelo Vale; uma terceira passarela está em análise
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Na fotografia, 
são exibidos 
trabalhos 
que mostram 
pessoas 
enfrentando 
os obstáculos 
físicos de 
segregação, 
como cercas 
e grades em 
fronteiras

Foto: Júnior Pimenta/Divulgação

Mostra explora 
a xenofobia
Em João Pessoa, Casarão 34 recebe a exposição de 
multilinguagens ‘Vá em frente, volte pra casa!’, com 
instalações, vídeos, fotografias e tapetes

V á em frente, volte para 
casa!’ tem em seu tí-
tulo um tom irôni-
co e funciona qua-

se como um desconvite a quem 
vai conhecer a exposição no 
Casarão 34, Centro Histórico 
de João Pessoa. A proposta do 
artista visual cearense Júnior 
Pimenta é fazer eco logo de 
cara com um tipo de violência 
xenófoba que muitos imigran-
tes ouvem e que ele próprio so-
freu dentro do Brasil. Com sete 
trabalhos divididos em dife-
rentes linguagens artísticas, 
como instalações, tapetes, ví-
deos, fotografias e bandeiras, 
a mostra gratuita fica aberta 
até o dia 2 de dezembro.

Além da experiência pes-
soal de quando o então ado-
lescente de Orós (CE) foi estu-
dar em Belo Horizonte, onde 
passou a sofrer rejeição por 
vir do Nordeste, a exposição 
se inspira em um evento trági-
co de um país dominado pela 
extrema direita. O refugia-
do de Gâmbia Pateh Sabally 
teve um surto devido aos ata-
ques racistas que sofria na Itá-
lia e se lançou de um píer nas 
águas profundas do Grande 
Canal de Veneza. Antes de 
morrer e enquanto o jovem 
de 22 anos se afogava, as pes-
soas transmitiam o momen-
to ao vivo ao mesmo tempo 
em que gritavam “Deixe ele 
morrer”, “Vá em frente, volte 
para casa”.

“Quando eu fui fazer uma 
residência artística em São 
Paulo foi exatamente quando 
houve a morte desse refugia-
do e eu resolvi focar minhas 
pesquisas na questão da imi-

gração, na disputa territorial e 
na negação do outro. São Pau-
lo, por ser uma cidade que tem 
mais imigrantes e refugiados, 
é muito o reflexo disso e tam-
bém não é o meu lugar”, conta 
o artista, que desde 2018 come-
çou a criar suas peças que re-
tratam o apagamento da me-
mória como algo presente em 
vários elementos da exposi-
ção. Uma sublimação que se 
amplia para a cidadania des-
sas pessoas, atingindo até sua 
condição humana. Nas instala-
ções, uma sobreposição de te-
cidos translúcidos materializa 
o desanuviamento da história 
e dos registros de passagem e 
vida desses personagens.

Logo na entrada, um con-
junto de capachos em cores 
quentes intitulados “mal-vin-
dos” reproduzem mensagens 
de internautas que deixaram 
comentários em notícias sobre 
refugiados e que se somam a 
frases que Júnior Pimenta ou-
via na escola. “A ideia de pen-
sar o refúgio dentro de seu 
próprio país é algo que me in-
teressa muito. É a cidade como 
lugar de disputa, de poder e 
impedimento. Uma coisa que 
percorre minha produção ar-
tística é a questão do tensio-
namento do lugar, do territó-
rio”, define ele, que incita os 
visitantes a pisotear as men-
sagens de ódio.

Um vídeo com imagens 
reais de uma luta entre um 
mexicano e um norte-ameri-
cano é utilizado nesse pano-
rama sobre o tema. O boxea-
dor dos EUA usa um short que 
imita o desenho de um muro 
e contém ainda uma inscrição 
que diz “América primeiro”, 
numa provocação ao adver-
sário do país vizinho. A cada 

soco que o mexicano Francis-
co ‘El Bandido’ Vargas desfere 
é ouvido o som de uma marre-
ta em um muro, até que o no-
caute causa um estrondo, der-
ruba-o por completo.

Na fotografia, são exibidos 
dois trabalhos que mostram 
pessoas enfrentando os obs-
táculos físicos de segregação, 
como cercas e grades em fron-
teiras. São gestos de resistên-
cia de quem foge de seus lo-
cais de origem para salvarem 
suas vidas. Numa relação com 
esses fluxos migratórios inter-
nacionais, ganham destaque 
também em Vá em frente, volte 
para casa! fotografias impres-
sas em tecido de casas marca-
das com spray de tinta pelo cri-
me organizado em Fortaleza 
para demarcar propriedades 
de moradores identificados pe-
los traficantes como sendo de 
inimigos do grupo criminoso e 
de onde eles precisam sair com 
urgência sob o risco de serem 
assassinados. “Nós estamos 
sempre reagindo ao mundo, ao 
que a gente vê e vive. A minha 
forma de responder a essas vio-
lências que às vezes são simbó-
licas, mas às vezes são diretas, 
é com minha arte”. 

Outra instalação recria o 
que seria um abrigo de um 
telhado com uma única telha 
para dar uma dimensão das 
proporções do refúgio que 
os imigrantes têm à disposi-
ção. A obra surgiu através de 
um sonho do artista. “Sonhei 
que estava em uma cidade co-
nhecida e começou a chover. 
Procurava um lugar para me 
esconder e não achava. Con-
segui chegar a um lugar bem 
distante, mas era tão pequeno 
que não me cabia dentro”, re-
lembra o artista visual.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

De cima para 
baixo: trabalhos, 
como tapetes de 

“mal-vindos”, 
e instalações, 

como o refúgio 
de uma telha 
só, são peças 

que retratam o 
apagamento da 
memória como 

algo presente em 
vários elementos 
da exposição de 
Júnior Pimenta
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Cultura

Colunista colaborador

Com a introdução da internet no mercado 
de consumo brasileiro (década de 1990), 
aconteceu uma verdadeira revolução na 

comunicação e nos costumes. Se a era do rádio 
perdurou por décadas, a do telefone fixo teve 
sua “era de ouro”, sucedendo-lhes o telex e o fax. 
Hoje, denominações como as mencionadas acima 
são coisas do passado. E o que falar da TV? A 
televisão no Brasil teve início comercialmente em 
18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a 
TV Tupi, em São Paulo, evoluindo, muitas décadas 
depois, para a TV digital.

E o que se observa hoje? Celular e internet 
avançam nos lares brasileiros, enquanto o 
uso da TV e do computador caem. Segundo 
pesquisa recente do IBGE, a conexão de rede 
para celulares chegou a 90% dos domicílios 
brasileiros. De 2019 para 2021, os percentuais 
de domicílios com uso de internet e presença 
de celular aumentaram no Brasil, enquanto 
as porcentagens de lares com televisão, 
computador e tablet diminuíram.

As conclusões emanam de um módulo da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) divulgado no mês 
passado pelo próprio Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com as conclusões do estudo, 
a proporção de lares onde havia uso de 
internet alcançou 90% (65,6 milhões) do total 
(72,9 milhões) em 2021. A fatia equivale a um 
acréscimo de seis pontos percentuais em relação 
a 2019 (84%), antes do início da pandemia no 
país. Por incrível que pareça, o avanço foi mais 
intenso na área rural, embora a porcentagem 
tenha permanecido abaixo da verificada na 
cidade. No campo, o percentual de domicílios 
com uso de internet pulou de 57,8% para 74,7% 
de 2019 para 2021. Enquanto isso, na área 
urbana, o indicador subiu de 88,1% para 92,3%, 
acima da média geral.

Concluiu-se que o crescimento ocorreu em 
todas as grandes regiões do país, sobretudo 
no Nordeste. Apesar do aumento de 9,4 pontos 
percentuais no período, a região seguiu com o 
menor percentual de domicílios com conexão 
(85,2%). O celular foi o equipamento mais utilizado 
para o acesso à rede, em 99,5% dos domicílios 
com algum tipo de sinal. Na sequência, veio a 
televisão (44,4%), que superou pela primeira vez o 
microcomputador (42,2%).

O que espanta nesse estudo é que, no 
mesmo período, o número de lares brasileiros 
com aparelhos de TV até subiu, passando de 
68,4 milhões para 69,6 milhões. Contudo, a 
proporção de domicílios com o equipamento, em 
relação ao total de endereços, recuou de 96,2% 
para 95,5%. O número total de lares era de 71,1 
milhões em 2019. Passou para 72,9 milhões em 
2021. No ano passado, 27,8% dos domicílios com 
televisão tinham acesso a serviços de TV por 
assinatura. Entretanto, houve acentuada queda 
desses serviços em relação a 2019, e os motivos 
alegados para não ter TV por assinatura foram: 
falta de interesse (45,6%), serviço caro (43,5%), 
substituição por vídeos na internet (8,7%) e 
opção não disponível (1,2%).

Tudo isso nos deixa pasmos, tendo em vista 
que, há poucos anos se investia muito em TV, 
tanto na área industrial, quanto na comercial. 
As antenas parabólicas sumiram, as empresas 
de streaming se sofisticaram, aumentaram 
a concorrência e o que se observa hoje é um 
amontoado de informações deixando tontos 
milhares de brasileiros que não leem mais 
jornais impressos, pois as opções digitais são 
infinitas. E haja psicólogos e psicoterapeutas 
para consertarem as cabecinhas zonzas dos 
perdidos na zona virtual! 

Fernando 
  Vasconcelos

Celular, internet 
ou TV?

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Gal Costa: doce, bárbara, divina e maravilhosa
O canto de Gal é cura, mas 

também é curadoria de toda a ex-
pressão da música popular brasi-
leira. (Carlinhos Brown)

Sabe uma faca me rasgan-
do?...Gal Costa sempre me trata 
com choques elétricos, eu chego 
pra ver ela e não vejo ela, e me ar-
rebato por ela, e me arrebento por 
ela, me desarrumo por ela... cada 
vez acontece alguma coisa estra-
nha, cada vez é como se a vida ti-
vesse se partido, se começando, se 
acabando... (Tom Zé)

Uma boca vermelha, ca-
belos negros e encaracolados, 
corpo magro, pernas grossas, 
um sorriso largo, um violão e 
um sentar de pernas abertas, 
um carrossel, uma voz crista-
lina e agudos que só uma gui-
tarra astuta acompanha. Meu 
nome é Gal!

Perdemos essa moça de 
nome Maria da Graça Cos-
ta Penna Burgos. E que desde 
os anos 1960 embala as nossas 
vidas com: ‘Baby’, ‘Folhetim’, 
‘Divino e Maravilhoso’, ‘Chu-
va de Prata’, ‘Força Estranha’, 
‘Dindi’, ‘Balancê’, ‘Festa no Inte-
rior’, ‘Coração Vagabundo’, ‘Va-
por Barato’, ‘Sua Estupidez’... e 
tantos outros hinos da minha/
nossa juventude, com ela e tan-
tas parcerias. ‘Mil Perdões’, 
cantado com Chico Buarque, 
é um arrepio. Uma dança sen-
sual, um acasalamento. E ines-
quecível também, Gal cantan-
do Cazuza, “Brasil, mostra tua 

cara”, e abrindo os braços e dei-
xando os seios nus, num ato de 
protesto, força e beleza. Acho 
lindo peito de fora: sutiãs às 
chamas, topless, ou aquelas me-
ninas ucranianas que saem às 
ruas, de peito à mostra. Acho 
o peito da mulher uma bele-
za, uma manifestação do ero-
tismo, coragem, alimento, eró-
tico, sagrado e paz. Geraldo 
Thomas acertou! E Gal Costa 
mostrou os peitos e a cara de 
um país que ainda se mostra 
acanhado, nas questões pro-
gressistas do comportamento 
e do corpo feminino. 

O primeiro show de Gal 
Costa a gente nunca esque-
ce. Foi em São Paulo, o Gal Fa-
tal. Estava vindo de Ribeirão 
Preto, com Flávio Tavares, e 
chegamos muito cedo ao Tea-
tro. Éramos jovens e namo-
rados. Sentamos na porta. 
Nisso, parou um táxi, e des-
ce uma moça magrinha, de 
jeans e camiseta, cabelo amar-
rado e óculos escuros redon-
dos. Reconheci-a, e cheguei a 
me levantar para ir ao seu en-
contro e pedir um autógrafo. 
Mas, encabulei. Achei cafo-
na. Achei invasivo. Ora essa! 
Me arrependi. Mas depois, vi 
essa mulher linda e graciosa 
no palco, a cantar todas aque-
las músicas desse disco. 

Em 57 anos de carreira, 
mais de 40 álbuns, e muitos 
prêmios, Gal deixa o seu nome 
escrito feito tatuagem na histó-
ria da música brasileira. Mas 

não só. Ela também revolucio-
nou os costumes, as posturas 
e o caminho da liberdade das 
cantoras e de nós mulheres. 
Como Gal foi livre! E se ves-
tia com aquelas roupas da tro-
picália que imitávamos. Bus-
tiê, saias rodadas e floridas, 
flor no cabelo, batom carmim, 
e eu também ousava nesses fi-
gurinos. Apaixonei-me logo 
pelos Doces Bárbaros, que no-
vamente, em anos difíceis de 
1978/79, cantei em lágrimas: 
“O seu amor, ame-o ou deixe
-o, livre para amar...”; ou Esoté-
rico, que até hoje choro quando 
ouço. Comprei o DVD e assis-
ti muitas vezes dando aquelas 
carreirinhas junto com Bethâ-
nia e quase em transe, “Ô Xan-
gô Xangô menino...” Uma luz, 
um show, uma coreografia de 
amigos, um marco de música, 
arte e comportamento para os 
da minha geração.

Gal, discreta na vida ínti-
ma e amorosa. Sabíamos pou-
co dos seus amores. Mas em 
silêncio e quieta, ditou mo-
das e viveu a sua sexualida-
de como bem quis. Amou, foi 
amada, fez sucesso cantando 
muito, foi mãe aos 60 e Gabriel 
que teve essa doçura de mãe 
lhe cantando para ninar. 

Antes da pandemia (2019), 
fui ver o seu show no Teatro A 
Pedra do Reino. Me larguei so-
zinha do Bessa, uma viagem, 
mas quando aquela mulher, 
vestida de vermelho e pedra-
rias, surgiu no palco, cantan-

do todo um pot-pourri, dos 
anos de seus maiores suces-
sos, aplaudi e agradeci. Acon-
teceu o mesmo com Milton 
Nascimento que, também so-
zinha, celebrei a música des-
ses artistas inigualáveis. Fé 
cega, faca amolada.

Recebi a notícia da partida 
de Gal, estarrecida como todo 
o país, e chorei emocionada 
ao rever o programa de entre-
vista com Pedro Bial, ela a fa-
lar da vida. Do milagre e da 
delícia da vida. Uma senho-
ra, com o corpo longe daque-
las pernas sensuais de tanga. 
Uma senhora linda e sublime 
nos seus pijamas floridos e de 
olhos fundos, quem sabe mais 
tristes, mas a voz – ah! A voz 
– aquela doçura que cantan-
do com músicos jovens, brin-
cava com os tons que quisesse. 
Aqueles mesmo que nos emo-
cionavam cantando com Tom 
Jobim, Caetano ou Chico. 

Quando meu pai morreu, 
eu morri junto muito. E quan-
do Gal perdeu a sua mãe, ela 
ficou muito triste e falou que 
tinha dúvidas sobre o depois 
da morte. Mas fez um comen-
tário que nunca esqueci e que 
muito me ajudou no meu luto: 
que a memória dos que foram 
com certeza era uma ener-
gia viva, e essa energia fica-
va. Trouxe esse comentário 
para a vida. E agora, vou pres-
tar atenção à memória de Gal. 
Com chuvas de prata!

Viva Gal!

O fim de uma era
Em uma das colunas dominicais 

que escreve aqui mesmo, em A União, 
o amigo Kubitschek Pinheiro senten-
ciou, parafraseando a professora Za-
rinha: toda uma geração da MPB está 
chegando ao fim. Essa semana, o Bra-
sil experimentou esse sentimento, com 
a saída de dois grandes artistas do pal-
co, um pela finitude da vida; outro, 
por uma “aposentadoria” em função 
da saúde frágil.

Gal Costa, que morreu na última 
quarta-feira (dia 9), aos 77 anos de ida-
de, integrava um time de bambas que 
ajudaram a construir a chamada MPB 
moderna, ao lado de Caetano Veloso, 
Gilberto Gil e Maria Bethânia. Esses 
doces bárbaros, entre tantos outros 
nomes, influenciaram a arte, a cultu-
ra e o comportamento do brasileiro 
nos últimos 60 anos.

Com um show no Estádio Minei-
rão, em Belo Horizonte (MG), trans-
mitido ao vivo pela Globoplay, Mil-
ton Nascimento se despediu de uma 
gloriosa carreira, de mais de 40 discos 
lançados ao longo de 60 anos de car-
reira. A última sessão de música, título da 
apresentação que bateu as duas horas 
e meia de duração, foi uma belíssima 
e emocionante despedida de um dos 
grandes cantores e compositores bra-
sileiros de todos os tempos.

Homenagem que Gal não chegou 
a ter em vida, mas que sua morte de-
sencadeou, em uma homenagem à al-
tura de sua importância, sobretudo 
na Rede Globo. Somente no domin-
go passado, o Fantástico dedicou mais 
de meia-hora a entrevistas exclusivas 
e reportagens que ressaltam o talento 
sem igual da artista baiana.

“Mãe de todas as vozes”, como ce-
lebrou Nando Reis a respeito da cole-
ga baiana, com quem dividiu o palco 
no projeto ‘Trinca de Ases’, dá a di-
mensão da artista que, através de re-
portagens, na TV, em podcasts e por-
tais que vi, ouvi e li nos últimos dias, 
buscaram explicar o que fazia de Gal 
uma grande cantora.

Mas Gal não foi apenas uma voz 
imensa, com timbres e alcances úni-
cos, capazes de “duelar” de igual para 
igual com uma guitarra, por exemplo, 
como aparece em um vídeo que virali-

zou nas redes sociais, mas soube como 
poucas utilizar essa voz a favor de um 
repertório heterogêneo, deixando, em 
discos, a diversidade de registros que 
essa voz foi capaz de emitir, fosse do 
baião ao frevo, da balada à bossa nova, 
do rock ao electro-funk, se reinventan-
do como a camaleoa que foi em déca-
das de carreira.

Além disso – é bom lembrar – ela 
também foi uma artista de comporta-
mento ousado, que se manteve comba-
tiva com seu canto, seu gesto e seu fi-
gurino que desafiava o moralismo dos 
anos de chumbo da ditadura militar. 
Como disse Caetano, Gal falava pou-
co, preferia cantar. E mesmo falando 
pouco, disse muito.

Milton Nascimento não teria como 
adivinhar que sua despedida dos pal-
cos se daria apenas quatro dias de-
pois da morte de Gal Costa. Planeja-
da um ano antes, a apresentação levou 
50 mil pessoas ao estádio de futebol 
para ver o último ato da carreira de 
Bituca, como é carinhosamente cha-
mado desde a infância. E o que se viu, 
ali, não foi só um cantor e compositor 
reverenciado em todo o mundo, mas 
uma força da natureza.

Milton venceu as limitações impos-
tas por um estado de saúde que não lhe 
deixa ficar de pé, não deixa que ele to-
que seu violão e não tenha mais a mo-
bilidade na mandíbula que lhe permita 
a emissão vocal precisa de outros tem-
pos, mas sua voz continua íntegra e a 
emoção que emana da interpretação 
daquelas canções que fazem parte do 

Brasil profundo mostram o quanto Bi-
tuca é um artista também único.

Assisti ao show de Milton instala-
do no sofá, na companhia da esposa e 
do filho, Gael, de 11 anos, que tem se 
empenhado em ver os grandes heróis 
da nossa música ao vivo. Assistimos, 
juntos, a Gal Costa quando ela se apre-
sentou nas areias de Tambaú em 25 de 
janeiro de 2014, ele ainda muito novo, 
com três anos de idade.

Recentemente, vimos Chico Buar-
que e Caetano no Teatro A Pedra do 
Reino, mas Milton, com ele, só pela 
TV (perdemos o show de 2019, em João 
Pessoa). E conversamos sobre como a 
minha geração foi formada pelo rádio 
e pela TV, acompanhando em unís-
sono esses ídolos, o que não acontece 
hoje, devido a fragmentação musical 
imposta pelo streaming e o comporta-
mento individualizado de ouvir músi-
ca através do celular, com fones pluga-
dos nos ouvidos.

Infelizmente, o mundo em que ar-
tistas são “convocados” a criar músi-
ca insossa para o TikTok ou refrões in-
fames para viralizar por uma semana 
não valoriza a boa canção. No Brasil de 
2022, há artistas muito bons, mas sem a 
capacidade de envolver um grande pú-
blico em torno de suas músicas.

Por isso, não é apenas uma geração 
que está sumindo do nosso convívio, 
mas todo um comportamento nosso 
diante da canção, da mudança de para-
digma, do entendimento de que arte é 
transformadora. E que ela pode mudar 
o mundo, um país, e até você.

Foto: Marcos Hermes/Divulgação

Despedida dos palcos de Milton Nascimento se deu quatro dias depois da morte de Gal

Imagem: Pixabay

Celular foi o equipamento mais utilizado para o acesso à rede
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Na infância do tempo tudo era apenas terra, 
água, sol e lua, luz e escuridão. Tudo era 
matéria viva.

(Anna Cunha. Origem).

Em 2020, Anna Cunha recebeu o prêmio de 
Ilustração da FNLIJ com o livro A rede florida 
(Editora Positivo), texto de Graziela Bozano Hetzel 
Este ano a premiação foi dupla. O livro Origem 
(Editora Maralto, 2021), com texto e ilustração da 
mesma autora, figurou na lista dos premiados da 
FNLIJ nas categorias de Poesia e de Ilustração. 
Esse livro é também finalista do Prêmio Jabuti 
2022, na categoria Ilustração.

Na entrevista concedida a Marina Dias, 
ela confessa que a ideia de escrever Origem 
surgiu após uma viagem de dois meses à África. 
A travessia por países africanos foi feita de 
caminhão e ia anotando o que via em lugares 
remotos, observava com muita atenção as 
crianças. Não tendo brinquedos, elas brincavam 
com o corpo, com a dança, com a música, com as 
coisas da natureza. 

O primeiro livro da Bíblia é o Gênesis que fala 
sobre a criação do mundo e diz: “No princípio Deus 
criou o céu e a terra. Ora, a terra era solidão e caos, 
e as trevas cobriam o abismo, mas sobre as águas 
adejava o sopro de Deus”. Origem, como o próprio 
título do livro indica, começa de forma bíblica: “No 
princípio era um grande sossego. Na infância do 
tempo, tudo era apenas terra e água, sol e lua, luz e 
escuridão. Tudo era matéria viva”.

As ilustrações são bem significativas. Na segunda 
página do livro, aparece um vulto de mulher e na 
pagina seguinte, uma maçã. As sementes da maçã 
estão bem visíveis. “Era o futuro dormindo repleto 
num grão ainda por rebentar.” Na sequência, 
tomando duas páginas, uma mulher deitada, traz 
o ventre crescido e dentro do ventre uma bonita 
imagem de um céu estrelado complementado por 
uma lua nova. Atente-se para a simbologia da 
recorrência ao elemento feminino – mulher sozinha, 
maçã, lua e mulher grávida. 

Em outra página visualizam-se ilustrações 
de inscrições rupestres. Era o tempo do homem 
na caverna, as palavras estavam inacabadas, 
esperavam o momento de nascer. O verbo não 
existia, só os desenhos, as mãos impressas com 
tinta nas paredes. O planeta Terra despertava 
para a vida, o homem caçava os bisões para 
sobreviver. As mãos nas paredes indicavam sinal 
de vida humana.

Dando continuidade às ilustrações, surge um 
menino descalço embaixo de uma árvore, brinca 
sozinho e examina as raízes que se espalham 
pelo chão. Será um baobá no meio do deserto? 
E o menino solitário risca a terra. Não havia 
brinquedos, somente “o horizonte largo, a poeira 
alumbrada”. Era um lugar desértico, sem casas e 
esperava-se pela chegada da alegria. Brincar de 
quê? Brincar com a areia, deixar o tempo escorrer 
pela palma da mão. 

Pássaros cruzam o céu e o menino sonha 
em ser pássaro, voar com eles na imensidão do 
infinito, queria se assemelhar a um pássaro, 
“incendiar a nuvem, alastrar o azul”. Como era 
bom sonhar! O menino dança, canta, se espalha 
na areia, está sozinho, não há outra criança para 
acompanhá-lo. Peixes, um aquário, uma nascente, 
uma foz, a água se faz presente. 

A contracapa repete uma das ilustrações que se 
encontra no meio do livro – uma cobra enrodilhada 
está com seu próprio rabo dentro da boca. Mais 
uma vez, outra alusão bíblica. 

Origem é um livro poético que contém muitas 
revelações. É considerado um texto filosófico, uma 
reflexão sobre o tempo. A epígrafe de Bartolomeu 
Campos de Queirós na abertura do livro – Só existe 
um tempo: o tempo vivo – é indicativo da presença 
marcante da categoria temporal. É o motivo 
condutor, está associado ao surgimento da terra, 
ao período em que o homem olhava para o céu e 
contemplava as estrelas, a lua, os astros. 

Lukács, no ensaio crítico Teoria do Romance, 
fala sobre os tempos felizes nos quais o céu 
estrelado era o único mapa a guiar os caminhos 
e a luz das estrelas era a única claridade dos 
caminhos. O leitor é conduzido aos tempos 
imemoriais.

A prosa poética de Anna Cunha guarda 
afinidades com os seus conterrâneos – Guimarães 
Rosa e Bartolomeu Campos de Queirós. Ela 
também intertextualiza com Mia Couto e com o 
poeta Manoel de Barros. Os escritores citados são 
leituras constantes entre aqueles que estão sempre 
preocupados com o valor das palavras. 

‘Origem’: Prêmio 
FNLIJ/Poesia

Baú 
  de livros

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

No último final de semana, duas 
produções realizadas no estado da 
Paraíba foram laureadas com dois 
prêmios na 15ª edição do Los Ange-
les Brazilian Film Festival 2022 (LA-
BRFF), nos Estados Unidos.

O evento audiovisual aconteceu 
entre os dias 5 a 9 deste mês, com um 
montante exibido de mais de 50 fil-
mes durante a sua programação. O 
ator paraibano Everaldo Pontes levou 
o prêmio na categoria de Melhor Ator 
Coadjuvante pela atuação no curta 
Sol, dirigido pela cineasta Lô Politi. 
O já premiado em vários festivais do 
Brasil, O Pato, de Antônio Galdino, 
venceu na categoria de Melhor Cur-
ta-Metragem Brasileiro. Além desses, 
o curta Cercas, de Ismael Moura, tam-
bém participou da edição.

Em O Pato, Aparecida (vivida por 
Norma Góes) é uma mulher que deci-
de acabar com o ciclo de violência em 
sua casa e ser um exemplo para sua fi-
lha (interpretada por Ana Júlia Barbo-
sa). Não só a violência doméstica é tra-
tada na produção: a violência política 
também é explorada, já que o título se 
refere ao famoso pato da Fiesp, sím-
bolo do apoio ao impeachment da en-
tão presidente Dilma Rousseff.

Já Sol acompanha um pai recém-
separado, que não consegue se reco-
nectar com a filha de 10 anos, e é obri-
gado a viajar com ela para o interior 
do país em busca do próprio pai que 
o abandonou quando criança e agora 
quer morrer. O convívio forçado com 
o pai que ele odeia e a imediata cone-
xão de sua filha com o avô testa todos 
os seus limites, mas lhe dá a chance 
de se reaproximar da filha.

Ator paraibano Everaldo Pontes e o curta-metragem ‘O Pato’ são os vencedores

Paraíba ganha prêmios no 
Los Angeles Brazilian Film

Cinema

Da Redação
Foto: Sara Andarde/Divulgação

Atriz Norma Góes no curta ‘O Pato’
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EM cartaz
ESTREIA

PANTERA NEgRA: WAkANdA 
PARA SEmPRE (Black Panther: Wa-
kanda Forever. EUA. Dir: Ryan Coo-
gler. Aventura. 14 anos). Em Wakan-
da, a Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, 
Okoye e as Dora Milaje lutam para pro-
teger a sua nação de potências mun-
diais, na sequência da morte do rei 
T’Challa. Enquanto os Wakandianos 
se esforçam para abraçar o próximo 
capítulo, os heróis unem-se com a aju-
da de War Dog Nakia e Everett Ross 
para descobrirem um novo caminho 
para o reino de Wakanda. CENTER-
PLEX MAG 3: 14h (dub.) - 17h30 (leg.) 
- 21h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 1 
(dub.): 15h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 
2: 13h45 (dub.) - 17h15 (dub.) - 20h45 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 
13h - 16h15 - 19h45; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub., 3D): 14h45 - 18h15 - 
21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D): 
13h30 (dub. ) - 16h15 (leg.) - 20h15 
(dub.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Ma-
croXE (3D): 15h15 (dub.) - 18h45 (leg.) 
- 22h15 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 - VIP (leg.): 14h15 - 17h45 - 21h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 
3D): 15h15 - 18h45 - 22h15; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 4 (dub.): 14h15 - 
17h45 - 21h15; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 5 (3D): 13h (dub.) - 16h15 (dub.) 
- 19h45 (leg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
1 (dub.): 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
3 (dub.): 18h30; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 4 (dub.): 16h30 - 19h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h30 - 
20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., 
3D): 15h30 - 20h; CINE SERCLA PAR-
TAGE 1 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub., 3D): 
15h30 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
3 (dub.): 19h30; CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 16h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 5 (dub.): 18h30.

CONTINUAÇÃO

AdÃO NEgRO (Black Adam. EUA. 
Dir: Jaume Collet-Serra. Ação. 12 anos). 
A origem do grande antagonista de 
Shazam!, super-herói do Universo DC. 
Quase 5 mil anos depois de ter sido 
agraciado com os poderes onipoten-
tes dos deuses egípcios – e preso com 
a mesma rapidez –, Adão Negro (Dway-
ne Johnson) é libertado de sua tumba 
terrena, pronto para lançar sua forma 
única de justiça no mundo moderno. 

CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 21h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
16h30 - 19h15 - 22h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 15h (exceto seg.) - 
18h (exceto seg.) - 20h45 (exceto seg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h25 - 
17h50 - 20h15; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 15h25 - 17h50 - 20h15.

LILO, LILO, CROCOdILO (Lyle, 
Lyle, Crocodile. EUA. Dir: Will Speck e 
Josh Gordon. Comédia. Livre). Adapta-
ção do livro homônio, o filme acompa-
nha as aventuras do crocodilo Lyle que 
mora em uma casa vitoriana em Nova 
Iorque (EUA) com a família Primm e 
vive altas aventuras na cidade gran-
de. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
12h45 (sáb., dom. e ter.) - 15h - 17h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
14h45 (exceto seg.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 4 (dub.): 14h20; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 3 (dub.): 14h20.

A LUz dO dEmôNIO (Prey For The 
Devil. EUA. Dir: Daniel Stamm. Terror. 14 
anos). Lançada na linha de frente espiri-
tual, uma jovem freira (Jacqueline Byers) 
se encontra em uma batalha pela alma 
de uma garota que está possuída pelo 
mesmo demônio que atormentou sua 
própria mãe anos antes. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 20h - 22h10; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 19h30 (ex-
ceto seg.) - 21h45 (exceto seg.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h30.

ONE PIECE FILm: REd (Japão. Dir: 
Goro Taniguchi. Animação. 12 anos). 
Luffy e sua equipe assistem a um show 
onde a cantora Uta não é outra senão a 
filha de Shanks. CINÉPOLIS MANAÍRA 1 
(dub.): 13h45 - 19h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 17h (exceto seg.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 14h15; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 14h15.

CINE BANgÜÊ (JP) - NOVEmBRO

CABEÇA dE NÊgO (Brasil. Dir: Déo 
Cardoso. Drama. 14 anos). Saulo é um 
“menino de ouro” para algumas profes-
soras da escola, e um “subversivo” para 
outros. Um impasse se instala na institui-
ção quando se recusa ser expulso. CINE 
BANGÜÊ: 17/11 - 19h; 20/11 - 18h; 22/11 - 
20h30; 27/11 - 16h; 30/11 - 18h30.

CARVÃO (Argentina. Dir:  Carolina 
Markowicz. Drama. 18 anos). Numa pe-

quena cidade do interior, uma família 
recebe uma proposta rentosa, mas pe-
rigosa: hospedar um desconhecido em 
sua casa. CINE BANGÜÊ: 15/11- 20h30; 
23/11 - 18h30.

CLUBE dOS ANJOS (Brasil. Dir: 
Angelo Defanti. Drama e Comédia. 16 
anos). Após uma corriqueira reunião 
de velhos amigos, um integrante da 
confraria amanhece morto. Baseado 
na obra de Luis Fernando Verissimo. 
CINE BANGÜÊ: 21/11 - 20h30; 27/11 - 
18h; 30/11 - 20h30.

ENqUANTO ESTAmOS AqUI (Bra-
sil. Dir: Clarissa Campolina e Luiz Pretti. 
Drama. 12 anos). História de uma liba-
nesa que acaba de se mudar para Nova 
Iorque, EUA, e um brasiliero que vive ile-
gal há 10 anos na mesma cidade. CINE 
BANGÜÊ: 16/11 - 20h30; 28/11 - 18h30.

Fé E FúRIA (Brasil. Dir: Marcos Pi-
mentel. Drama. 14 anos). Uma investi-
gação sobre “traficantes evangélicos” 
provoca conflitos entre moradores e gera 
intolerância às religiões de matriz africa-
nas. CINE BANGÜÊ: 16/11 - 18h30; 20/11 
- 16h; 29/11- 18h30.

O LIVRO dOS PRAzERES (Brasil e 
Argentina. Dir: Marcela Lordy. Drama. 16 
anos). Professora do ensino fundamen-
tal solitária conhece um professor de filo-
sofia, egocêntrico e provocador, que não 
entende nada sobre as mulheres. CINE 
BANGÜÊ: 21/11- 18h30.

A mÃE (Brasil. Dir: Cristiano Burlan. 
Drama. 14 anos). Busca de uma migran-
te nordestina (Marcélia Cartaxo) pelo fi-
lho, supostamente assassinado por poli-
ciais militares durante ação na vila onde 
mora. CINE BANGÜÊ: 19/11 - 15h; 22/11 - 
18h30; 26/11 - 16h; 28/11 - 20h30.

mARIA - NINgUEm SABE qUEm 
SOU (Brasil. Dir: Carlos Jardim. Docu-
mentário. Livre). Depoimento longo e 
inédito da cantora baiana Maria Bethâ-
nia sobre seus 57 anos de carreira. CINE 
BANGÜÊ: Dia 19 - 19h.

PALOmA (Brasil. Dir: Marcelo Go-
mes. Drama. 16 anos). Mulher trans que 
está decidida a realizar seu maior so-
nho: um casamento tradicional, na igre-
ja, com seu namorado. CINE BANGÜÊ: 
15/11 - 18h30; 19/11 - 17h; 23/11 - 20h30; 
29/11 - 20h30.
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Celebrando 10 anos da Cia. Barca dos Corações Partidos, espetáculo sobre paraibano faz parte da programação virtual

Musical revisita Jackson do Pandeiro
TeaTro

Da Redação

Augusto e Atílio lançam single com Roberta Miranda
Música

Na próxima sexta-feira (dia 18), a dupla 
sertaneja Augusto e Atílio vai lançar o single 
‘Intacto’, que terá a participação da cantora 
e compositora paraibana Roberta Miranda. 
A canção que tem como mote o romantismo 
chegará às principais plataformas digitais, 
juntamente com um videoclipe gravado em 
Maresias, litoral de São Paulo (SP).

Falando sobre amor, ‘Intacto’ é uma 
composição de Roberta Miranda com Mar-
celo Camargo e chega para integrar a se-
gunda fase de lançamentos do DVD Ao Vivo 
em Maresias, de Augusto e Atílio. A música 
inédita traz uma melodia dançante e traz 
na letra: “Sabe o lado da cama que você dei-
tou? Está intacto”.

“É uma moda boa demais. Foi uma hon-
ra gravar com Roberta Miranda, ela é um 

ícone da música sertaneja e nos presentou 
com essa música bem do jeito que vocês 
gostam, para dançar e cantar maltratando 
o coração”, brinca Augusto.

“Esses meninos são incríveis e talento-
sos, eu tenho certeza de que vocês vão gos-
tar da nossa parceria, não deixem de confe-
rir esse lançamento”, convida a paraibana 
Roberta Miranda.

O DVD Ao Vivo em Maresias foi gravado 
no começo do ano, e os artistas dividiram 
os lançamentos em três etapas: a primei-
ra, já disponível nas plataformas digitais, 
e agora, a segunda fase conta com sete fai-
xas; em breve, a dupla realizará o anúncio 
do terceiro EP.

O EP tem músicas como ‘Desencontrando’, 
‘Pegada Boa’, ‘Estalin’, ‘Corpo sexy’, ‘Sonhando 
com você’, e ‘A Brincadeira’ (esta última com 
participação de Bruno e Gaspar).

Da Redação

Dupla sertaneja canta ‘Intacto’ com a paraibana Roberta Miranda (no centro), coautora da música

Foto: Divulgação

A batida sincopada de um 
dos maiores paraibanos da 
música brasileira, Jackson do 
Pandeiro (1919-1982), faz par-
te de uma programação es-
pecial da plataforma gratuita 
de streaming #CulturaEmCa-
sa, que apresenta um festi-
val inédito que traz o grupo 
A Barca dos Corações Parti-
dos, por meio de suas produ-
ções artísticas, realizadas em 
São Paulo ou no Rio de Janei-
ro. A premiada companhia co-
memora a primeira década de 
existência neste ano. O espe-
táculo Jacksons do Pandeiro será 
apresentado no próximo sába-
do (dia 19), e no dia 26, sem-
pre às 20h, na plataforma do 
#CulturaEmCasa (www.cul-
turaemcasa.com.br).

A trupe celebra o legado 
de Jackson do Pandeiro com o 
musical, que traz versões iné-
ditas das músicas do multi-ins-
trumentista de Alagoa Grande 
(PB), um dos ícones da MPB no 
país. A estreia aconteceu vir-
tualmente, durante a pande-
mia de Covid-19, e recebeu o 
prêmio Associação dos Produ-
tores de Teatro, na categoria Es-
petáculo Inédito ao Vivo, além 
de ser indicado ao prêmio da 
Associação Paulista de Críti-
cos de Artes (APCA).

A trilha sonora usou clás-
sicos, como ‘Sebastiana’, ‘O 
Canto da Ema’, ‘Chiclete com 
Banana’, dentre outros, mas 
trouxe também músicas no-
vas, que transformaram a obra 
de Jackson por meio de novos 
arranjos e letras. O texto e di-
reção é de Vinicius Calderoni, 
cuja a dramaturgia do espetá-
culo é assinada a quatro mãos 
por Eduardo Rios e o paraiba-
no Braulio Tavares.

De Gonzagão ao Museu
A Barca dos Corações Par-

tidos nasceu em 2012, no es-
petáculo Gonzagão – A lenda. 
Ao longo desses anos, levou 

mais de 700 mil espectado-
res a teatros de todo o Brasil, 
praças públicas e ao palco di-
gital. Em 2014, a produção de 
estreia foi a convidada espe-
cial da abertura do Festival 
Ibero-americano de Teatro de 
Bogotá, na Colômbia.

Composta por seis atores
-bailarinos e multi-instru-
mentistas, a formação híbri-
da de seus integrantes dá o 
tom do grupo. Seus espetácu-
los são prestigiados por críti-
cos como Mauro Ferreira e 
Zuza Homem de Mello 
e já contaram com a 
participação de cria-
dores como João Fal-
cão, Duda Maia, Luiz 
Carlos Vasconcellos, 
Bia Lessa e o paraibano 
Chico César.

Além de Jacksons do Pan-
deiro, a companhia apresen-
tará na plataforma os espetá-
culos Desancora (dias 18 e 25), 
Auê (dias 20 e 27) e Museu Na-
cional – As vozes do fogo (dia 4 
de dezembro), sempre a par-
tir das 20h.

Desancora é um show com 
músicas autorais da compa-
nhia, lançado em fevereiro 
do ano passado. A montagem 
traz uma companhia de teatro 
musical se assumindo como 
banda. “Desancora é um pre-
sente que a gente se deu, para 
mostrar nosso trabalho auto-
ral, falando de amor, parceria e 
amizade”, resume Beto Lemos, 
que faz parte da Barca.

Já o premiado Auê, vence-
dor do Prêmio Shell de Tea-
tro, tem oito atores/cantores 
no palco que promovem uma 
celebração muito especial da 
diversidade musical do país. 
A criação da produção envol-
ve 21 composições, é entre-
cortada por poesias. “Auê foi 
muito mais do que um espe-
táculo, foi o nascimento ar-
tístico da companhia, a des-
coberta de uma linguagem”, 
disse Eduardo Rios, outro in-
tegrante da trupe.

Por fim, o acervo e a des-
truição por um incêndio do 
Museu Nacional do Rio de Ja-
neiro é contado e cantado no 
musical que leva seu nome. 
Museu Nacional – As vozes do 
fogo é escrito e dirigido por 
Vinicius Calderoni, lança-
do na mesma época em que 
o prédio dava os seus pri-
meiros sinais de recupera-
ção, com a reinauguração da 
fachada e dos jardins.

“É um es-
t u d o  d e 
como um 
país cul-

t i v a , 
a r -

m a -
zena e 
conserva 
sua memó-
ria – e todas as 
suas implicações 
simbólicas e con-
cretas. É um mer-
gulho imaginativo e 
lírico em múltiplas ca-
madas de passado para 
pensar de maneira urgen-
te nosso presente imediato e o 
futuro que estamos construin-
do”, aponta Andréa Alves, di-
retora de produção e idealiza-
dora do espetáculo.

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
do #CulturaEmCasa

Foto: Renato Mangolin/Divulgação

Cena de ‘Jacksons do Pandeiro’: clássicos 
do ‘Rei do Ritmo’ como Sebastiana’, ‘O 
Canto da Ema’ e ‘Chiclete com Banana’ 
dividem o palco com composições 
inéditas e exclusivas

Barca dos Corações Partidos traz também os espetáculos ‘Museu Nacional – As vozes do fogo’ (E), ‘Auê’ (C), vencedor do Prêmio Shell de Teatro, e o show com músicas autorais ‘Desancora’ (D)

Foto: Daniel Barboza/DivulgaçãoFoto: Daniel Barboza/DivulgaçãoFoto: Elisa Mendes/Divulgação
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Prefeito de João Pessoa se reúne com representantes de agência espanhola para garantir investimentos

Cícero busca recursos em Madri
rio jaguaribe

O prefeito Cícero Lucena se 
reuniu, ontem, com represen-
tantes da Agência Espanho-
la de Cooperação Internacio-
nal para o Desenvolvimento 
(Aecid) para garantir recur-
sos para projetos na área de 
mobilidade urbana e também 
para conclusão da revitaliza-
ção do Rio Jaguaribe. O en-
contro aconteceu na cidade 
de Madri, Espanha. Dentre os 
projetos, estão a reestruturação 
do sistema de transporte públi-
co e melhoria da mobilidade e 
acessibilidade da área central 
de João Pessoa.

 “Reunião muito boa com a 
agência de desenvolvimento, 
onde já entramos na fase da de-
finição do repasse para o pro-
jeto executivo, tanto dos corre-
dores de mobilidade urbana, 
que iremos realizar em parce-
ria com o Governo do Estado, 
como também da continuação 
das obras do Rio Jaguaribe. Os 
dois projetos foram escolhidos 
e aprovados pela Comunidade 
Europeia que vai repassar cer-
ca de R$ 3,5 milhões. Valeu a 
pena interromper o descanso 
para continuar cuidando da ci-
dade de João Pessoa”, afirmou 
Cícero Lucena.

 Os projetos que serão exe-
cutados contemplam quatro 
grandes corredores: Cruz das 
Armas, Pedro II, Epitácio Pes-
soa e 2 de Fevereiro. Os dois 
primeiros serão realizados 
através de convênio com o Go-
verno do Estado e a Agência 
Francesa de Desenvolvimen-
to (AFD). As avenidas Epitácio 
Pessoa e 2 de Fevereiro são os 
projetos que serão desenvol-
vidos pela Prefeitura de João 

Pessoa em parceria com a Ae-
cid. Os quatro corredores vão 
contar com terminais de inte-
gração.

 Os projetos de mobilidade 
urbana para a área central de 
João Pessoa incluem a melhoria 
e acessibilidade da região; cir-
culação de anéis centrais para 
circulação de ônibus elétricos; 
circulação de anel perimetral 
para circulação de veículos de 
carga; criação de sistema ciclo-
viário; e adequação de 20 vias 
com o conceito de ruas comple-
tas (vias com prioridades para 
pedestre e compartilhadas en-
tre bicicletas e veículos com ve-
locidade controlada).

 
Rio Jaguaribe

O projeto de revitalização 
do Rio Jaguaribe está sendo 
executado pela Prefeitura de 
João Pessoa e o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimen-
to (BID), que contempla até a 
Avenida Tito Silva. Com esse 
novo recurso, o projeto fará a 
revitalização até a área do bair-
ro São José, abrangendo todo o 
rio e sua região.

 “Além do recurso, a Agên-
cia Espanhola de Cooperação 
Internacional para o Desen-
volvimento garante todo apoio 
técnico e capacitação do corpo 
técnico da Prefeitura para exe-
cução dos trabalhos. Essa par-
ceria com a Espanha garante 
também a troca de experiência 
com outras cidades da Améri-
ca Latina que estão executando 
projetos com a Aecid”, desta-
cou o coordenador da Unida-
de Gestora do programa João 
Pessoa Sustentável, Antônio 
Elizeu.

n 

Os projetos 
serão 
executados 
em quatro 
corredores: 
Cruz das 
Armas, Pedro 
II, Epitácio 
Pessoa e 2 de 
Fevereiro

Foto: Roberto Guedes

O projeto de revitalização do Rio Jaguaribe está sendo executado pela Prefeitura de João Pessoa

Os resultados da eleição es-
tão disponíveis de forma deta-
lhada na internet e podem ser 
consultados pelos eleitores. Se-
gundo a Justiça Eleitoral, esse 
serviço está disponível para 
que os eleitores tenham, de for-
ma transparente, todos os da-
dos, podendo, inclusive, con-
sultar o número de votos por 
seção eleitoral.

É possível fazer a checagem 
detalhada da votação por seção 
eleitoral a partir dos números 
disponíveis no Portal de Dados 
Abertos (PDA). As informa-
ções podem ser obtidas aces-
sando dados específicos da dis-
puta pelo cargo requerido para 
a pesquisa. Geralmente, as in-
formações disponíveis no PDA 
são arquivos com um grande 
número de linhas, sendo ne-
cessárias ferramentas como o 
Excel ou outros softwares ade-
quados, que a própria página 
do PDA sugere.

Por meio do sistema Resul-
tados, ao consultar os dados da 
urna, é possível verificar quan-
tos foram os votos em cada se-
ção eleitoral, por meio das in-
formações do Registro Digital 
de Voto (RDV). Ao filtrar pela 
seção escolhida, o eleitor pode 
visualizar quantos votos fo-
ram registrados naquele local 
e quem foram os candidatos 
votados.

Para ter mais informações, 
o usuário também pode baixar 
os aplicativos Resultados e Bo-
letim na Mão, disponíveis na 

App Store e Google Play. Além 
disso, é possível acessar infor-
mações sobre o resultado final 
das Eleições 2022, entre outros 
dados, no sistema de estatísti-
cas eleitorais.

Fato ou Boato?
Recentemente, foram publi-

cadas em redes sociais posta-
gens de pessoas que alegavam 
ter havido fraude na contabili-
zação dos votos, porque deter-
minadas seções eleitorais te-
riam registrado apenas votos 
para um único candidato. A 
página Fato ou Boato, do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
já desmistificou o tema.

Segundo o esclarecimento, 
a votação em um único candi-
dato foi observada no primei-
ro turno das Eleições 2022 em 
14 estados brasileiros, incluin-
do comunidades indígenas. É 
comum nesse tipo de localida-
de, bem como em áreas qui-
lombolas, que haja convergên-
cia nos votos.

Resultado é detalhado
eleições

n 

É possível 
fazer a 
checagem 
detalhada da 
votação por 
seção eleitoral 
a partir dos 
números 
disponíveis

Em comemoração aos 75 
anos da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP), 
o Legislativo Municipal 
vai promover, na próxima 
quinta-feira (17), às 16h, 
no Hotel Globo, um even-
to que vai contar com o lan-
çamento do livro “CMJP 75 
anos: Liberdade, Democra-
cia, Transparência”, de Ed-
milson Lucena. 

Além disso, vai aconte-
cer a  exibição da série do-
cumental “João Pessoa: Ci-
dade de Leis”, produzida 
por Érika Bruna Agripino 
e Lúcio César, e uma coleti-
va de imprensa para lança-
mento de dois editais: um 
para construção da nova 
sede do Poder Legislati-
vo e outro para selecionar 
o artista plástico que será 
responsável pela obra que 
vai ficar em frente ao pré-

dio. Na ocasião, ainda será 
feito o lançamento da ma-
quete digital da nova sede.

O Legislativo Munici-
pal está promovendo ex-
posições que destacam a ci-
dade e o patrono da Casa, 
Napoleão Laureano, em co-
memoração aos 75 anos de 
reabertura da CMJP, des-
de ontem, no Hotel Globo. 
E a exposição vai até o pró-
ximo dia 11 de dezembro. 

Com fotografias que re-
tratam pontos marcantes 
da história de João Pessoa 
em diferentes épocas, a ex-
posição ‘João Pessoa de to-
dos os tempos’ transmite o 
olhar do fotógrafo Olenildo 
Nascimento, servidor com 
quase 18 anos de Casa. Lan-
çada em 2019, a exposição é 
composta por fotos de locais 
como Parque Solon de Luce-
na, Rio Sanhauá e Estação 

Cabo Branco – Ciência, Cul-
tura e Artes.

A cidade de João Pessoa 
no auge dos anos 70 é re-
tratada em exposição pelo 
olhar do fotógrafo Valdo-
miro Ferreira, conhecido 
como Cabeção. A mostra 
é fruto do trabalho de es-
caneamento de negativos 
fotográficos do profissio-
nal pelo fotógrafo Olenildo 
Nascimento. As imagens fa-
zem um passeio pela histó-
ria da cidade, relembrando 
locais como Centro Históri-
co, Barreira do Cabo Branco 
e praias de Tambaú e Penha 
há cerca de 50 anos.

‘Memória de uma vida 
a serviço do semelhante’ é 
o nome da exposição que 
conta a trajetória do patro-
no da CMJP e idealizador 
do Hospital Napoleão Lau-
reano, referência no trata-

mento de câncer no país. 
Lançada em 2014 em co-
memoração ao centenário 
de nascimento do médico e 
ex-vereador Napoleão Lau-
reano, a exposição conta 
com cinco painéis com fo-
tos, ilustrações e textos que 
relatam a história de Napo-
leão Laureano.

Os painéis são divididos 
em cinco temáticas: ques-
tões sobre o ambiente fami-
liar de Napoleão; a carrei-
ra do médico; sua atuação 
na política; a luta que em-
pregou na Paraíba e no Bra-
sil para o combate ao cân-
cer; além do percurso para 
a criação do Hospital Napo-
leão Laureano e da Funda-
ção Nacional do Câncer. O 
material foi elaborado pela 
Secretaria de Comunicação 
da CMJP, junto ao Centro 
Cultural da Casa.

Exposições marcam os 75 anos da CMJP
legislativo

O deputado federal Ruy 
Carneiro se reuniu com os 
parlamentares brasilei-
ros João Carlos Barcelar, 
da Bahia, e José Airton, do 
Ceará, durante a Conferên-
cia das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas, 
a COP 27, que está aconte-
cendo no Egito. Na ocasião, 
os congressistas reforçaram 
a importância da ampliação 
de discussões sobre clima e 
meio ambiente na Câmara 
Federal e endossaram a de-
fesa para realização de uma 
COP no Nordeste.

 Segundo Ruy, poderes 
públicos e sociedade pre-
cisam se unir para discu-
tir ações práticas e urgentes 
relacionadas a Amazônia, 
preservação de rios e ma-
nanciais, além das energias 
renováveis.

 “Estamos retornando 
do Egito, onde participa-
mos da Conferência Mun-
dial do Clima. Todas as 
experiências e aprendiza-
dos vivenciados durante 
o evento valeram muito a 
pena. Precisamos trabalhar 

Ruy reforça pauta e defende COP no NE
cop 27

por um Brasil mais susten-
tável. Estaremos juntos no 
Congresso já a partir da 
próxima semana, lutan-
do para colocar em prática 
ações e projetos em defesa 
do meio ambiente de forma 
mais contínua. Também va-
mos defender a realização 
de uma COP no Brasil e que 
ela aconteça no Nordeste.”, 
argumentou.

 O deputado federal José 
Airton destacou a visibilida-
de brasileira durante a con-
ferência. “O Brasil está sen-
do um dos protagonistas no 
evento e deverá permane-
cer no foco das discussões. 
Nós queremos que nosso 
país contribua para a defesa 
do meio ambiente, redução 
dos gases, sobretudo em de-
fesa dos povos originários e 

da sustentabilidade ambien-
tal.”, acrescentou.

 Já Barcelar chamou a 
atenção para urgência da te-
mática e os riscos em rela-
ção a degradação ambiental. 
“A mutação climática é uma 
questão de vida ou morte. 
Ou combatemos o aqueci-
mento global, ou estaremos 
colocando em risco a vida da 
Terra.”, finalizou.

Deputado federal se reuniu com outros parlamentares da região Nordeste durante a Conferência

Foto: Divulgação
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CCJ da Câmara da capital aprova projeto de lei de autoria do Executivo para prevenir e combater violência

Plano municipal protegerá crianças
novo programa

A Comissão de Constitui-
ção, Justiça, Redação e Legis-
lação Participativa (CCJ) da 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) se reuniu, on-
tem, e apreciou ao todo 27 
matérias sendo oito vetos, 
15 projetos de Lei Ordiná-
ria (PLO), um projeto de Lei 
Complementar e três projetos 
de decreto legislativo.

De autoria do Executivo 
Municipal, o PLO 1.204/2022 
aprovado dispõe sobre o pla-
no municipal de enfrenta-
mento às violências contra 
crianças e adolescentes (2021-
2031) e institui a comissão 
municipal de enfrentamento 
às violências contra este mes-
mo público. 

De acordo com o proje-

to de lei em tramitação na 
Câmara Municipal de João 
Pessoa,  o plano consiste no 
conjunto de ações desenvol-
vidas pela Rede de Proteção 
à Criança e ao Adolescente 
como forma de prevenir e 
combater as violências contra 
crianças e adolescentes.

De autoria do vereador 
Bruno Farias (Cidadania), 

foram aprovados: o o PLO 
1.167/2022, que dispõe sobre 
a política municipal de pre-
venção e de combate ao ra-
cismo institucional; e o PLO 
1.168/2022, que cria o Progra-
ma ‘Pau-Brasil: plantando e 
conhecendo a história’, a ser 
desenvolvido nas escolas mu-
nicipais de João Pessoa.

Os PDLs aprovados conce-

dem cidadania pessoense ao 
engenheiro Maurício Mon-
tenegro Rocha, à professora 
Antônia Lêda Oliveira Silva 
e à médica anestesiologista 
Adriana Lorenzet. As home-
nagens foram propostas pe-
los vereadores Damásio Fran-
ca (Progressistas), Bispo José 
Luiz (Republicanos) e Bosqui-
nho (PV), respectivamente.

Vereadores de João Pessoa, reunidos na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aprovaram projeto de autoria da Prefeitura criando o plano municipal de enfrentamento às violências

Foram aprovados cinco 
projetos de realocações orça-
mentárias de autoria do Exe-
cutivo Municipal nos valores 
de: R$ 1.800.000,00, nos en-
cargos gerais do Município, 
sob a supervisão da Secre-
taria da Administração; R$ 
3.768.388,00 destinados à co-
bertura de programas e des-
pesas de caráter continuado 
na Secretaria de Direitos Hu-
manos e Cidadania e no Fun-
do Municipal de Assistência 
Social; R$ 1.319.500,00 desti-
nados à cobertura de progra-
ma e despesa de caráter con-

tinuado na Superintendência 
de Limpeza Urbana (Emlur); 
R$ 160.000,00 destinados à co-
bertura de programas e des-
pesas de caráter continuado 
na Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob) e R$ 
50.000,00 destinados à cober-
tura de programa e despesa 
de caráter continuado na Se-
cretaria de Gestão Governa-
mental.

Ainda foi aprovada uma 
abertura de crédito especial 
no valor de R$ 30.000,00 na 
Secretaria Extraordinária de 

Políticas Públicas para as Mu-
lheres destinados à capacita-
ção, formação, qualificação, 
empreendedorismo e fomen-
to às atividades econômicas, 
além da implementação e de-
senvolvimento de ações estra-
tégicas de inclusão produtiva 
para as mulheres.

Também foi aprovado o 
PLO 1.212/2022, de autoria do 
Executivo Municipal, que cria 
o conselho gestor do Fundo 
Municipal de Fomento à Ha-
bitação (Funhab), para geren-
ciamento dos recursos do res-
pectivo fundo.

Realocação orçamentária é aprovada

Com o objetivo de contri-
buir para melhoria da gestão 
e do desempenho da admi-
nistração pública, a Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa, 
através da Secretaria Executi-
va de Integridade, Governan-
ça e Prevenção à Corrupção 
(SEIG), realiza o 4º Workshop 
de Governança, Integridade 
e Prevenção à Corrupção, em 
parceria com a Rede Gover-
nança Brasil (RGB), nos dias 
21 e 22 de novembro.

O evento acontecerá na 
modalidade virtual, através 
da plataforma Zoom Sympla, 
e será ministrado pela consul-
tora e instrutora de Gestão de 
Riscos, voluntária na Rede 
Governança Brasil, Ludmila 
Couto Maciel, e por Leandro 
Andrade, membro especialis-
ta dos Comitês de Governan-
ça e Gestão de Riscos e ESG 
Público na Rede Governan-
ça Brasil.

Apresentando o tema 
“Noções de Risco para o Se-
tor Público”, o workshop terá 
como público-alvo, a alta ad-
ministração da Prefeitura de 

João Pessoa, bem como todos 
os servidores e colaboradores 
serão convidados a trabalhar 
em um novo modelo pautado 
por governança, integridade 
e prevenção à corrupção.

Segundo o secretário da 
SEIG, Kléber Marques, a in-
tenção do evento é alinhar os 
servidores e a administração 
aos objetivos estratégicos e 
às políticas de conformidade 
que serão estabelecidas a par-
tir do que foi traçado como 
diretriz de Política de Gover-
nança Pública.

“O workshop confirma o 
interesse e a preocupação do 
governo municipal em fazer 
uma gestão ética e proba”, 
destacou.

Palestrantes:
Ludmila Couto Maciel é 

consultora de gestão de ris-
cos; coordenadora do Proje-
to Estratégico de Implemen-
tação da Gestão de Riscos do 
TJDFT, lotada na Secretaria 
de Planejamento, Governan-
ça e Gestão Estratégica – SE-
PEG. É conteudista e tuto-

ra do curso sobre Gestão de 
Riscos no TJDFT; e Voluntá-
ria no Rede Governança Bra-
sil (RGB), integrante do Comi-
tê de Governança na Prática e 
coordenadora do Comitê de 
Governança Gestão e Riscos.

Leandro Andrade é mem-
bro especialista dos Comitês 
de Governança e Gestão de 
Riscos e ESG Público na Rede 
Governança Brasil; especia-
lista em Gestão de Riscos e 
Controles Internos e multi-
plicador de conhecimentos 
em Integridade, Gestão de 
Riscos, Controles Internos e 
Auditoria na Petrobras; tem 
MBA em Controles Internos 
e Compliance pela Trevisan 
Escola de Negócios; MBA 
em Qualidade e Gestão de 
Processos pela Universida-
de Católica de Petrópolis. É 
profissional certificado em 
Compliance Público pelo CE-
DIN e embaixador de Inova-
ção Cívica pela Open Kno-
wledge Brasil, além de líder 
da Realidade Climática pelo 
The Climate Reality Project 
Brasil.

Prefeitura investe em governança
CapaCitação

A deputada estadual 
Camila Toscano (PSDB) foi 
eleita durante a 25ª Confe-
rência Nacional da União 
Nacional Dos Legislado-
res e Legislativos (Unale), 
realizada em Recife, Per-
nambuco, no último final de 
semana, para assumir a se-
cretaria da entidade na Pa-
raíba. A instituição repre-
senta todos os deputados 
estaduais do Brasil. A parla-
mentar vai integrar a nova 
diretoria que será coman-
dada pelo deputado Diogo 
Moraes (PSB-PE), eleito o 
novo presidente para o pe-
ríodo de 2023-2024.

 “Vamos trabalhar para, 
assim como disse o novo 
presidente, integrar os no-
vos parlamentares que as-
sumem a partir de 2023, a 
nossa entidade. Nossa mis-
são é atuar nas pautas im-
portantes, buscando o for-

talecimento das Casas 
Legislativas para dar voz 
ao povo que nos elegeu”, 
destacou Camila.

 Na atual gestão, a Una-
le firmou importantes par-
cerias com o Legislativo de 
outrois países, proporcio-
nou uma rica troca de ex-
periências em diversos seg-
mentos sociais através da 
promoção de campanhas de 
saúde, seminários, debates 
e, principalmente, estimu-
lou a qualificação dos par-
lamentares que compõem 
a entidade, proporcionan-
do o planejamento de polí-
ticas públicas estratégicas, 
que beneficiam e abrangem 
todos os cidadãos.

 A nova diretoria é com-
posta pelo presidente Dio-
go Moraes, o vice-presi-
dente da Região Sul Ernani 
Polo, o vice-presidente da 
Região Norte Adjuto Afon-

so, a vice-presidente da Re-
gião Nordeste Ivana Bastos, 
o vice-presidente da Região 
Sudeste Tia Ju, o secretá-
rio geral Lidio Lopes, o te-
soureiro geral Luis Tchê e 
demais membros que inte-
gram os conselhos.

Camila assume secretaria da Unale 
nova DirEtoria

Ações
Na atual gestão, 
a Unale firmou 

importantes parcerias 
com o Legislativo 
de outros países e 

proporcionou uma rica 
troca de experiências

Camila Toscano anunciou trabalho para integrar novos parlamentares nas ações da Unale

Foto: Divulgação
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CCJ apreciou, 
ao todo, 27 
matérias, 
sendo oito 
vetos, e 15 
projetos de 
Lei Ordinária

Foto: Ascom/CMJP
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Guilherme Boulos foi confirmado para o grupo temático Cidades; os atletas Raí e Ana Moser, para Esporte

Transição: equipe tem mais 61 nomes
novo governo 

Camila Maciel 

Agência Brasil

O vice-presidente eleito, 
Geraldo Alckmin (PSB), coor-
denador-geral do Gabinete 
de Transição, anunciou on-
tem 61 novos nomes que vão 
integrar as equipes de tran-
sição para o futuro governo. 
Eles vão fazer parte de seis 
grupos temáticos: Educação, 
Esporte, Infraestrutura, Ju-
ventudes, Cidades e Cultura. 
Foram anunciados também 
integrantes do subgrupo In-
fância, dentro do grupo Direi-
tos Humanos.

No grupo de Esporte, fo-
ram chamados as ex-jogado-
ras de vôlei Ana Moser e Isabel 
Salgado, o ex-jogador de fute-
bol Raí e Edinho Silva (PT), 
que coordenou a campanha 
do presidente eleito Luiz Iná-
cio Lula da Silva. O deputa-
do federal eleito por São Pau-
lo Guilherme Boulos integra o 
grupo de Cidades, junto com 
o ex-governador de São Paulo 
Márcio França (PSB) e o pre-
feito de Recife, João Campos 
(PSB). Fará parte do grupo de 
Cultura a cantora Margareth 
Menezes.

Maria Teresa Setubal, pre-
sidente do conselho consul-
tivo da Fundação Tide Setu-
bal, e o ex-ministro Henrique 
Paim foram escolhidos para 
Educação. No GT de Juven-
tude, foram escolhidos Bruna 
Chavez Belaz, presidente da 
União Nacional dos Estudan-
tes (UNE), e Kelly dos Santos 
Araújo, secretária-geral da Ju-
ventude do PT.

Ao todo, 31 grupos técni-
cos vão debater e produzir 
subsídios para elaboração de 
um relatório final de transi-

ção que será entregue em de-
zembro ao presidente e vice 
eleitos e ministros indicados. 
Alckmin destacou que espera 
concluir a indicação dos no-
mes de todos grupos na quar-
ta-feira (16), em Brasília.

Até domingo (13), foram 
publicados no Diário Oficial 
da União os integrantes de 
oito grupos técnicos: Econo-
mia; Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome; Indústria, 
Comércio e Serviços/Pequena 
Empresa; Mulheres; Igualda-
de Racial; Direitos Humanos; 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão; e Comunicações. 

O coordenador-geral do 
Gabinete da Transição tam-
bém destacou que os grupos 
técnicos não precisam ficar 
limitados aos nomes que fo-
ram indicados até o momento. 
“Eles vão começar a trabalhar 
e podem convidar outras pes-
soas. Eles têm uma liberdade 
de ação. É pra levantar dados, 
nós vamos receber na quarta-
feira um relatório completo do 
presidente do TCU [Tribunal 
de Contas da União], o Bruno 
Dantas, e o trabalho desses 
grupos é a preparação da tran-
sição para o novo governo”.

 

Com críticas à dificulda-
de que “toda a população” 
tem para obter acesso aos 
dados de desmatamento do 
governo, o coordenador da 
transição e vice-presiden-
te eleito, Geraldo Alckmin 
(PSB), declarou ontem que 
apresentará um requeri-
mento ao governo para ob-
ter informações de dados 
recolhidos pelo Projeto de 
Monitoramento do Desma-
tamento na Amazônia Legal 
por Satélite (Prodes).

A requisição contempla-
rá os períodos entre agosto 
de 2021 a julho de 2022. Se-
gundo o vice, o pedido tem 
como objetivo definir as es-
tratégias necessárias para 
lidar com a questão do des-
matamento no país.

Números
“Há informação de que 

esses números já existem 
e há necessidade de ser in-
formados, estamos pedin-
do para o Governo Federal, 
através do ministro Ciro No-
gueira e ao Inpe Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-

paciais, que é sobre o rela-
tório que traz na verdade a 
questão do desmatamento 
nos vários biomas brasilei-
ros”, disse.

Alckmin, que está em 
São Paulo, apresentou on-
tem a lista das pessoas que 
integrarão os grupos de tra-
balho da Educação, da In-
fraestrutura, dos Esportes, 
da Juventude, de Cidades, 
da Cultura, além do subgru-
po de Juventude.

Governo eleito pede dados 
sobre o desmatamento
Matheus de Souza 

Agência  Estado

Grupos ténicos não precisam ficar limitados aos nomes que foram indicados até o momento, informou o vice-presidente eleito

Técnicos do Tesouro Na-
cional concluíram o dese-
nho de uma reforma para 
a criação de um novo arca-
bouço das regras fiscais bra-
sileiras. Com a proposta, pu-
blicada nesta segunda-feira, 
14, na série “Textos para Dis-
cussão” do órgão no portal 
do Tesouro na internet, o ór-
gão marca posição na defe-
sa de uma regra de contro-
le de gastos para o próximo 
governo.

Escrita por oito técnicos 
do órgão, o texto propõe uma 
regra de despesa para subs-
tituir o atual teto de gastos, 
vinculada a uma âncora fis-
cal que tem a dívida como re-
ferência. Enquanto o teto de 
gastos limita o aumento das 
despesas do governo à varia-
ção da inflação, a proposta do 
Tesouro estabelece um limite 

para o crescimento real (aci-
ma da inflação) da despesa 
da União, condicionado ao 
nível e à trajetória da Dívi-
da Líquida do Governo Ge-
ral (DLGG). Em setembro, ela 
estava em 59% do PIB.

A proposta é divulgada 
no momento da transição 
para o terceiro mandato do 
presidente eleito Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), que pro-
meteu na campanha revogar 
o teto de gastos (regra cons-
titucional que limita o cres-
cimento das despesas a cada 
ano à variação da inflação).

Entenda a proposta
O ponto central da pro-

posta é: quanto maior o ní-
vel de dívida pública, menor 
será a taxa de crescimento 
real (acima da inflação) das 
despesas. Se a dívida estiver 
em trajetória crescente, o li-
mite para a despesa será me-
nor do que se a dívida estiver 

em trajetória declinante.
Pela proposta do Tesouro, 

os gastos do Governo Federal 
poderiam crescer acima da 
inflação em até 2,5% no cená-
rio mais favorável. Esse pata-
mar mais alto de alta dos gas-
tos só poderia ocorrer com a 
dívida abaixo de 45%, trajetó-
ria decrescente e esforço para 
aumentar a arrecadação e fa-
zer bons resultados primá-
rios para evitar uma farra de 
expansão de despesas.

Dado um cenário fiscal 
em que a dívida líquida se 
encontre acima de 55% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
-- como agora, por exemplo --, 
haveria possibilidade de um 
crescimento real de 0,5% ao 
ano das despesas no caso do 
endividamento público estar 
em trajetória de queda. Se a 
dívida estiver em alta, não 
poderia haver crescimento 
real das despesas.

Para um patamar da dí-

vida entre 45% e 55% do PIB, 
o crescimento real da despe-
sa poderia ser de 0,5% (com 
alta da dívida da dívida) ou 
de 1% (com redução da dívi-
da). Para dívidas abaixo de 
45% do PIB, seria permitido 
crescimento real da despesa 
de 1% ou de 2% ao ano.

Tesouro sugere regra para substituir teto
proposta de reforma

No momento em que 
apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) fazem protes-
tos pelo Brasil contra o resul-
tado das eleições e em defesa 
da intervenção militar, o pre-
sidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Alexandre 
Moraes, afirmou ontem, em 
Nova York, que a “democra-
cia foi atacada no Brasil, mas 
sobreviveu”.

A declaração foi dada 
durante o Brazil Conferen-
ce, evento promovido pelo 
Grupo de Líderes Empre-
sariais (Lide), organização 
criada pelo ex-governador 
de São Paulo João Doria, que 
reuniu também os ministros 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) Ricardo Lewando-

wski, Gilmar Mendes e Dias 
Toffoli.

Primeiro a falar, Moraes 
pautou seu discurso na falta 
de regulamentação das redes 
sociais, nos ataques à demo-
cracia e nos questionamentos 
em torno da credibilidade do 
sistema eleitoral. “A desinfor-
mação e o discurso de ódio 
vêm corroendo a democra-
cia”, afirmou.

Para Moraes, o fato de não 
haver regulamentação das 
redes sociais é um “proble-
ma mundial”. “Não é possí-
vel que redes sociais sejam 
terra de ninguém e milícias 
digitais ataquem impune-
mente”, avaliou, acrescentan-
do que é necessária “liberda-
de com responsabilidade”.

“Sob falso manto de li-
berdade sem limites o que 
se pretende é corroer a de-
mocracia”, criticou Moraes.

O presidente do TSE co-
mentou ainda sobre o impac-
to desse ambiente e das fake 
news na imprensa profissio-
nal. Segundo ele, “supostos 
jornalistas se misturam à im-
prensa tradicional e hoje a 
população não sabe mais o 
que é notícia verdadeira”.

Ao falar sobre os questio-
namentos em torno do siste-
ma eleitoral, o ministro des-
tacou que “pouco importa se 
o voto é impresso, se são ur-
nas eletrônicas ou voto por 
correio, o que importa é de-
sacreditar o voto”. Segundo 
Moraes, o Poder Judiciário 
é, hoje, o principal alvo des-
ses ataques. “O Judiciário é 
o grande cliente de milícias 
digitais. No Brasil, o Poder 
Judiciário não foi cooptado, 
foi barreira para qualquer 
ataque à democracia e à li-
berdade”.

No domingo (13), Moraes, 
Lewandowski e Gilmar fo-
ram hostilizados por mani-
festantes na porta do hotel 
onde estão hospedados em 
Nova York. Barroso foi perse-
guido na Time Square.

Ontem, um grupo de ma-
nifestantes se posicionou em 
frente a entrada do Harvard 
Club, onde acontece a confe-
rência, o que levou os minis-
tros a usarem uma entrada 
lateral. A segurança foi re-
forçada.

Em sua fala, Gilmar Men-
des também foi enfático 
contra manifestações anti-
democráticas. “É preciso per-
guntar se não há um cenário 
de absoluta dissociação cog-
nitiva, principalmente quan-
do lunáticos pedem inter-
venção militar e a prisão do 
inventor da tomada de três 
pinos”, disse.

Moraes diz que a democracia foi atacada 
em nova york

 Adriana Fernandes 

Agência Estado

Agência Estado

Pedro Venceslau e 
Aline Bronzati
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 O vice-presidente 
eleito, Geraldo 
Alckmino, 
afirmou que o 
pedido tem como 
objetivo definir 
as estratégias 
necessárias para 
lidar com a questão 
do desmatamento 
no país

n 

Escrita por oito 
técnicos do 
órgão, o texto 
propõe uma regra 
de despesa para 
substituir o atual 
teto de gastos, 
vinculada a uma 
âncora fiscal 
que tem a dívida 
como referência
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Os presidentes dos Estados 
Unidos, Joe Biden, e da Chi-
na, Xi Jinping, se reuniram on-
tem às margens da cúpula do 
G20 em Bali, na Indonésia, e se 
comprometeram a diminuir as 
tensões recentes entre os dois 
países e trabalhar para evitar 
conflitos. A reunião, a primei-
ra presencial entre os dois des-
de a eleição de Biden, ocorre em 
meio às tensões no estreito de 
Taiwan e o apoio tácito dado por 
Pequim à Rússia na invasão da 
Ucrânia, bem como a crescen-
te disputa comercial entre os 
dois países.

Apesar dos recentes focos de 
antagonismo entre as potências, 
ambos os líderes reconheceram 
no encontro a necessidade de 
baixar a temperatura. Xi decla-
rou que a situação atual entre 
Pequim e Washington não inte-
ressa a nenhum dos dois.

“Não é isso que a comunida-
de internacional espera de nós”, 
disse o líder chinês. “Precisa-
mos encontrar o caminho cor-
reto para que essa relação bilate-
ral melhore e se mova adiante.”

Biden, por sua vez, disse a Xi 
que pretende trabalhar para co-
operar em questões de interesse 
mútuo. “Espero trabalhar com o 
senhor para devolver as relações 
entre China e Estados Unidos à 
rota do desenvolvimento estável 
e saudável, o que é de interesse 
comum para nós e o mundo”, 
disse o presidente norte-ame-
ricano. “É importante contro-
lar nossas diferenças e impedir 
que a competição se transforme 
num conflito.”

Tensão recente
Assessores da Casa Branca 

tentaram repetidamente mini-
mizar qualquer risco de conflito 
entre as duas nações e enfatiza-
ram que acreditam que os paí-
ses podem trabalhar em conjun-
to em desafios compartilhados, 
como mudança climática. Mas 
as relações entre China e EUA 
ficaram mais tensas nos últimos 
anos, à medida que as diferen-

Encontro ocorre em meio a conflitos no estreito de Taiwan e o apoio tácito dado por Pequim à Rússia na invasão da Ucrânia

Líderes prometem diminuir tensões
reunião entre joe Biden e Xi jinping

Agência Estado

ças econômicas, comerciais, de 
direitos humanos e de seguran-
ça vieram à tona.

Como presidente, Biden tem 
repetidamente criticado a Chi-
na por abusos de direitos huma-
nos contra o povo uigur e ou-
tras minorias étnicas, repressão 
a ativistas da democracia em 
Hong Kong, práticas comerciais 
coercitivas, provocações milita-
res contra Taiwan e divergên-
cias sobre a guerra na Ucrânia.

Indo para a reunião, a Chi-
na sinalizou que quer colocar os 
laços de volta nos trilhos e evi-
tar que as divergências se trans-
formem em conflito. Mas os dois 
lados têm ideias totalmente di-
ferentes sobre como estabele-
cer barreiras, observou Chen 
Dongxiao, presidente dos Ins-
titutos de Estudos Internacio-
nais de Xangai. “A China defi-
ne o ‘piso’ de uma perspectiva 
estratégica e política, que é fun-
damentalmente não permitir 
que os Estados Unidos amea-
cem ou prejudiquem repetida-
mente os interesses centrais da 
China”, disse ele, enquanto Pe-
quim vê as medidas práticas 
sozinhas como “não confiáveis 
e de pouca utilidade”. A Casa 
Branca considerou notável que 
Xi tenha alertado pela primeira 
vez contra o uso de armas nucle-
ares na guerra da Rússia contra 
a Ucrânia quando se sentou com 
o chanceler alemão Olaf Scholz 
na semana passada. Seu comen-
tário foi visto como um sinal cla-
ro para o presidente russo, Vla-
dimir Putin.

Diálogo
Apesar dos recentes focos 

de antagonismo entre 
as potências, ambos os 

líderes reconheceram no 
encontro a necessidade 
de baixar a temperatura

O bilionário Jeff Bezos, fun-
dador da Amazon, pretende 
doar parte de seu patrimônio, 
avaliado em US$ 124 bilhões, 
para organizações que tenham 
como objetivo o combate à mi-
séria e às causas climáticas, de-
clarou em entrevista ao canal 
de televisão CNN no último 
domingo.

Perguntado em entrevista 
ao veículo sobre se pretende fa-
zer as doações ainda em vida, 
Bezos declarou: “Sim, eu pre-
tendo”, sem dar mais detalhes, 
como porcentuais e prazos.

A preocupação do bilionário 
é com a efetividade das doações. 
“A parte mais difícil é descobrir 
como fazer isso de forma ala-
vancada”, declarou, insinuan-
do que se preocupa com o re-
torno dos investimentos. “Há 
uma série de maneiras que acre-

dito que podem ser inefetivas 
também, então você deve pen-
sar com muita cautela e ter pes-
soas brilhantes na sua equipe.” 
A declaração é a primeira mani-
festação formal de transferência 
de patrimônio vinda de Bezos.

Um dos homens mais ricos 
do mundo, o fundador da Ama-
zon não havia se comprometi-
do com a carta “Giving Pledge” 
desde a separação de MacKen-
zie Scott - o casal era signatário 
do documento, que incentiva bi-
lionários a doar pelo menos me-
tade da fortuna ainda em vida 
para causas nobres.

Outros nomes que assina-
ram a causa são o investidor 
Warren Buffet, o fundador da 
Microsoft, Bill Gates, e a própria 
MacKenzie Scott, que se tornou 
uma das filantropas mais ati-
vas da atualidade ao doar US$ 
4 bilhões em menos de um ano, 
inclusive para instituições bra-
sileiras.

Bezos deve doar parte de 
patrimônio de US$ 124 bi

causas climáticas
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Biden 
disse 
a Xi que 
pretende 
trabalhar 
para 
cooperar 
em questões 
de interesse 
mútuo
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Reunião entre Xi Jinping e Joe Biden aconteceu ontem às margens da cúpula do G20 em Bali, na Indonésia

Os países do G7 lança-
ram ontem um novo siste-
ma de seguro para forne-
cer rápida ajuda financeira 
quando as nações são atin-
gidas pelos efeitos devas-
tadores das mudanças 
climáticas. O chamado 
“Global Shield” é apoiado 
pelo grupo V20 de 58 paí-
ses vulneráveis ao clima e 
receberá inicialmente mais 
de US$ 200 milhões em fi-

nanciamento, vindos prin-
cipalmente da Alemanha.

Os destinatários ini-
ciais incluem Banglade-
sh, Costa Rica, Fiji, Gana, 
Paquistão, Filipinas e Se-
negal.

Grupos da sociedade 
civil estavam céticos, aler-
tando que isso não deveria 
ser usado como uma for-
ma de desviar a atenção do 
esforço muito mais amplo 
de fazer com que os gran-
des poluidores paguem 
pelas perdas e danos que 

G7 lança sistema de ajuda financeira de 
US$ 200 mi a países afetados pelo clima

gloBal shield

Uma mulher foi presa por 
suspeita de implantar a bom-
ba que explodiu, no último 
domingo, em uma rua central 
de Istambul, informou o mi-
nistro do Interior da Turquia, 
Suleyman Soylu. A explosão, 
que ocorreu na avenida Is-
tiklal, deixou ao menos seis 
mortos e 81 pessoas feridas.

Em entrevista à mídia lo-
cal, ontem, o ministro acres-
centou que dados prelimi-
nares sugerem que o grupo 
terrorista do Partido dos Tra-
balhadores do Curdistão 
(PKK) estaria por trás do ata-
que à movimentada avenida 
de pedestres. Pouco depois, 
ele indicou que outras 21 pes-
soas também foram presas.

O PKK é considerado 
uma organização terrorista 
pela Turquia, Estados Unidos 
e União Europeia, e está en-
gajado em uma luta armada 
contra o governo turco des-
de a década de 1980. De acor-
do com Soylu, a ordem para o 
ataque veio de áreas no norte 
da Síria sob controle do PKK.

“Acreditamos que a or-
dem do ataque foi dada em 
Kobane”, alegou o ministro, 
referindo-se à cidade síria 
perto da fronteira com a Tur-
quia. Horas depois de anun-
ciar a prisão, a polícia turca 
informou que a jovem detida 
e acusada de plantar a bomba 
em Istambul é síria e confes-
sou o crime, segundo a mídia 
local. A mulher reconheceu 
ter agido sob ordens do PKK 
e ter recebido orientações em 
Kobané, no nordeste da Síria.

O Ministério da Defesa 
da Turquia comunicou que o 
Exército turco matou quatro 
membros do grupo terroris-
ta, no norte da Síria.

“O herói Mehmetçik (ter-
mo que se refere aos solda-
dos) continua a dar a puni-
ção necessária aos covardes 
que não ousam enfrentá-lo e 
que são traiçoeiros o suficien-
te para atacar pessoas inocen-
tes”, disse a pasta no Twitter. 
“Mais quatro terroristas do 
PKK, que estavam se prepa-
rando para atacar a região da 
Primavera da Paz (na Síria), 
foram neutralizados”, acres-
centou a breve mensagem.

Suspeita de implantar 
bomba é presa na Turquia

atentado que matou seis

 

Um tiroteio no cam-
pus da Universidade da 
Virgínia, Estados Unidos, 
no último domingo, dei-
xou três pessoas mortas e 
duas feridas, disse a po-
lícia da universidade em 
um tuíte, acrescentando 
que o suspeito ainda está 
foragido e “armado e pe-
rigoso”.

A polícia da univer-
sidade identificou o es-
tudante Christopher 
Darnell Jones como sus-
peito e afirmou que vá-
rias agências estavam en-
volvidas em uma busca 
ativa.

Jones estava vestindo 
uma “jaqueta cor de vi-
nho, jeans azul e sapatos 
vermelhos” e pode estar 
dirigindo um SUV preto, 
segundo as autoridades.

Um e-mail enviado ao 
corpo discente pelo vice
-presidente da universi-
dade recomendou que to-
dos os alunos buscassem 
segurança e seguissem 

os comandos de abrigo 
no local, pois a situação 
permanecia ativa.

O tiroteio é o mais re-
cente de uma onda de 
violência armada em fa-
culdades e escolas dos 
EUA nos últimos anos. 
A violência tem alimen-
tado o debate sobre res-
trições mais rígidas ao 
acesso a armas nos Es-
tados Unidos, onde a Se-
gunda Emenda da Cons-
tituição garante o direito 
de portar armas.

Tiroteio mata três e fere 
dois em universidade

nos estados unidos

Agência Estado

Agência Estado   Agência Brasil/Reuters 

n 

O tiroteio é o 
mais recente 
de uma onda 
de violência 
armada em 
faculdades 
e escolas 
dos EUA nos 
últimos anos

Associated Press n 

Destinatários 
iniciais 
incluem 
Bangladesh, 
Costa Rica, 
Fiji, Gana, 
Paquistão, 
Filipinas e 
Senegal

causaram com seus gases 
de efeito estufa. “Precisa-
mos de uma solução na 
escala das perdas, e isso 
significa ir além do segu-
ro subsidiado”, disse Ra-
chel Simon, do grupo am-
biental Climate Action 
Network Europe. Simon 
acrescentou que novos 
fundos também devem 
ser criados dentro da su-
pervisão das negociações 
climáticas da ONU para 
garantir uma supervisão 
internacional adequada.
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Sindicato alerta que preços cobrados pelos estabelecimentos devem acompanhar os cálculos dos custos justificáveis

Reajuste escolar deve seguir planilha 
pré-matrículas

As escolas privadas começaram a 
disponibilizar as vagas de pré-matrí-
culas para alunos veteranos e nova-
tos, indicando os novos valores das 
mensalidades do ano letivo seguin-
te. Conforme o presidente do Sindi-
cato dos Estabelecimentos Particula-
res de Ensino do Estado da Paraíba 
(Sinepe-PB), Odésio Medeiros, o rea-
juste definido por cada escola deve 
ser feito conforme uma planilha de 
custos, com sua justificativa.

“Obras como reformas, constru-
ção ou aquisição de novos equipa-
mentos influenciam o valor do rea-
juste. Por exemplo, se o prédio onde 
funciona a escola é alugado, esse cus-
to também faz parte do cálculo. Con-
tudo, geralmente, as escolas reajus-
tam para menos do que é indicado 
nas tabelas, para não perder o aluno”, 
afirma Odésio Medeiros. Ele explica 
que o valor pago na pré-matrícula é 
abatido no momento da matrícula. 

De acordo com a Lei Federal 
9870/1999, a planilha de custos deve 
ser afixada em local visível ao públi-
co nas dependências da escola ou lo-
cal da realização das matrículas, por 
um período mínimo de 45 dias antes 
da data final para matrícula.

O secretário de Proteção e Defe-
sa do Consumidor de João Pessoa 
(Procon-JP), Rougger Guerra, enfati-
za que o índice de reajuste deve ser 
conforme os gastos com os investi-
mentos em benefício do aluno. “Tam-
bém oriento aos pais de alunos a não 
se basearem apenas no comparativo 
de preços, prestando atenção nos in-
vestimentos gerais, seja na parte pe-
dagógica e/ou estrutural da escola”.

A assistente social, Karla de Fáti-
ma, é mãe de duas crianças, Pedro, de 
oito anos, e de Ana, de quatro anos. 
Em 2023, ele irá para o quarto ano e 
ela, para o infantil quatro. Cada um 
estuda em uma escola diferente. Kar-
la já buscou informações nos estabe-
lecimentos sobre as matrículas dos 
filhos e constatou reajustes de 8% e 
11%, respectivamente.

“As escolas não apresentaram ne-
nhuma planilha de custos para justi-
ficativa dos reajustes. A do meu filho, 
inclusive, implantou, neste ano, o sis-
tema de ensino bilíngue, o que one-
rou a mensalidade e apenas realizou 
reuniões com os pais, agora, já, no fi-
nal do ano”, conta a assistente social.

Ela pretende mudar os filhos para 

outra escola, onde vai conseguir um 
desconto. “A decisão pela mudan-
ça de escola, tem o peso financei-
ro, porque tem que estar dentro do 
orçamento, mas é muito mais pelo 
processo educativo, acolhida, acom-
panhamento sócioemocional e psico-
lógico, e necessidade de transparên-
cia maior nas atividades”.

Em uma escola localizada no bair-
ro de Tambauzinho, em João Pessoa, 
os valores de 2023 já foram definidos. 
Conforme a assessoria de imprensa, 
o estabelecimento tem uma alta de-
manda por vagas, principalmente 
de pessoas de fora do estado. Em vis-
ta disso, o processo de reserva de va-
gas, ocorre o ano todo, com intensi-
ficação a partir de agosto. Na escola, 
há vários tipos de valores conforme 
as necessidades das famílias – ensi-
no integral, educação infantil, ensi-
no fundamental, médio ou bilíngue. 

Conduta vedada
Conforme o Procon-JP, nenhu-

ma escola poderá aumentar as men-
salidades em um período inferior 
a um ano. No caso das universida-
des, o período é de seis meses. Os es-
tabelecimentos privados de ensino 
deverão disponibilizar em local de 
fácil acesso avisos com todos os ser-
viços cobrados no estabelecimento. 
Isto pode ser feito por meio de ma-
nuais ou placas afixadas nos locais 
de atendimento.

No caso dos alunos inadimplen-
tes, se a matrícula for realizada, a es-
cola não poderá negar a prestação 
do serviço educacional. O aluno ina-
dimplente tem direito a requisitar 
toda sua documentação como trans-
ferência ou histórico escolar. O des-
ligamento do aluno inadimplente só 
poderá ser feito ao final do ano leti-
vo, nas escolas, ou após seis meses, 
nas universidades.

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

A Prefeitura de João Pessoa, por 
meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho (Se-
dest), promove, nesta quinta-feira 
(17), a segunda edição itinerante do 
Feirão da Empregabilidade. O pro-
jeto será realizado na Escola Cidadã 
Integral Professor Celestin Malzac, 
no bairro Valentina de Figueiredo. 
Por lá, serão realizados cadastros 
e encaminhamentos para cerca de 
400 vagas de emprego. O atendi-
mento começará às 9h e será limita-
do a 500 pessoas, que receberão fi-
chas conforme ordem de chegada. 
Também serão oferecidos serviços 
de orientação para empreendedores 
e capacitações profissionais.

O Feirão da Empregabilidade 
foi criado em maio passado, em um 
evento realizado no Espaço Cultu-
ral, que contou com a participação 
de mais de quatro mil pessoas. O 
projeto foi redesenhado e, em agos-
to, ganhou uma versão itinerante 
para percorrer diversos bairros, co-
meçando por Mangabeira.

“Embalados por essas duas ex-
periências exitosas, estamos che-
gando com o evento ao Valentina. 
Nosso intuito é levar os serviços 
da Sedest para perto da população, 

ofertando não apenas vagas de em-
prego, mas capacitações e orienta-
ções tanto para quem busca uma 
oportunidade no mercado de tra-
balho como para quem empreende 
e almeja crescer com seu próprio 
negócio”, destacou Vaulene Rodri-
gues, secretária de Desenvolvimen-
to Econômico e Trabalho.

Oportunidades
O Sistema Nacional de Emprego 

de João Pessoa (Sine-JP) prospectou 
mais de 400 vagas de trabalho a se-
rem disponibilizadas no Feirão no 
Valentina. A equipe do serviço re-
ceberá as 500 pessoas que garanti-
rem as fichas de atendimento, para 
fazer cadastro e atualização de da-
dos no sistema. Quem estiver den-
tro dos perfis das vagas disponíveis 
no momento já poderá ser encami-
nhado para processos seletivos.

Entre as funções ofertadas, há 
oportunidades para atendente de 
lanchonete, cozinheiro, auxiliar de 
logística, vendedor pracista, costu-
reira, gerente de produção, promo-
tor de vendas, vendedor, atenden-
te de farmácia, vendedor interno, 
operador de caixa, auxiliar de lim-
peza, atendente de telemarketing, 

encanador, passador de roupas, 
adesivador, engenheiro de produ-
ção, auxiliar de logística, técnico 
de laboratório, auxiliar de mecâni-
co de motos e auxiliar operacional 
de logística. Também há vagas para 
atendente de telemarketing e auxi-
liar de logística exclusivas para pes-
soas com deficiência.

Os interessados em oferecer va-
gas devem ligar para o número (83) 
98213-1516 ou enviar e-mail para 
intermediacao.sinejp@gmail.com.

Programação
A programação do evento con-

tará com 21 capacitações gratuitas, 
realizadas ao longo do dia. As va-
gas para cada turma são limitadas. 

O Feirão vai disponibilizar ser-
viços especiais para quem possui 
o próprio negócio ou almeja em-
preender. Os consultores da ‘Sala 
do Empreendedor’ da Sedest esta-
rão no local para tirar dúvidas refe-
rentes à formalização de empresas.

Já a equipe do ‘Eu Posso’ estará 
presente para apresentar o progra-
ma de microcrédito social, promo-
vido pela Prefeitura de João Pessoa, 
e também fazer análise de viabili-
dade financeira.

Feirão da Empregabilidade será realizado 
no Valentina Figueiredo, na quinta-feira

em joão pessoa

O Banco do Nordeste 
(BNB) recebe até hoje as ins-
crições para o evento con-
junto com Associação dos 
Analistas e Profissionais 
de Investimentos do Mer-
cado de Capitais (Apimec) 
para apresentação dos re-
sultados do terceiro trimes-
tre de 2022 e discussão sobre 
o cenário macroeconômi-
co nacional. O evento reú-
ne acionistas, investidores e 
profissionais do mercado fi-
nanceiro, amanhã, das 9h30 
às 11h30, na sede do Banco, 

em Fortaleza. A apresenta-
ção dos resultados será feita 
pela diretoria da instituição. 
As inscrições podem ser fei-
tas no site do BNB, na área 
“Eventos”, tanto para par-
ticipação presencial quan-
to para assistir ao encontro 
pela página do Banco do 
Nordeste no YouTube.

O presidente do BNB, 
José Gomes da Costa, fará a 
abertura do evento, onde se-
rão apresentados os resulta-
dos financeiros e mercado-
lógicos nos nove primeiros 

meses de 2022. “Estamos co-
locando em prática, como 
sempre fazemos, a transpa-
rência do Banco do Nordes-
te para seus acionistas e a 
sociedade, como preza nos-
sa governança corporativa”, 
afirma o presidente.

Participam, também, da 
apresentação o diretor de 
Relações com Investidores, 
Luiz Abel Amorim de An-
drade, que vai conduzir a 
apresentação do Banco e dos 
seus resultados e o econo-
mista chefe da instituição, 

Luiz Alberto Esteves, que 
irá falar sobre o cenário ma-
croeconômico do Brasil e 
seus desdobramentos para 
a atividade econômica no 
Nordeste.

Segundo o diretor Luiz 
Abel, o diálogo com os acio-
nistas, investidores, profis-
sionais de mercado e clien-
tes, reafirma o compromisso 
do Banco do Nordeste com 
as melhores práticas de go-
vernança, sendo uma opor-
tunidade também de di-
vulgar sua política de apoio 

financeiro voltada para a 
promoção do desenvolvi-
mento regional.

Reconhecimento
Durante o evento será 

concedido o Selo Assidui-
dade Apimec Brasil ao Ban-
co do Nordeste, reconhe-
cimento dado às empresas 
que atuam em linha com a 
boa governança corporati-
va, salientando a transpa-
rência, a prestação de contas 
e a equidade na divulgação 
das informações.

BNB reúne investidores e profissionais do mercado financeiro
evento

Inscrições
Podem ser feitas no 
site do BNB, na área 

“Eventos”, tanto para 
participação presencial 
quanto para assistir ao 
encontro pela internet

n 

Projeto foi 
criado em 
maio passado 
e redesenhado  
em agosto, 
quando ganhou 
versão itinerante 
para percorrer 
diversos bairros 
da cidade

Atendimento iniciará às 9h e será limitado a 500 pessoas, conforme ordem de chegada

n 

Alunos 
inadimplentes 
têm direito 
a requisitar 
documentações 
como histórico 
escolar ou 
transferência

Foto: Arquivo/PMJP

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,64%

R$ 5,300
+1,01%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Outubro/2022      +0,59
Setembro/2022    - 0,29
Agosto/2022         - 0,36
Julho/2022            - 0,68
Junho/2022            +0,67

Euro  Comercial

-0,81%

R$ 5,482

Libra  Esterlina

-0,75%

R$ 6,239

Ibovespa

113.388 pts

Selic

Fixado em 26 de 
outubro de 2022

13,75%
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Índice do Banco Central apresentou ligeira variação positiva em setembro, puxando o resultado do período

Prévia do PIB indica alta de 1,36%
terceiro trimestre

Eduardo Rodrigues 

Agência Estado

A economia brasileira acu-
mulou crescimento de 2,34% 
em 12 meses até setembro, 
conforme o conforme o Ín-
dice de Atividade Econômi-
ca do Banco Central (IBC-Br), 
divulgado ontem pelo banco 
Central (BC). Já no acumula-
do do ano até o nono mês, o 
resultado é positivo em 2,93%.

Os dados mostram que, 
em relação ao trimestre fina-
lizado em setembro, o avan-
ço foi de 1,36% na comparação 
com os três meses anteriores 
(abril a junho), pela série ajus-
tada sazonalmente. 

Na comparação com o 
mesmo período de 2021 (ju-
lho a setembro), houve alta 
de 4,32% pela série sem ajus-
tes sazonais.

Índice mensal
Em setembro, após queda 

em agosto, a economia brasi-
leira mostrou ligeira alta. O 
indicador subiu 0,05%, consi-
derando a série livre de efei-
tos sazonais. Em agosto, a 
queda havia sido de 1,13%.

De agosto para setembro, 
o índice de atividade calcula-
do pelo BC passou de 143,94 
pontos para 144,01 pontos 
na série dessazonalizada. 
Olhando para trás, esse pa-
tamar só fica abaixo de julho, 
quando o indicador atingiu 
145,58 pontos.

O resultado veio dentro 
das estimativas do mercado 
financeiro coletadas pelo Pro-
jeções Broadcast, cujo interva-
lo ia de recuo de 0,40% a avan-
ço de 0,80%, mas bem abaixo 
da mediana de alta de 0,30%.

Na comparação entre os 
meses de setembro de 2022 
e de 2021, houve crescimen-
to de 4,00% na série sem ajus-
tes sazonais. Esta série regis-
trou 144,44 pontos no nono 
mês do ano, o melhor desem-
penho para o período desde 
2014 (148,12 pontos).

O indicador de setembro 
ante o mesmo mês de 2021 
também ficou dentro do in-

tervalo projetado pelos ana-
listas do mercado financeiro 
consultados pelo Projeções 
Broadcast, que esperavam de 
avanço de 2,40% a crescimen-
to de 5,10%, com mediana po-
sitiva de 4,30%.

Em relação ao trimestre 
finalizado em setembro, o 
avanço foi de 1,36% na com-
paração com os três meses 
anteriores (abril a junho), pela 
série ajustada sazonalmente. 

Na comparação com o 
mesmo período de 2021 (ju-
lho a setembro), houve alta 
de 4,32% pela série sem ajus-
tes sazonais.

Em setembro, após queda 
em agosto, a economia brasi-
leira mostrou ligeira alta. O 
indicador subiu 0,05%, consi-
derando a série livre de efeitos 
sazonais, de acordo com divul-
gação realizada nesta segun-
da-feira, 14, pelo BC. Em agos-
to, a queda havia sido de 1,13%.

De agosto para setembro, 
o índice de atividade calcula-
do pelo BC passou de 143,94 
pontos para 144,01 pontos 
na série dessazonalizada. 
Olhando para trás, esse pa-
tamar só fica abaixo de julho, 
quando o indicador atingiu 
145,58 pontos.

O resultado veio dentro 
das estimativas do mercado 
financeiro coletadas pelo Pro-
jeções Broadcast, cujo interva-
lo ia de recuo de 0,40% a avan-
ço de 0,80%, mas bem abaixo 
da mediana de alta de 0,30%.

Na comparação entre os 
meses de setembro de 2022 
e de 2021, houve crescimen-
to de 4,00% na série sem ajus-
tes sazonais. Esta série regis-
trou 144,44 pontos no nono 
mês do ano, o melhor desem-
penho para o período desde 
2014 (148,12 pontos).

O indicador de setembro 
ante o mesmo mês de 2021 
também ficou dentro do in-
tervalo projetado pelos ana-
listas do mercado financeiro 
consultados pelo Projeções 
Broadcast, que esperavam de 
avanço de 2,40% a crescimen-
to de 5,10%, com mediana po-
sitiva de 4,30%.
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Lotes incluem peças de vestuário, utensílios de casa,bijuterias, livros e artigos infantis

Os Correios leiloam 
amanhã mais de 175 mil 
itens classificados como re-
fugo. Isso ocorre quando um 
objeto postal passa por di-
versas tentativas de entrega, 
não é procurado pelo desti-
natário, nem pelo remetente, 
e prescreve o prazo de direi-
to a reclamação, de acordo 
com o Código de Defesa do 
Consumidor.

Serão sete lotes, que in-
cluem peças de vestuário, 
utensílios de casa, material 
de escritório, acessórios para 
veículos, bijuterias, livros e 
artigos infantis. Para parti-
cipar do leilão, é preciso se 
cadastrar na plataforma Li-
citações-e, do Banco do Bra-
sil. As propostas, de pessoas 
físicas ou jurídicas, devem 
ser enviadas de forma ele-
trônica. A disputa é on-line. 

Correios leiloam 175 mil bens não entregues
refugos

Camila Maciel 

Agência Brasil

Foi inaugurada ontem, 
em Campina Grande, a se-
gunda unidade da Cor-
reios Empresas (CEM) na 
Paraíba. A primeira unida-
de funciona em João Pessoa 
desde setembro e está ins-
talada no Complexo Ope-
racional do Cristo Redentor 
(BR-230, KM 24).  

O novo canal de atendi-
mento foi criado exclusiva-
mente para atender as ne-
cessidades de clientes que 
mantém contrato com a es-
tatal. A proposta é oferecer 
horário de funcionamen-
to diferenciado e soluções 
customizadas, conforme de-
manda, com maior flexibili-

dade e conveniência. Assim, 
o cliente pode confiar seu 
produto aos Correios, que se 
responsabilizam por toda a 
cadeia logística, até a entre-
ga ao destinatário. 

A CEM Campina Gran-
de está instalada na Praça da 
Bandeira, 71, Centro e fun-
cionará de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h.  

A iniciativa integra as 
ações que estão sendo em-
preendidas pelos Correios 
para ampliar, diversificar e 
qualificar seus canais de aten-
dimento. Até o fim do ano, 
mais de 100 unidades da Cor-
reios Empresas devem ser 
inauguradas em todo o Bra-

sil, com a missão de apoiar 
os empreendedores brasilei-
ros – em especial aqueles que 
atuam no e-commerce - ao ofer-
tar soluções logísticas inova-
doras e completas.

Atendimento digital
Além de estrutura física 

diferenciada, a plataforma 
digital Correios Empresas 
agrega uma série de servi-
ços e permite ao empreen-
dedor o gerenciamento de 
seus negócios de forma on-
line, confiável e segura. Pelo 
site ou app, os clientes po-
dem, por exemplo, realizar 
a gestão de seus contratos, 
consultar limite de crédito, 

analisar dados e executar 
serviços de Correios em um 
só lugar. 

Funcionalidades como si-
mulação de preços e prazos, 
pré-postagem, rastreamen-
to, suspensão da entrega e 
consulta de AR Eletrônico já 
estão disponíveis. O objeti-
vo é melhorar ainda mais a 
jornada do cliente, que terá 
acesso a informações e solu-
ções que agregam mais va-
lor ao negócio. A platafor-
ma pode ser acessada pelo 
Portal Correios, opção Meu 
Correios — Pessoa Jurídica, 
ou pelo app Correios Em-
presas disponível nas ver-
sões IOS e Android.

Projeto para empresas inicia operação em CG

Todas as informações 
estão disponíveis no Edital 
no 967.867 e também na pá-
gina de Licitação dos Cor-
reios. Os valores iniciais dos 
lotes variam de R$ 12.250,81 
a R$ 300.593,26.

Para quem estava em 
São Paulo, foi possível visi-
tar amostras de lote por meio 
de agendamento.

Disposição de bens
Segundo os Correios, a 

forma de disponibilização 
dos bens foi definida em nor-
ma corporativa, seguindo in-
dicações constantes nas leis 
6.538/78 (Lei Postal), 13.303/16 
(Lei das Estatais) e 12.305/2010 
(Lei de Resíduos Sólidos).

A Caixa Econômica Fe-
deral voltou a oferecer on-
tem o crédito consignado 
do Auxílio Brasil. A moda-
lidade ficou suspensa das 
19h do dia 31 de outubro até 
as 7h desta segunda. O mo-
tivo da suspensão tempo-
rária, segundo a Caixa, foi 
um “processamento da fo-
lha de pagamento do Auxí-
lio Brasil, processo que en-
volve DATAPREV, CAIXA 
e Ministério da Cidadania”.

Questionado pela repor-
tagem sobre a atualização 
do valor contratado pela 
modalidade e do número 
de beneficiários, o banco 
afirmou que irá divulgar o 
balanço “oportunamente”.

A Caixa já havia sus-
pendido a operação entre 
os dias 21 e 24 de outubro, 
sob a justificativa de uma 
“manutenção programada 
nos ambientes tecnológi-

cos” tanto da Caixa como 
da Dataprev.

Quando a operação foi 
retomada, no dia 24, o go-
verno aumentou de dois 
para cinco dias o prazo má-
ximo para a Caixa liberar o 
dinheiro das operações do 
consignado do Auxílio Bra-
sil. Mais de 200 mil pessoas 
que já tinham contratado o 
empréstimo tiveram de re-
fazer o pedido.

O novo prazo foi anun-
ciado depois de o Estadão 
revelar que beneficiários 
do programa vinham rece-
bendo avisos nos canais da 
própria Caixa de que o de-
pósito, que tinha prazo de 
48 horas, poderia demorar 
até 15 dias. No dia 4 de no-
vembro, o ministro do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) Aroldo Cedraz deci-
diu arquivar ação que que-
ria suspender a oferta do 
consignado para beneficiá-
rios do Auxílio. 

Caixa retoma a oferta 
de crédito consignado

Auxílio BrAsil

Agência EstadoTrabalhadores autônomos 
e/ou com carteira assinada 
terão uma chance de realizar 
o sonho da casa própria nes-
te final de ano – e sem pre-
cisar comprometer a renda 
extra do décimo terceiro sa-
lário. A MRV está propondo 
o desconto de até R$ 4 mil em 
sua campanha  para facilitar 
a aquisição de imóvel. 

Apresentando o compro-
vante de renda, o comprador 
receberá um desconto na en-
trada do imóvel da mesma 
quantia (limite máximo de 
R$ 4 mil).

A ação promocional foi 
denominada ‘Décimo Tercei-
ro Antecipado’ e mais de 41 
mil imóveis, de 425 diferentes 
empreendimentos da compa-
nhia, serão ofertados. Na Pa-
raíba, são 365 unidades dis-
poníveis, divididas entre os 
municípios de João Pessoa e 
Cabedelo, com preços a partir 
de R$ 198 mil – faixa que per-
mite o financiamento em até 

35 anos, via programa Casa 
Verde e Amarela (CVA). To-
dos os imóveis que compõem 
a ação de vendas já podem ser 
consultados no site da MRV.

“Trata-se de mais uma 
oportunidade imperdível 
para quem deseja investir 
em um bem de maior valor, 
aproveitando a renda extra 
e o desconto oferecido pela 
MRV”, resume o diretor exe-
cutivo comercial, Thiago 
Ely. Ele destaca que o mo-
mento é bastante oportuno 
a quem deseja comprar um 
imóvel uma vez que o perío-
do máximo de financiamen-
to foi estendido de 30 para 35 
anos. “Quando desenvolve-
mos ações como essas que-
remos estimular o brasileiro 
que, mais do que gastar, dese-
ja investir e realizar o sonho 
da casa própria”, enfatiza.

 
Detalhes

Para participar da promo-
ção, basta ir até um ponto de 

venda MRV ou pelo site da 
companhia. No local, o clien-
te poderá realizar simulações 
e encontrar a melhor solução 
de financiamento. A compa-
nhia orienta aos interessados 
que tragam CPF, carteira de 
identidade, comprovante de 
residência e de renda, além 
de extratos bancários, que são 
os documentos necessários 
para fazer a análise do crédi-
to. “Na mesma hora o clien-
te já pode sair com o negócio 
fechado”, ressalta Ely.

Embora o mote da cam-
panha seja ‘Décimo Tercei-
ro Antecipado’, o diretor exe-
cutivo salienta que a ação 
é válida a todo e qualquer 
trabalhador interessado, in-
dependentemente do regime 
pelo qual executa suas ativi-
dades profissionais. “Mesmo 
quem não é assalariado, pode 
ganhar um 13o em forma de 
desconto na entrada do apê, 
desde que comprovada a ren-
da mensal”, acrescenta.

MRV oferece desconto de até R$ 4 mil 
para facilitar compra de imóvel na PB

cAsA própriA

A Embraer reportou 
prejuízo líquido ajusta-
do de R$ 93,8 milhões no 
terceiro trimestre, ante 
perdas de R$ 179,7 mi-
lhões no mesmo período 
do ano passado, uma re-
tração de 47,8%. De julho 
a setembro, a Embraer 
mostrou prejuízo atribuí-
do aos acionistas de R$ 
160,4 milhões, 31,5% me-
nor que o de R$ 234,2 mi-
lhões um ano antes con-
forme balanço enviado à 
Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) ontem.

A receita líquida con-
solidada foi de R$ 4,8 bi-
lhões, uma redução de 
3% na comparação com 
o ano anterior princi-
palmente devido à me-
nor receita na unidade 
de Defesa & Segurança.

Embraer 
tem prejuízo 
líquido de 
R$ 93,8 mi

Ajuste

Agência Estado
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Olimpíada de programação destinada a garotas será realizada no próximo dia 25, no Centro de Convenções

Feira receberá o Girls Code Game
8ª edição da expotec

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A 8ª edição da Feira e Con-
gresso de Tecnologia – Expo-
tec recebe em 2022 o Girls Code 
Game: olimpíada de progra-
mação destinada às garotas 
que têm interesse e pensam 
na tecnologia como uma pos-
sibilidade de desenvolvimento 
pessoal e impacto social, visan-
do desenvolver suas habilida-
des. A competição acontece no 
próximo dia 25, das 13h às 16h, 
na sala “Seixas”, no Centro de 
Convenções, na cidade de João 
Pessoa.   

De acordo com a professo-
ra do Instituto Federal da Pa-
raíba (IFPB) e idealizadora da 
atividade, Valéria Cavalcanti, 
o Girls Code Game é um jogo 
para garotas que gostam de 
programação e é uma das no-
vidades previstas para a Ex-
potec 2022. 

A competição é o resulta-
do da parceria entre o Proje-
to Olímpico de Programação 
(POP) do IFPB Campus João 
Pessoa, responsável pela cria-
ção de várias ações, sendo uma 
delas, promover essa compe-
tição.

O Girls Code Game é dire-
cionado a um jogo de progra-
mação onde as meninas serão 
divididas em equipes de três 
integrantes e terão que cum-
prir alguns desafios. “Durante 
a competição, elas podem pe-
dir ajuda. Para isso, vão receber 
fichas. Cada ficha corresponde 
a ajudas diferentes, desde uma 
ajuda mais leve até uma ajuda 
mais completa. 

Elas vão resolvendo es-
ses desafios e vão ganhando a 
pontuação. E cada ficha utili-
zada corresponde a um bônus 
(que é uma ‘pista’ ou dica de 
como resolver os problemas) e 
tem o ônus porque acrescenta 
uma determinada penalidade 
na pontuação que ela já tem”, 
descreve a organizadora. 

Segundo a professora, al-
guns detalhes do regulamen-
to dessa competição ainda es-
tão sendo concluídos. 

Porém, a previsão é que se-
jam formadas 30 equipes, cada 

uma com três competidoras, ou 
seja, cerca de 90 participantes. 
O jogo terá uma premiação pra 
as vencedoras, mas ainda não 
foi divulgada. 

Conforme a organização da 
Expotec, as olimpíadas de pro-
gramação são competições re-
alizadas em todo o mundo com 
o objetivo de estimular o inte-
resse por programação seja em 
alunos iniciantes ou profissio-
nais experientes. 

As provas podem ser reali-
zadas de forma individual ou 
em equipe, e as participantes 
precisam resolver questões uti-
lizando linguagens de progra-
mação para produzir soluções 
otimizadas. 

Neste sentido, a Girls Code 
possui uma abordagem mais 
descontraída, divertida e lú-
dica e é uma versão adapta-
da para que as garotas interes-
sadas em programação façam 
novas amizades, resolvam pro-
blemas, recebam dicas, e con-
quistem balões coloridos. 

Segundo a professora, a 
Girls Code Game nasceu entre 
um grupo de Programadoras e 
Cientistas da Computação que 
acreditam que a atual geração 
de meninas deve ter a oportu-
nidade de ser apresentada às 
novas tecnologias a fim de ge-
rar valor e habilidade em suas 
vidas e comunidades. A pro-
posta é despertar o interesse 
dessa geração, desenvolvendo 
competências científicas e tec-
nológicas, para que elas pos-
sam desenvolver competências 
no trabalho competitivo.

O Governo do Estado 
deu início, neste fim de se-
mana, às aulas da pós-gra-
duação “Gestão Sustentável 
em Recursos Hídricos”. O 
curso, oferecido para servi-
dores e integrantes dos Sis-
tema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos 
(SINGREH), é realizado pela 
Agência Executiva de Ges-
tão das Águas (Aesa) em 
parceria com o Serviço Na-
cional de Aprendizagem In-
dustrial (Senai).

A aula inaugural foi mi-
nistrada na Casa Fiep, em 
João Pessoa, na sexta-feira 
(11), pelo professor doutor 
em recursos naturais pela 

UFCG, Guttemberg da Sil-
va. “Este é mais um dife-
rencial nesta moderna ges-
tão das águas na Paraíba: a 
capacitação. Quando você 
tem uma equipe qualificada 
você tem um melhor resulta-
do no trabalho, temos quali-
dade, agilidade e uma maior 
produção. Antigamente, a 
gente não tinha isso”, lem-
brou Guttemberg.

Na abertura do evento, 
o diretor administrativo-
financeiro da Aesa, Joacy 
Mendes Nóbrega, destacou 
os investimentos da Aesa 
em capacitações. “Este ano, 
tivemos 51 cursos ofertados, 
quase 1.000 pessoas capaci-

tadas e 16 estados contem-
plados. Parte importante 
do recurso utilizado nestas 
capacitações vem do Pro-
grama de Consolidação do 
Pacto Nacional pela Ges-
tão das Águas [Progestão], 
da Agência Nacional das 
Águas [ANA]. Para receber 
os recursos, nós precisamos 
cumprir metas, entre elas 
estão as capacitações”, ex-
plicou.

A diretora da Faculdade 
Senai Paraíba, Cláudia Lo-
pes, informou que o conte-
údo desta pós-graduação foi 
elaborado pela Aesa. “Não 
era um curso que estava sen-
do oferecido pela nossa fa-

culdade. Ele foi pensado e 
construído pelos técnicos 
desta agência das águas. 
Esta é uma oportunidade 
de ouro para servidores do 
Governo do Estado e mem-
bros dos comitês de bacias 
aprenderem ainda mais so-
bre este tema que é tão im-
portante”, concluiu.

A primeira cadeira do 
curso, Climatologia e Recur-
sos Hídricos, está sendo mi-
nistrada pelo professor dou-
tor em Meteorologia pela 
UFCG, Alexandre Magno 
Teodósio.As aulas ocorrem 
nas sextas-feiras (no turno 
da tarde) e aos sábados (ma-
nhã e tarde).

Estado inicia as aulas de pós-graduação
recursos hídricos

Astronomia, Computa-
ção, Matemática e outras áre-
as do conhecimento e da ino-
vação foram destaque na 19ª 
Semana Nacional de Ciên-
cia e Tecnologia. O evento, 
realizado no Espaço Cultu-
ral, foi promovido pelo Go-
verno do Estado e Prefeitura 
de João Pessoa. Na ocasião, 
várias ações do Governo fo-
ram levadas ao público que 
frequentou o local, entre os 
dias 9 e 12 de novembro.

Startups em desenvolvi-
mento do programa Ouse 
Criar, incubadas no Parque 
Tecnológico Horizontes de 
Inovação, telescópios cons-
truídos por reeducandos da 
cadeia da cidade de Esperan-
ça que serão usados na rede 
estadual de ensino, e um es-
tande do radiotelescópio Bin-
go puderam ser conhecidos e 
visitados. E, no sábado, cerca 
de 500 alunos participaram 
do Se Liga no Enem Festival, 
com aulas para o exame cujo 

primeiro dia de prova foi no 
domingo (13) e o segundo 
será dia 23.

“A grande necessidade de 
ter eventos como esta Sema-
na é mostrar ao público a im-
portância da ciência e da tec-
nologia”, disse o secretário 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia, Cláu-
dio Furtado, na cerimônia 
de abertura. “E para nós, que 
viemos de um momento tão 
difícil quanto a pandemia, foi 
importante todo o desenvol-
vimento realizado nos labo-
ratórios de pesquisa, que fo-
ram as vacinas. Isso fez com 
que pudéssemos hoje estar 
aqui, fazendo de forma pre-
sencial mais esta Semana”.

O secretário destacou, 
também, a importância de 
se introduzir, logo nos anos 
iniciais do ensino fundamen-
tal, as noções de Programa-
ção. “A robótica já está bem 
segmentada nas redes mu-
nicipal e estadual de ensino, 

PB apresenta ações de ciência e tecnologia
no espaço cultural

No sábado, cerca de 500 alunos estiveram no Se Liga no Enem Festival, com aulas para o exame, cujo primeiro dia de prova foi no domingo, 13
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Olimpíadas de 
programação 
são realizadas 
em todo o 
mundo com 
o objetivo de 
estimular o 
interesse por 
essa área

Foto: Divulgação/EXPOTEC

A previsão é que sejam formadas 30 equipes, cada uma com três competidoras, em um total de 90 participantes

n 

O evento foi 
promovido 
pelo Governo 
do Estado e 
pela Prefeitura 
Municipal de 
João Pessoa

mas hoje essa questão de en-
sino da programação é fun-
damental que comece des-
de os anos iniciais. Já temos 
vários programas dentro do 
nosso ensino médio, como o 
Programe-se, que incentiva 
meninas em clubes de pro-
gramação dentro das esco-
las estaduais, o Ouse Criar, 
o Desafio Celso Furtado. To-
dos programas baseados na 
conexão entre ciência e tec-
nologia, trazendo para a re-

solução de problemas da co-
munidade e do dia a dia das 
pessoas”.

Ele lembrou que, desde 
2019, mais de R$ 170 milhões 
foram investidos em ciência 
e tecnologia. “O cerne des-
sa Semana de Ciência e Tec-
nologia é mostrar ao públi-
co o que é feito dentro das 
universidades, nos intitutos 
de pesquisas, e que pode ser 
aplicado nas nossas redes de 
ensino, que pode ser aplica-
do no cotidiano” afirmou.

Ouse Criar e Parque Tec-
nológico - O Ouse Criar par-
ticipou ativamente do Espa-
ço Startup, que juntou várias 
iniciativas voltadas para o 
empreendedorismo e ino-
vação. 

No primeiro dia, junto 
com o Sebrae, mostrou os 
projetos que os alunos desen-
volvem no programa Star-
tPB e receberam mentoria 
de pessoas do ecossistema 
de inovação.

Soluções
Participantes precisam 

resolver questões 
utilizando linguagens 
de programação para 

produzir soluções 
otimizadas

A Expotec é considerada a 
maior feira e a maior vitrine de 
tecnologia da região Nordeste e 
em 2022 acontece entre os dias 
23 a 25 de novembro, no Centro 
de Convenções de João Pessoa. 

A Expotec é um evento gra-
tuito e nesse ano apresentará 
também o tema: “ Internet livre, 
neutra e global “. As inscrições 
podem ser feitas no site www.
expotec.org.br/. 

O acesso é livre através da 
arrecadação de 1 kg de alimen-
to não perecível para institui-
ções de idosos de João Pessoa.  
É  uma ação conjunta do Gover-
no do Estado da Paraíba e As-
sociação Nacional para Inclu-
são Digital (Anid), com o apoio 
do Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI.br/NIC.br) e do 
Núcleo de Informação e Con-
trole do Ponto BR (NIC.br).

Durante três dias, a edição 
recebe 21 palestrantes e terá  47 
stands, além de 47 oficinas/pa-
lestras. O encontro reúne di-
versas iniciativas, ou seja, múl-
tiplos eventos simultâneos de 
tecnologia: desenvolvimento, 

games, inclusão digital, robóti-
ca e software livre, com mesas 
de debates, arena games, pales-
tras, competições e painéis di-
versos relacionados à temática 
internet livre, neutra e global.

Entre os palestrantes estão o 
secretário de estado da Educa-
ção e da Ciência e Tecnologia da 
Paraíba, Cláudio Furtado, o pre-
sidente da Associação Nacional 
para Inclusão Digital, Percival 
Henrique, a presidente do Ins-
tituto Solidariedade, Beatriz Ri-
beiro, a especialista em design 
de produtos e líder da comu-
nidade FaithTech João Pessoa, 
Danuza Neiva, bem como a em-
baixadora do programa Google 
Womem Techmakers, Vanessa 
Dantas, dentre outros especia-
listas da área.

Os debates abordarão temas 
sobre Tecnologia; Empreende-
dorismo; Inovação; Redes So-
ciais; Mercado; Negócios; Te-
lecomunicações; Marketing 
Social; Metaverso; Internet 
5G; Startup; Desenvolvimento; 
Drones; Inclusão Digital;Robó-
tica; Software Livre. 

Evento é a vitrine para
toda a região Nordeste 
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Mais de seis mil tutores 
estão inscritos na Coorde-
nadoria de Bem-Estar Ani-
mal da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (Semam), 
da Prefeitura de João Pessoa, 
para realização de castrações 
em cães e gatos. Os proce-
dimentos serão retomados 
a partir de amanhã, com o 
Castramóvel instalado no es-
tacionamento do Centro Ad-
ministrativo Municipal, em 
Água Fria.  Os procedimentos 
foram suspensos para manu-
tenção dos equipamentos do  
Castramóvel. 

A equipe que faz as cirur-
gias é formada por um cirur-
gião médico veterinário, um 
anestesista e um auxiliar de 
veterinária. O procedimento 
dura em média 40 minutos. 
Os atendimentos são agenda-
dos e antes de vir para a cirur-
gia os animais precisam pas-
sar por exames clínicos - um 
hemograma - que é feito no 
Centro de Controle de Zoono-
zes, da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS). A Coordena-
doria de Bem-Estar Animal, 
com base na lista de inscritos, 
entra em contato com o tutor 

e passa todas as orientações, 
agendando dia e hora para 
realização do procedimento. 
Por dia serão realizados en-
tre cinco e 10 procedimentos, 
para cães e gatos. 

O secretário de Meio Am-
biente, Welison Silveira, des-
tacou que o Castramóvel é 
um dos equipamentos mais 
importantes para a garantia 
da saúde dos animais e das 
pessoas. “Cuidar da quali-
dade de vida dos animais re-
percute também na saúde das 
pessoas. A castração é um ato 
de responsabilidade, evitan-
do doenças e a superpopu-
lação dos animais, que mui-
tas vezes são abandonados 
nas ruas. Sem dúvida é uma 
ação extremamente impor-
tante da nossa política am-
biental”, concluiu.

O coordenador de Bem
-Estar Animal da Semam, Íta-
lo Oliveira, destacou que os 
tutores de cães e gatos inscri-
tos para os procedimentos no 
Castramóvel serão avisados 
com antecedência, para que 
possam se preparar, agen-
dando a cirurgia. “Sabemos 
a importância dessa ação da 

nossas política ambiental e es-
tamos trabalhando para que 
todos possam ser atendidos”.

Cadastro
As inscrições para a castra-

ção podem ser feitas no link 
https://abrir.link/VaGPo ou 
acessando o portal da Prefei-
tura de João Pessoa. Assim 

que o tutor acessar o site, no 
lado direito, nos Destaques, é 
possível encontrar o link  com 
o formulário de inscrição. 

A Coordenadoria de Bem
-Estar Animal da Semam 
vem promovendo uma série 
de ações. Esta semana foi ini-
ciada a terceira etapa do pro-
grama Banco de Ração. O Uni-

pê (Centro Universitário de 
João Pessoa) fez a doação de 
300 quilos de ração, que foram 
somados às rações já disponí-
veis na Semam, que entregou 
meia tonelada de alimentos 
para os animais aos proteto-
res independentes cadastra-
dos. A Semam também pro-
moveu uma mesa-redonda, 

para discutir ações de preven-
ção de maus-tratos contra ani-
mais, durante a 19ª Semana 
Nacional de Ciência e Tecno-
logia, promovida pela Secre-
taria de Ciência e Tecnologia 
(Secitec), com a participação 
da Polícia Ambiental, coor-
denadoria de Medicina Vete-
rinária do Unipê. 

A partir de 
amanhã, 
o Castramóvel 
estaciona 
no Centro 
Administrativo 
Municipal
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Semam retoma atividades do Castramóvel e Banco de Ração
bem-estar animal

Evento, que termina sexta-feira, reúne mais de 1,7 mil participantes representantes dos povos originários em todo o Brasil

Brasília sedia Conferência Nacional
saúde indígena

Camila Maciel 

Agência Brasil A defesa da pastora, can-
tora gospel e ex-deputada 
Flordelis dos Santos de Sou-
za, de 61 anos, vai recorrer 
buscando a anulação da sen-
tença que a condenou. De-
clarada culpada da acusação 
de ser mandante do assas-
sinato do marido, o pastor 
Anderson do Carmo, ocor-
rido em 16 de junho de 2019, 
Flordelis recebeu pena de 
50 anos e 28 dias de prisão. 
Mas, de acordo com a defesa, 
o julgamento pode ser anu-
lado. O motivo é uma série 
de “nulidades” (atos jurídi-
cos com grave vício e des-
providos de validade).

“Vamos recorrer porque 
ocorreram diversas nulida-
des no decorrer do julga-

mento. Não consigo nem 
lembrar a quantidade”, dis-
se ao Estadão o advogado 
Rodrigo Faucz, que lidera a 
defesa da ex-deputada.

O defensor destacou 
duas situações ocorridas no 
último dia do julgamento 
que teriam “o poder de anu-
lar o julgamento”, conforme 
afirmou.

“Foram duas nulida-
des absolutas, ou seja, que 
devem ser reconhecidas a 
qualquer tempo”, explicou. 
“Numa das situações, o MP 
fez menção a documento a 
que a defesa não teve acesso. 
O advogado explicou que, 
além de não estar em posse 
da defesa, o documento tra-
ta de procedimento da Vara 
de Infância e estava sob sigi-
lo. “Portanto, não poderia ter 
sido usado.”

Faucz disse também que 
o assistente de acusação, Ân-
gelo Máximo, abordou, em 
sua sustentação oral, o silên-
cio dos acusados no interro-

gatório. Trata-se de direito 
garantido na Constituição. 
O procedimento do acusa-
dor é proibido pelo Código 
do Processo Penal.

O Conselho de Sentença 
do Tribunal do Júri de Niterói 
condenou Flordelis por qua-
tro crimes. São eles: homicí-
dio triplamente qualificado 
(27 anos e seis meses), tenta-
tiva de homicídio duplamen-
te qualificado (18 anos e oito 
meses), uso de documento 
falso (dois anos nove meses) 
e associação criminosa arma-
da (três anos e um mês).

A defesa tem cinco dias 
para fazer a apelação regu-
lar junto ao Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro. O ad-
vogado lembrou, porém, 
que as nulidades absolutas 
poderiam ser questionadas 
a qualquer momento.

Defesa de Flordelis vai recorrer da sentença 
50 anos de prisão

Juliana Garçon 

Agência Estado 

Alertas de desastres natu-
rais para brasileiros já podem 
ser enviados por WhatsApp 
desde o último sábado. Para 
ter acesso ao serviço, é necessá-
rio se cadastrar. As mensagens 
são disparadas pelas equipes 
de Defesa Civil dos estados e 
municípios por meio da plata-
forma Interface de Divulgação 
de Alertas Públicos (Idap), geri-
da pela Defesa Civil Nacional.

A iniciativa é uma parceria 
entre o Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR), 
o WhatsApp, plataforma de 
mensagens privadas que per-
tence à Meta, e a Robbu, empre-
sa especializada em automação 
de comunicações. Atualmente, 

alertas já são enviados por SMS 
pela plataforma Telegram, TV 
por assinatura ou pelo Google. 
Segundo a Defesa Civil nacio-
nal, o objetivo do envio de men-
sagens é “desenvolver a percep-
ção de risco pela população e, 
consequentemente, prevenir 
ocorrências graves”.

Segundo o Ministério do De-
senvolvimento Regional, o Brasil 
é o primeiro país a ter o serviço 
de alertas por WhatsApp.

Os interessados em rece-
ber o alerta devem se cadastrar 
pelo telefone (61) 2034-4611. 
Em seguida, é preciso intera-
gir com um robô de atendi-
mento – basta enviar um “Oi”. 
Após a primeira interação, a 
pessoa tem que informar sua 
localização atual ou escolher 
outra de interesse.

Brasileiro já pode receber 
alertas de desastres naturais

por Whatsapp

Sentença
Flordelis recebeu 
pena de 50 anos 

e 28 dias de prisão. 
Mas, de acordo 
com a defesa, 
o julgamento 

pode ser 
anulado

Começou ontem, a 6ª 
Conferência Nacional de 
Saúde Indígena (6ª CNSI) em 
Brasília. Até sexta-feira, mais 
de 1,7 mil participantes re-
presentantes dos povos ori-
ginários em todo o Brasil vão 
ajudar a atualizar a Política 
Nacional de Saúde Indígena 
(Pnaspi), que irá redefinir as 
diretrizes e efetivar as parti-
cularidades étnicas e cultu-
rais no modelo de atenção à 
saúde dos povos indígenas 
dos próximos anos no Bra-
sil. Tudo isso decidido com 
o voto direto de 1,3 mil de-
legados das aldeias e comu-
nidades indígenas de todo 
o Brasil.

Na abertura do evento o 
ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, relembrou vi-

sitas que fez a comunidades 
indígenas e citou o Posto 
Leornado, no Alto Xingu, 
como exemplo de local onde 
a atenção primária à saúde 
acontece com consultas of-
talmológicas, procedimen-
tos odontológico e até mes-
mo assistência com apoio de 
telessaúde.

“Essa política pública pre-
cisa ser ampliada e, para isso, 
cada centavo, recurso públi-
co que chega na Secretária 
Especial de Saúde Indígena 
(Sesai) tem que chegar para 
as comunidades indígenas 
brasileiras. A gente sabe que 
têm ameaças desses recursos 
não chegarem aos seus ver-
dadeiros donos, os nossos in-
dígenas”, ressaltou.

Segundo o Ministério da 
Saúde, a 6ª CNSI é a etapa fi-
nal de um trabalho que co-
meçou com 302 conferências 

locais e 34 distritais, realiza-
das entre outubro e dezem-
bro de 2018. “Das conferên-
cias distritais saíram 2.380 
propostas consolidadas em 
252 proposições a serem ana-
lisadas nesta etapa nacional”, 
detalhou a pasta.

As propostas estão divi-
didas entre sete eixos temá-
ticos: a articulação dos Siste-
mas Tradicionais Indígenas 
de Saúde; criação do Mode-
lo de Atenção e Organização 
dos Serviços de Saúde; Re-
cursos Humanos e Gestão 
de Pessoal em Contexto In-
tercultural; Infraestrutura e 
Saneamento; Financiamen-
to; Determinantes da Saú-
de; Controle Social e Gestão 
Participativa.

“As vozes dos parentes 
têm força e precisam ser ou-
vidas. A conferência é o mo-
mento do indígena se fazer 

presente e garantir uma saú-
de de qualidade para nos-
so povo”, diz William Uwi-
ra Xacriabá, secretário-geral 
da 6a CNSI. Além disso, a 6a 
CNSI tem como meta apro-
var as diretrizes que sub-
sidiarão as ações de saúde 
locais e distritais e a refor-
mulação da Política Nacio-
nal de Atenção à Saúde dos 
Povos Indígenas.

Homenagem
A cerimônia de abertu-

ra do evento ontem foi mar-
cada pela entrega da comen-
da Maninha Xukuru Kariri. 
A condecoração reconheceu 
três personalidades brasilei-
ras cujas contribuições fo-
ram marcantes na luta por 
direitos e melhorias da saú-
de dos povos indígenas do 
Brasil. Os homenageados fo-
ram: Ailson dos Santos (Yssô 

Truká), no segmento usuário; 
Maria do Carmo Andrade Fi-
lha (Carmem Pankararu), no 
segmento trabalhador e Ubi-
ratan Pedrosa Moreira, na ca-
tegoria gestor.

Conhecida como Mani-
nha Xukuru Kariri, Etelvina 
Santana da Silva, nasceu em 
1966, na aldeia Xukuru-Ka-
riri, em Palmeira dos Índios, 
interior do estado de Ala-
goas. Ela é reconhecida como 
uma das grandes lideranças 
indígenas ao combater o pre-
conceito na condição de mu-
lher e indígena, sendo a úni-
ca mulher em meio a tantos 
caciques e líderes indígenas. 
Em 2000, foi indicada pelo 
Projeto “1000 mulheres” ao 
prêmio Nobel da Paz.

Ela morreu em outubro 
de 2006 por problemas de 
saúde. Em 2007, recebeu in 
memoriam, o prêmio Renil-

do José dos Santos, destina-
do aos que se dedicam à de-
fesa dos direitos humanos. 
Maninha foi agraciada na ca-
tegoria Defesa da Identidade 
Cultural.

Karine Melo 

Agência Brasil
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Segundo o 
Ministério da 
Saúde, a 6ª CNSI 
é a etapa final de 
um trabalho que 
começou com 
302 conferências 
locais e 34 
distritais, 
realizadas 
entre outubro e 
dezembro de 2018
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No total, 512 atletas estarão aptos a receber o benefício, gerando um investimento anual de mais de R$ 4 mi

Sejel publica lista de beneficiados
Bolsa esporte

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado da 
Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), 
publicou, na edição deste sábado 
(12), do Diário Oficial, a lista dos 
beneficiados do programa Bolsa 
Esporte 2022/2023. Ao todo, fo-
ram deferidos 512 nomes, que es-
tarão aptos a receber o benefício 
destinado aos atletas, paratletas 
e técnicos paraibanos, gerando 
um investimento anual de mais 
de R$ 4 milhões.

De acordo com o edital 
003/2022, os novos beneficiários 
do programa devem assinar o ter-
mo de compromisso, como deter-
mina a Lei Estadual 11.692/2020, 
cujo ato ocorrerá na Sala de Coros 
localizada no mezanino I da Fun-
dação Espaço Cultural José Lins 
do Rego (Funesc), entre os dias 21 
e 28 deste mês, no horário das 9h 
às 12h, pela manhã, e à tarde, a 
partir das 14h até as 17h. A inter-
posição de recurso deverá ser im-
preterivelmente feita até amanhã, 
na Vila Olímpica Parahyba.

“O Governo do Estado honra 
seu compromisso de apoio aos nos-
sos desportistas com a publicação 
dos nomes daqueles que terão o di-
reito a receber o benefício do Bolsa 
Esporte. Cada processo foi minu-
ciosamente analisado com muita 
lisura para seguir rigorosamente a 
lei”, destacou o professor Antônio 
Meira Leal, integrante da comissão 
responsável por reger o programa.

O secretário da Juventude, Es-

porte e Lazer, Zezinho do Botafo-
go, ressaltou o aumento no investi-
mento com o objetivo de abranger 
um quantitativo maior de benefi-
ciados. “Os beneficiados aumenta-
ram de 288 para 512 e isso já prova 
o quanto a gestão tem a preocu-
pação para com o nosso espor-
te, pois o investimento passou de 
R$ 2,5 milhões para mais de R$ 
4 milhões. Executando progra-
mas como este, a Paraíba conti-
nuará avançando no segmento”, 
observou.

Os contratos do Bolsa Espor-
te possuem a duração de 12 me-
ses e as modalidades do progra-
ma são: Bolsa Estudantil, Bolsa 
Nacional, Bolsa Internacional e 
Bolsa Institucional. A estudantil 
é destinada aos atletas, técnicos 
e para-atletas que obtiveram im-
portantes resultados nos Jogos da 
Juventude, Jogos Escolares Brasi-
leiros (JEBs) e Paralimpíadas Es-
colares, organizados pelo Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), Confe-
deração Brasileira do Desporto Es-
colar (CBDE) e Comitê Paralímpi-
co Brasileiro (CPB).

A Bolsa Nacional é para aque-
les que conseguiram índices ex-
pressivos em competições em ní-
vel de Brasil legitimados pelas 
respectivas confederações, en-
quanto a Internacional tem o obje-
tivo de contemplar aos que conse-
guem resultados importantes em 
campeonatos e torneios chancela-
dos pelo Comitê Olímpico Inter-

Cronograma

Dia 21/11: beneficiários cujos nomes iniciem com as 

letras A, B e C

Dia 22/11: D, E, F e G

Dia 23/11: H, I e J

Dia 24/11: K, L e M

Dia 25/11: N, O, P, Q e R

Dia 28/11: S, T, U, V, W, X, Y e Z

nacional (COI), Comitê Paralímpi-
co Internacional (CPI) e federações 
internacionais. Já a Bolsa Institu-
cional é indicada por cada federa-
ção paraibana.

Assinatura do termo
Para a assinatura do Termo de 

Compromisso, os contemplados 
terão de obedecer ao dia de acor-
do com a ordem alfabética, confor-
me cronograma ao lado:

“Os beneficiados 
aumentaram de 
288 para 512 e isso 
já prova o quanto 
a gestão tem a 
preocupação 
para com o nosso 
esporte, pois o 
investimento 
passou de R$ 2,5 
milhões para mais 
de R$ 4 milhões

Zezinho do Botafogo

Secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Zezinho do Botafogo
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O atacante Lionel Messi 
se apresentou ontem à se-
leção argentina, que está 
concentrada para a Copa 
do Mundo em Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes, onde 
a ‘Albiceleste’, fará amistoso 
amanhã.

O capitão da equipe co-
mandada por Lionel Scalo-
ni desembarcou ontem junto 
com Ángel Di María e Lean-
dro Paredes, ambos da Ju-
ventus. O trio treinou, on-
tem, com os companheiros 
no estádio Al Nahyan.

Messi joga 75 minutos
Nesse domingo (12), Mes-

si participou da goleada do 
Paris Saint-Germain sobre o 
Auxerre por 5 a 0, pelo Cam-
peonato Francês, jogo em 
que atuou por 75 minutos 
até ser substituído.

Di María e Paredes, por 
sua vez, foram reservas na 
vitória da Juve sobre a La-
zio por 3 a 0, ambos entran-
do no segundo tempo.

Argentina tem amistoso
A Argentina disputará 

amistoso amanhã com a 
seleção dos Emirados Ára-
bes. No dia 22, estreará na 
Copa, encarando a Arábia 
Saudita.

Na sequência, os adver-
sários da ‘Albiceleste’ se-
rão o México, no dia 26, e 
a Polônia, no dia 30.

Messi se 
apresenta à 
seleção nos 
Emirados Árabes

copa do mundo

EFE

A Seleção Brasileira Femi-
nina de Futebol volta a campo 
hoje, às 15h15, para enfrentar, 
novamente a equipe do Cana-
dá, na Neo Química Arena, em 
São Paulo. No primeiro amisto-
so a equipe comandada por Pia 
Sundhage, foi derrotada tam-
bém contra o Canadá por 2x1, 
em jogo realizado na Vila Bel-
miro. Este será o último compro-
misso em 2022.

No primeiro amistoso, reali-
zado na terça-feira (11), a equipe 
brasileira foi superada no pri-

meiro dos dois amistosos con-
tra as canadenses. Na Vila Bel-
miro, em Santos (SP), Zadorsky 
e Leon marcaram para as visi-
tantes, enquanto Debinha des-
contou para a Canarinho. Este 
foi o primeiro revés da Seleção 
Brasileira após dez jogos de in-
vencibilidade. 

O jogo 
O duelo começou equilibrado 

com boas chances para os dois la-
dos. O Canadá abriu o placar aos 
21 minutos, após cobrança de es-

canteio, Fleming cobrou rasteiro 
para Lawrence, que cruzou para 
a área. De cabeça, Zadorsky en-
cobriu a goleira Lorena e abriu o 
placar para a equipe adversária. 
Aos 31 minutos, Leon aproveitou 
bola sobrada na entrada da área 
para emendar de primeira e am-
pliar a vantagem.

O Brasil reagiu rápido, aos 32, 
Kerolin construiu uma boa joga-
da, arrancou pelo meio e lançou 
para Debinha. A artilheira rece-
beu na área, dominou no peito e 
tocou na saída de Sheridan para 

descontar. Foi o 57o gol da ata-
cante com a Amarelinha.

Na segunda etapa, a seleção 
seguiu pressionando, mas não 
conseguiu balançar as redes no-
vamente. Aos 12 min, Ary Bor-
ges finalizou com perigo, mas 
a arqueira canadense fez gran-
de defesa. 

Brasil jogou com: Lorena; Fer-
nanda P., Lauren, Tainara e Ta-
mires (Antonia); Adriana (Gey-
se), Ary, Kerolin (Duda) e B. 
Zaneratto (Jaqueline); Ludmila 
(Gabi Nunes) e Debinha.

Brasil tem segundo jogo, hoje, contra Canadá
amistoso

Seleção feminina perdeu por 2 a 1 primeiro amistoso, que ocorreu na Vila Belmiro, contra o Canadá; jogo de hoje é na Neo Química Arena
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Equipe paraibana empatou com o Maestro-PR no tempo normal e se sagrou campeão na cobrança de pênaltis

Apace conquista seu quinto título
futebol de cegos

Abola vai parando de rolar em todos os 
campeonatos pelo mundo afora, e as 
atenções estão agora todas voltadas 

para o Catar. A partir de domingo, começa o 
maior espetáculo da terra, mais uma Copa do 
Mundo. Serão 36 países lutando pelo título mais 
cobiçado do planeta. A competição deverá bater 
todos os recordes de audiência e bilhões de 
pessoas no mundo inteiro estarão ligadas na TV. 
Quem levantará o caneco? Esta é uma pergunta 
difícil de responder, mas é possível apontar 
algumas seleções, com grande potencial para 
conquistar o título.

Eu começo pelo Brasil, que está levando um time 
com menos estrelas do que já costumou levar para 
este tipo de competição, mas com craques que 
podem fazer a diferença e um sentido de equipe 
muito organizado. Eu acredito na conquista do 
hexa, porque primeiro não vejo nenhuma seleção 
ultimamente melhor do que a nossa. Temos 
um ataque jovem e arrasador, um meio campo 
seguro na marcação e com muito talento. Nosso 
único ponto fraco está na defesa, mesmo assim, 
composta por jogadores que são titulares em 
alguns dos principais times europeus. Quando digo 
que o ponto falho é a defesa, é porque nossa dupla 
de zagueiros, Marquinhos e Thiago Silva já estão 
com uma idade muito avançada e isso pode fazer 
a diferença num combate direto contra atacantes 
jovens e rápidos. Além disso, nossos laterais não 
são lá grande coisa, apenas dão para o gasto. 

Um detalhe interessante é que nossa seleção 
entra agora numa Copa, sem a dependência 
apenas de Neymar para chegar ao gol dos 
adversários. Ele é o nosso maior craque, sem 
dúvidas, e seria titular em qualquer seleção 
do mundo, mas não é o único com grande 
habilidade e velocidade no nosso ataque, e nem 
tudo tem mais de passar pelos pés dele. Um 
outro detalhe interessante é que mais maduro, 
ele parece jogar hoje mais para o time e menos 
para si próprio. Isto faz uma grande diferença. 
Eu acredito no hexa e não estou falando apenas 
com o coração, estou falando pelo que tenho visto 
do Brasil e de outras seleções.

Além do Brasil, outro time vem chamando a 
minha atenção, do ano passado para cá. Trata-
se da Argentina de Messi. Assim como o Brasil 
atual, o time dos hermanos já não depende única e 
exclusivamente dos lampejos de seu maior jogador. É 
um time bastante competitivo e com bons jogadores 
em todas as áreas. Se não chegar na final, com 
certeza, tende a ir muito longe nessa Copa.

Os europeus, sempre apontados como favoritos, 
chegam um pouco mais fracos do que em edições 
anteriores. Claro que tem aquelas seleções 
favoritas, inclusive algumas apenas pelo peso 
da camisa, mas há também equipes que andam 
jogando muito bem nos últimos meses. A França, 
atual campeã, perdeu jogadores importantes, e 
apesar de ser uma das fortes candidatas ao título, 
não tem mais um time tão forte como teve em 2018 
na Rússia. Mas, todo cuidado é pouco, porque 
entre os franceses têm o atual melhor do mundo, 
Benzemar e um dos melhores do mundo, Mbappé.

A poderosa Alemanha é uma incógnita. Não tem 
grandes craques, mas sempre é uma das maiores 
forças do futebol mundial e pode surpreender com 
um futebol de muita força e conjunto. Costuma ter 
também um time muito disciplinado, taticamente 
falando, e isso já fez a diferença algumas vezes, 
como foi aqui no Brasil em 2014.

Algumas outras seleções não considero 
favoritas, mas que podem fazer uma grande 
Copa. A velha Inglaterra, que sempre é 
uma promessa, mas fica pelo caminho, e só 
conquistou um título em 1966. O país tem a liga 
mais forte e mais rica do mundo, mas quando 
tiram os jogadores estrangeiros que jogam por 
lá, perde muito. Dentro desse patamar, posso 
incluir a Espanha e a Bélgica. Croácia e Sérvia 
podem fazer também uma boa competição. 
Vamos esperar a bola rolar para ver e ter as 
primeiras impressões, após a primeira rodada. 
Domingo, o Catar abre a Copa enfrentando o 
Equador. Meros coadjuvantes da maior festa do 
futebol mundial.

Vem aí a Copa do 
Mundo no Qatar

Ivo 
   Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

A Apace (Associação Pa-
raibana de Cegos) conquis-
tou seu quinto título bra-
sileiro de futebol de cegos 
neste domingo (13). Após 
empate em 0 a 0 no tempo 
normal, a equipe de João 
Pessoa superou o Maestro
-PR nas penalidades má-
ximas (3 a 2) da decisão da 
Série A 2022, disputada no 
Centro de Treinamento Pa-
ralímpico, em São Paulo, 
que contou com transmis-
são ao vivo do SporTV. Foi 
o primeiro título nacional 
dos paraibanos desde que 
a CBDV (Confederação Bra-
sileira de Desportos de De-
ficientes Visuais) passou 
a gerir a modalidade, em 
2011.

Recheada de expectati-
vas, a final terminou zerada 
em gols no tempo normal. 
O Maestro teve as melho-
res oportunidades no pri-
meiro tempo, e o goleiro 
paraibano Matheus Cos-
ta fez grandes defesas. A 
Apace equilibrou as ações 
no segundo tempo e chegou 
com mais perigo ao gol ad-
versário, mas também não 
conseguiu superar Abraão 
e balançar as redes. Com o 
placar igualado, a disputa 
teve de ir para os pênaltis. 
Por lá, a Apace venceu por 3 
a 2, com gol decisivo do ex-
periente Damião. 

“É um trabalho que vem 
sendo feito lá de trás. Sabía-

mos da nossa capacidade. A 
equipe treinou o ano todo 
pensando neste Brasileiro 
e tínhamos consciência de 
que não seria fácil. Hoje, só 
tenho que dar os parabéns 
para os meninos, é muito gra-
tificante ver a entrega deles. 
Esses dois últimos jogos fo-
ram para coroar. Muito gra-
to a Deus”, disse o treinador 
Julio Cezar Macena, o Cesi-
nha, que assumiu o coman-
do do time paraibano nesta 
temporada e já havia venci-
do o Regional Nordeste.

O técnico Julio Cezar 
Macena está emocionado 
e olha para cima após seu 

primeiro título brasileiro.
O técnico Julio Cezar 

Macena está emocionado 
e olha para cima após seu 
primeiro título brasileiro.

Vice-campeã no ano pas-
sado, a Apace fez uma cam-
panha invicta para ficar 
com o título desta vez. Fo-
ram duas vitórias e dois em-
pates na primeira fase e três 
empates sem gols no mata
-mata. A equipe passou nos 
pênaltis nas quartas de final 
(Acergs-RS), na semi (Aga-
fuc-RS) e na final. Derrubou 
os dois principais favoritos 
ao título em sua campanha: 
a Agafuc, que vinha de qua-

tro taças consecutivas, e o 
Maestro, que vem contan-
do com investimento pesa-
do desde a estreia na elite, 
no ano passado.

Em uma edição que teve 
a presença de 17 estran-
geiros, o time paraibano 
foi um dos poucos que só 
contou com brasileiros no 
elenco. A Apace chegou 
ao quinto título nacional 
(1998, 1999, 2000, 2006 e 
2022) e se igualou a Aga-
fuc e a Adevibel-MG no 
número de conquistas. O 
maior campeão brasilei-
ro é o ICB-BA, com sete 
troféus.

A rodada deste meio de 
semana do Campeonato 
Paraibano da Terceira Divi-
são vai definir os rumos de 
pelo menos duas das qua-
tro equipes que lutam pelo 
acesso às duas vagas para 
a disputa da segunda divi-
são do certame estadual da 
próxima temporada. 

Nesta quarta-feira (16), o 
duelo envolvendo Miramar e 
Esporte de Patos, a partir das 
15h, no Estádio Carneirão, em 
Cruz do Espírito Santo, pode 
definir a primeira equipe que 
não terá mais chances de bri-
gar pelo acesso. Os clubes es-
trearam na competição com 
derrotas, o Miramar perdeu 
para Pombal por 3 a 0, Por sua 
vez, o Esporte acabou derrota-
do por 2 a 1 pelo Internacional. 

As duas equipes se enfren-
tam com ambas precisando 
de uma vitória para seguirem 
vivas na competição, o derro-

tado do confronto dará adeus 
à disputa pelo acesso e ape-
nas cumpre tabela na última 
rodada do torneio. O vence-
dor ainda seguirá com chan-
ces de jogar na segunda divi-
são em 2023.

O primeiro clube classifi-
cado para disputar a segunda 
divisão estadual da tempora-

da 2023, pode ser conhecido 
já na próxima quinta-feira 
(17). O vencedor do duelo en-
tre Internacional e Pombal, 
às 15h, no Estádio Carneirão, 
em Cruz do Espírito Santo, já 
carimba o passaporte para a 
segunda divisão do próximo 
ano, já que as duas equipes fo-
ram vitoriosas na primeira ro-

dada, contra Esporte e Mira-
mar, respectivamente. 

“Iniciamos a competição 
de forma positiva, conseguin-
do uma vitória que nos dá 
condições de conseguirmos 
o acesso de forma antecipada. 
Vamos buscar a consolidação 
de todo um planejamento que 
foi montado para essa dispu-
ta, no entanto, enfrentaremos 
um adversário forte que, sem 
dúvidas, vai dificultar o tra-
balho, pois ela anseia o mes-
mo objetivo que o nosso gru-
po”, comentou Teófilo Júnior, 
presidente do Pombal.

Os quatro clubes que dis-
putam a Terceirona, foram 
distribuídos em um único 
grupo e se enfrentam en-
tre si, no sistema de pontos 
corridos, em jogos de turno 
único, apenas com jogos de 
ida. As duas vagas de aces-
so para o Campeonato Parai-
bano da Segunda Divisão de 
2023, ficam com as duas me-
lhores equipes pontuadas ao 
fim da competição.

Rodada pode definir o primeiro classificado
terceira divisão

Fabiano Sousa  
fabianogool@gmail.com 

O Pombal (esquerda) garante acesso se vencer o Internacional

Foto: Ascom/Miramar

“A equipe 
treinou o ano 
todo pensando 
neste Brasileiro 
e tínhamos 
consciência 
de que não 
seria fácil

Julio Cezar Macena

Técnico Julio Cezar Macena ganha primeiro título brasileiro com a equipe da Apace, em São Paulo
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Curtas

Londrina é tricampeã do 
Campeonato do Cristo

A equipe do Londrina se sagrou campeã do 
Campeonato de Futebol do bairro do Cristo Re-
dentor, em João Pessoa, ao vencer, nos pênaltis, o 
Cristo Futebol Clube. Os 90 minutos terminou com 
o placar de 1 a 1.

A partida final do campeonato aconteceu 
na manhã desse domingo (13), no campo Chico 
Matématico. o Campeonato do Cristo Redentor é 
considerado um dos mais antigos e tradicionais 
de João Pessoa. 

O Cristo abriu o placar com Felipe (5), aos 28 
minutos do segundo tempo após cobrança de 
escanteio, ele subiu no meio da área e cabeceou 
desviando para o fundo da rede. 

Aos 42 minutos o Londrina empatou com Ma-
theus (18), após cobrança de falta na área onde 
chegou cabeceando para o fundo da rede. Com o 
empate a disputa foi para as cobranças de pênal-
tis, onde o Cristo desperdiçou uma oportunidade 
e o Londrina marcou todas as cobranças e sagrou 
tricampeão do Campeonato de Futebol do Cristo.

Alexandre elogiou as decisões tomadas em reunião na CBF, quando foram esclarecidas várias dúvidas

Botafogo satisfeito com as mudanças
Copa do Nordeste

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

Vitor Pereira deixa Timão após 
derrota para o Atlético-MG

O técnico Vitor Pereira deixou o Corinthians 
logo após a derrota por 1 a 0 para o Atlético Minei-
ro, nesse domingo, na Neo Química Arena, em São 
Paulo. Junto com ele, também deixaram o Timão os 
auxiliares Filipe Almeida e Luis Miguel, e também 
Bruno Moura, Luis Nuno Nédio e António Ascensão, 
outros membros da comissão técnica portuguesa.

O anúncio da saída do técnico foi feita pelo 
presidente do clube, Duilio Monteiro Alves, que 
afirmou que o ciclo de Vitor Pereira estava se en-
cerrando com o fim do contrato. Duilio disse que o 
técnico gostaria de ficar, mas preferiu voltar e ficar 
mais próximo de sua família, em Portugal “e, por 
isso, mesmo extremamente identificado com a Fiel 
torcida e o clube, não aceitou dar sequência ao 
trabalho”. 

No comando técnico do Timão, Vitor Pereira 
teve um aproveitamento de 51,6%, com 26 vitórias, 
21 empates e 17 derrotas, em 64 jogos. O portu-
guês conseguiu um vice-campeonato da Copa 
do Brasil e termina o Campeonato Brasileiro em 
quarto lugar.

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Técnico venceu 26 partidas à frente do Corinthians

Brasil tem cinco duplas no 
pódio no Circuito Mundial

Dois ouros, duas pratas, um bronze e muita 
festa brasileira neste domingo (13.11) na etapa 
Elite 16 de Uberlândia (MG) do Circuito Mundial 
de Vôlei de Praia. Jogando em casa no clube que 
defendem, Duda e Ana Patricia levantaram a torci-
da do Praia Clube com o título feminino, e André e 
George foram os campeões no masculino. Andres-
sa/Vitória e Pedro Solberg/Arthur Lanci, pratas, e 
Bárbara Seixas/Carol Solberg, bronze, completa-
ram a comemoração verde-amarela na cidade.

“Literalmente em casa, onde a gente treina. 
Foi lindo e só tenho a agradecer à toda torcida, 
às pessoas de Uberlândia. A gente está muito fe-
liz de dar esse prêmio para eles, por quanto nos 
ajudaram quando a gente chegou aqui”, disse 
Duda. “Acho que Minas Gerais é uma terra aben-
çoada. Estou muito feliz, porque minha família 
está aqui, a família da Duda, e a gente pode 
retribuir um pouquinho, o que o Praia Clube está 
fazendo para a gente é mágico”, comemorou a 
mineira Ana Patrícia.

O Botafogo gostou da re-
união dos clubes que fazem 
parte da Copa do Nordeste, 
com a CBF, realizada na se-
mana passada, no Rio de Ja-
neiro. Segundo o presidente 
do clube, serviu para escla-
recer algumas coisas erradas 
da empresa responsável pela 
comercialização da compe-
tição e como será de agora 
por diante, sem oferecer ris-
cos para a continuidade do 
torneio.

“A CBF nos mostrou que 
estava havendo algumas ir-
regularidades em relação à 
prestação de contas por parte 
da agência responsável pela 
parte comercial, e por isso, 
foi feito um rompimento com 
essa agência. De agora em 
diante, a CBF vai tomar conta 
desta área, o que deixou os di-
rigentes dos clubes satisfeitos, 
assim como eu”, disse o presi-
dente do Belo.

O primeiro sinal de que a 
decisão da CBF foi acertada 
veio com a decisão da entida-
de, de aumentar a premiação 
da Copa Nordeste de 2023, 
em 50 por cento. A notícia foi 
muito bem recebida pelos clu-
bes, que assim terão uma re-
ceita bem maior do que tive-
ram este ano.

 Isto quer dizer que se o 
Belo chegar à fase de grupos 
da Copa, vai ter uma premia-
ção de aproximadamente R$ 
1,8 milhões, só pela partici-
pação na primeira fase. Caso 
passe para a fase seguinte, 
terá mais R$ 450 mil e assim 
por diante. Isto porque o Bo-
tafogo, assim como o Cam-
pinense, que já está garanti-

do nesta fase de grupos por 
ter sido campeão paraibano, 
fazem parte da cota núme-
ro três. O Sousa, outro clu-
be paraibano que está na luta 
para chegar a esta fase, terá 
uma premiação menor, por-
que está inserido na cota qua-
tro. Neste caso, a premiação 
seria de aproximadamente R$ 
1 milhão, caso o Dinossauro 
passe pelas eliminatórias. Os 
clubes que pertencem a cota 
um, vão receber  a bagate-
la de aproximadamente R$ 5 

milhões, só na primeira fase. 
Porém, para chegar até 

esta fase de grupos, o Bota-
fogo terá de passar por duas 
partidas eliminatórias. A pri-
meira já está marcada para o 
dia 5 de janeiro, contra o Retrô 
de Pernambuco, no Almeidão, 
em João Pessoa. Se vencer, en-
frentará outra equipe vence-
dora, provavelmente no dia 8 
de janeiro, para decidir uma 
das quatro vagas disponíveis 
para a fase de grupo. Ao todo, 
serão 16 clubes lutando para 

se juntar aos outros 12 que 
já estão garantidos. São eles: 
o ABC, Atlético-BA, Bahia, 
Campinense, Ceará, CRB, For-
taleza, Fluminense-PI, Náuti-
co, Sampaio Corrêa, Sergipe e 
Sport de Recife.

O Sousa será o outro re-
presentante da Paraíba na 
pré-Copa do Nordeste. Assim 
como o Botafogo, o Dinossau-
ro também estreia no dia 5 
de janeiro, só que em Araca-
ju, onde vai enfrentar o Con-
fiança local. 

Com a aproximação da 
pré-temporada, os clubes pa-
raibanos começam a contra-
tar em massa e um dos clu-
bes que mais contratou foi 
o Campinense. O clube vai 
disputar em 2023, a Copa 
do Brasil, Copa do Nordes-
te, Paraibano e a Série D do 
Campeonato Brasileiro. Os 

trabalhos na Raposa estão 
previstos para começar logo 
no início de dezembro. Nos 
próximos dias, quem chegará 
a Campina Grande será o téc-
nico Flávio Araújo, que está 
participando diretamente na 
indicação de atletas para re-
forçar o rubro-negro.

A diretoria deverá anun-
ciar novos jogadores a qual-
quer hora. Há negociações 
em andamento e assim que 

os contratos forem assina-
dos, o clube vai divulgar 
quem serão os atletas. No 
último final de semana, a 
Raposa anunciou um paco-
te com cinco atletas. Foram 
eles o goleiro Otávio Passos, 
de 29 anos, que estava no GE 
Brasil de Pelotas-RS e outros 
quatro jogadores que vieram 
do Pacajus, do Ceará, clube 
que conquistou recentemen-
te a Copa Fares Lopes.

Para o meio campo, a no-
vidade foi o meia Diego Via-
na, de 27 anos, e o volante Ro-
gério, um velho conhecido 
da torcida paraibana, de 36 
anos, que jogou no Botafogo. 
Para o ataque, a Raposa trou-
xe Daniel Passira e Henrique. 
A dupla foi destaque da Copa 
Fares Lopes, com vários gols. 
Novos nomes ainda deverão 
ser anunciados esta semana. 
O elenco ainda não fechado.

Campinense se reforça para disputar a Copa 
do Brasil, Nordestão, Série D e Paraibano

próxima temporada

Alexandre Cavalcante participou da reunião e gostou do aumento da premiação para 2023
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O atacante Daniel Passira, artilheiro do Pacajus (CE) na atual temporada, é mais um reforço do Campinense para 2023
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1630 — Johannes Kepler, matemático e astrônomo alemão
1890 — Antônio Herculano de Sousa Bandeira Filho, 
político, advogado, professor e escritor (PB)
1961 — Hortênsio de Sousa Ribeiro, advogado, jornalista e professor (PB)
2017 — Heraldo Teixeira de Carvalho, advogado e político (PB)
2019 — Josué Dias de Oliveira, advogado e político (PB)

Mortes na História

Aforismo
“A morte nunca se aprende, mas pode-se 

saber-se de cor. As guerras sabem-no. 

E as epidemias. E um simples agente funerário.”

Vergílio Ferreira
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O tabagismo, o sedentaris-
mo, a má alimentação, o estres-
se em excesso e o colesterol alto 
são os principais fatores de ris-
co para o infarto, conforme o 
Ministério da Saúde, pois le-
vam à formação de placas de 
gordura, hipertensão, obesi-
dade, depressão e diabetes. Se-
gundo o órgão, os diabéticos e 
hipertensos têm de duas a qua-
tro vezes mais chances de so-
frer um infarto. Além disso, 
de acordo com a nutricionista 
Jéssica Lisboa, clínica funcio-
nal e longevidade, uma dieta 
com horários irregulares tam-
bém aumenta o risco da pessoa 
sofrer complicações no coração. 

Segundo a profissional, uma 
“má alimentação” consiste em 
ter o hábito de incluir na roti-
na alimentos considerados não 
saudáveis ou com excesso de al-
gum componente que prejudi-
que o metabolismo, como açú-
car, sódio e gordura. “Não ter 
horário para as refeições ou pu-
lar refeições, bem como o exa-
gero de alimentos por refeição, 
entram no conceito de má ali-
mentação. Afinal, uma boa ali-
mentação inclui boa nutrição, 
mas também bom aproveita-
mento dos alimentos”, explica.

Sem horários corretos, a 
rede hormonal é desequilibra-
da. Conforme a nutricionista, 
todos têm um “relógio biológi-
co”: o ciclo circadiano. “Por ter-
mos esse relógio natural e um 

ciclo que funciona de forma or-
questrada, nossa alimentação 
também deve seguir nosso rit-
mo biológico”, observa.

Portanto, não seguir ade-
quadamente esse ciclo circa-
diano e o ritmo biológico, pode 
trazer consequências para o or-
ganismo. “Pular refeições ou 
exagerar nas porções e em ali-
mentos industrializados oca-
siona em aumento de infla-
mação sistêmica (corporal) e 
cerebral, desregulação no me-
tabolismo hormonal (aumen-
tando cortisol e reduzindo me-
latonina, hormônio do sono), 
desregulando a percepção de 
fome e saciedade”, informa.

Todas essas alterações po-
dem propiciar o sobrepeso, au-
mentar as frações de colesterol, 
desequilibrar o metabolismo 
da insulina e glicose (risco de 
diabetes mellitus tipo 2), au-
mentar a pressão arterial e a 
probabilidade de doenças car-
diovasculares e câncer, entre 
outros problemas de saúde.

Jéssica Lisboa destaca que o 
desenvolvimento das doenças 
está associado a um conjunto 
de fatores como estilo de vida 
(alimentação inadequada, es-
tresse, sedentarismo), genéti-
ca, entre outros. “Em relação às 
doenças do sistema cardiovas-
cular, temos que ter base ge-
nética para o desenvolvimen-
to delas. Porém, a genética não 
é destino! Afinal, é preciso ter 
hábitos de vida que são os ga-
tilhos para desencadear doen-
ças que estão na base do meu 

DNA (genética)”, pontua.
Desta forma, ela cita que o 

sedentarismo e uma alimen-
tação rica em gorduras, prin-
cipalmente trans e saturadas, 
alimentos embutidos (salame, 
salsichas, mortadelas, presun-
tos, peito de peru etc.), produtos 
ricos em sal (excesso de sódio) 
e carboidratos refinados (pães, 
massas, bolos, doces, bolachas, 
biscoito, bebidas açucaradas 
etc.) são os principais respon-
sáveis para o desenvolvimento 
de doenças do coração.

No entanto, se houver histó-
rico familiar de doenças cardio-
vasculares, como pressão arte-
rial elevada, infarto e Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), é ne-
cessário redobrar os cuidados, 
pois, de acordo com a nutricio-
nista, existem grandes chan-
ces dos mais jovens da famí-
lia desenvolverem e em idade 
mais nova.

Ao associar o horário das 
refeições às possibilidades de 
ataque cardíaco, a nutricionis-
ta indica que a pessoa faça de 
cinco a seis refeições diárias, 
fracionando o consumo de ali-
mentos ao longo do dia. Ela 
lembra que também é ideal não 
pular refeições indiscrimina-
damente e afirma que a alte-
ração de refeições como um je-
jum intermitente entra como 
estratégia nutricional para al-
guns indivíduos específicos, 
mas não deve ser adotada por 
pessoas que já sofreram infar-
tos ou outras complicações car-
diovasculares.

Tabagismo, sedentarismo, estresse e colesterol alto também estão entre os principais fatores de risco para o infarto

Dieta irregular pode levar à morte
SAÚDE EM PERIGO

Obituário

Luan
11/11/2022 – Aos 19 anos, em Bayeux (PB), assassinado. 
Foi encontrado morto próximo a um campo de futebol, no 
Bairro Mário Andreazza. Seu corpo apresentava marca de 
tiro na cabeça.

Foto: Reprodução

Juliana Cavalcanti 

julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Nutricionista Jéssica Lisboa alerta para o “pular refeições”

“Moderar o consumo de 
alimentos por refeição tam-
bém é bastante pertinente. À 
noite, a última refeição deve 
ser no máximo até as 19h para 
que o metabolismo não seja 
afetado, haja produção correta 
dos hormônios”, alerta.

Segundo o cardiologista Ri-
cardo Queiroga, a alimentação 

é de fundamental importân-
cia para a proteção das pes-
soas contra problemas cardía-
cos, pois a maior quantidade de 
gorduras, sal e massas ingeri-
dos aumentam a predisposição 
da pessoa a infartos. “O indiví-
duo obeso vai ter propensão a 
hipertensão arterial, diabetes, 
acúmulo maior de gordura no 

sangue. Mas, quem se alimen-
ta adequadamente, com peixes, 
frangos, comidas sem gorduras 
e sem frituras, tem a probabili-
dade menor de desenvolver o 
acúmulo de gordura no sangue, 
consequentemente a formação 
das placas e diminui o risco de 
eventos agudos como o infarto 
e o AVC”, aponta.

“O indivíduo 
obeso vai ter 
propensão a 
hipertensão 
arterial, 
diabetes e 
acúmulo maior 
de gordura 
no sangue

Ricardo Queiroga

Caso a pessoa já tenha so-
frido um infarto, os hábitos ali-
mentares irregulares ao longo 
do dia (dieta com horários in-
certos como “pular” refeições 
ou comer tarde) pode elevar o 
risco de morte. Sobre isso, a nu-
tricionista aponta que pessoas 
que já tiveram infartos e AVCs, 
precisam redobrar os cuidados 
de check up médico, com ali-
mentação, e reduzir o estresse.

“É preciso regularizar as re-
feições, afinal, o nosso relógio 
biológico precisa funcionar da 
melhor forma possível e com al-
teração hormonal posso ter au-
mento dos níveis de colesterol, 
triglicerídeos, aumento de cor-
tisol, maior acúmulo de gordu-
ra corporal, e principalmente 
da visceral, que fica colada nos 
órgãos”, analisa.

Conforme a nutricionista, 
após um infarto, é imprescin-
dível evitar frituras, alimentos 
com gorduras, óleo de cozinha, 
margarina, sal, embutidos, car-
nes gordurosas, carboidratos 
refinados, bem como alimen-
tos considerados inflamató-
rios ou que podem gerar infla-

mação, como excesso de carne 
vermelha, alimentos açucara-
dos, frutos do mar e alguns ti-
pos de peixes. “O fracionamen-
to das refeições evita excesso de 
alimentos. Com esses elemen-
tos-chave conseguimos boa re-
cuperação e evitamos futuros 
comprometimentos ou avan-
ço da doença”, analisa Jéssi-
ca Lisboa. Ela alerta ainda que 
pular refeições, além de dese-
quilibrar todo o ritmo bioló-
gico, pode levar às compensa-
ções nas refeições seguintes e 
aumento do consumo de ali-
mentos. “Na maioria dos casos, 
os alimentos consumidos são 
industrializados, não saudá-
veis. Até mesmo os saudáveis 
em excesso, como frutas, bata-
ta, inhame, macaxeira podem 
tornar-se prejudiciais à saúde e 
desregular o metabolismo. As-
sim, pode sim elevar o risco nas 
pessoas com alguma comorbi-
dade já instalada”, avalia.

Para o cardiologista Ricar-
do Queiroga, as pessoas que já 
infartaram precisam ser trata-
das com maior cuidado, pois 
elas podem infartar mais uma 
vez. Daí, a necessidade do con-
trole rigoroso do colesterol e 
pressão. “A dieta exerce um pa-
pel muito importante no apare-
cimento de um segundo even-
to. Então, não é bom passar 
muito tempo em jejum e tem 
que ter horários certos. O ideal 
é que essa dieta seja fracionada: 
tomar café e lanchar pela ma-
nhã, almoçar e lanchar à tarde 
e jantar e fazer um lanche à noi-
te”, detalhou.

Esses pacientes precisam 
muitas vezes de uma avalia-
ção multidisciplinar, ou seja, 

com médicos, nutricionistas e 
psicólogos, buscando equili-
brar a parte física e emocional. 
“Nas primeiras horas da ma-
nhã, há uma maior ocorrên-
cia desses eventos de infartos 
e AVC, porque geralmente exis-
tem valores mais elevados de 
pressão arterial nas primeiras 
horas do dia. É preciso ter mui-
to cuidado em atividades físi-
cas nesses horários, fazer um 
aquecimento prévio e não ini-
ciar atividades em jejum”, alerta 
Ricardo Queiroga.

Um estudo publicado no 
European Journal of Preventi-
ve Cardiology associou o horá-
rio das refeições ao prognóstico 
do ataque cardíaco. A pesquisa 
sugere que ter hábitos alimen-
tares irregulares ao longo do 
dia pode elevar o risco de mor-
te em quem já sofreu um infar-
to agudo do miocárdio. Segun-
do o levantamento, aqueles que 
se alimentavam de maneira ir-
regular tiveram até cinco vezes 
mais probabilidade de ter outro 
infarto ou dor no peito duran-
te a internação e em 30 dias de-
pois da alta. Entre os que mor-
reram, 58% não tomavam café 
da manhã, 51% jantavam tar-
de e cerca de 40% costumavam 
combinar os dois hábitos pelo 
menos três vezes na semana.

“O equilíbrio é a chave para 
o bem-estar físico e mental! 
Cuida de sua alimentação, ge-
rencie estresse, faça uma ati-
vidade que se sinta bem, te-
nha qualidade de sono e tenha 
sua fé e espiritualidade, assim 
conseguimos manter os pilares 
para uma vida saudável e com 
longevidade”, aconselha a nu-
tricionista Jéssica Lisboa.

Cuidado redobrado aos infartados
n 

Estudo associa 
horário das 
refeições ao 
prognóstico 
do ataque 
cardíaco 
e sugere 
ter hábitos 
alimentares 
regulares

Mehran Karimi Nasseri
12/11/2022 – Aos 77 anos, em Paris, na França, de causas 
naturais. Refugiado político iraniano que viveu por mais de 18 
anos no Terminal 2F do Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, 
na capital francesa, e inspirou o diretor Steven Spielberg 
para o filme ‘O Terminal’, com Tom Hanks. Depois de ter gasto 
grande parte do dinheiro arrecadado com o filme, ele voltou por algumas 
semanas ao aeroporto. Vários milhares de euros foram encontrados com ele. 
Nasceu em 1945, em Masjed Soleiman, na província iraniana do Cuzestão.

Foto: Michel Euler
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00053/2022

A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00053/2022, 
Aquisição parcelada de Mobiliários destinados as Secretarias Municipais do Município de Araçagi/
PB, onde se lê: “licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço”; leia-se: “licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Per-
manente de Licitação, Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 14 de Novembro de 2022
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2022
A Pregoeira Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00054/2022, Con-

tratação de empresa especializada para execução dos serviços e confecção de moveis projetados 
diversos, destinado a secretaria de Educação deste Município, onde se lê: “licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço”; leia-se: “licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras”. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida 
Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 14 de Novembro de 2022
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa especializada em 
construção civil, para manutenção das unidades de saúde das UBS VI (tainha) e UBS VII (mulunguzinho), 
no município de Araçagi –PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Araçagi - PB, 14 de Novembro de 2022
GIRLENE FERNANDES NUNES

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços ob-
jetivando contratações futuras, para: Aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos 
da Prefeitura de Arara PB e veículos locados, durante o ano de 2023, conforme especificado no Anexo 
I deste Edital. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 29 de Novembro de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 29 de Novembro 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 7.892/13; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. 
E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Arara - PB, 14 de Novembro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, por meio do site WWW.PORTALDECOMPRASPU-
BLICAS.COM, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 29 de Novembro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas 
do dia 29 de Novembro 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 Com-
plementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 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; WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.

Barra de São Miguel - PB, 14 de Novembro de 2022
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SEGUNDO COLOCADO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 025/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. O Município de Boqueirão, através da 

Pregoeira Oficial, torna público a convocação das empresas que participaram do Pregão Presencial 
025/2022, para que no dia 18/11/2022 às 10:00 compareçam ao Setor de Licitações para que seja 
procedida a negociação dos itens (6, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 25, 43, 44, 49, 50, 59, 64, 72, 73, 74, 
12, 14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 47, 52, 69, 75). Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado, ou pelo telefone: (83)3391-1375.

Boqueirão, 14 de novembro de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar a construção de cinco sistemas 

de abastecimento de água em diversas comunidades. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1° - HIDROTEC 
PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS EIRELI - Valor: R$ 1.353.395,56; 2º - MJC CONS-
TRUCOES EIRELI – Valor: R$ 1.448.258,83. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia PB 018, 
S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis. e-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 14 de Novembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
AVISO DE PRORROGAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2022
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir 
das 08:00h de 11/10/2022 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Nova data de abertura das Propos-
tas: 05/12/2022 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações 
e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.
cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 14 de novembro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de pavi-

mentação de ruas no Município de Damião. LICITANTE HABILITADO: BSR CONSTRUTORA E 
LOCADORA EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: MONTEIRO ENGENHARIA LTDA; MORAIS 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Dos atos decorrentes do procedimen-
to licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 23/11/2022, às 15:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 11 de Novembro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente da Comissão

CÃMARA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE EDITAL

DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022
A Câmara Municipal de Juru, no uso de suas atribuições legais, faz saber que será realizado neste 

Município um Concurso Público de provas escritas. O Edital e seus anexos que passará a vigorar 
como único regulamento do Concurso Público estarão disponíveis a partir do dia 16 de novembro 
de 2022 no site da Ápice Consultoria www.apiceconsultoria.com, responsável técnica e operacional, 
conforme contrato estabelecido. Torna público ainda que as inscrições para o respectivo Concurso 
Público estarão abertas no site da Ápice Consultoria www.apiceconsultoria.com a partir das 10:00 min 
de 16 de novembro de 2022 a 06 de dezembro de 2022, conforme rege o Edital Normativo 001/2022.

Juru, 14 de novembro de 2022.
Alvaro Ancelmo Teixeira

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022
A Câmara Municipal de Patos/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Horácio Nobrega, s/n, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade de 
Patos, às 08:30 horas do dia 25 de novembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para:  Aquisição parcelada de material de limpeza e higiene, destinadas às 
atividades da Câmara Municipal, conforme edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e demais legislação pertinente. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e através do e-mail: 
licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.camarapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 14 de novembro de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
A Pregoeira da Câmara Municipal de Patos/PB torna público, que o pregão acima que tem como 

objeto Aquisição parcelada de Gêneros Alimentícios e outros para atender as necessidades da Câmara 
Municipal de Patos – PB, conforme edital e seus anexos, que estava marcado para ocorrer no 18 de 
novembro de 2022, às 08h30min, está ADIADO para o  dia 22 de novembro de 2022, às 08h30min.

Patos - PB, 14 de novembro de 2022.
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados através 

da comissão de licitação, o resultado de julgamento de Habilitação, atendendo ao art. 109, I “a” da lei nº 
8.666/93. Foram consideradas HABILITADAS as empresas DELL ENGENHARIA, CL CONSTRUÇOES 
E SERVIÇOS LTDA EPP, COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Foram consideradas 
INABILITADAS as empresas: MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA PRIN-
CESA DO VALE, CONSTRUTORA BRAÇO FORTE CNPJ, DK CONSTRUÇÕES, CONSTRUTORA RF, 
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPESA E SERVIÇOS URBANOS EIRELI, SOMOS CONSTRUÇOES 
EIRELI, CONSTRUTORA AMORIM E LOCAÇÕES, AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES LTDA, 
ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇOES, PRIIME CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. 
Concede o prazo de 05 dias uteis para recursos. Não havendo recursos, fica designada, para abertura 
dos envelopes de propostas de preços, o dia 23 de novembro de 2022, às 08:30 horas.

Pedra Branca-PB, 11 de novembro de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados através 

da comissão de licitação, o resultado de julgamento de Habilitação, atendendo ao art. 109, I “a” da lei nº 
8.666/93. Foram consideradas HABILITADAS as empresas CL CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 
EPP, DELL ENGENHARIA, , COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Foram consideradas 
INABILITADAS as empresas: ALMEIDA DINIZ CONSTRUÇOES LTDA-EPP, CONSTRUTORA RF, SOMOS 
CONSTRUÇOES EIRELI, OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPESA E SERVIÇOS URBANOS EIRELI, AUTO 
VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES LTDA, BRAÇO FORTE, PRIIME CONSTRUÇOES E EMPREENDI-
MENTOS EIRELI. Concede o prazo de 05 dias uteis para recursos. Não havendo recursos, fica designada, 
para abertura dos envelopes de propostas de preços, o dia 23 de novembro de 2022, às 10:30 horas.

Pedra Branca-PB, 11 de novembro de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca torna público, para conhecimento dos interessados através 

da comissão de licitação, o resultado de julgamento de Habilitação, atendendo ao art. 109, I “a” da lei nº 
8.666/93. Foram consideradas HABILITADAS as empresas COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, DELL ENGENHARIA,. Foram consideradas INABILITADAS as empresas: ALMEIDA DINIZ 
CONSTRUÇOES LTDA-EPP, SOMOS CONSTRUÇOES EIRELI, OBRAPLAN EMPRESA DE LIM-
PESA E SERVIÇOS URBANOS EIRELI, AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇOES LTDA, BRAÇO 
FORTE. Concede o prazo de 05 dias uteis para recursos. Não havendo recursos, fica designada, 
para abertura dos envelopes de propostas de preços, o dia 23 de novembro de 2022, às 14:00 horas.

Pedra Branca-PB, 11 de novembro de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00002/2018, em 12.01.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o Sr.  ANTONIO NETO SOARES GALDINO.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de um imóvel localizado na Rua Luiz Rufino Ferreira, S/Nº, 

Bairro Ouro Branco, em Piancó, destinado ao funcionamento do CAPS TM – João Galdino da Costa.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00083/2019, em 14.03.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e o Sr. RADEMAX DE ARAÚJO PINTO BARBOSA.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de 

Saúde do Município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00077/2021, em 13.05.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos 

destinados ao Gabinete do Prefeito e Secretaria de Finanças do Município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.00103/2021, em 19.08.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CITY CAR LOCADORA DE VEÍCULOS 

LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos 

destinados a Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito do município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.039/2021, em 06.07.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa JOSÉ ARIMATEIA RODRIGUES DE 

LACERDA JUNIOR 07655943400.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de Coleta 

de Ponto eletrônico em todas as Secretarias e emissão de relatórios junto a Prefeitura Municipal 
de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.003/2021, em 31.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA 

URBANA LTDA
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de serviços de recebimento e destinação final de resíduos 

sólidos urbanos e materiais proveniente de poda de árvores do Município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00999/2019, em 10.04.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSES-

SORIA EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de 

consultoria, elaboração de projetos básicos e o gerenciamento de contratos administrativos dos 
convênios firmados pela Prefeitura de Piancó-PB e os Governos Federal e Estadual.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 04.017/2022, em 23.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de serviços técnico especializados de apoio administrativos 

(individualização FGTS, parcelamentos). 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.002/2021, em 13.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa AMANDA ALINE VENTURA DO NASCI-

MENTO EIRELLI – ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestação dos serviços de Odontologia 

para atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
referente a chamada pública 00001/2021.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 14 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática destinados a Câmara Municipal. Data e 

Local, às 10h00min do dia 30/11/2022, na sala de Reuniões da CPL, na Rua Cel. José Avelino, 
416, Centro, Pombal – PB. 

Pombal - PB, 14 de Novembro de 2022. 
ROZEÂNGELA OLIVEIRA ALVES 

Presidenta da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
NOTIFICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Tomada de Preço nº 00002/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada 

na construção de quatro (04) quadras cobertas das escolas e.m.e.f. Manoel Joca, c.r.e.i.c.a Celso 
Carneiro Leal, c.r.e.i.c.c.i Rafael Clementino de Lima e e.m.e.f. Antônio Carneiro Filho do Município de 
Remígio sob nº de convênio 197/2021. Comunicamos a empresa SILVA e LEITE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, que em virtude de não comparecimento em tempo hábil para assinatura de contrato, 
bem como, de não justificativa para a mesma, conforme convocação através de Jornal a União datado 
de 19 de Julho de 2022, abre-se a partir desta, o prazo de 15 dias úteis, para contraditório e ampla 
defesa, para apuração de processo administrativo de penalização de suspensão contratual, com base 
no art. 87 da lei 8666. INFORMAÇOES: na sede da Prefeitura, AV Joaquim Cavalcante de Morais, 
96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Remígio - PB, 14 de outubro de 2022
Francisco André Alves

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVOS

OBJETO: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES: CARDIOLOGIA, PSIQUIATRIA, 
ORTOPEDIA, OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, NEUROLOGIA + EXAMES EEG, UROLOGIA, 
ENTRE OUTRAS ESPECIALIDADES e ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO 
(P.A.) E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO E URGÊNCIAS PARA PRESTAR 
ATENDIMENTO NA POLICLINICA. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00002/2021. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00026/2021 - Neurocentro Centro de Neurologia e 
Métodos de Diag Ltda - ME - CNPJ: 01.024.347/0001-37 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
10 meses. CT Nº 00029/2021 - Polivida Clinica de Saúde Popular Ltda - CNPJ: 22.494.864/0001-
40 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 10 meses. CT Nº 00030/2021 - Ivanildo Franco da Silva 
Eireli - ME - CNPJ: 23.472.167/0001-50 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 10 meses. CT Nº 
00031/2021 - Mais Saúde Serviços Médicos Ltda - CNPJ: 27.380.620/0001-50 - 2º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 10 meses. ASSINATURA: 28.10.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através do Pregoeiro/Suplente, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 00017/2022, que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de montagem e 
desmontagem de decoração natalina, incluindo manutenção e fornecimento de materiais, para 
execução do Natal Iluminado Edição 2022, do Município de Santa Luzia/PB. Licitante declarado 
vencedor e respectivo valor total da contratação: - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI, CNPJ: 29.828.673/0001-16, Item(s): 1 - Valor: R$ 65.000,00.

Santa Luzia - PB, 11 de Novembro de 2022.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro/Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao 

Pregão Presencial nº 00017/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de montagem e desmontagem de decoração natalina, incluindo 
manutenção e fornecimento de materiais, para execução do Natal Iluminado Edição 2022, do 
Município de Santa Luzia/PB, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abai-
xo: - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 29.828.673/0001-16, Item(s): 
1. Valor: R$ 65.000,00.

Santa Luzia - PB, 11 de Novembro de 2022.
JONAS PEREIRA DE ANDRADE

Pregoeiro/Suplente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

EM TODA ÁREA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB
A Prefeitura Municipal de Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica o 

resultado do julgamento da habilitação, referente ao processo licitatório em epígrafe. 
Habilitada: GEO LIMPEZA URBANA LTDA – CNPJ 16.938.548/0001-17, atendeu todos os itens 

exigidos no instrumento convocatório e seus anexos.
Inabilitadas: 
- M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 02.823.335/0001-35, não atendeu aos itens 

10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8 e 10.9, da Metodologia de Execução (Anexo V).
- SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 07.147.056/0001-12, não atendeu aos 

itens 10.1.2; 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8 e 10.9, da Metodologia de Execução (Anexo V).
- TECHSAM TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ 30.938.304/0001-65, 

não atendeu aos itens 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8 e 10.9, da Metodologia de Execução 
(Anexo V).

- TECNAL TECNOLOGIA AMBIENTAL EM ATERROS SANITÁRIOS LTDA – CNPJ 
06.352.288/0001-40, não atendeu aos itens 10.2; 10.3; 10.4; 10.5; 10.6; 10.7; 10.8 e 10.9, da 
Metodologia de Execução (Anexo V).

- VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 09.528.940/0001-22, não atendeu aos itens 
10.2; 10.6; 10.7; 10.8 e 10.9, da Metodologia de Execução (Anexo V). 

Abre-se vistas aos autos do julgamento da habilitação pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, para 
interposição de eventuais recursos.

Santa Rita - PB, 14 de novembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2022 

Objetivo: Locação de equipamentos de estrutura para eventos festivos, conforme especificações 
no edital.

Data da sessão: 30 de novembro de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 14 de novembro de 2022.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ORDEM DE SERVIÇOS

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00010/2022. OBJETO: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para executar a obra de drenagem pluvial do Bairro Santa Mônica, na cidade de Solânea/
PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a  empresa DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS 
E LOCACOES LTDA, para no prazo de 02 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura da 
ORDEM DE SERVIÇO, sob pena de rescisão de contrato incidência da cominação prevista no Art. 
81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3363-1285.

Solânea - PB, 14 de Novembro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS  Nº 012/2022
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que realizará pro-

cedimento licitatório na citada modalidade  no dia 01 de dezembro de 2022 às 10:00 horas, na 
sala da Comissão de Licitação no Anexo Administrativo João XXIII, cujo objeto é a Contratação 
de Serviços de Execução de Reforma da Edificação que abriga o Fórum Dr. João Bernardo de 
Albuquerque na Comarca de São João do Rio do Peixe-PB, conforme especificações estabe-
lecidas no Projeto Básico – Anexo I do edital. Demais esclarecimentos ou a obtenção do edital 
poderão ser atendidos na sala da Comissão de Licitação instalada no 2º andar do Anexo Adm. 
João XXIII, situado na Rua Prof Batista Leite, nº 151- Bairro Róger, João Pessoa- PB, ou através 
dos tel: (83) 9-9400-8910/3208-6018, ou preferencialmente, pelo e-mail comilic@tjpb.jus.br,e no 
sítio do TJ-PB: www.tjpb.jus.br

João Pessoa,  14  de novembro de 2022.
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação 

supracitada, cujo objeto é a Contratação de Serviços de Execução de Reforma da Edificação que 
abriga o Fórum Antônio Nominando Diniz na Comarca de Princesa Isabel - PB, foram HABILITADAS 
as empresas:  Construtora Aurélio e Serviços Eireli, Jefferson Cordeiro de Morais Eireli, Arketon 
Engenharia, Zoih Engenharia Ltda e AJP Engenharia Ltda e INABILITADA a empresa Compacto 
Construções e Serviços Eireli ME . Por fim, decide a Comissão pela abertura de prazo de recurso 
de acordo com o Art.109, Inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93.

João Pessoa, 14 de novembro de 2022
Diana Coeli de Araújo Vital

Presidente da Comissão de Licitação do TJPB

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 064/2022

REGISTRO Nº 22-02294-2
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO PRE-

SÍDIO SILVIO PORTO, EM JOÃO PESSOA/PB.
Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 01 de dezembro de 2022, às 09h.

João Pessoa, 14 de novembro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 048/2022

REGISTRO Nº 22-02292-6
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ 

GONZAGA FERNANDES, EM CAMPINA GRANDE/PB.
Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 16 de dezembro de 2022, às 09h.

João Pessoa, 14 de novembro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE SUSPENSÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 037/2022

REGISTRO Nº 22-02083-0
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.E.F. PROFESSORA MARIA DE FÁTIMA SOUTO 

EM MANGABEIRA, JOÃO PESSOA/PB.
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 003/2022, torna público e 

comunica aos interessados que a licitação supramencionada fica SUSPENSA “SINE DIE”, para 
fins de revisão processual.

João Pessoa, 14 de novembro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

CONCORRÊNCIA Nº 28/2022
Registro CGE Nº 22-02002-9

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, comunica aos participantes CONCORRÊNCIA Nº 28/2022 (Obras de Implantação e 
Pavimentação do Acesso ao Distrito do Melo,  trecho Entr. BR-104/Distrito do / Cuité -PB 
,com  3,29 km de extensão.), que no decorrer do prazo recursal, impetrou recurso contra a 
decisão da Comissão, a Empresa: CLPT CONSTRUTORA EIRELI através do processo DER-
-PRC-2022/06056. Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei 
de Licitações e Contratos, os autos do processo ficará com vista franqueada ao interessado 
na sala desta comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação ao(s) recurso(s) a partir da data 
desta publicação no protocolo do DER/PB, presencial ou através do e-mail:protocolo@der.pb.gov.br .

João Pessoa, 14 de novembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação



26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de novembro de 2022 Publicidades
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do Estatuto Social ficam CONVOCADOS os sócios e os cidadãos livres e desimpe-
didos, tantos quantos queiram participar, da Casa de Retiros O Cenáculo, registrada no Livro A-22, 
do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, sob nº 45.907, em 10/09/1984, uma vez estando acéfala a 
presente entidade, bem como todos os demais sócios e membros, com o objetivo de participar de 
Assembleia Geral, nos termos dos arts. 5º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º, do seu Estatuto, a ser realizada 
no próximo dia 22/11/2022 (vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e dois), às 10h (dez horas) 
da manhã, na sua sede, na Rua Domingos Maranhão, s/n, Planalto Nossa Senhora da Conceição, 
Conde – PB, com a seguinte ordem do dia:

1) Esclarecimentos e deliberações;
2) Aprovação de sócios/membros;
3) Aprovação de novo Estatuto Social;
4) Eleição e posse da nova Diretoria.

João Pessoa, 14 de novembro de 2022.
Casa de Retiros O Cenáculo

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 
09.111.618/0001-01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, EMITIU A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 3005/2022 em João Pessoa, 01 de 
novembro de 2022 – Prazo: 730 dias. Para a atividade de: Construção de um conjunto habi-
tacional com 30 unidades, sistema de tratamento de efluentes coletivo, composto de tanque 
séptico, filtro biológico e leito de secagem, Município: SÃO DOMINGOS DO CARIRI – UF: PB. 
Processo: 2022-002917/TEC/LI-8556.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 2947/2022 em João Pessoa, 31 de outubro de 2022 – Prazo: 
300 dias. Para a atividade de: Construção de um conjunto habitacional com 50 unidades, sistemas 
individuais de tratamento, dotados de tanque séptico e sumidouro, Município: CAPIM – UF: PB. 
Processo: 2022-002033/TEC/LI-3691.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente LAC = DESCARTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DA OBRA DO SISTEMA 
ADULTOR TRANSPARAÍBA RAMAL CURIMATAÚ 1ª ETAPA = ÁREA: 2296.94M² = NE: 50 = L/
AT: SÍTIO BRAVO, ZONA RURAL DE BOA VISTA-PB. Processo: 2022-004171/TEC/LAC-0946.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 2945/2022, em João Pessoa, 31 de outubro de 2022 
- Prazo 365 dias, IMPLANTAÇÃO DE 2 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E SEUS RESPECTIVOS 
EMISSÁRIOS = MUNICIPIO: CAMPINA GRANDE - UF: PB. Processo: 2022-002886/TEC/LI-8549.

CONCORRÊNCIA Nº 29/2022
Registro CGE Nº 22-01993-6

COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação 
– CPL, comunica aos participantes CONCORRÊNCIA Nº 29/2022 (Obras de Pavimentação 
Asfáltica das Travessias Urbanas nas cidades de Alcantil, Aroeiras, Boa Ventura, Condado, 
Coxixola, Cuité de Mamanguape, Passagem, Diamante, Duas Estradas, Fagundes, Gurjão, 
Imaculada, Mamanguape, Prata, Remígio e Sertãozinho, aproximadamente  com 30,69 km.), 
que no decorrer do prazo recursal, impetrou recurso contra a decisão da Comissão, a Empresa: 
CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA através do processo DER-PRC-2022/06078. 
Desta forma, em atendimento aos parágrafos 3º e 5º do artigo 109 da Lei de Licitações e 
Contratos, os autos do processo ficará com vista franqueada aos interessados na sala desta 
comissão.

A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação ao(s) recurso(s) a partir da 
data desta publicação no protocolo do DER/PB, presencial ou através do e-mail:protocolo@
der.pb.gov.br .

João Pessoa, 14 de novembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

STIQFARMA-PB / SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS 
E FARMACÊUTICAS, DE MATERIAL PLÁSTICO E RESINAS SINTÉTICAS, 

DE SABÃO E VELAS E DE FABRICAÇÃO DE ÁLCOOL
DE JOÃO PESSOA E REGIÃO LESTE DA PARAÍBA.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO
I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados 

para uma reunião em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede do sindicato, sita à Rua 
da República, 870 – Centro – João Pessoa/PB, no dia 28 de novembro de 2022, às 16h00min ou 
às 17h00min, em segunda convocação, para se deliberar sobre a seguinte, ORDEM DO DIA: a) 
Prestação de Contas do exercício de 2021; b) Orçamento Financeiro para o exercício de 2023; e 
c) Assuntos diversos. 

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associa-

dos, e demais trabalhadores das categorias profissionais representadas, para uma reunião 
em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede do sindicato, sita à Rua da 
República, 870 – Centro – João Pessoa/PB, no dia 28 de novembro de 2022, às 16h30min 
ou às 17h30min, em segunda convocação, para se deliberar sobre a seguinte, ORDEM DO 
DIA: a) autorizar a celebração de Convenções e Acordos Coletivos, durante o exercício de 
2023, com as entidades sindicais e empresas das correspondentes categorias econômicas, 
bem como Termos Aditivos aos acordos e às convenções; e b) discussão e aprovação da 
Pauta de Reivindicações.

João Pessoa, 14 de novembro de 2022.
Gilvan Monteiro da Silva

PRESIDENTE
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