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Com quatro óbitos, PB volta a 
registrar mortes por Covid-19

saúde em alerta

Vítimas tinham entre 69 e 84 anos e moravam em João Pessoa, Caaporã, Itabaiana e Itapororoca. Página 3

ALPB realiza 
audiência 
pública para 
debater a LOA

Capital concede 
progressão a 
profissionais 
da Educação

Deputados se reuníram, 
ontem, com representantes 
dos outros Poderes e enti-
dades da sociedade civil. 

Página 13

Anúncio foi feito, ontem, 
pelo prefeito Cícero Lucena, 
que também antecipou fé-
rias dos professores. 
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Receita vai 
pagar R$ 13 mi 
a quase seis mil 
paraibanos

TCU cobra 
explicações 
à PRF sobre 
bloqueios

Valor corresponde a 
restituições residuais do 
Imposto de Renda 2022 e 
exercícios anteriores. 
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Corporação terá 15 
dias para detalhar, a mi-
nistro, atuação em protes-
tos nas rodovias. 
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Químico faz 
alerta para uso 
de produtos 
de limpeza

Misturas inadequadas 
e falta de proteção na hora 
da faxina podem gerar da-
nos à saúde. 
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Fest Aruanda 2022 destaca a 
música brasileira no audiovisual

n “Escritor depositado numa 
tumba, foi o jornalista Francisco 
de Assis Barbosa quem o 
ressuscitou com ‘A vida de Lima 
Barreto,’ uma vasta biografia, 
lançada em 1952”.

José Nunes
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Medida determinada pela Anvisa passa a ser 
obrigatória a partir desta sexta-feira em todo o país.
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Aeroportos e voos voltam 
a exigir uso de máscaras

n “A Grã-Bretanha está na 
vanguarda dos negócios criativos 
ao criar uma organização 
específica para cuidar dos setores 
criativos e do levantamento de 
dados”.

Regina Amorim
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Foto: Arquivo A União/Marcus Antonius

Foto: Divulgação

Programação do festival 
paraibano de cinema foi 
divulgada ontem, com 
destaque a homenagens 
a Tony Tornado e Zezé 
Motta, estrela de ‘Xica 
da Silva’ (foto), que será 
exibido na abertura.
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Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Foto: Arquivo A União/Marcus Antonius

Cresce o número 
de acidentes com 
motocicletas em 
João Pessoa

De janeiro a outubro, 
Hospital de Trauma re-
gistrou 6.623 ocorrências, 
660 a mais que em 2021. 
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Seleção Brasileira 
estreia, hoje, na 
Copa do Qatar

Caminhada rumo ao hexa começa em jogo contra a Sérvia. Torcida paraibana esbanja confiança na vitória do Brasil. Páginas 21 e 22



É grave a constatação, feita pelo grupo técnico do governo de transição, sobre 
a situação do Ministério da Educação (MEC), em quatro anos da atual gestão: foi 
diagnosticado, por exemplo, que o orçamento previsto para 2023 não cobre inte-
gralmente as despesas da pasta ministerial, nem permite realizar os investimen-
tos necessários para fazer frente aos novos desafios impostos pela pandemia de 
Covid-19 ao segmento educacional, que foi muito impactado após dois anos con-
secutivos em que a doença provocou o fechamento de escolas e universidades.  

Um fator que gerou uma sucessão de problemas foi a inusitada quantidade de 
ministros que comandaram a pasta: foram quatro, de 2018 até este ano. As ações 
distintas adotadas por cada um no enfrentamento das demandas do MEC resul-
taram no enfraquecimento da estrutura da pasta, com o desmembramento de se-
cretarias e a extinção de outras tantas. Um dos ministérios mais importantes do 
governo foi negligenciado, eis o diagnóstico.    

No tocante à questão orçamentária, um fato lamentável salta aos olhos: estão 
previstos cortes substanciais nos recursos da pasta, que, no caso da educação in-
fantil, chegam a 96%. Isso, por si só, confirma a insensibilidade da gestão para com 
a base educacional. A propósito disso, ocorreram cortes recorrentes nos recursos 
destinados a estados e municípios para o custeio da merenda escolar.  

Nos últimos quatro anos, o MEC esteve em evidência não pelo que deveria re-
presentar para a nação, no sentido de ser uma pasta essencial ao desenvolvimen-
to social, ao combate às desigualdades. Esteve diante dos holofotes do escânda-
lo: Carlos Decotelli sequer assumiu oficialmente, por causa de inconsistências em 
seu currículo e da acusação de plágio em sua dissertação de mestrado. E Milton 
Ribeiro, um dos mais longevos no comando do ministério, foi exonerado após de-
núncias sobre a existência de um gabinete paralelo, comandado por pastores que 
estariam desviando recursos federais.

Artigo

Ministério desestruturado  
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com

Anita Malfatti - precursora do Modernismo no Brasil
A paulista Anita Malfatti nasceu em de-

zembro de 1889 e foi precursora do Moder-
nismo brasileiro, estilo inaugurado na Sema-
na de Arte Moderna, em 1922. Suas pinturas 
estavam entre as cem obras expostas no even-
to, dividindo espaço com consagrados artistas 
como: Di Cavalcanti, Vicente do Rego Montei-
ro, Yan de Almeida Prado e Ferrignac, den-
tre outros. 

Possuía uma atrofia no braço e na mão di-
reita e, por isso, desenvolveu habilidade na 
mão esquerda, com a qual passou a pintar, 
orientada por sua mãe, Bety Malfatti, pinto-
ra norte-americana, de origem alemã. Foi al-
fabetizada no Externato São José, de freiras 
católicas. Seu gosto pela arte também foi in-
fluenciado por seu tio e padrinho, o engenhei-
ro Jorge Krug.

Aos vinte anos mudou-se para a Alema-
nha, onde estudou no Museu Real de Artes e 
Ofícios. Ali teve contatos com o retratista Fritz 
Burger, que dominava a técnica expressionis-
ta. Teve aulas também com Lovis Corinth, ar-
tista plástico renomado que tinha uma escola 
de pintura para mulheres. Em razão da imi-
nência da guerra resolveu deixar Berlim e re-
tornar ao Brasil, passando rapidamente por 
Paris. Em 1914, Anita Malfatti realizou uma 
exposição na Casa Mappim, quando apresen-
tou os estudos da pintura expressionista feitos 
no ateliê de Lovis Corinth, em Berlim.

No ano seguinte foi para Nova Iorque, 
onde estudou na Arts Students League e na 
Independent Scool of Art, sob a orientação de 
Homer Boss, que dominava o expressionis-
mo. De volta a São Paulo, em 1917, e por estí-
mulo de amigos pintores, dentre os quais Di 
Cavalcanti, fez uma exposição de suas obras, 
apresentando 53 trabalhos em pinturas, aqua-
relas e gravuras.  Sua pintura fugia do estilo 
clássico da época em nosso país, utilizando 
cores berrantes e formas que desfiguravam a 
representação humana, o que provocou gran-
de repercussão na imprensa, mas recebeu crí-
ticas de Monteiro Lobato que a acusava de ter 
se deixado contaminar pelas “extravagâncias 
de Picasso e companhia”.

Em 1922, por ocasião da Semana de arte 

Moderna, integrou o chamado Grupo dos 
Cinco, ao lado de Tarsila do Amaral, Mário 
de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti 
De Picchia. Ganhando reconhecimento inter-
nacional, resolveu mudar-se para Paris, rea-
lizando exposições individuais também em 
Barlim e Nova Iorque. Mas voltou a São Pau-
lo em 1928, tempo em que, até 1933, lecionou 
na Universidade Mackenzie. Em 1942, Anita 
Malfatti foi eleita presidente do Sindicato dos 
Artistas Plásticos Paulista.

Há quadros de sua autoria nos principais 
museus brasileiros. Seus quadros mais famo-
sos são: “A Estudante Russa” está no Museu 
de Arte Moderna de São Paulo, “A Boba” está 
no Museu de Arte Contemporânea da Uni-
versidade de São Paulo e “Uma Rua” no Mu-
seu Nacional de Belas-Artes, no Rio de Janei-
ro. Faleceu em 1964. É considerada uma das 
principais artistas do Modernismo brasilei-
ro, desenvolvendo um estilo artístico particu-
lar, embora havendo recebido influências do 
expressionismo e do cubismo. Sua trajetória 
artística foi marcada pela inovação, pela ori-
ginalidade, pela possibilidade de renovar os 
padrões estabelecidos, enfim, em ser ousada.

As peças da forca existente em Areia 
permaneceram durante 70 anos no salão 
do júri local. Com a demolição do prédio, 
em 1922, esse madeiramento histórico, que 
deveria ser peça de museu,  foi reaprovei-
tado na construção civil, sem que “uma 
voz desse um  grito de alerta”, reclama o 
areiense Horácio de Almeida. Enquanto 
existiu a pena de morte no Brasil, os jura-
dos da Vila Real de Brejo de Areia autori-
zaram a pena capital em várias oportuni-
dades, todavia, apenas em duas ocasiões, 
o carrasco foi chamado a colocar a corda 
no pescoço do condenado. Um “simples 
roceiro” escapou do cadafalso e seu pro-
cesso conquistou espaço na história mais 
pelo advogado que o defendeu. O promo-
tor Trajano Chacom tentou levá-lo à força, 
mas esbarrou com a defesa do advogado 
José Antonio Pereira Ibiapina, depois Pa-
dre mestre Ibiapina, que lhe salvou a pele. 
O sentenciado cometera homicídio ao fla-
grar a esposa em adultério com o próprio 
pai. O futuro padre conseguiu provar a 
improcedência da acusação. Só mesmo 
um milagre...

O primeiro sentenciado a morrer na 
forca em Areia foi o escravo Marçal, por 
volta do ano de 1847. Pertencia à senzala de 
Manoel Gomes da Cunha Lima, senhor do 
Engenho Mundo Novo, território herdado 
por seu filho o doutor José Antonio Maria 
da Cunha Lima e depois passado para o 
neto major Cunha Lima. Marçal era casa-
do e tinha filhos a serviço da mesma Casa 
Grande. Não suportou assistir sua mulher 
ser chicoteada no tronco e, ao reagir, além 
de ferir o patrão, tentou estrangulá-lo. Foi 
condenado à morte na forca, por tentativa 
de homicídio. Até o seu senhor considerou 
exagerada a pena, mas já era tarde demais, 
conta o autor de Brejo de Areia. A senten-
ça foi executada.

Caso famoso e ainda despertando a 
curiosidade dos historiadores dos nossos 
dias, foi o processo a que respondeu Carlo-
ta e seus asseclas, pela encomenda e mor-
te de Trajano Augusto de Holanda Chacon 
Cavalcanti de Albuquerque. Era o dia da 
eleição de 1849, quando ainda comemora-
va sua vitória para exercer mandato de De-
putado Geral, derrotando o coronel Quin-
cas, que assinava Joaquim Jose dos Santos 
Leal, e se fizera  amante da sertaneja Car-
lota, que aportara no Brejo há menos de 
cinco anos. A morte do deputado Chacon 
foi uma verdadeira conspiração que pro-
curava obter dividendos políticos, mas mo-
vida pelo ódio que Carlota nutria contra o 
adversário de seu amante, este, por sinal, 
estava há muitas léguas da cena do crime, 
mesmo disputando a eleição pelo Partido 
Liberal.  No primeiro julgamento, Carlo-
ta e Antonio Beiju, a mandante  e o execu-
tor do crime foram condenados à morte. 

Como o pau só se quebra no espinhaço do 
mais fraco, apenas Beiju conheceu o car-
rasco areiense.

O segundo julgamento ocorreu em 1853 
e, nessa ocasião, vamos encontrar, deba-
tendo-se no júri, como acusador, o pro-
motor Diogo Velho Cavalcanti, mais tarde 
Visconde de Cavalcanti e, na defesa, o ad-
vogado bananeirense Manoel de Aragão 
e Melo. Os jurados obedeceram aos che-
fes políticos locais e a sentença foi manti-
da quase integralmente. Apenas Carlota 
teve a pena comutada para galés perpétua 
a ser cumprida em Fernando de Noronha. 
Seu tempo de confinamento na ilha não foi 
dos piores. Durante seu “suplício”, além 
das delícias das praias de Noronha, abu-
sou das regalias de ter se tornado aman-
te do governador da ilha. Uma figura do 
mal, essa Carlota. 

A cerimônia de execução da pena de 
morte obedecia a um ritual surrealista, e 
ninguém melhor que Horácio de Almei-
da para nos legar essas cenas. Procurarei 
resumir, sem perder de vista o palco des-
sa festa macabra. Tres dias antes da execu-
ção se armava um oratório na cadeia. O pa-
dre confortava o condenado no primeiro 
dia, ouvia-o em confissão e lhe  dava  a co-
munhão no segundo e, no terceiro, levava
-o ao sacrifício. O réu era coberto com um 
manto e capuz brancos, pés descalços e al-
gemado seguia à igreja onde ouvia a missa 
até a recitação do Credo e em seguida bei-
java a imagem do Cristo que lhe era apre-
sentada pelo vigário. Subiam ao cadafalso 
o condenado, o carrasco e o padre. Colo-
cada a corda  no pescoço do infeliz, a voz 
do padre descendo as escadas e rezando o 
Credo em voz alta era o único som permi-
tido. O carrasco colocava os pés  no  ombro 
do enforcado e fazia força para apressar a 
sua  morte. O pregão do meirinho nunca 
mais seria ouvido naquelas plagas: “Que 
morra de morte natural no lugar da forca”.

Foram dois os enforcados 

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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Convidado  
por randolfe  

“eu estou  
analisando”  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Gervásio apresentará projetos  
à equipe de transição do lula iii  

em passado reCente  

estavam em lados opostos  

diáloGo Com o ‘treinador’  

Romero terá protagonismo na Executiva do Pode-
mos, na Paraíba? Eis uma pergunta que se impõe 
após o anúncio da fusão do PSC ao Podemos. 
Em passado recente, quem comandava, indireta-
mente, a legenda era o senador Veneziano Vital 
do Rêgo (MDB). Como ele decidiu migrar do PSB 
para o MDB, e não para o Podemos, como queria 
Renata Abreu, perdeu o controle do partido.  

Na eleição deste ano, o Podemos integrou a 
aliança de apoio a João Azevêdo, enquanto o 
PSC caminhou com a oposição ao governador da 
Paraíba. Atualmente, o Podemos é comandado 
por Júnior Pires. De acordo com ele, como a fusão 
do Podemos com o PSC é uma decisão recente, 
ainda não é possível adiantar como ficará a 
composição do novo partido na Paraíba.    

Do deputado Chió, em entrevista, referindo-se ao 
processo eleitoral que escolherá o presidente da 
ALPB, nos dois biênios, e defendendo o diálogo 
com João Azevêdo (PSB). “É o nosso líder. A gente 
precisa jogar como um time de futebol, que para 
fazer qualquer jogada é importante falar com o 
treinador”.   

Chió afirmou que ain-
da não definiu o seu 
voto na eleição da 
ALPB – “Eu ainda estou 
analisando, disse. De 
acordo com ele, cinco 
candidatos a presiden-
te já o procuraram em 
busca de apoio: Adria-
no Galdino, Wilson Fi-
lho e Branco Mendes, 
do Republicanos, além 
de Tião Gomes (PSB) 
e Eduardo Carneiro 
(Solidariedade).   

Quem irá se integrar ao 
núcleo de Desenvolvi-
mento Regional da equi-
pe de transição de Lula é 
o deputado Chió (Rede). 
Ele foi convidado por 
Randolfe Rodrigues, para 
quem o parlamentar pa-
raibano tem “profundo 
conhecimento da rea-
lidade do Nordeste, do 
Semiárido e irá contribuir 
muito com a pauta do 
desenvolvimento regional 
no Brasil”.    

Integrado à equipe de transição de Lula, no nú-
cleo de Desenvolvimento Regional, o deputado 
Gervásio Maia (PSB) está, de fato, onde queria. A 
comissão é um espaço em que ele terá condições 
de fazer sugestões relevantes ao Lula III. “É um 
dos setores mais importantes”, afirmou, em en-
trevista a uma rádio. E disse que conversou com 
o governador João Azevêdo acerca de “projetos 
importantes para apresentar”.       

oitava banCada da Câmara:  
fusão Com psC dará mais poder  
de artiCulação ao podemos     

O freio que Romero Ro-
drigues deu na decisão 
de deixar o PSC foi 
explicado pelo anún-
cio da fusão do par-
tido com o Podemos. 
Em 2023, ele integra-
rá a bancada do Po-
demos – que mante-
ve o nome –, 
com 18 de-
putados 
f e d e -
r a i s , 
a  oi -
t a v a 
maior 
da Câmara dos Deputados e a sexta maior do 
Senado, com sete parlamentares. No caso do 
PSC, foi uma saída mais do que vantajosa para 
um partido que, apesar de eleger seis deputados 
e um senador na eleição deste ano, não atingiu 
a cláusula de barreira. Ficando como PSC, não 
teria mais direito aos fundos eleitoral e partidá-
rio, nem a tempo de televisão e rádio. Já um par-
tido pequeno, se tornaria insignificante no uni-
verso do Congresso, em que os partidos ‘valem o 
quanto pesam’. A deputada Renata Abreu (foto), 
presidente nacional do Podemos, ‘não dá ponto 
sem nó’, como se diz no popular. Seu partido ele-
geu 12 deputados, mas ganha mais seis com a fu-
são e ela se mantém no comando de uma legen-
da média que, pela posição no ranking das duas 
casas legislativas, terá um poder maior para ne-
gociar com as grandes bancadas. Na lógica do 
Parlamento, o número de votos é fator preponde-
rante para que um partido não fique renegado 
ao baixo clero.   

Vítimas foram três mulheres e um homem, com idades entre 69 e 84 anos

Saúde confirma quatro 
mortes pela doença na PB

POR COvid-19

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com

Segundo dados da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), quatro falecimentos 
ocorreram em decorrência 
do agravamento da Covid-19 
na Paraíba. As vítimas fo-
ram três mulheres e um ho-
mem, com idades entre 69 e 
84 anos, residentes em João 
Pessoa, Caaporã, Itabaiana 
e Itapororoca. Duas vítimas 
não haviam recebido nenhu-
ma dose de vacinas contra a 
doença. Além disso, diabetes 
foi a comorbidade mais fre-
quente como fator de risco 
associado à Covid-19.

A SES registrou ainda no-
vos 197 casos de contamina-
ção pela Covid-19, sendo 27 
moderados ou graves e os 
demais leves. Entre os no-
vos casos de contaminação, 
a maior concentração ocor-
reu em João Pessoa, que con-

firmou 108 casos. Aroeiras 
aparece na sequência com 
23; Conde e Campina Gran-
de registraram 10 novos ca-
sos cada. Cuité, Aparecida, 
Serra da Raiz, Bayeux, Caiça-
ra, Itaporanga, Itapororoca, 
Monteiro, Picuí, Santa Rita, 
Tacima, Alagoa Grande e ou-
tros municípios registraram 
casos.

Mesmo com um maior re-
gistro de novos casos, o sis-
tema e-SUS Notifica segue 
apresentando instabilidade. 
Foi informado que os municí-
pios têm enfrentado dificul-
dades no cadastramento de 
casos leves de Covid-19 e de 
doses de vacinas aplicadas. 

Com a atualização, a Pa-
raíba chegou a 662.313 ca-
sos confirmados da doença, 
que estão distribuídos por to-
dos os 223 municípios, sendo 
470.853 pessoas consideradas 
recuperadas e 10.427 mortes. 

O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar informou 
que 11 pacientes foram inter-
nados nas últimas 24h, entre 
quarta-feira e ontem, chegan-
do a 112 pessoas hospitaliza-
das nas unidades públicas de 
saúde que são referência para 
o tratamento.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico), em todo o estado, 
é de 39%. Já nas enfermarias 
para adultos, a ocupação é de 
53%. Na Região Metropolita-
na de João Pessoa, a taxa de 
ocupação dos leitos específi-
cos de UTI para adultos che-
ga a 61%. Em Campina Gran-
de, estão ocupados 20%. O 
Sertão mantém os leitos de 
UTI zerados.

Até o momento, a Paraíba 
contabiliza 62,39% do públi-
co vacinado com a primeira 
dose de reforço na população 
com 12 anos ou mais, onde 
2.096.129 pessoas foram va-

cinadas. Já com relação ao se-
gundo reforço, onde apenas a 
população acima de 30 anos 
está apta para o recebimento, 
o estado tem 449.623 pessoas 
vacinadas, o que equivale a 
20,56% de cobertura.
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SES registrou, 
ainda, novos 
197 casos de 
contaminação 
pela 
Covid-19, 
sendo 27 
moderados 
ou graves e 
os demais, 
leves

A Prefeitura de João Pes-
soa alterou os horários dos 
postos de vacinação contra a 
Covid-19, hoje, em decorrên-
cia do primeiro jogo da sele-
ção brasileira de futebol na 
Copa do Mundo do Qatar. A 
alteração acompanha portaria 
da Secretaria de Administra-
ção do município (Sead), que 
define mudanças no expe-
diente das repartições públi-
cas em dias de jogos do Brasil. 

A vacinação contra a Co-
vid-19 acontece nas USFs, no 
horário das 7h às 11h. Nas 
Policlínicas Municipais e no 
Centro Municipal de Imuni-
zação (CMI), a vacina será dis-
ponibilizada à população das 
8h às 12h. Já no posto do Man-
gabeira Shopping, o serviço 
será ofertado das 8h às 14h. 

Para as crianças de seis 
meses até dois anos de idade, 
a vacinação é domiciliar, com 
a primeira dose da Pfizer, por 
meio de agendamento atra-
vés dos números (83) 98600-
4815 e 3212-3371. O horário 
de atendimento hoje será das 
8h às 14h. 

 Já os públicos a partir dos 

Vacinação tem horário alterado hoje em JP 
COPa dO MundO 

três anos podem se vacinar 
nos postos de imunização sem 
a necessidade de agendamen-
to. As crianças de três e qua-
tro anos recebem a primeira e 
a segunda dose da CoronaVac 
(28 dias após tomar a primei-
ra). Já as pessoas de 5+ tam-
bém podem tomar a primei-
ra dose, além das segundas 
doses da CoronaVac (28 dias), 
Pfizer (60 dias), AstraZeneca 
(90 dias) e Janssen.

A terceira dose está dispo-
nível ao público 12+ (120 dias 
após a segunda dose) e aos 
imunossuprimidos (28 dias). 
Já a quarta dose é voltada ao 

público 30+ que recebeu a ter-
ceira dose há pelo menos 120 
dias, imunossuprimidos (28 
dias) e aos trabalhadores de 
saúde (120 dias). 

Documentos 
Os responsáveis pelas 

crianças a partir de seis meses 
devem apresentar documen-
to oficial com foto ou certi-
dão de nascimento da crian-
ça, cartão SUS e comprovante 
de residência em João Pessoa. 
Crianças com comorbidades 
ou alguma deficiência deve-
rão apresentar laudo ou decla-
ração médica que comprove a 

doença. Para a segunda dose 
é necessário apresentar o car-
tão de vacinação e documen-
to com foto.

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 car-
tão de vacinação e um docu-
mento pessoal com foto, além 
de comprovação documental 
para trabalhadores de saúde 
e laudo médico para imunos-
suprimidos.

Postos de vacinação em João Pessoa hoje
n Crianças a partir dos seis meses a dois anos com comorbidades
1ª dose: Pfizer
Vacinação domiciliar – Agendamento pelos números: (83) 98600-4815 e 3212-3371
Horário: 8h às 14h
n Crianças a partir dos três e quatro anos (sem agendamento)
1ª dose: CoronaVac
2ª dose: CoronaVac (28 dias)
n USF Integrada Cruz das Armas I – 7h às 11h 
n Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 12h
n Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 12h
n Mangabeira Shopping (pedestres) – 8h às 14h
n Crianças a partir dos cinco a 11 anos (sem agendamento)
        1ª dose: Pfizer
       2ª dose: Pfizer (60 dias)
n  Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 8h às 12h
n Centro Municipal de Imunização (Torre) – 8h às 12h
n Mangabeira Shopping (pedestres) – 8h às 14h
        A partir de 12 anos (sem agendamento)
        1ª dose: 12+
        2ª dose: Janssen, AstraZeneca (90 dias) e Pfizer (60 dias)
        3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)
        4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)
n Salas de vacinas nas USFs*– 7h às 11h
n Mangabeira Shopping (drive e pedestres) – 8h às 14h
n*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Viei-
ra Diniz.

n 

A alteração 
se dá em 
decorrência 
do primeiro 
jogo da seleção 
brasileira de 
futebol na Copa 
do Mundo do 
Qatar

A mudança na campanha de vacinação acompanha portaria da Sead

Foto: Secom-JP/Divulgação

Foto: Saulo Rolim/Podemos
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Com o tema “Bola na rede, 
sangue na veia. Seja você o 
artilheiro da solidariedade”, 
o Hemocentro da Paraíba ce-
lebra, amanhã, em João Pes-
soa, o Dia Nacional do Doa-
dor Voluntário de Sangue. A 
programação comemorativa 
terá início às 9h e contará com 
a apresentação de artistas, en-
trega de brindes a doadores e 
um café da manhã especial. 
Também haverá a transmis-
são de uma live no perfil ofi-
cial do Hemocentro no Ins-
tagram (@hemocentrojp), a 
partir das 10h, com sorteio de 
prêmios como eletrodomésti-
cos, bicicleta e ingresso para 
um jantar dançante. 

De acordo com a diretora-
geral do Hemocentro, Shir-
lene Gadelha, o tema des-
te ano faz referência à Copa 
do Mundo de Futebol, e tem 
como objetivo engajar o tor-
cedor ao movimento de doa-
ção voluntária de sangue, for-
mando uma seleção que salva 
vidas. 

“Para quem já é doador, 
vale relembrar a importân-

O Programa Nota Cida-
dã realizou, ontem, o 35º sor-
teio e contemplou mais 21 
ganhadores, no mês de no-
vembro, de seis cidades: João 
Pessoa, Campina Grande, 
Pirpirituba, Queimadas, Pa-
tos e Itapororoca. Os ganha-
dores vão receber um total 
de R$ 60 mil de prêmios em 
dinheiro, sendo 20 deles a 
premiação de R$ 2 mil, en-
quanto o 21º ganhador foi 
uma pessoa de Campina 
Grande, que receberá o prê-
mio especial de R$ 20 mil.   

Concorreram ao 35º sor-
teio 89.214 paraibanos inscri-
tos no Nota Cidadã, que emi-
tiram um total de 390.322 
notas fiscais com CPF. Eles 
exigiram a nota fiscal com 
CPF no ato da compra, no 
período de 1º a 31 de outu-
bro, nos estabelecimentos 
comerciais do Estado da Pa-
raíba.

O sorteio do Nota Cidadã 
foi transmitido pela Rádio 
Tabajara, tanto na faixa AM 
1.110 como na FM 105.5 da 
Tabajara ou então, por meio 
da internet, no link  https://
radiotabajara.pb.gov.br/ra-
dio-ao-vivo. Além da Rádio 
Tabajara, o canal do YouTube 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefaz-PB) e o per-
fil do Instagram da Lotep (@
lotep.pb) também fizeram a 
transmissão.

Como receber
A Lotep-PB entrará em 

contato com os 21 ganha-
dores do mês de novembro. 
Contudo, os vencedores po-
derão desde já informar e 
enviar os seus documentos 
necessários para resgatar o 
prêmio e, assim, agilizar o 
pagamento. Para tanto, basta 
que os ganhadores enviem 
os seguintes documentos 
para o e-mail da Lotep lo-
tep@lotep.pb.gov.br: um do-
cumento oficial com foto e 
CPF; comprovante de resi-

dência e dados da conta ban-
cária. Os ganhadores pode-
rão ainda entrar em contato 
pelo telefone no horário de 
expediente (83) 3241-4376; e 
também no direct do Insta-
gram @lotep.pb ou então no 
aplicativo do WhatsApp (83) 
98133-5949.

Como concorrer
Para concorrer aos 21 

prêmios mensais que tota-
lizam R$ 60 mil em dinhei-
ro, basta fazer, antes de tudo, 
um cadastro único no portal 
digital do governo no link 
https://notacidada.pb.gov.
br/ O cadastro solicita ape-
nas o nome completo; nú-
mero do CPF; data de nas-
cimento; e-mail e a criação 
de uma senha. Após o ca-
dastro, deve-se exigir a in-
clusão do CPF na nota fiscal 
em todas as compras do co-
mércio local.

Participaram do 35º Sor-
teio do Nota Cidadã no au-
ditório da Lotep-PB, o coor-
denador administrativo e 
financeiro da Lotep, Fernan-
do Wanderley, o analista de 
Sistemas do Portal da Cida-
dania, João Finazzi, da equi-
pe da Codata, a coordenado-
ra executiva do Programa 
de Educação Fiscal da Sefa-
z-PB, Ciliana Nunes, e o lo-
cutor oficial dos sorteios do 
Nota Cidadã, Lucas Pereira, 
além das equipes da Lotep 
e da mídia com a transmis-
são oficial.

A Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraí-
ba (Famup), por meio do Secre-
tário Executivo, Pedro Dantas, 
participou ontem do Seminá-
rio ‘Perspectivas e Estratégias 
para Educação Municipal em 
2023’. O evento, realizado pela 
União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação, Sec-
cional Paraíba (Undime-PB) 
no Centro de Convenções do 
Garden Hotel, em Campina 
Grande, contou com a presen-

ça de secretários municipais 
de Educação e prefeitos de di-
versos municípios.

“A Undime-PB está de pa-
rabéns pela realização desse 
importante Seminário voltado 
para discutir um tema funda-
mental, a educação nos muni-
cípios em 2023. Sem dúvidas, 
a Undime-PB avança no traba-
lho de construção de um pro-
jeto pedagógico em discussão 
com os diversos secretários de 
Educação na Paraíba. Repen-

sar a educação para o próximo 
ano e os demais é fundamen-
tal”, destacou Pedro Dantas.

Entre as palestras, os par-
ticipantes puderam debater 
sobre ‘Políticas Públicas’ com 
Jefferson Vianna, Mestre em 
políticas públicas de educa-
ção (Associação Cactus); so-
bre ‘Busca Ativa’ com Verônica 
Bezerra (Unicef); e sobre ‘Neu-
rogestão: Estratégias para Pla-
nejamento Eficaz’ com Adejar 
Hengemühle; e ainda sobre 

‘O que fazer com o nosso ini-
migo invisível? Desafios de 
uma Educação Transformado-
ra’ com Sidney Martins.

Além da discussão acerca 
da educação para 2023, a Un-
dime realizou uma homena-
gem à Uncme pelos seus 30 
anos de trabalho em relação 
aos conselhos municipais de 
educação. O evento também 
premiou os melhores projetos 
em educação (Prêmio Educa-
ção Nota 1.000).

Tema do evento, este ano, será “Bola na rede, sangue na veia. Seja você o artilheiro da solidariedade”

Hemocentro celebra a data amanhã
Dia NacioNal Do DoaDor De SaNgue

Ítalo Arruda 
Especial para A União

cia do gesto regular. A quem 
ainda não doou, a ação busca 
motivar e sensibilizar para 
dar o primeiro passo. Todos 
os dias precisamos receber 
voluntários, pois não exis-
te nenhum substituto para 
o sangue”, destaca Shirlene, 
acrescentando que esse tipo 
de campanha é uma oportu-

nidade para incentivar a doa-
ção de sangue para os mais 
diferentes públicos.

Em média, o Hemocentro 
da Paraíba necessita de 180 a 
200 doações de sangue por 
dia. No entanto, no período 
de fim de ano essas doações 
tendem a cair consideravel-
mente, afetando os estoques 

de sangue e de hemocom-
ponentes da instituição. Isto 
aumenta a preocupação dos 
profissionais de saúde, tendo 
em vista que o Hemocentro 
atende à demanda transfusio-
nal de mais de 40 unidades de 
saúde de João Pessoa e da Re-
gião Metropolitana.

“Somente pela doação vo-

luntária e altruísta podemos 
dar assistência aos pacientes 
que precisam de transfusão 
de sangue”, ressalta Shirlene 
Gadelha, conclamando a po-
pulação ao ato de solidarieda-
de que salva vidas. 

O que fazer para ser doador?
Para ser um doador de 

sangue, é preciso estar sau-
dável, bem alimentado, des-
cansado, ter mais de 50 qui-
los e ter entre 16 e 69 anos de 
idade. Menores de 18 anos 
devem estar acompanhados 
do responsável legal (pai ou 
mãe). Para realizar a doação, 
basta ir ao Hemocentro com 
um documento de identida-
de original e oficial com foto.

Em João Pessoa, o interes-
sado pode doar diretamente 
no Hemocentro, coordenador 
da capital, localizado na Ave-
nida Pedro II, nº 1548, Jagua-
ribe. Em Campina Grande, a 
doação voluntária pode ser 
realizada no Hemocentro Re-
gional, sediado na Rua Euté-
cia Vital Ribeiro, s/nº, Catolé. 
Já nos municípios de Guara-
bira, Patos, Cajazeiras, Sousa, 
Catolé do Rocha, Piancó e Ita-
poranga o doador deve se di-

rigir aos Hemonúcleos insta-
lados nessas regiões. 

Quem não pode doar?
Pessoas com febre, gripe 

ou resfriado, diarreia recen-
te, grávidas e também mulhe-
res em período de pós-par-
to. Pessoas com perfurações 
recentes, como aplicação de 
piercing, tatuagem ou micro-
pigmentação devem aguar-
dar, no mínimo, 12 meses para 
realizar a doação. Além dis-
so, quem fez endoscopia pre-
cisa aguardar seis meses para 
poder doar. De acordo com 
informações do Hemocentro 
da Paraíba, o intervalo míni-
mo entre uma doação e outra 
é de dois meses para homens 
e três meses para mulheres.

Benefícios de ser um doador
Além de salvar até qua-

tro vidas com uma bolsa de 
sangue doada, o doador tem 
direito a uma série de bene-
fícios, sendo alguns deles: 
isenção em concurso públi-
co; meia-entrada em eventos 
culturais promovidos por en-
tidades e órgãos do Estado; 
prioridade na fila de bancos, 
entre outros.

O Hemocentro da Paraíba necessita, em média, de 180 a 200 doações de sangue por dia

Foto: Marcos Russo

Nota Cidadã divulga os 
21 ganhadores do sorteio

mêS De Novembro

Com atuação muito aquém 
do esperado, mas contando 
com a eficiência de Michy Bat-
shuayi no ataque e a solidez de 
Thibaut Courtois, que defen-

deu pênalti cobrado por Al-
phonso Davies, a Bélgica es-
treou na Copa do Mundo no 
Qatar com vitória de 1 a 0 so-
bre o Canadá ontem, no es-
tádio Ahmed bin Ali, em Al 
Rayyan. 

A derrota foi amarga para 
o Canadá, que nunca venceu 
ou sequer marcou um gol em 
Copas do Mundo - esteve na 
de 1986 e participa pela segun-
da vez. Logo na primeira roda-
da da fase de grupos no Qatar, 
não faltaram chances para dar 
fim a esses jejuns, todas des-
perdiçadas. A melhor opor-
tunidade veio aos oito minu-

tos da etapa inicial, quando 
Carrasco bloqueou finaliza-
ção com o braço, e a penalida-
de foi marcada com o auxílio 
do VAR. Alphonso Davies foi 
para a cobrança, mas o golei-
ro belga defendeu a batida do 
principal jogador canadense. 

A partida consistiu em 
uma seleção belga apática, en-
quanto os canadenses marca-
ram mais presença no ataque 
e pecaram demais na finaliza-
ção, ao contrário de Batshuayi, 
que substituiu bem o lesiona-
do Romelu Lukaku e aprovei-
tou a única chance clara que 
recebeu. 

A Bélgica, que quase nada 
criou com um Kevin de Bruy-
ne pouco inspirado, chegou ao 
gol decisivo em ligação direta 
da defesa para o ataque. Após 
longo lançamento do zaguei-
ro Toby Alderweireld, a zaga 
canadense não acompanhou, 
e Batshuayi finalizou cara a 
cara com o goleiro Milan Bor-
jan para abrir o placar. 

Com o resultado, a Bélgica 
lidera de forma isolada o gru-
po F da Copa do Mundo no 
Qatar, com três pontos, e o Ca-
nadá ocupa a lanterna. Mais 
cedo, Croácia e Marrocos em-
pataram em 0 a 0.

Após receber o título de 
cidadão paulistano em ce-
rimônia realizada há dois 
meses, o técnico Abel Fer-
reira, campeão brasilei-
ro desta temporada com 
o Palmeiras, ganhou uma 
nova homenagem ontem, 
no Palácio dos Bandeiran-
tes. Desta vez, recebeu das 
mãos do governador de São 

Paulo, Rodrigo Garcia, a 
medalha de Mérito Espor-
tivo do Estado de São Paulo.

"Gostaria de agradecer 
ao Estado de São Paulo, na 
pessoa do senhor Rodrigo 
Garcia. É uma honra e um 
orgulho receber esta me-
dalha do Mérito Esportivo. 
Para mim, no futebol, só 
faz sentido quando nós di-
vidimos os nossos méritos. 
O Palmeiras é um clube al-

tamente estruturado, com-
petente e profissional, que 
permite a todos os seus pro-
fissionais terem todos os re-
cursos para atingir ou pelo 
menos para estar mais pró-
ximos de vencer", destacou 
o português.

Presenças
O evento também con-

tou com a presença da pre-
sidente do Palmeiras, Leila 

Pereira, e do secretário exe-
cutivo de Esportes, Jorge 
Perez, que já havia prome-
tido a medalha a Abel em 
setembro, quando o trei-
nador foi agraciado com o 
título de cidadão paulista-
no no Palácio Anchieta. Na 
cerimônia de ontem, o go-
vernador Rodrigo Garcia 
destacou qualidades que 
ele enxerga em Abel além 
de sua atuação no esporte.

Bélgica joga mal, mas vence o Canadá

Abel Ferreira recebe medalha do Governo de SP

Famup participa de Seminário da Undime-PB
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Segundo o Hospital de Trauma, no mesmo período do ano passado foram notificadas 5.963 ocorrências desse tipo no trânsito

JP registra 6.623 acidentes com motos
de janeiro a outubro deste ano

Nalim Tavares 
Especial para A União

O isolamento social decor-
rente da pandemia fez com que 
muitas pessoas procurassem 
deliverys, os aplicativos de en-
trega e distribuição, comumen-
te realizados por motociclistas. 
No período pandêmico, um es-
tudo realizado pela Associação 
Brasileira de Medicina do Trá-
fego (Abramet) revelou que o 
índice de acidentes com motos 
estava crescendo em todo o Bra-
sil, tendo, de janeiro a julho do 
ano passado, registrado 71.344 
ocorrências do tipo — número 
recorde para o país, 14,3% maior 
que as notificações registradas 
em 2020. Tais dados têm chama-
do atenção para a saúde dos tra-
balhadores de aplicativos, e, em 
2022, a rotina laboral dos moto-
boys entrou em pauta.

Segundo o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
com Motos (Sindmotos) Erna-
ni Bandeira, a categoria cor-
re um grande risco, visto que 
“existem aplicativos em que a 
pessoa precisa bater metas de 
entrega, velocidade e tempo, e 
isso faz com que o trabalhador 
foque em correr mais rápido”.  
Ele explica que, quanto mais 
cedo uma entrega é feita, maio-
res são as chances de conseguir 
uma nova entrega e, consequen-
temente, ganhar mais dinheiro. 
Assim, o índice crescente de aci-
dentes seria, em parte, o resulta-
do da soma de longas jornadas 
laborais, baixa remuneração e 
falta de fiscalização da seguran-
ça do trabalhador.

Em João Pessoa, conforme 
dados do Hospital de Emergên-
cia e Trauma Senador Humber-
to Lucena (HETSHL), de janei-
ro a outubro, foram registrados 
6.623 acidentes com motos em 
2022. No mesmo período do 
ano anterior, foram notificadas 
5.963 ocorrências do tipo. Já em 
Campina Grande, segundo o 
Hospital de Emergência e Trau-
ma Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des (HETLGF) de junho a outu-
bro deste ano, 3.140 acidentes de 
moto foram notificados. Destes, 
1.201 aconteceram nos últimos 
dois meses que, em 2021, soma-
ram 1.243 ocorrências.

De acordo com Ernani Ban-
deira, “o que pode ser feito para 
diminuir os casos de acidente 
são campanhas educativas vol-
tadas para a categoria. O Mi-
nistério Público do Trabalho 

(MPT) poderia convocar os tra-
balhadores e a direção dos apli-
cativos para cuidar da qualida-
de das entregas”.

Para o representante da ca-
tegoria Gustavo Silva, um mo-
torista veterano da Cooperati-
va de Transportes e Logística 
da Paraíba (Cooperlog PB), além 
das metas dos aplicativos de de-
livery, velocidade do piloto no 
trânsito e qualidade da entre-
ga, existe também um outro fa-
tor responsável pelo aumento 
do número de acidentes com 
motoboys. 

Devido às dificuldades eco-
nômicas impostas pela Co-
vid-19, muitas pessoas que nun-
ca tinham trabalhado na área 
resolveram procurar empre-
go como entregadores. “Mui-
tos não eram motoboys, mas, 
devido a pandemia, optaram 
por fazer serviços de entrega. 
O número de serviços aumen-
tou, mas esse índice de aciden-
tes também tem a ver com a fal-
ta de experiência desses que 
entraram”, afirmou. Ele tam-
bém ressalta que a agilidade 
faz parte da natureza do tra-
balho, muitas vezes para evitar 
problemas com clientes. “Há, 
de fato, um risco maior de aci-
dentes, porque, muitas vezes, 
o prazo para as entregas é bem 
reduzido. Carregamos também 
dinheiro, máquina de cartão, 
tudo isso em meio ao trânsito. 
É um trabalho muito arrisca-
do, mas muitos não entendem”, 
disse. Para Gustavo, “atenção to-
tal, boa manutenção do veículo 
e respeito no trânsito são essen-
ciais para ajudar a manter a se-
gurança de todos”.

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) está aberto a 
receber denúncias que digam 
respeito a violações coletivas 
dos direitos dos trabalhadores 
de aplicativo, para promover 
investigações e ajuizar as ações 
que se fizerem necessárias. Se-
gundo a procuradora do traba-
lho Myllena Alencar, “o MPT, 
em nível nacional, vem desen-
volvendo projeto estratégico 
de atuação voltado ao trabalho 
por meio de plataformas digi-
tais, que visa garantir aos tra-

balhadores do setor a elevação 
do patamar mínimo de direi-
tos assegurados à categoria”.

A procuradora explica que 
o MPT interpôs ações civis pú-
blicas com abrangência na-
cional, em busca do reconhe-
cimento da natureza jurídica 
trabalhista na relação estabe-
lecida entre o trabalhador e a 
plataforma digital, com o plei-
to de garantia dos direitos so-
ciais trabalhistas, securitários 
e previdenciários, bem como 
a melhoria das condições de 

saúde e segurança do “traba-
lho nas atividades desenvolvi-
das por trabalhadores contra-
tados por plataformas digitais, 
sob o prisma da jornada de tra-
balho praticada e o meio am-
biente laboral no qual estão 
inseridos, a exemplo da obri-
gação de fornecer e exigir o 
uso de todos os Equipamen-
tos de Proteção Individual ne-
cessários aos trabalhadores, de 
acordo com os riscos a que es-
tão expostos, com vistas à re-
dução da precarização”.

“Aguardamos o pronun-
ciamento judicial em relação 
a essas questões, por parte da 
Justiça do Trabalho, quanto à 
discussão e reconhecimento 
do vínculo trabalhista existen-
te entre os trabalhadores e as 
empresas prestadoras de ser-
viços por plataformas digitais, 
que repercutirá na garantia 
de diversos direitos, inclusive 
quanto às questões relaciona-
das à saúde e segurança no tra-
balho de referidos trabalhado-
res”, diz Myllena.

MPT pode receber denúncias e ajuizar ações

De acordo com a Lei Es-
tadual 2.409 de 2021, apro-
vada no último mês de ou-
tubro, em sessão ordinária, 
pela Assembleia Legislati-
va da Paraíba, as operado-
ras de aplicativos que tra-
balham com entregas de 
produtos e transporte de 

passageiros na Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
e no município de Campi-
na Grande terão que man-
ter uma base de apoio físi-
co para os trabalhadores da 
categoria.

A lei de autoria dos de-
putados Galego de Souza e 

Adriano Galdino foi publi-
cada no Diário Oficial do 
Estado (DOE) do dia 26 de 
outubro. 

Conforme a norma, as 
bases de apoio deverão con-
ter, no mínimo, instalações 
adequadas para acomodar 
o número de trabalhadores 

que operam o sistema, en-
quanto aguardam os pedi-
dos efetuados; sanitários, 
produtos de higiene e água 
potável. 

A determinação passa a 
valer no dia 24 de janeiro de 
2023, 90 dias após sua pu-
blicação no DOE.

Base de apoio físico para os trabalhadores

n 

Dados têm 
chamado 
atenção para 
a saúde dos 
trabalhadores 
de aplicativos, 
e, em 2022, a 
rotina laboral 
dos motoboys 
entrou 
em pauta

Boa manutenção do veículo e respeito no trânsito são essenciais para ajudar a manter a segurança de todos

Foto: Marcos Russo

A Copa do Mundo do Qa-
tar começa hoje para a Seleção 
Brasileira, com o primeiro jogo 
contra a Sérvia, marcado para 
acontecer às 16h. Assim como 
todo o país, em Campina Gran-
de o funcionamento de repar-
tições públicas, comércio, sho-
ppings e até mesmo o sistema 
de transporte coletivo, vai ser 
alterado. A modificação deve-
rá valer para todos os jogos do 
Brasil.

Para hoje, haverá uma redu-

ção do número de ônibus que 
atendem os usuários da cida-
de e distritos de Galante, São 
José da Mata, Jenipapo e Ca-
tolé de Boa Vista. Conforme a 
Superintendência de Trânsito 
e Transporte Público (STTP), 
apenas um veículo ficará cir-
culando em cada linha duran-
te a partida, garantindo aten-
dimento de deslocamento dos 
usuários. Os coletivos seguirão 
trafegando de forma regular 
até as 15h50, 10 minutos antes 
do embate. Dessa forma, 42 car-
ros estarão em operação quan-
do a Seleção estiver em campo. 
De acordo com a STTP, no caso 

das linhas que possuem ape-
nas um veículo, será efetuada 
a sua parada no ponto final até 
o fim do período do jogo. Após 
o término da partida, todos os 
carros voltam à normalidade. 
Quanto às repartições públi-
cas municipais, a Prefeitura de 
Campina Grande decidiu por 
adotar expediente corrido en-
tre 7h às 13h.

Já o comércio, durante as 
partidas da Seleção Brasileira, 
ficará a cargo dos empresários 
entrar em acordo com os seus 
colaboradores para uma possí-
vel pausa, segundo informou o 
Sindicato dos Lojistas de Cam-

pina Grande. Historicamente, 
durante os jogos, a área central 
da cidade, onde tem a maior 
concentração de lojas, fica pra-
ticamente deserta, sem a mo-
vimentação de consumidores.

Universidades
De acordo com portarias 

divulgadas, a Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) e o Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB), o expediente 
será encerrado duas horas an-
tes da partida.

Já a Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB) estará en-
cerrando as aulas e trabalho 

administrativo uma hora an-
tes dos jogos do Brasil no Mun-
dial. As atividades acadêmicas 
que precisarem ser realizadas 
após as partidas da seleção bra-
sileira devem ser feitas de for-
ma assíncrona e remota. A de-
fesa de Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC), bem como mo-
nografias, dissertações ou teses 
agendadas para os dias de jo-
gos da Seleção Brasileira devem 
ser realizadas de forma remota.

Shoppings
Os shoppings da cidade 

adotaram horários especiais. 
O Partage, no Catolé, estará 

suspendendo as atividades 30 
minutos antes da partida, e vol-
tará a funcionar normalmente 
meia hora após o fim do emba-
te. No outro shopping do bair-
ro do Catolé, Luiza Motta, o 
funcionamento seguirá ate às 
15h30. As lojas, lanchonetes e 
restaurantes voltam a atender 
30 minutos depois do jogo.

Quanto ao Cirne Center, 
centro, encerrará as ativida-
des de hoje às 15h, e somente 
reabrirá amanhã. O shopping 
popular Edson Diniz, centro, 
estará fechando 30 minutos 
antes da partida e só volta a 
atender amanhã.

Jogo altera funcionamento de repartições e comércio em CG
brasil e sérvia

“Existem 
aplicativos em 
que a pessoa 
precisa bater 
metas de entrega, 
velocidade e 
tempo, e isso 
faz com que o 
trabalhador  
foque em correr 
mais rápido

Ernani Bandeira

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com



6    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2022 EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Ulisses DemétrioParaíba

Evento, que aconteceu ontem, em JP, contou com a participação da garotada assistida pela ONG Donos do Amanhã

PRF promove ação para crianças
Dia De Combate ao CânCer infantil

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

A banda da Polícia Militar da Paraíba fez uma apresentação no evento com músicas infantis; já Valéria de Sousa, mãe de Miguel, de nove anos, ressaltou que a ação da PRF foi gratificante

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) promoveu na 
manhã de ontem, o Dia Na-
cional de Combate ao Cân-
cer Infantil, um momento 
de alegria e descontração às 
crianças assistidas pela Ong 
Donos do Amanhã. Além de 
oferecer um lanche e muita 
diversão à garotada, a ins-
tituição entregou as fraldas 
infantis e materiais de hi-
giene arrecadados na ter-
ceira edição da Campanha 
Policiais Contra o Câncer 
Infantil. 

O evento contou com a 
parceria de empresas priva-
das, sociedade civil e órgãos 

da segurança pública.
A banda da Polícia Mi-

litar fez uma apresentação 
com músicas infantis, já a 
animação da garotada fi-
cou por conta da Imaginart.  
Uma empresa de adestra-
mento de cães em João Pes-
soa realizou demonstrações 
com os cães, deixando as 
crianças encantadas.

A superintendente da 
PRF da Paraíba, Keilla de 
Sousa Melo, ressaltou a im-
portância do evento para 
melhorar o emocional das 
crianças, promovendo um 
dia diferente. “Estas crian-
ças já têm uma rotina de tra-
tamento tão pesada. A PRF 
convidou atores importantes 
da sociedade civil para se en-
gajar neste evento como for-

ma de encorajar estas crian-
ças na luta contra o câncer”, 
frisou.

Cerca de 180 crianças são 
atendidas pela Ong Donos 
do Amanhã de toda a Pa-
raíba. A assistente social da 
Donos do Amanhã, Daya-
na Monteiro, convida a to-
dos a conhecer a instituição. 
“A Ong sobrevive de doação, 
então precisamos de alimen-
tos não perecíveis, kits de 
higiene e, principalmente, 
fraldas infantis pois abaste-
cemos o estoque da pediatria 
e UTI infantil do Hospital 
Napoleão Laureano”, res-
saltou. 

A assistente social re-
velou que eventos lúdicos 
criam expectativas positi-
vas nas crianças com câncer. 

“Eles ficam ansiosos e mui-
to felizes, contando os dias 
para o evento. É gratifican-
te para nós presenciar sor-
risos e olhos brilhando que 
são tão importantes para a 
autoestima e a imunidade 
delas”, concluiu.

Moradora de Cajazeiras, 

Valéria de Sousa é mãe de 
Miguel, de nove anos. Ela 
descobriu a Leucemia mielo-
gênica aguda (LMA) há qua-
tro anos. O tratamento teve 
muitas complicações ao lon-
go dos anos, e acabou fican-
do com uma sequela na per-
na em virtude de trombose. 
Presenciar a alegria de Mi-
guel na ação da PRF, deixa 
o coração de Valéria quenti-
nho. “Devido a esta sequela, 
acabou se tornando intros-
pectivo na escola da cidade. 
Ele não interage com outras 
crianças porque elas acabam 
sendo maldosas. É com os 
amigos do Donos do Ama-
nhã que ele se sente acolhi-
do”, contou.

Foram quatro meses de 
angústia de Maria José da 

Silva, até a equipe médica do 
Hospital Universitário Lau-
ro Wanderley fechar o diag-
nóstico de Leucemia linfoi-
de aguda (LLA), de Raonny, 
oito anos, em tratamento no 
Laureano há cinco anos, mas 
que conta com o suporte da 
Donos do Amanhã.” 

“Muitas vezes, as mães 
não têm dinheiro para vir a 
João Pessoa mas contam com 
o apoio da Ong. Além de for-
necer alimentação, lá é um 
ambiente muito acolhedor”, 
disse. Quando Maria José 
disse ao filho que ele partici-
paria de uma ação promovi-
da pela PRF, ele ficou muito 
animado. “Ele adora partici-
par desses eventos recreati-
vos. Vê-lo feliz é um confor-
to na alma”, agradeceu.

n 

A assistente 
social revelou 
que eventos 
lúdicos criam 
expectativas 
positivas nas 
crianças 
com câncer

O Componente Especiali-
zado da Assistência Farma-
cêutica (Ceaf), atende atual-
mente 102 condições clínicas 
preconizadas, no âmbito 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS), para doenças crôni-
co-degenerativas, inclusive 
doenças raras, em 93 Proto-
colos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas. Segundo a ge-
rente executiva de Assistên-
cia Farmacêutica, Wenia Bri-
to, os interessado em receber 
medicamentos devem aces-
sar o Portal da Cidadania do 
Governo da Paraíba (Portal 
da Cidadania - Governo do 
Estado da Paraíba) nas abas 
saúde >cedmex>doenças por 
patologias para obter o que 
deseja. “O Ceaf é composto 
por 174 medicamentos indi-
cados para fases evolutivas 
de doenças e o prazo para en-
trega varia de 30 a 90 dias”, 
esclareceu.  

O acesso a um medica-
mento do elenco do Ceaf está 
condicionado ao cumprimen-
to de critérios e condutas pre-
conizados no Protocolo Clíni-
co e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT) da condição clínica. 
O paciente deve compare-
cer às farmácias que dispen-
sam medicamentos do Ceaf 
de sua região e apresentar os 
seguintes documentos: lau-
do de solicitação, avaliação e 

autorização de medicamento 
do componente especializa-
do da assistência farmacêu-
tica, prescrição médica para 
o tratamento, cópia dos do-
cumentos de identificação do 
paciente e do comprovante de 
residência e cópia dos exames 
e documentos dispostos no 
Protocolo Clínico e Diretri-
zes Terapêuticas.

Ainda de acordo com We-
nia Brito, a distribuição dos 
medicamentos cumpre um 
calendário mensal para aten-
dimento da sede na capital, 
e em 12 gerências regionais 
de saúde. São eles: o Centro 
de Referência em Esclerose 
Múltipla situado na Funad, a 
unidade situada no Ipep para 
pacientes transplantados e 
pessoas com doença renais 
crônicas. Também tem a  uni-
dade de Hepatites Virais situ-
ada no Hospital de Doenças 
Infectocontagiosas Clemen-
tino Fraga. “Além das gerên-
cias, existem nove farmácias 
do Cedmex descentralizadas 
em nove municípios da Para-
íba (Santa Rita, Conde, Sobra-
do, Mari, São Bento, Uiraúna, 
Bayeux, Dona Inês e Sapé)”, 
informou.

Ela explicou também que 
nesse período de pandemia o 
Ministério da Saúde permitiu 
que até o dia 31 de dezembro, 
algumas regras comumente 
realizadas no tocante à exe-
cução do Ceaf fossem flexi-
bilizadas em virtude de de-
claração do encerramento da 

Saiba como ter direito aos medicamentos 
distribuídos gratuitamente pelo Cedmex

saúDe

José Alves 

zavieira2@gmail.com

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor, que está rea-
lizando fiscalização no co-
mércio da capital desde a 
manhã de ontem, autuou 
duas lojas. A inspeção está 
verificando o cumprimento 
da Lei Estadual 10.859/2017 
que prevê a obrigatoriedade 
de informações de valores e 
de produtos que estarão em 
promoção durante a Black 
Friday com antecedência de 
pelo menos dois dias antes 
da data oficial da megapro-
moção, que este ano ocorre 
amanhã momento em que o 
Procon-JP realiza operação 
durante todo o dia.

De acordo com a legis-
lação estadual, o consumi-
dor deve ser informado so-
bre o preço real do produto 
e o valor após a aplicação do 
desconto quando se tratar 
da promoção Black Friday, 
seja em loja física ou virtual. 

A lei também prevê 
que essas regras valem 
para qualquer dia do ano 
que traga o rótulo da ação 
promocional Black Friday. 
Rougger Guerra pontua 
que, nesses dois dias an-
tes da Black Friday, a Lei 
10.859/2017 será fiscaliza-
da, mas o Procon-JP estará 
a postos amanhã para ins-
pecionar outras questões 
como a chamada maquia-
gem nos preços e cobran-
ças irregulares no cartão 
de crédito.

Monitoramento
O Procon-JP está moni-

torando os preços de 347 
produtos em 11 lojas físicas 
da capital coletados duran-
te três semanas para com-
paração amanhã, data ofi-
cial da megapromoção, 
através de três pesquisas 
específicas para o Black Fri-
day para evitar algum tipo 
de abusividade. “Vale sa-
lientar que os preços moni-
torados são os artigos mais 
procurados durante a pro-
moção”, salienta o secre-
tário.

Penalidades 
Os estabelecimentos co-

merciais que foram flagra-
dos praticando as irregula-
ridades, tanto as previstas 
pela legislação estadual 
quanto pelo Código de De-
fesa do Consumidor (CDC) 
estão sujeitos a sanções 
como multas e terão 10 dias 
para procederem a defesa 
perante o Procon-JP.

Procon-JP autua lojas 
durante fiscalização

blaCk friDay

Fotos: Roberto Guedes

“O Ceaf é 
composto por 174 
medicamentos 
indicados para 
fases evolutivas de 
doenças e o prazo 
para entrega varia 
de 30 a 90 dias

Wenia Brito

Emergência de Saúde Públi-
ca de Importância Nacional 
(Espin).

Durante esse período, 
foi permitido que o usuário 
apresentasse no modelo anti-
go (até 3 competências). Que 
as adequações posológicas 
(sem alteração de CID-10 ou 
medicamento) pudessem ser 
realizadas somente com pres-
crição médica, sem a necessi-
dade de apresentação.  

Também foi permitido a 
possibilidade de envio da re-
ceita médica, por meio ele-
trônico, por prescritores e 
pacientes, nos casos de re-
novação da continuidade 
do tratamento. Bem como a 
suspensão da presença obri-
gatória do paciente para a 
solicitação do tratamento, 

permitindo que um repre-
sentante legal do paciente 
pudesse realizar o processo.

Wenia Brito informou que 
desde 30 de março de 2022, o 
Cedmex de João Pessoa pas-
sou a ter um novo horário de 
funcionamento, antecipando 
o início do horário de atendi-
mento, passando a funcionar 
das 7h às 15h para entrega de 
fichas, sem fechamento para 
horário de almoço.

Ela informou também 
que para maiores detalhes de 
quais doenças são tratadas e 
quais medicamentos são dis-
ponibilizados no tratamen-
to específico de cada doença, 
o interessado também deve 
acessar o Portal da Cidada-
nia do Governo da Paraíba e 
buscar as abas doenças por 
patologias do Cedmex. So-
bre o fornecimento dos me-
dicamentos, ela disse que to-
dos são organizados numa 
lógica de grupos vinculados 
com suas devidas responsa-
bilidades previamente deter-
minadas.

“Há medicamentos que 
são adquiridos e distribuídos 
pelo Ministério da Saúde, ou-
tros que são adquiridos pelo 
estado da Paraíba e financia-
dos pelo Ministério da Saú-
de e outros que são de res-
ponsabilidade de aquisição 
do ente municipal. A depen-
der de qual grupo de finan-
ciamento, de modo geral, o 
prazo para entrega varia en-
tre 30 a 90 dias”, revelou.

Atendimentos do  
Procon-JP:

• Sede: Avenida Pedro I,         
473, Tambiá

• Telefone para orientação 
e dúvidas: 0800-083-2015

• Whatsapp:  
(83) 98665-0179

Saiba mais



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2022       7EDIÇÃO: Cardoso Filho
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Paraíba

Dois homens e uma mulher entram em loja, rendem funcionárias e clientes e levam grande quantidade de joias

Assalto causa prejuízo de R$ 500 mil
roubo na capital

Agentes da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
prenderam na tarde de ontem 
um dos suspeitos de partici-
pação no assalto a distribui-
dora de joias de pratas puras, 
localizada no centro de João 
Pessoa, causando um prejuí-
zo de aproximadamente R$ 
500 mil. 

A prisão aconteceu na ci-
dade de Bayeux quando o 
suspeito indicou onde pode-
riam estar o outro homem e 
uma mulher que teriam par-
ticipado do roubo. Ele disse 

que o casal estaria escondi-
do na comunidade Rabo da 
Gata, em Cabedelo, mas o ca-
sal não foi encontrado, no en-
tanto, os policiais localizaram 
a arma usada no assalto e co-
letes balísticos. 

O delegado João Paulo 
Amazonas disse que o casal 
que está foragido já foi iden-
tificado e que o preso é rein-
cidente na prática crimino-
sa, inclusive havia rompido 
a tornozeleira eletrônica. “Já 
comunicamos ao sistema pe-
nitenciário sobre a prisão e o 

rompimento do equipamen-
to”, disse.

João Paulo informou ain-
da que a mulher flagrada 
pode ser a mesma que teria 
participado de um assalto a 
um posto de combustível em 
João Pessoa. “Foi importante 
a participação da população 
através do Disque Denúncia 
(197) e também as imagens de 
câmeras da loja que mostram 
a ação dos criminosos. Espe-
ramos encontrar os outros as-
saltantes o mais rápido possí-
vel”, pontuou. Os três entraram na loja, de cara limpa, um deles armado, e se apoderaram das joias
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O Tribunal do Júri das Co-
marcas de Campina Grande e 
Piancó condenaram dois ho-
mens por terem assassinado 
mulheres. As sessões foram 
realizadas nessa terça-feira 
(22) e um dos réus está preso 
em Presidente Venceslau, em 
São Paulo, desde fevereiro de 
2020, para onde teria fugido 
logo após o crime.

Em Campina Grande, 
Helmute Damião Ferreira, 
de 21 anos, foi condenado a 
18 anos e quatro meses de 

prisão pelo assassinato da 
professora de capoeira Cris-
tiane Soares, “Cris Nagô”, 
em sessão presidida pela juí-
za Thana Michelle Carnei-
ro Rodrigues. Na defesa de 
“Mamute” atuaram os ad-
vogados Walber Fernandes 
e Adriely Alves. O ministé-
rio público foi representado 
pelo promotor Osvaldo Bar-
bosa. A sessão durou cerca 
de 10 horas.

O julgamento foi por vi-
deoconferência e realizado 

no 1o Tribunal do Júri no Fó-
rum Affonso Campos, em 
Campina Grande, pois o 
réu está preso em São Pau-
lo, onde responde por ou-
tro crime.

Consta da denúncia do 
Ministério Público que “Ma-
mute”, como ele é conhecido, 
era ex-aluno da vítima e a 
matou por de ter sido excluí-
do do grupo, conforme le-
vantamentos da Polícia Civil. 
Ele estava preso em São Pau-
lo desde fevereiro, por outro 

crime, segundo informou 
na época o delegado Cristia-
no Brito.

A capoeirista foi assassi-
nada a tiros no dia 1o de fe-
vereiro do ano passado, den-
tro do Parque Liberdade, em 
Campina Grande. “Cris” es-
tava dando aula quando um 
homem se aproximou e efe-
tuou cinco tiros, que atingi-
ram rosto e cabeça. O assassi-
no usava um casaco, chegou 
ao Parque, perguntou por 
“Cris”. Quando a capoeirista 

chegou, a uma das tendas, ele 
por ela, sacou de um revól-
ver e disparou. Em seguida 
“Marmute” fugiu a pé e do 
lado de fora pegou um mo-
totaxista.

Piancó
Na Comarca de Piancó, o 

Tribunal do Júri, condenou 
Antônio José a 24 anos e oito 
meses de prisão por matar 
Damiana Maceno de Araújo, 
de 25 anos. O réu foi senten-
ciado por homicídio qualifi-

cado por motivo fútil. Antô-
nio vai cumprir a pena em 
regime fechado.

Damiana foi assassina-
da na noite de 29 de maio de 
2021, nas proximidades da 
rodoviária, Centro de Pian-
có. O homem discutiu com 
a mulher, foi em casa, pegou 
uma faca, retornou ao local e 
desferiu vários golpes nela. 
Toda a ação foi registrada por 
populares que estavam no lo-
cal. Ninguém impediu a con-
sumação do crime.

Acusados de matar mulheres são condenados na Paraíba
justiça

Policiais da Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes 
da capital realizaram nes-
sa terça-feira (22) mais uma 
ação de combate ao tráfico 
de drogas, dessa vez no bair-
ro Costa e Silva, na localida-
de conhecida como “Taipa”, 
em João Pessoa

Na ocasião foram apreen-
didos cerca de 12kg de maco-
nha, vários pinos utilizados 
no acondicionamento de co-
caína em apresentação típica 
para a venda ao consumidor 
final, uma prensa hidráuli-
ca para manufaturar drogas 
em tabletes, balanças de pre-
cisão e um veículo que esta-
va sendo utilizado para dis-
tribuir o ilícito.

Um homem, de identida-
de não revelada, responsável 
pela distribuição da droga, foi 
preso em flagrante quando 
realizava mais uma entrega.

As investigações conti-

Polícia Civil realiza ação 
e apreende várias drogas

tráfico
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Uma prensa 
hidráulica 
utilizada para 
manufaturar 
drogas em 
tabletes foi 
apreendida 
na casa junto 
com maconha 
e um veículo

nuarão no sentido de identi-
ficar e responsabilizar o pro-
prietário das drogas e demais 
envolvidos nesse núcleo tra-
ficante.

Essa é a segunda prisão 
em flagrante realizada pela 
DRE só essa semana confir-
mando que a unidade segue 
firme no propósito de repres-
são ao tráfico.
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Um homem foi preso, responsável pela guarda do local

A ação rápida do moto-
rista de um ônibus que fa-
zia a linha Alhandra-João 
Pessoa evitou uma tragédia, 
após perceber que o veícu-
lo estava pegando fogo, pa-
rou o transporte e mandou 
os cerca de trinta passagei-
ros descerem. O fogo foi de-
belado pelo Corpo de Bom-
beiros, mas o ônibus ficou 
totalmente destruído.

O fato aconteceu por vol-
ta das 6h de ontem, na Aveni-
da Cruz das Armas, em João 
Pessoa, em frente onde fun-
cionava a Maternidade Frei 
Damião. O incêndio atingiu 
a rede elétrica provocando a 
falta de energia nos prédios 
próximos. Um posto de abas-
tecimento de combustíveis 
fica próximo ao local.

O motorista do coletivo 

Fogo destrói ônibus em Cruz das Armas
na capital

O veículo ficou completamente destruído pelo fogo
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Um grupo responsável 
por assaltos a veículos de 
luxo e camionetes foi pre-
so na manhã de ontem na 
cidade de Mataraca, Lito-
ral Norte da Paraíba, divisa 
com o Estado do Rio Gran-
de do Norte. A Operação 
Divisa, realizada pela Polí-
cia Civil, contou com apoio 
da Polícia Militar.

Segundo Sylvio Rabello, 
delegado seccional de Ma-
manguape, e Cristiane Me-
deiros, delegada de Mata-
raca, quatro pessoas foram 
presas, além da apreensão 
de drogas e arma de fogo. 
“Esse pessoal assaltava 
principalmente veículos va-

liosos e os levava para o Rio 
Grande do Norte. Mais de 
10 veículos foram levados no 
período de dois meses, sen-
do que a maioria já foi recu-
perado”, destacou Rabelo.

“A operação desenca-
deada demonstrou a efeti-
vidade do trabalho investi-
gativo quanto à ação dessa 
quadrilha de assaltantes de 
veículos na busca incessan-
te para redução de condutas 
criminosas dessa nature-
za em Mataraca”, ressaltou 
Cristiane Medeiros. 

Os presos foram levados 
à Central de Polícia de Ma-
manguape e transferidos 
pra a cadeia pública local.

Grupo é preso suspeito 
de roubos em Mataraca

carros de luxo

Agentes da Polícia Fe-
deral cumpriram na ma-
nhã de ontem dois manda-
dos de busca e apreensão, 
em imóveis, na cidade de 
Patos, no Sertão do estado. 
Não houve prisão. 

A Operação Syrus foi 
deflagrada com o objeti-
vo de colher provas para 
os autos de Inquérito Poli-
cial em trâmite na Delega-
cia de Repressão a Crimes 
Previdenciários, da Supe-
rintendência Regional de 
Polícia Federal na Paraíba.

Segundo o delegado 
Derly Brasileira, da Dele-
gacia da PF, o prejuízo es-
timado aos cofres da Se-

guridade Social é de R$ 
2.747.742,50, enquanto que 
o prejuízo evitado com a 
suspensão dos benefícios 
é de R$ 2.132.371,51.

As investigações fo-
ram iniciadas em 29 de ju-
lho de 2020 e são voltadas 
para investigar esquema 
de recebimento indevido 
de benefícios assistenciais 
(BPC/LOAS) e previden-
ciários com uso de docu-
mentos falsos por ocasião 
de requerimento /conces-
são /manutenção desses 
benefícios no Sertão pa-
raibano, condutas encon-
tradas no art. 171, § 3º, do 
Código Penal Brasileiro.

PF apura recebimento 
indevido de benefício

em patos

intermunicipal, que não se 
identificou, disse que era a 
primeira viagem de Alhan-
dra para João Pessoa e quan-
do chegava no local onde 
ocorreu o incêndio o volan-
te ficou duro e travou, e logo 
em seguida começou o fogo. 
“Parei e mandei os passagei-
ros descerem. Graças a Deus 
ninguém ficou ferido”, disse. 
Todos saíram pela traseira. 
A empresa do coletivo man-
dou outro ônibus para o lo-
cal, com o objetivo de trans-
portar os passageiros.

O real motivo das causas 
do incêndio ainda não foi 
identificado. O motorista dis-
se que trabalha na profissão 
há dez anos. a concessionária 
de energia elétrica esteve no 
local para fazer restabelecer 
o fornecimento.
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Na hora da faxina, vale 
quase tudo em prol da limpe-
za e da sensação de paz que 
uma casa cheirosa proporcio-
na. Contudo, é necessário ter 
atenção e cuidado na hora de 
escolher os produtos ou inte-
rações utilizados na hora da 
limpeza, pois componentes 
químicos nocivos para a saú-
de podem estar presentes na 
mistura e o resultado pode 
ser a saúde indo para o ralo.

De acordo com Welling-
ton Lyra, químico e secretá-
rio do Conselho Regional de 
Química da 19ª Região, o vi-
nagre possui ácido acético, 
a água sanitária tem hipo-
clorito de sódio, no álcool hi-
dratado ou em gel tem o eta-
nol, a água oxigenada tem o 
peróxido de hidrogênio e os 
desinfetantes podem conter 
amônia, por exemplo. “To-
dos estes produtos são noci-
vos para a saúde em caso de 
acidentes envolvendo inges-
tão, contato com os olhos ou 
vias respiratórias”, explicou.

Um dos grandes perigos 
também é utilizar determina-
do produto de limpeza para 
situações às quais ele não é in-
dicado. “Os produtos de lim-
peza são desenvolvidos para 
serem utilizados isoladamen-

Os cuidados valem para a inalação, ingestão e contatos diretos com a pele; o perigo é real em todos os casos

Produtos podem gerar riscos à saúde
atenção na hora da faxina

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com
te, isto é, não foram projeta-
dos para serem usados em 
conjunto”, alertou Lyra.

Professora da Universida-
de Federal do Rio Grande do 
Norte e fisioterapeuta, Julia-
na Abath ressalta que essas 
interações podem causar di-
versos problemas para a saú-
de. “Tanto pela inalação, que 
pode gerar problemas a cur-
to prazo, mas também a lon-
go prazo, como também pelo 
contato com a pele”, disse. 

A profissional de saúde, 
que também é consumido-
ra, enfatiza que em casos de 
intoxicação e acidente com 
qualquer tipo de produto o 
primeiro passo é lavar com 
água corrente e, em seguida, 
não utilizar nenhum medi-
camento ou receita caseira a 
fim de evitar interações quí-
micas. Com isso, a depender 
da gravidade do caso, a reco-
mendação é procurar um es-
pecialista para tomar as me-
didas necessárias.

A exposição aos químicos 
dos produtos pode acontecer 
diretamente, na aplicação de-
les quando não há a utilização 
de equipamentos de prote-
ção como luvas, aventais, tou-
cas, óculos de segurança, en-
tre outros. Portanto, é preciso 
que as instruções de cada fa-
bricante sejam seguidas à ris-
ca e também outras práticas 

limpeza da área pode ser feita 
sem maiores preocupações”, 
orientou Wellington Lyra.

O médico, Elton Lima, que 
atua no Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga e Hospital 
Napoleão Laureano, comple-
ta as recomendações em re-
lação à exposição a esses quí-
micos. “Se a exposição for em 
mucosas, deve-se lavar abun-
dantemente o local. Se for um 
caso de ingestão, procurar 
imediatamente um serviço 
médico de urgência para que 
sejam tomadas as devidas 
providências. Vale ressaltar 
que, indecentemente da for-
ma de intoxicação, o médico 
sempre deve ser procurado 
para melhor avaliar os riscos”, 
esclareceu.

Os riscos são variados e 
também dependem do tipo 
de produto em questão. “Se 
for um agente de efeito anes-
tésico, o dano causado será 
no sistema nervoso central, 
indo desde um simples des-
maio até o coma. Caso seja 
um agente asfixiante, o pul-
mão será o órgão afetado, 
podendo levar a pessoa a 
desenvolver problemas res-
piratórios a curto, médio e 
longo prazo. Caso seja um 
agente irritante, a pessoa po-
derá desenvolver problemas 
na pele, por exemplo”, expli-
cou Elton Lima.

Misturas inadequadas e exposição aos produtos sem proteção pode trazer danos à saúde

sejam adotadas como a aber-
tura de portas e janelas du-
rante a aplicação.

O cuidado com o armaze-
namento correto também é 

fundamental, prevenindo, in-
clusive, acidentes domésticos. 
“De forma geral deve-se uti-
lizar locais secos, arejados e à 
temperatura ambiente. Tam-

bém deve-se evitar armaze-
nar mais de um produto de 
limpeza diferente numa mes-
ma prateleira. Em caso de va-
zamentos destes produtos, a 

“A regra aqui é clara: toda 
e qualquer mistura de dife-
rentes produtos de limpeza 
deve ser evitada a todo custo. 
Essas misturas podem causar 
intoxicação por inalação, irri-
tação das vias respiratórias, 
olhos e pele”, reiterou Wellin-
gton Lyra. 

O químico alerta que as 
misturas de produtos de lim-
peza com outros produtos, 
a exemplo de vinagre ou bi-
carbonato de sódio podem 
causar reações químicas com 
formação de substâncias in-
desejadas e perigosas. Segue 
abaixo alguns riscos:

• Mistura de água sani-
tária com detergentes: pro-
duzem as cloraminas. Estas 
substâncias provocam infec-
ções das vias respiratórias e 
queimaduras na pele.

• Mistura de água sanitá-
ria com vinagre: produz o gás 
cloro altamente irritante e ve-
nenoso. Este mesmo gás já foi 
usado como arma química na 
Primeira Guerra Mundial.

• Mistura de vinagre com 
água oxigenada: produz o áci-
do peracético causando irrita-
ção na pele, olhos e vias res-
piratórias.

• Mistura de água sanitá-

ria com álcool: pode produzir 
ácido muriático ou formol ou 
gás cloro ou clorofórmio de-
pendendo das condições am-
bientes. Todas estas substân-
cias são tóxicas para a pele, 
olhos e vias respiratórias.

• Mistura de vinagre com 
bicarbonato de sódio: produz 
gás carbônico. 

Se a mistura é feita em re-
cipiente fechado, pode haver 
o risco de explosão. Se feita 
em ambientes fechados, o gás 
carbônico pode ser asfixiante.

Juliana Abath comenta 
que não se sente segura em 
realizar quaisquer misturas 

relacionadas a esses tipos 
de produtos, pois pode ha-
ver tanto anulação de efeito 
entre eles quanto, “na pior 
das hipóteses, ter um efei-
to adverso. 

Eu já vi situações de pro-
vocarem até pequenas ex-
plosões essas interações 
químicas de alguns produ-
tos que não devem ser mis-
turados”, observou. 

Ou seja, é fundamental 
que haja atenção, cuidado e 
responsabilidade para ga-
rantir que, na hora da faxi-
na, a única coisa afetada seja 
a sujeira.

Receitas caseiras provocam intoxicações e outros danos ao corpo

Wellington Lyra ensina: qualquer mistura de produtos deve ser evitada

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Freepik

O projeto Circulador Cul-
tural, realizado pela Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope), está de volta a par-
tir do próximo domingo (27), 
às 16h, no Centro Cultural 
Casa da Pólvora. E o retor-
no acontece em grande estilo 
com as participações do Gru-
po Muntchako, do Distrito 
Federal, e da DJ Lane Frontt. 
As atrações prometem fazer 
o público dançar com seus 
ritmos variados.

 “Com o show do Munt-
chako, estamos voltando às 
atividades na Casa da Pól-
vora, que é um equipamen-
to preciosíssimo da Prefei-
tura de João Pessoa. Sempre 
estamos mantendo lá sho-
ws, exposições, apresenta-
ções de culturas populares, 
e nós voltamos com esse gru-
po que tem uma vitalida-
de, uma força musical mui-
to grande”, observa o diretor 
executivo da Funjope, Mar-
cus Alves.

 Ele diz que a Fundação 
trabalha o conceito de que 
na Casa da Pólvora devem 
ser apresentados à cidade 
elementos sonoros e cultu-
rais que sejam capazes de 
mostrar a força da cultura 
contemporânea na sua cria-
tividade e expressividade ar-
tística.

 Segundo Marcus, o 
Muntchako se enquadra exa-
tamente nesse ambiente de 
criatividade. “É uma ban-
da que trabalha com hibri-
dismos musicais e culturais 
muito fortes, juntando ex-
periências sonoras da Amé-
rica do Sul, da África, Brasil 
e Nigéria. Tem um hibrismo 
cultural muito intenso nisso 
que nós valorizamos. Acho 
que vai ser um show mui-
to bonito e muito significati-
vo na volta das nossas ativi-
dades na Casa da Pólvora”, 
acrescenta. A DJ Lane Frontt, 
conforme emendou Marcus 
Alves, é parte dos artistas 

criativos que traz essa linha-
gem renovadora da arte e da 
cultura da cidade.

 
“Vai bombar”

Ana Maia, que coordena 
a Casa da Pólvora, afirma 
que o local vai contar com 
uma banda que possui um 
trabalho em nível interna-
cional. Ela comenta que o pú-
blico poderá contar com um 
espetáculo musical de gran-
deza, graças à sensibilidade 
dos que fazem a gestão da 
Funjope.

 “Mais uma vez, a Casa 
da Pólvora vai bombar. Que 
todos sejam bem-vindos. 
Nosso espaço é acolhedor e 
essa é sempre uma preocu-
pação da equipe. Por isso, to-
dos os eventos são um suces-
so”, comemora.

Muntchako
O grupo Muntchako vai 

apresentar uma mistura de 
Fela Kuti e Luiz Gonzaga 

através do projeto “Fela dum 
Gonzaga”, cujo álbum será 
lançado em 2023, mesclan-
do baião e afrobeat. O trio 
traz a música instrumental 
brasileira contemporânea de 
pista, tem o paraibano Ma-
caxeira Acioli na formação 
e já lançou os singles ‘Pago-
de Russo’ e ‘Waka Morena’. 
A produção local é da Toroh.

“A gente está muito feliz 
de estar na estrada levando 
o show ‘Fela dum Gonzaga’ 
para várias cidades do Bra-
sil, misturando Fela Kuti e 
Luiz Gonzaga, essas duas 
grandes entidades da músi-
ca universal”, destaca Maca-
xeira Acioli.

Ele diz estar muito feliz 
em poder fazer esse laço do 
Rei do Baião com a Paraíba. 
“Eu, que sou nordestino, pa-
raibano de Campina Gran-
de, estou retornando para 
casa com uma alegria imen-
sa de rever os amigos, olhar 
nos olhos e celebrar a vida. 

Circulador Cultural retorna no próximo domingo
na casa da pólvora

Os usuários do Departa-
mento Estadual de Trânsito da 
Paraíba (Detran-PB), em Cam-
pina Grande, passaram a con-
tar com um novo local de aten-
dimento. Trata-se do Posto de 
Trânsito instalado na Casa da 
Cidadania, reaberto pela di-
retora de Operações do órgão, 
Roberta Neiva, na  manhã de 
ontem.

 Segundo ela, essa ação re-
presenta a ampliação dos ser-
viços do Detran em Campi-
na Grande, para proporcionar 
mais conforto à população. “O 
usuário merece o conforto de 
escolher o melhor local para 
atendimento. Aqui vai funcio-
nar todo o serviço de habilita-
ção, que já existia e está sendo 
retomado neste momento. Es-
tamos fazendo essa readapta-
ção, para que o usuário tenha 
mais conforto e mais agilida-
de nas demandas do Detran”, 
enfatizou. 

 O posto recém-reaber-
to funciona das 7h30 às 17h, 
seguindo o horário da Casa 
da Cidadania. “É necessário o 
agendamento, principalmen-
te para que o usuário tenha 
o conforto de ser atendido no 
horário estabelecido, para evi-
tar aglomeração e evitar aguar-
dar de forma inadequada. O 
agendamento é bem simples. 
O usuário vai no site do Detran 
e escolhe o local onde quer ser 
atendido. Aqui pode ser no sho-
pping Luiza Motta, na sede da 
1ª Ciretran ou na Casa da Cida-
dania”, lembrou Roberta Neiva.  

 A diretora de Operações 
do Detran-PB acrescentou que 
está sendo realizada uma re-
visão geral nas ações do órgão 
em Campina Grande e anun-
ciou um leilão de veículos nos 
dias 26 e 27 de dezembro, com 
mais de mil lotes, a fim de re-
gularizar e organizar o pátio 
da 1ª Ciretran. 

Detran-PB reabre posto da 
Casa da Cidadania de CG

ampliação dos serviços
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Com foco no resgate e 
preservação da me-
mória do cinema na-
cional e em produções 

atuais que fazem um panorama 
da música brasileira em suas vá-
rias vertentes, a 17ª edição do Fest 
Aruanda do Audiovisual Brasi-
leiro anunciou, na manhã de on-
tem, a programação oficial do 
evento. Marcado para ocorrer en-
tre os dias 1° e 7 de dezembro, na 
rede Cinépolis do Manaíra Sho-
pping, em João Pessoa, o festival 
é o mais importante do calendá-
rio do estado e vai projetar ho-
menagens a clássicos do cinema 
nacional, além de contar, através 
de várias produções, a trajetória 
da trilha sonora do país com fil-
mes que falam sobre Lupicínio 
Rodrigues, Belchior, Gal Costa, 
Beth Carvalho, Fausto Fawcett e 
Chico Science.

“Fazemos este ano um pas-
seio musical muito importan-
te, convidativo e sedutor que vai 
encher os olhos do público. Esse 
é um viés do festival, uma mar-
ca desta edição, com tantos per-
sonagens díspares, mas ao mes-
mo tempo convergentes porque 
dialogam entre si. A vinda, por 
exemplo, do Fausto Fawcett vai 
ser algo especial para o Aruanda, 
assim como a Mesa que vai deba-
ter o documentário Fausto Fawcett 
na Cabeça”, destacou o produtor 
executivo do festival, o cineas-
ta Lúcio Vilar durante a coletiva 

de imprensa transmitida de for-
ma virtual direto da Sala Vladi-
mir Carvalho, no Centro Cultural 
Energisa, em João Pessoa.

A noite de abertura da próxi-
ma quinta-feira (1°) será dedicada 
inteiramente a homenagens, a co-
meçar pelos tributos póstumos ao 
jornalista, poeta e cineasta Juran-
dy Moura, e também ao professor, 
encenador e cineasta Eliézer Ro-
lim. Dessa forma, o primeiro filme 
a ser exibido será o documentário 

A vida simples de Jurandy Moura, 
de Lúcio Vilar e Marcus Vilar, se-
guido do teaser do curta Meu pai, 
Eliézer Rolim, de Minna Miná, fi-
lha do artista cajazeirense morto 
no início do ano em decorrência 

da Covid-19. A solenidade pros-
segue com uma das estrelas da 
noite: Zezé Motta estará presen-
te para receber uma homenagem 
que será concluída com uma ses-
são especial de Xica da Silva, clás-
sico longa de 1976, dirigido por 
Cacá Diegues.

Já no dia 5, o outro nome de 
projeção nacional a ser homena-
geado pela carreira será o do can-
tor e ator Toni Tornado. Na oca-
sião, será exibido Quilombo (1984), 
outro longa de Cacá Diegues, que 
é estrelado pelo cantor de ‘BR-3’ (e 
também Zezé Mota). Somam-se a 
essas reverências a entrega de tro-
féus aos paraibanos Zezita Matos 
e Fernando Teixeira pelos 80 anos 
de vida dedicados às artes cêni-
cas do país.

Uma tradição do Aruanda são 
os filmes musicais e a programa-
ção abre espaço ainda para home-
nagear Belchior no encerramento 
do festival com o documentário 
Belchior: Apenas um Coração Selva-
gem (2022), longa de Natália Dias 
e Camilo Cavalcanti; a canto-
ra Gal Costa através do filme Os 
Doces Bárbaros (1976), de Jom Tob 
Azulay; e também com exibição 
de trecho do filme documental 
Festival Phono 73 (1973), de Guga 
de Oliveira.

Competição
São duas as mostras competi-

tivas: Sob o Céu Nordestino, com 
cinco longas produzidos exclusi-
vamente nesta região do Brasil, 
e a Mostra Nacional, com outros 
filmes de todo o país. Na compe-

titiva nordestina estão as ficções 
Fim de Semana no Paraíso Selvagem 
(PE), de Severino; Pequenos Guer-
reiros (CE), de Bárbara Cariry; Pa-
terno (PE), de Marcelo Lordello; e 
os documentários Manguebit (PE), 
de Jura Capela; e Cordelina (PB), de 
Jaime Guimarães.

O curador do Fest Aruanda, 
Amilton Pinheiro, destaca a for-
ça de Pernambuco nesta mostra, 
que também revela uma força 
dos road movies e mais uma vez 
dos filmes sobre música. “Esta-
mos fechando um ciclo depois 
de, desde 2018, termos um gover-
no de extrema-direita no país. A 
mostra traz filmes fortes que fa-
lam do Brasil violento e em ci-
são, mas também um pouco des-
se Brasil esperançoso, que a gente 
espera que se restaure. Os filmes 
tratam de uma esperança, mas 
que ao mesmo tempo denunciam 
um país em fratura social”, res-
salta Pinheiro.

Entre os longas da competiti-
va nacional não há nenhum diri-
gido por mulheres. Quem abre a 
sessão é mais uma produção per-
nambucana, mas de diretor pa-
raibano, Bia, de Taciano Valério, 
que será seguido por: Pérola, de 
Murilo Benício; Propriedade, de 
Daniel Bandeira; Fausto Fawcett 
na Cabeça, de Victor Lopes; Andan-
ças – Os Encontros e as Memórias 
de Beth Carvalho, de Pedro Bronz; 
e Lupicínio Rodrigues – Confissões 
de um Sofredor, de Alfredo Ma-
nevy. São seis produções: as três 
primeiras são ficções e as três úl-
timas, documentários, que serão 

analisados por um júri presidido 
este ano pelo cineasta e pesqui-
sador mineiro Joel Zito Araújo.

A concorrência é grande en-
tre os curtas-metragens, que 
costumam desafiar mais as lin-
guagens e as narrativas cine-
matográficas. São 21 títulos, dos 
quais 12 são paraibanos, seguido 
por cinco de São Paulo, segundo 
estado a emplacar mais produ-
ções nesta categoria.

Entre os do estado estão: A Es-
pera, de Ana Célia Gomes; A Pra-
ça do Joás, de Gutenberg Pequeno; 
Anjos Cingidos, de Laércio Filho 
e Maria Tereza Azevedo; Aratu, 
de Firmino de Almeida; Calunga 
Maior, de Thiago Costa; Déjà-Vu, 
de Carlos Mosca; Desejo e Neces-
sidade, de Milso Roberto; Era Uma 
Noite de São João, de Bruna Velden; 
Não Existe Pôr do Sol, de Janaína 
Lacerda; O Rebanho de Quincas, de 
Hipolito Lucena e Rebeca Sou-
sa; Rendeiros, de Romero Sousa; 
e Sangue por Sangue, de Ian Abê e 
Rodolpho de Barros.

Fotos: Divulgação

Mostra Nacional terá as ficções ‘Pérola’, ‘Bia’ e ‘Propriedade’; e os documentários ‘Andanças – Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho’, ‘Lupicínio Rodrigues – Confissões de um Sofredor’ e ‘Fausto Fawcett na Cabeça’

Festival audiovisual, que vai acontecer no começo do próximo mês, em 
João Pessoa, anunciou a programação oficial da sua 17a edição, com 

destaque para o cenário musical brasileiro

Fest Aruanda com foco na 
preservação da memória

Cinema

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial do evento

Outro nome 
consagrado do 
cinema, Zezé 
Motta estará 
presente para 
receber uma 
homenagem que 
será concluída 
com uma sessão 
especial de 
‘Xica da Silva’

Um nome 
de projeção 

nacional a ser 
homenageado 
pela carreira 

será o do cantor 
e ator Toni 

Tornado: na 
ocasião, será 

exibido o longa 
‘Quilombo’

“Fazemos este 
ano um passeio 
musical muito 
importante, 
convidativo e 
sedutor que vai 
encher os olhos 
do público. Esse 
é um viés do 
festival, uma 
marca desta 
edição

Lúcio Vilar

Fotos: Reprodução
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Artigo

Para os meus alunos de Teoria do Tex-
to Poético

O itinerário percorrido por José, 
quarto livro de poemas de autoria de 
Carlos Drummond de Andrade, exibe 
um roteiro tão curioso quanto prosaico 
em sua comum formulação identitária. 
Publicado no ano de 1942, José não apa-
rece numa publicação autônoma, como 
costuma ocorrer com todo livro que in-
tegra certo sistema literário, antes vem, 
digamos, pegando carona nas três pro-
duções líricas anteriores do grande poe-
ta itabirano, que já ocupava lugar de 
relevo no universo poético nacional. Al-
guma Poesia, Brejo das Almas e Sentimento 
do Mundo já eram suficientes, pela qua-
lidade estética que ostentavam, para re-
ferencializar, em alto relevo, a figura de 
Drummond nos quadros da poesia bra-
sileira moderna.

José, conforme sinalizado, apare-
ce numa reunião dos três primeiros li-
vros do imenso poeta mineiro; reunião 
essa intitulada Poesias. Além desse fator 
distintivamente curioso, avulta como 
igualmente digno de nota, o indisfarçá-
vel prosaísmo do título: José, nome co-
mum, popular, sumamente universal 
em seu genérico alcance. Nada de pom-
pa, nenhum vestígio de solenidade to-
nal ou de elevação retórica, antes o co-
núbio discreto de 12 poemas, distintos 
do ponto de vista de sua organização 
formal, com conteúdos substancialmen-
te sinalizadores das densas e assimé-
tricas relações travadas pelo homem 
com o meio circundante, com a socie-
dade na qual ele está inserido; e com a 
qual procura interagir em conúbios fre-
quentemente disfóricos. A ênfase, posta 
em cena, pelo desencantado poeta mi-
neiro recai sobre as cenas e cenários de 
uma cidade tão moderna quanto desu-
mana em suas diversificadas e traumá-
ticas vivências, sobretudo, para quem, 
como o criador de Claro Enigma, tinha as 
suas raízes existenciais fincadas no ter-
ritório mais diminuto da cidade peque-
na, com as suas particularíssimas idios-
sincrasias, sendo, indiscutivelmente, a 
mais significativa delas a que propicia-
va ao poeta a sensação de vivenciar sen-
sações de desamparo no grande centro, 
na cidade cosmopolita, na qual o ser hu-
mano se sente só mesmo quando se está 
no meio da multidão.

Conquanto fosse um ser congeni-
tamente gauche, para quem o mundo 
sempre se converteria numa pedra no 
meio do caminho, não há como negar 

que a saída da roça para a selva da cida-
de grande acentuaria, indiscutivelmen-
te, os conflitos entre o poeta e o mun-
do. É quando o poeta, ao fim e ao cabo, 
descobre que o seu coração não é maior 
que o mundo, porque nele não cabem 
nem as suas dores. É por esse prisma, o 
das problemáticas relações entre o ho-
mem e o mundo circundante; um mun-
do cercado de modernidade por todos 
os lados, que emerge a primeira gran-
de temática do livro José, emblemático e 
maduríssimo livro de poemas do gran-
de Drummond, uma verdadeira joia do 
lirismo nacional, no dizer do crítico li-
terário, José Guilherme Merquior. Refe-
rimo-nos à temática da solidão; solidão 
que tanto mais se agudiza quanto mais 
o ser, que por ela é afetado, mergulha 
fundo nos abismos das difíceis intera-
ções sociais. É o que se potencializa, em 
desconfortáveis, flagrantes e dolorosas 
constatações, como os que encontramos 
nos poemas: A Bruxa; O Boi; Palavras no 
Mar; Edifício Esplendor, nos quais, deso-
lado e sem saída possível, o homem vê-
se perdido no meio da multidão.

Em A Bruxa, por exemplo, poema de 
abertura do livro, o poeta vê-se só no 
meio de uma cidade de dois milhões 
de habitantes. Sem amigo e sem amor, 
que talvez fossem capazes de salvá-lo 
do aniquilamento de uma hora de an-
gústia incurável, o que resta ao poeta é 
a impotente confidência que se exala de 
um homem cercado de solidão por todos 
os lados. Em O Boi, que segue a mesma 
toada do poema anteriormente sinali-
zado, o campo e a cidade irmanam-se 
pelos laços do mesmo flagelo, o da soli-
dão. Se, no campo, a espacialidade domi-
nante corporifica-se no ermo profundo 
dos descampados numerosos e multi-
plicados, na cidade, conquanto cercado 
de “carros, trens, gritos”, índices semi-
nais do triunfante progresso, os homens, 
igualmente solitários, “torcem-se cala-
dos, sofrendo sem praga”. E, nem mes-
mo “se uma tempestade de amor caísse”, 
as mãos se uniriam e a vida seria salva, 
porque “o tempo é firme; e o boi é só”. 
Tempo esse que é destituído de trans-
cendência e teleologia, de acordo com a 
cética, não raro corrosiva, mundividên-
cia do grande poeta. “Tempo de maus 
poemas, alucinação e espera”, conforme 
os versos contundentes de “Nosso Tem-
po”, poema de A Rosa do Povo.

Em Palavras no mar, o encanto a que 
alude o poeta não passa de uma mera 
palavra, recolhida nas páginas de um li-
vro: “entre mil palavras inertes à espe-

ra”. Seria, talvez, o caso de dizermos que 
o triunfo da literatura é inversamente 
proporcional ao fracasso da vida. A ima-
gem dessas relações predatórias trava-
das entre o homem e a cidade mostra-se 
ainda mais ostensiva no belo e dolorido 
poema: Edifício Esplendor, no qual entre 
a utopia cultivada e a realidade concreta 
da vida ela é, com os seus indeléveis tra-
ços de modernização desumanizadora, 
há abismos reais e intransponíveis. No 
poema José, no qual há versos que já se 
incorporaram definitivamente ao ima-
ginário popular brasileiro, a inquietan-
te e retórica pergunta: E agora, José? tema 
musical imortalizado na voz de Paulo 
Diniz; tornou-se, de igual modo, fonte 
de inspiração para José Saramago, numa 
bela e reflexiva crônica enfeixada no li-
vro: A Bagagem do Viajante.

Seja como for, por qualquer ângu-
lo que seja o ângulo que o examine-
mos, o poema de Drummond ponti-
fica como a cartografia exata de um 
emparedamento radical, da completa 
ausência de saída para um ser humano 
que se vê cercado pelos mil e um im-
passes de que a vida é constituída; e, 
para os quais, o homem não encontra 
solução de espécie alguma, pois “Mi-
nas não há”; “o mar secou”;“as portas se 
cerraram”, “a noite esfriou”, “o dia não 
veio”, e até a morte, tantas vezes enca-
rada, em vários momentos da história 
literária, como mecanismo de evasão, 
aqui, na desencantada poética drum-
mondiana protagonizada por José, não 
há mais, não porque ela deixou de exis-
tir, mas sim porque não traz mais ne-
nhum lenitivo para o homem, dado 
que nem morrer é remédio, conforme 
assinala o poeta paraibano Hildeber-
to Barbosa Filho, no emblemático tí-
tulo do volume que reúne a sua quase 
completa produção poética.

Além da visceral e ontológica so-
lidão que preside todo o ser-fazer da 
gramática poética do livro José, Car-
los Drummond de Andrade incursio-
na, também, não com menos angústia, 
pelos porões da memória, pelos basti-
dores da casa paterna, da qual, em to-
nalidade assumidamente paródica, ele 
não sente saudades, indo, portanto, na 
contramão do saudosismo idealista que 
permeia o clássico poema: Meus oito 
anos, de Casimiro de Abreu. Por fim, em 
O lutador, o poeta mineiro exibe a cons-
ciência artesã acerca do ato-processo da 
criação literária, verdadeira Guerra sem 
Testemunhas, no dizer lúcido e metafó-
rico do grande escritor Osman Lins.

‘José’

Colunista colaborador

Logo de início, quando Jane Eyre se 
muda para a mansão de Thornfield, 
quando passa a viver e trabalhar para 

a família Rochester, de início, o romantismo 
paisagístico desenha as belezas do lugar, a 
imponência da arquitetura o que lhe causa 
certo deslumbramento diante do renovado e 
inusitado momento.

Mas os mistérios logo surgem à espreita. 
Aos poucos avolumam-se, revelando sinais 
intrigantes, aspectos curiosos no início, mas 
depois preocupantes e ameaçadores. Sons e 
gargalhadas que se escutam nas madrugadas, 
alguns eventos de natureza sobrenatural, 
intuições mediúnicas repentinas, surpresas 
que sucessivamente se aduzem recomendam 
acautelamento. 

Sem desanimar, Jane mostra-se sempre 
pronta ao enfrentamento do que a vida lhe 
apresenta. Neste andamento, John Joubert 
demonstra talentosa habilidade orquestral, a 
lembrar o pós-romantismo de Shostakovich, 
nas inserções rítmicas, diversidade tímbrica, 
sob o requinte da percussão delicadamente 
pontual, inclusive com xilofone. Os instantes 
solenes, ora marchantes, narram a 
suntuosidade cênica da edificação vitoriana 
e de seus surpreendentes labirintos, vez por 
outra entremeados de olhares à amplidão 
campestre do parque que acena do exterior 
pelas grandes janelas.

O movimentado terceiro episódio – 
‘Thornfield Church’ – representa uma das 
mais importantes partes da magnus opus de 
Charlotte Brontë, quando o mistério da esposa 
enclausurada do Sr. Rochester é desvendado, 
a partir do protesto feito por dois estranhos 
presentes à cerimônia do casamento na igreja 
de Thornfield. Joubert introduz ritmo marcado 
impetuosamente , que simula a marcha de 
volta à mansão, quando o quarto é invadido 
por todos no fatal encontro com Bertha Mason, 
a mulher atormentada. O cortejo se alterna 
com o tema ‘Bertha’, em meio ao suspense que 
permeia todo o andamento, com referências 
ao fogo, tema recorrentemente mencionado, 
nos incêndios em Thornfield. Tudo cresce em 
direção à dramática finalização que reflete 
mais uma fatal rebordosa do destino que 
sacode Jane.

O quarto movimento – ‘Whitecross Rectory’ 
– inicia-se sombrio, pois conduz ao local que 
testemunhou o ensejo de maior intensidade 
emocional: o reencontro da protagonista 
consigo mesma, sob fatalidade inexorável. 
Após saber que seu noivo era casado, recusa-
se a prosseguir, embora apaixonada, por não 
conseguir ferir seus solidificados princípios 
ético-morais. Foge antes do alvorecer e, 
completamente só, fita o horizonte, arregaça 
mangas e coragem para seguir em frente. 

Felizmente, logo encontra um lar que a 
abriga, propiciando-lhe nova etapa em sua 
pedregosa caminhada. A sinfonia retrata com 
maestria o entusiasmo musical contagiante 
de Jane, erguendo soberbamente a cabeça às 
desafiadoras perspectivas. É dura a situação. 
Por vezes, vacila, reluta, receia, mas retoma 
forças para encarar a realidade por mais 
áspera que pareça.

(continua na próxima semana)

Germano 
  Romero

A infindável
recriação (5)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Imagem: Reprodução

Bertha Mason por F. H. Townsend para edição de ‘Jane Eyre’

Rádio

‘Espaço Cultural’ destaca shows de 
Totonho e Escurinho com OSPB

No último sábado (dia 19), 
a Orquestra Sinfônica da Pa-
raíba (OSPB) recebeu dois dos 
maiores cantores e composi-
tores da contemporânea cena 
musical paraibana: Totonho e 
Escurinho. O show foi na Pra-
ça do Povo do Espaço Cultural 
José Lins do Rego, em João Pes-
soa, dentro da programação 
do Mês da Consciência Negra. 
Por conta disso, o programa 
Espaço Cultural de hoje trará as 
músicas que foram apresenta-
das, em gravação ao vivo, du-
rante a homenagem aos dois 
artistas. Programa editado e 
apresentado pelo jornalista e 
radialista Jãmarrí Nogueira 
vai das 22h à meia-noite, na 
Rádio Tabajara (105,5).

A Orquestra, sob regên-
cia de Luiz Carlos Durier, co-
meçou com ‘Dança di negri’, 
de Oscar Lorenzo Fernan-
des. Também teve ‘Sítio do 
Pica-pau Esotérico’, de Dimi-
tri Cervo (a partir de obras de 
Gilberto Gil), ‘A praieira’, de 
Chico Science, e ‘Aquarela do 
Brasil’, de Ary Barroso.

Da Redação

Escurinho no palco da Praça do Povo sob a batuta do maestro Durier

Ao entrar no palco, Toto-
nho cantou quatro músicas 
juntamente com a OSPB: ‘To-
tonho, venha salvar o mun-
do’, ‘Eu mandei meu amor pro 
espaço’, ‘Nhem nhem nhem’ 
e ‘Amassar a lataria’. Já Es-
curinho, interpretou outras 
quatro: ‘Lá vem a onda’, ‘Ne-

gro Espírito’, ‘Cadê as flores’ e 
‘Coco na Penha’.

O Espaço Cultural pode ser 
ouvido pelo site da Rádio Ta-
bajara (radiotabajara.pb.gov.
br/radio-ao-vivo/) e, no dia 
seguinte, fica disponível no 
canal do YouTube da Funesc 
(youtube.com/TVfunesc).

Foto: Diego Nóbrega/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Rádio Tabajara



Se Ernesto Sábato dizia que “depois de ler 
Proust você jamais conseguirá ser o mesmo”, 
com Gonzaga Rodrigues essa mudança 

radical aconteceu após a leitura de Lima Barreto, 
principalmente As Recordações de Isaias Caminha, 
esse livro emblemático de um autor que, 120 anos 
depois de sua morte, continua conquistando jovens 
leitores, como se deu com a crônica de Café Alvear, 
há mais de 70 anos.

Esse jornalista e romancista revelado nas 
ruas cariocas, filho de escravos libertos, que 
quando criança assistiu num recanto do Lago 
da Carioca a princesa assinar a libertação 
de seus compatriotas, foi para mim um 
achado muito tarde. Estimulado pelos pais de 
meu ingresso no Jornalismo e na Literatura, 
Nathanael Alves e Gonzaga Rodrigues, segui 
os caminhos das suas crônicas, foi um pulo 
para seus romances. Leitura apressada, como 
fazia na época, porque queria tirar o atraso, 
pois nos primeiros anos da década de 1970, era 
de pouco acesso aos livros.

Minha biblioteca era na casa de Nathan, 
um templo sedutor à leitura para quem 
engatinhava pelo mundo da Literatura, um 
templo suntuoso em pequeno espaço onde 
passava a vista pelas prateleiras e retirava o 
livro que me achava agradável.

– Zé, escolha o livro que quiser, dizia ele. Mas 
também nunca faltava o conselho do professor-
pai adotivo: “Comece por esse, leve esse”. E 
assim, a cada semana, degustava o que me 
chegava às mãos. 

Quando recebo das mãos de Nathanael a 
obra de Lima Barreto, de quem nunca tinha 
ouvido falar, mas entre uma conversa e outra, 
com livro sobre as pernas, entro nas páginas, 
passo a vista com ânsia de chegar em casa 
para a leitura recomendada. A noite tornou-se 
curta, passava as folhas lentamente, revelando-
me a cada página lida.

Das crônicas passei ao romance de Lima 
Barreto, sobretudo As Recordações de Isaias 
Caminha que, bem recente, voltei às suas 
páginas com novas e inusitadas impressões. 
Livro que me fez conhecer a redação de jornal 
bem antes de ser acolhido em O Norte, em 1976, 
como “copiador” de telegramas, em cujo lugar 
me fizeram presentes os personagens recém-
conhecidos no livro do escritor carioca. Mesmo 
que à época mais impressionante experiência 
de leitura para iniciante tenha sido Menino de 
Engenho, de José Lins do Rego.

Em maio de 1977, revelado nos ensinamentos dos 
meus dois mestres e estimulado pelas leituras dos 
livros de Lima Barreto que me chegaram às mãos, 
por ocasião do aniversário, escrevi texto ressaltando 
a importância deste autor para a Literatura 
brasileira, publicado em O Norte.

Foi um texto que abordava mais sua trajetória 
de escritor do que uma análise de sua obra, 
mas fazia referência às mudanças causadas 
em nosso modo ver e sentir o mundo a partir das 
perspectivas de seus personagens.

Escritor depositado numa tumba, foi o 
jornalista Francisco de Assis Barbosa quem o 
ressuscitou com A vida de Lima Barreto, uma 
vasta biografia, lançada em 1952, 30 anos depois 
de sua morte, escrita em grande estilo. Essa 
biografia marcou o início da recuperação da 
obra deste escritor que é, aos olhos de muitos 
estudiosos, integrante da melhor literatura 
nacional, e deixou um legado de que a arte nunca 
desaparecerá. Mais cedo ou mais tarde a obra 
que você produziu, ressurgirá.

Crônica 
  Em destaque

Lima Barreto, 
120 anos depois

José Nunes - Jornalista

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2022   11EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato Cultura

Colunista colaborador

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] • 

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

EM cartaz
ESTREIA

FoRçA BRuTA (The Roundup. Co-
reia do Sul. Dir: Lee Sang-yong. Ação. 16 
anos). A Unidade Policial de Crimes de 
Geumcheon tem uma nova missão: repa-
triar um fugitivo que está no Vietnã. O po-
licial Ma Seok-do e o capitão Jeon Il-man 
percebem que há algo de estranho com 
o excesso de boa vontade do suspeito em 
se entregar e revelar crimes cometidos por 
um assustador assassino chamado Hae-
sang. Ma e sua equipe começam a inves-
tigação nos dois países seguindo a trilha 
sangrenta deixada por Sang. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8 (dub.): 19h15.

HARRy PoTTER E A CâmARA SE-
CRETA (Harry Potter and the Chamber of 
Secrets. Reino Unido, EUA. Dir: Chris Co-
lumbus. Aventura. 10 anos). De férias na 
casa de seus tios, Harry Potter (Daniel Ra-
dcliffe) recebe a inesperada visita de Dob-
by, um elfo doméstico, que veio avisá-lo 
para não retornar à Escola de Magia de 
Hogwarts, pois lá correrá um grande pe-
rigo. Versão remasterizada da produção 
de 2002, celebrando os 20 anos de lança-
mento. CENTREPLEX MAG 1 (dub.): 15h 
- 18h30; CENTREPLEX MAG 4: 17h (dub.) 
- 20h30 (leg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6 
(dub., sessões apenas no sáb): 14h - 17h 
- 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub., 
sessões apenas no sáb): 14h - 17h - 20h; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (sessões ape-
nas no sáb): 16h30 (dub.) - 19h30 (leg.); 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub., sessões 
apenas no sáb): 14h - 17h - 20h.

LIgAção ExPLoSIvA (Balsinjehan. 
Coreia do Sul. Dir: Kim Chang-ju. Suspen-
se. 16 anos). Seong-gyoo, o chefe do banco 
central, levou as crianças para seu carro em 
seu caminho normal para o trabalho. Ele re-
cebe uma chamada de um número de tele-
fone restrito. Ouve-se uma voz misteriosa ao 
telefone, informando-o de que há uma bom-
ba no carro. Ele foi avisado de que, se não 
se levantar, uma bomba explodirá. Seon-
g-gyoo, que declarou o misterioso telefo-
nema como phishing de voz, logo testemu-
nhou o carro de seu colega explodindo da 
mesma forma na frente de seus olhos e se 
tornou um suspeito de terrorismo. CINÉPO-
LIS MANAÍRA 8 (leg.): 21h40.

mundo ESTRAnHo (Strange World. 
EUA. Dir: Don Hall e Qui Nguyen. Anima-
ção. Livre). A família Clade não é muito 
igual as outras. Eles são exploradores que 
desbravam novas terras e estão em uma 
missão para explorar um mundo estranho 
e não conhecido. Porém, as diferenças en-
tre os membros da família podem por sua 
nova missão em risco. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2 (dub.): 18h45 - 21h45; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 3 (dub.): 18h45 - 21h15; 

CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h40 
(sáb.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h15 (3D) - 14h40 (exceto sáb.) - 16h15 
(sáb.) - 18h15 (sáb.) - 20h15 (sáb.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h15 (3D, sáb.) 
- 16h15 (exceto sáb.) - 18h15 (exceto sáb.) - 
20h15 (exceto sáb.); CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub.): 14h15 (3D) - 14h40 (exceto sáb.) 
- 16h15 (sáb.) - 18h15 (sáb.) - 20h15 (sáb.); 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h15 
(3D, sáb.) - 16h15 (exceto sáb.) - 18h15 (ex-
ceto sáb.) - 20h15 (exceto sáb.).

ConTInuAção

Adão nEgRo (Black Adam. EUA. Dir: 
Jaume Collet-Serra. Ação. 12 anos). A ori-
gem do grande antagonista de Shazam!, 
super-herói do Universo DC. Quase 5 mil 
anos depois de ter sido agraciado com os 
poderes onipotentes dos deuses egípcios 
– e preso com a mesma rapidez –, Adão 
Negro (Dwayne Johnson) é libertado de 
sua tumba terrena, pronto para lançar sua 
forma única de justiça no mundo moder-
no. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (dub.): 
19h10; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
18h50; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
20h (exceto sáb.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
3 (dub.): 20h (sáb.); CINE SERCLA PARTA-
GE 4 (dub.): 20h (exceto sáb.).

nAdA É PoR ACASo (Brasil. Dir: Már-
cio Trigo. Drama. 14 anos). Marina (Gio-
vanna Lancellotti) volta de uma viagem 
com R$ 5 milhões em sua conta. Agora, 
ela só quer seguir em frente sem olhar 
para trás e encarar o que fez. Porém, ao 
longo do tempo, Marina percebe que seus 
encontros com Maria Eugênia (Mika Gu-
luzian), Henrique (Tiago Luz) e o filho do 
casal param de parecer meras coincidên-
cias. As mulheres percebem que estão 
conectadas por um laço muito mais po-
deroso. CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 18h55 
- 21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4: 
21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 17h50 
(exceto sáb.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 
17h50 (sáb.); CINE SERCLA PARTAGE 4: 
17h50 (exceto sáb.).

PAnTERA nEgRA: WAkAndA PARA 
SEmPRE (Black Panther: Wakanda Fore-
ver. EUA. Dir: Ryan Coogler. Aventura. 14 
anos). Em Wakanda, a Rainha Ramonda, 
Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lu-
tam para proteger a sua nação de potên-
cias mundiais, na sequência da morte do 
rei T’Challa. Enquanto os Wakandianos 
se esforçam para abraçar o próximo ca-
pítulo, os heróis unem-se com a ajuda de 
War Dog Nakia e Everett Ross para desco-
brirem um novo caminho para o reino de 
Wakanda. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 
18h30 - 21h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 6 
(leg.): 18h40 - 22h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (dub.): 19h - 22h15; CINÉPOLIS MANAÍ-

RA 9 - MacroXE (3D): 18h50 (dub.) - 22h10 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg., 
3D): 18h30 - 22h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 
11 - VIP (leg.): 21h55; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 1 (dub., 3D): 18h40 - 22h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 18h55 - 22h10; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 18h30 
- 21h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
14h30 (sáb.) - 17h30 (sáb.) - 20h30 (sáb.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h30 (ex-
ceto sáb.) 16h45 (apenas sáb.) - 17h30 (ex-
ceto sáb.) - 19h45 (apenas sáb.) - 20h30 (ex-
ceto sáb.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
16h45 (exceto sáb.) - 19h45 (exceto sáb.); 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 16h45 
(exceto sáb.) - 19h45 (exceto sáb.); CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h30 (exceto 
sáb.) - 17h30 (exceto sáb.) - 20h30 (exceto 
sáb.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
14h45 (apenas sáb.) - 17h45 (apenas sáb.) 
- 20h45 (apenas sáb.).

CInE BAngÜÊ (JP) - novEmBRo

CABEçA dE nÊgo (Brasil. Dir: Déo 
Cardoso. Drama. 14 anos). Saulo é um 
“menino de ouro” para algumas professo-
ras da escola, e um “subversivo” para ou-
tros. Um impasse se instala na instituição 
quando se recusa ser expulso. CINE BAN-
GÜÊ: 27/11 - 16h; 30/11 - 18h30.

CLuBE doS AnJoS (Brasil. Dir: Ange-
lo Defanti. Drama e Comédia. 16 anos). 
Após uma corriqueira reunião de velhos 
amigos, um integrante da confraria ama-
nhece morto. Baseado na obra de Luis Fer-
nando Verissimo. CINE BANGÜÊ: 27/11 - 
18h; 30/11 - 20h30.

EnquAnTo ESTAmoS AquI (Bra-
sil. Dir: Clarissa Campolina e Luiz Pret-
ti. Drama. 12 anos). História de uma liba-
nesa que acaba de se mudar para Nova 
York, EUA, e um brasiliero que vive ilegal 
há 10 anos na mesma cidade. CINE BAN-
GÜÊ: 28/11 - 18h30.

FÉ E FúRIA (Brasil. Dir: Marcos Pimen-
tel. Drama. 14 anos). Uma investigação 
sobre “traficantes evangélicos” provoca 
conflitos entre moradores e gera intolerân-
cia às religiões de matriz africanas. CINE 
BANGÜÊ: 29/11- 18h30.

A mãE (Brasil. Dir: Cristiano Burlan. 
Drama. 14 anos). Busca de uma migrante 
nordestina (Marcélia Cartaxo) pelo filho, 
supostamente assassinado por PMs du-
rante ação na vila onde mora. CINE BAN-
GÜÊ: 26/11 - 16h; 28/11 - 20h30.

PALomA (Brasil. Dir: Marcelo Gomes. 
Drama. 16 anos). Mulher trans que está de-
cidida a realizar seu maior sonho: um casa-
mento tradicional, na igreja, com seu namo-
rado. CINE BANGÜÊ: 29/11 - 20h30.

‘A vida de Lima 
Barreto’, uma 
vasta biografia 
por Francisco de 
Assis Barbosa, 
lançada em 
1952, 30 anos 
depois da morte 
do escritor

Imagem: Autêntica/Divulgação

Seguem amanhã as inscrições para 
o 35° Salão do Artesanato Paraibano, 
que ocorrerá em João Pessoa, na 
orla da Praia de Cabo Branco. Essa 
edição do evento tem como tema uma 
homenagem aos indígenas artesãos 
oriundos do estado.

A inscrição gratuita é feita 
totalmente virtual e está disponível na 
plataforma do artesanato no site oficial 
do Governo do Estado da Paraíba 
(www.pap.pb.gov.br).

A edição do Salão do Artesanato 
ocorrerá de 13 de janeiro a 5 de 
fevereiro de 2023 e abrigará cerca 
de 450 expositores entre artesãos, 
trabalhadores manuais e produtores 
de gastronomia regional. Para 
se inscrever o artesão basta ser 
residente do estado da Paraíba 

e portar a Carteira Nacional de 
Artesão válida.

Já o trabalhador manual e o 
produtor de gastronomia, além de 
também residir no estado da Paraíba, 
deve também apresentar o CNPJ de 
sua microempresa ou da associação 
que participa.

Edição que acontecerá em janeiro fará homenagem aos indígenas artesãos da PB

Salão do Artesanato encerra 
inscrições na sexta-feira

Reta final

Da Redação
Foto: Roberto Guedes

Obras de expositor na edição de 2020

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
para as inscrições
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Erramos
Na matéria da página 12 da edição da última 

terça-feira (dia 22), foi afirmado que o curta Calunga 
maior foi a única produção audiovisual paraibana 
premiada no Festival de Brasília. Na verdade, um dos 
cinco prêmios (o da categoria Melhor Montagem) foi 
dividido com outro curta do estado: Nem o mar tem 
tanta água, que ganhou o prêmio de aquisição do Sesc 
TV (e não o Coelho de Prata) no Festival MixBrasil. 
Pedimos desculpas pelo equívoco.

Artista Valéria Antunes doa obra para integrar a galeria do Centro Cultural que leva o nome do dramaturgo paraibano 

TCE recebe retrato de Ariano Suassuna
Artes VisuAis

A artista plástica Valéria 
Antunes fez um gesto de gra-
tidão por Ariano Suassuna 
(1927-2014) ao pintar um qua-
dro para integrar a galeria de 
obras de arte do Centro Cultu-
ra que leva o nome do escritor 
e dramaturgo paraibano, lo-
calizado no Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-PB), na ca-
pital. O quadro, medindo 50 x 
60cm, foi elaborado utilizando 
a técnica de pintura acrílica so-
bre tela de algodão.

Antunes justifica a inicia-
tiva como forma de homena-
gear aquele que, por mais de 
cinco décadas, foi guardiã das 
letras e das artes do Nordeste. 
Ariano Suassuna foi o escri-
tor, o pesquisador da cultura, 
poeta, romanista, dramaturgo, 
ilustrador, artista plástico que 
elevou as artes nos mais dife-
rentes gêneros para uma di-
mensão de imortalidade.

“Ariano é para mim, assim 
como para a totalidade das 
pessoas que admiro e consi-
dero, uma das maiores refe-
rências no cenário cultural”, 
afirmou Valéria Antunes, que 
é natural de Goiás, mas quan-
do perguntam a ela qual o seu 
estado de origem, sempre ob-
serva ser uma paraibana ado-
tiva. “Respondo com muito 
orgulho: sou da terra de Aria-
no”, complementou.

A ideia de fazer o retrato 
de Ariano Suassuna surgiu 
de imediato ao momento que 
a artista foi informada sobre a 
homenagem que receberia no 
Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba, através do centro 

cultural. “Foi uma oportuni-
dade de demonstrar a minha 
admiração e também gratidão 
de estar ocupando tão honro-
so espaço”. 

Recordando palavras do 
autor de O Auto da Compade-
cida: “A arte não é produto de 
mercado. Podem me chamar 
de romântico. Arte para mim 
é missão, vocação e festa”. Va-
léria Antunes destaca tal pen-
samento “como uma oração 
que (infelizmente) não vivo 
da arte, mas, sem ela, não vi-
veria”, apontou. “Essas pala-
vras de Ariano me motivam a 
seguir adiante nessa jornada e 
ter a certeza que vale a pena. 
A confirmação disso veio com 
essa homenagem que, para 
mim, não tem preço, que tem 
valor imensurável e, ter uma 
tela de minha autoria no rico 
acervo do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba, ao lado 
dos artistas que mais admiro 
e que muito me inspiram, é 
um privilégio. Daí a doação”, 
afirmou ela.

‘Divinas’
Arquiteta de formação, 

apaixonada pela pintura e 

poesia, sobre seus novos tra-
balhos Valéria Antunes dis-
se que não faz muitos planos, 
porque segue a intuição. Re-
vela-se uma pessoa inquieta, 
o tempo de relógio e calendá-
rio não são suficientes para o 
quanto gostaria de fazer. “Por 
isso não faço muitos planos, 
vou seguindo mais intuitiva-
mente e de acordo com as de-
mandas e oportunidades que 
vão surgindo”, revelou ela.

Para Valéria Antunes, isso 
também é um privilégio para 
o artista: poder fazer o que 
quiser – quando quiser – já 
que não tem hora para criar, 
mudar de ideia, sonhar, pro-
duzir... “Em curto prazo, es-
tou atendendo umas deman-
das prévias e pretendo, para 
o próximo ano, fazer uma ex-
posição de telas seguindo um 
projeto já iniciado, cujo título 
é Divinas, na qual retrato vá-
rias versões de Maria e outras 
Santas, e também divindades 
de várias religiões. Todas se-
guindo essa mesma técnica e 
estilo colorido, alegre e cheio 
de vida, que é a minha identi-
dade”, explicou a artista plás-
tica “paraibana adotiva”.

José Nunes 
Especial para A União

Acima, obra cedida ao 
acervo artístico do Tribunal 
de Contas do Estado da 
Paraíba, produzida pela 
arquiteta goiana radicada 
na capital paraibana, 
Valéria Antunes (ao lado)

Foto: Acervo Pessoal

Imagem: Valéria Antunes/Divulgação

Primeira edição do Festival de Coxixola começa hoje
AudioVisuAl

Começa hoje e vai até o 
próximo sábado a edição inau-
gural do Festival de Cinema 
de Coxixola, que contará com 
exibições gratuitas de curtas-
metragens em praça pública, 
no município de Coxixola, no 
Cariri paraibano.

No total, serão exibidos 
16 produções audiovisuais 
ao longo dos três dias de 
evento. O evento se propõe 
a exibir, em praça pública, 
sessões gratuitas, com espe-
cial atenção para os nordes-
tinos e paraibanos. As obras 
exibidas compõem quatro 
mostras (batizadas com no-
mes de pássaros), com qua-
tro curtas em cada: Concriz 
(para o público infantil), Ga-
lo-de-Campina (espaço das 
produções regionais), Ca-
nário da Terra (para os cur-
tas do Brasil) e Mãe-da-Lua 
(uma mostra retrospectiva 
interessada em exibir um 
pouco da memória curta-
metragista do cinema na-
cional, em especial do pa-
raibano).

Dentre os filmes a serem 
exibidos, um deles será es-
colhido como o melhor em 
cada mostra, por júri popu-
lar, para receber o troféu que 
foi esculpido com as caracte-
rísticas respectivas de cada 
pássaro, assinado pelo artis-
ta visual Bento Sumé.

O festival vai oferecer 
três oficinas na sua progra-

mação. ‘Noções à Lingua-
gem Cinametográfica’ será 
ministrada pela cineasta, es-
critora e produtora cultu-
ral Veruza Guedes. O curso 
consiste em uma introdução 
ao audiovisual, no intuito de 
oferecer noções relacionadas 
à prática e à teoria, por meio 
da reflexão sobre a arte, o fa-
zer, a técnica e a recepção ci-
nematográfica.

Já ‘Atuação no Audiovi-
sual’, realizada pela atriz In-
grid Trigueiro (de Bacurau), 
que vai proporcionar um tra-
balho que estimule, valorize 
e contribua com a capacida-
de criativa dos participantes, 
por meio de exercícios práti-
cos, corporais, vocais e ativi-
dades de improvisação indi-
vidual e coletiva.

Por fim, ‘Visão Cinemato-
gráfica’, conduzida pelo rea-
lizador Ian Abé, é uma aula 
teórica e prática de análi-
se de cenas de filmes, para 
mostrar alguns dos proces-
sos criativos que estão en-
volvidos nas realizações ci-
nematográficas.

A 1ª edição do Festival de 
Cinema de Coxixola é reali-
zada pela produtora Narrati-
va, sob os auspícios do Edital 
Festivais de Audiovisual da 
Paraíba, promovido pelo Go-
verno do Estado da Paraíba, 
através da Secretaria de Cul-
tura do Estado (Secult-PB), 
com a concessão de incen-
tivo pela Cagepa. O festival 
conta também com o apoio 

da Prefeitura de Coxixola, 
da produtora Lúmina Cul-
tural e do projeto de preser-
vação audiovisual Arca Beta. 
Para mais informações, basta 
acessar o perfil oficial do fes-
tival no Instagram (@festival-
decoxixola).

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o 
perfil oficial do 

evento no Instagram

Na programação, 
a atriz Ingrid 

Trigueiro (acima) 
vai ministrar oficina 
de atuação; ao lado, 

os troféus de cada 
mostra, feitos pelo 

artista Bento Sumé 

Foto: Ari Falcão/Divulgação Imagens: FCC/Divulgação

Premiação
Dentre os 16 filmes a 
serem exibidos, um 

será escolhido como o 
melhor em cada mostra, 

via voto popular
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O calendário de tramitação 
da Lei Orçamentária Anual na 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba estipula o prazo para a 
apresentação de emendas, in-
clusive as impositivas dos de-
putados, deverá ocorrer até o 
dia 1o de dezembro.

Também estiveram presen-
tes na audiência pública a di-
retora de Economia e Finan-
ças do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, Izabel Vicente Izido-
ro da Nóbrega; A promotora 
de Justiça e diretora da Seplag, 
Cristiana Vasconcelos; O pro-
curador-geral de Justiça, Antô-
nio Hortêncio; O defensor pú-
blico-geral da Paraíba, Ricardo 
Barros; A pró-reitora de Plane-
jamento e Desenvolvimento da 
Universidade Estadual da Pa-
raíba, Pollyanna Xavier Nu-
nes França; O representante da 
Associação dos Docentes da 
UEPB, José Helber; Beethoven 
Gomes e Silva, representando 

a Associação dos Policiais Ci-
vis da Paraíba; O supervisor 
técnico do DIEESE da Paraí-
ba e do Rio Grande do Norte, 
Renato Silva de Assis; O re-
presentante do Sindicato dos 
Oficiais de Justiça da Paraíba, 
Joselito Bandeira Vicente; José 
Lorenzo Oliveira, do Sindifis-
co-PB; O representante do Tri-
bunal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB), Daniele Pai-
va; O presidente da Associação 
Paraibana dos Servidores do 
Ministério Público, Leonardo 
Quintans; O presidente Asso-
ciação Paraibana dos Defenso-
res Públicos, Fábio Liberalino; 
O representante da associa-
ção dos magistrados da Pa-
raíba, Gilberto Rodrigues; O 
presidente da Associação dos 
Policiais Penais, Wagner Fal-
cão, além de membros de en-
tidades da sociedade civil or-
ganizada.

Para o próximo ano a 

Reserva para Cobertura de 
Emendas Parlamentares, tam-
bém chamadas de Emendas 
Impositivas, aumentou de 
0,4%, em 2022, para 0,7%, em 
2023. Um valor de quase R$ 3 
milhões para cada deputado. 

O valor total será de R$ 
106.390.228,00 (cento e seis mi-
lhões, trezentos e noventa mil, 
duzentos e vinte oito reais), o 
que corresponde ao valor de 
R$ 2.955.284,00 (dois milhões, 
novecentos e cinquenta e cinco 
mil, duzentos e oitenta e qua-
tro reais) para cada parlamen-
tar da Casa de Epitácio Pessoa, 
para atender às Emendas Indi-
viduais Impositivas. 

Esse percentual representa 
um aumento de 67,7% em re-
lação ao orçamento do ano de 
2022. 50% do valor da Emenda 
Impositiva de cada deputado, 
obrigatoriamente deverá ser 
destinado a ações em serviços 
públicos de saúde.

Audiência pública reuniu, ontem, representantes dos três Poderes, membros de autarquias e entidades civis

AL debate LOA 2023 com a sociedade
fase final

A Casa Epitácio Pessoa 
acelerou o processo para 
apreciação final da Lei Orça-
mentaria Anual e deu mais 
um passo realizando, ontem,a 
audiência pública para de-
bater a proposta da LOA de 
2023. O evento foi híbrido e re-
uniu representantes dos três 
Poderes, além de membros 
de autarquias e de entidades 
da sociedade civil organiza-
da. A peça está orçada em R$ 
17,6 bilhão. 

A audiência realizada pela 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba foi presidida pelo depu-
tado Branco Mendes (Repu-
blicanos) e teve participações 
do secretário de Estado de 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão, Gilmar Martins de 
Carvalho, que falou da previ-
são de receitas, despesas e in-
vestimentos para o próximo 

ano. Quem também partici-
pou do evento foram os depu-
tados Júnior Araújo (PSB), Ra-
niery Paulino (Republicanos), 
Tovar Correia Lima (PSDB) e 
Wilson Filho (Republicanos).

O presidente da Comissão 
de Orçamento, Fiscalização, 
Tributação e Transparência, 
Branco Mendes afirmou que 
a realização da audiência com 
os demais Poderes é de extre-
ma relevância para que seja 
possível concluir a elabora-
ção da LOA 2023. 

“Temos um orçamento 
com o incremento de um au-
mento de 22,7% na estimativa 
para o ano de 2023, um acrés-
cimo significativo, mostrando 
o equilíbrio financeiro e fiscal 
do Estado. Esse aumento fará 
com que o Estado tenha con-
dições de aumentar seus in-
vestimentos, principalmente, 
nas áreas da Saúde, Educação 
e Infraestrutura”, afirmou o 
deputado Branco Mendes.

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Foto: Ascom/ALPB

Deputados estaduais  participaram de audiência pública para discutir a LOA com outros Poderes e entidades da sociedade civil

Em números exatos, a 
LOA estima a receita e fixa 
a despesa para o exercí-
cio financeiro de 2023 em 
R$ 17.635.592.015,00 (de-
zessete bilhões, seiscen-
tos e trinta e cinco mi-
lhões, quinhentos e noventa 

e dois mil e quinze reais). 
Branco Mendes disse ain-

da que após a realização da 
audiência pública e o en-
cerramento do prazo para 
apresentação das Emendas 
Parlamentares, a LOA 2023 
passará novamente pela Co-

missão de Orçamento para 
receber o parecer definitivo 
e logo em seguida irá ao ple-
nário para ser apreciada até 
o dia 20 de dezembro, con-
forme o Regimento Interno 
da Casa.

Já o relator da LOA 2023, 

deputado Júnior Araújo, dis-
se que a audiência pública 
foi bastante proveitosa e de-
clarou que o debate realiza-
do na Assembleia compro-
va a união e o diálogo entre 
os Poderes. 

“Ouvimos vários teste-

munhos de representantes 
dos Poderes que relataram 
uma antiga dificuldade de 
conversar com o Governo do 
Estado da Paraíba e hoje te-
mos essa harmonia entre to-
dos os Poderes. Parabenizo a 
condução do presidente Bran-

co Mendes à frente da Co-
missão de Orçamento. “Con-
tinuamos à disposição para 
intensificar essa discussão 
para que possamos cumprir 
o calendário e aprovar a Lei 
Orçamentária de 2023 den-
tro do cronograma”.

Receita estimada para o próximo ano é de R$ 17,6 bilhões

Outro que falou da im-
portância da audiência 
pública foi o secretário de 
Estado de Planejamento, 
Orçamento e  Gestão, Gil-
mar Martins de Carvalho. 
Ele apresentou números e 
argumentou que o aumen-
to de 22,7% na previsão de 
receita para 2023 é motiva-
do, principalmente, pelo 
aumento da inflação. 

“Este percentual de rea-
juste é influenciado pelo 
efeito inflacionário. A in-
flação neste ano de 2022 
deverá fechar na casa dos 
10%. Temos esse compo-
nente inflacionário que faz 
com que a gente projete a 
arrecadação considerando 
esse efeito”, explicou o se-
cretário Gilmar Martins.

O titular da pasta de 
Planejamento, Orçamen-
to e Gestão lembrou que 
a mudança na alíquota do 

ICMS sobre os combustí-
veis, comunicações, trans-
portes públicos e energia 
elétrica, aprovada pelo 
Congresso Nacional e san-
cionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL), em ju-

nho deste ano, também foi 
um dos fatores relevan-
tes para a reelaboração da 
peça orçamentária para o 
próximo ano. O secretá-
rio Gilmar destacou que a 
padronização da alíquota 
trará impacto financeiro 
negativo para 2023.

 “Comparando a arre-
cadação do ICMS nos úl-
timos meses do segundo 
semestre deste ano com o 
mesmo período de 2021 é 
possível perceber que, em 
valores nominais, nossa 
arrecadação este ano está 
a quem do que foi arreca-
dado no ano anterior e isso 
é muito preocupante. Tere-
mos esse impacto durante 
todo o ano de 2023, salvo 
seja feita alguma revisão 
dessa regra imposta pelo 
Congresso Nacional”, en-
fatizou o secretário Gilmar 
Martins.

“Este 
percentual 
de reajuste é 
influenciado 
pelo efeito 
inflacionário

Gilmar Martins

Emendas não têm prazos fixados Secretário destaca a inflação

A Paraíba terá mais um 
componente na equipe de 
transição do novo governo do 
futuro presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT). Trata-se do 
médico especialista em saúde 
pública e eleito, este ano, depu-
tado federal pelo Rio de Janei-
ro, Dimas Gadelha. Ele é natu-
ral de Sousa, mas hoje reside 
em São Gonçalo (RJ). O convi-
te foi feito pelo vice-presidente 
eleito Geraldo Alckmin (PSB). 

“Queria compartilhar com 
vocês um misto de satisfação e 

também de responsabilidade 
pelo qual recebi o convite do 
nosso presidente eleito Geral-
do Alckimin e da nossa presi-
dente do PT, Gleisi. Foi muito 
legal de ter sido lembrado pelo 
nosso presidente Lula, antes 
mesmo da minha posse que só 
vai acontecer lá em fevereiro”, 
disse o médico paraibano em 
um trecho das suas palavras 
postadas no seu Instagram, 
logo após o convite.  

Dimas Gadelha já tem ex-
periência em gestão pública. 

Ele já foi secretário de saúde no 
município onde reside atual-
mente, São Gonçalo, e de Po-
líticas Sociais, Estratégicas e 
Gestão de Metas do municí-
pio de Maricá, também no Rio 
de Janeiro. 

O médico paraibano agra-
deceu o convite feito pelo che-
fe da coordenação para partici-
par da equipe de transição do 
futuro governo do presidente 
Lula nas redes sociais, no Ins-
tagram, mais especificamente.

“Fui convidado para fazer 

parte do grupo de transição do 
governo Lula na área da saú-
de. São Gonçalo, presente! @lu-
laoficial @ptbrasil @ptrj13”, es-
creveu o médico paraibano em 
sua postagem. 

O paraibano de Sousa, Di-
mas de Paiva Gadelha Junior 
tem 47 anos é médico sanita-
rista e político filiado ao PT. 
Ele, como já foi dito, ocupou a 
Secretaria de Saúde no municí-
pio de São Gonçalo e de Políti-
cas Sociais, Estratégicas e Ges-
tão de Metas em Maricá. 

Mais um paraibano passa a integrar a equipe de transição
governo lula

Paraibano Dimas Gadelha foi eleito deputado federal pelo Rio

Foto: Divulgação
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Profissionais da Educação têm reivindicação antiga atendida pelo prefeito, sem necessidade de requerimento

Cícero anuncia progressão de nível
Fim da espera de uma década

Respeito e reconheci-
mento ao trabalhador é uma 
das marcas da gestão do 
prefeito Cícero Lucena. Os 
profissionais em educação 
do Município de João Pes-
soa reivindicam há tempo 
a regulamentação de pro-
gressões por nível. E a Pre-
feitura faz valer esse direi-
to com o Decreto Municipal 
n.º 10.155 de 8 de novembro 
de 2022, que regulamenta 
o procedimento para pro-
gressão funcional horizon-
tal dos profissionais da edu-
cação que esperavam há 
mais de uma década, pre-
vista no art. 18 da Lei Com-
plementar Municipal n.º 60 
de 29 de março de 2010.

O Decreto apresenta so-
lução normativa, por parte 
da PMJP, ao determinar que 
as progressões funcionais 
horizontais dos profissio-
nais da educação, que deve-
riam ter sido feitas no pas-
sado, sejam implementadas 
excepcionalmente de ofício, 
isto é, sem necessidade de 
requerimento do servidor.

O prefeito Cícero Luce-
na definiu o momento como 
um dos mais felizes de sua 
carreira de gestor. “É mui-
to importante podermos 
levar os benefícios que os 
servidores almejam e reco-
nhecer o quanto cada um é 
valoroso para darmos o me-
lhor aos nossos estudantes. 
E seguimos cuidando das 
pessoas – de quem cuida e 
de quem precisa ser cuida-
do. Fico muito feliz de ser 
esse instrumento, abaixo de 
Deus, de transformação de 
vidas”, destacou.

O Decreto determina 
ainda o pagamento de va-
lores devidos de forma re-
troativa. A Prefeitura de 
João Pessoa vai pagar R$ 
1.440.116,04.

“Isso se chama respeito 
pelo nosso educador. Essa 
reivindicação já perdurou 
por mais de 10 anos, isso 
sem falar nas determina-
ções judiciais registradas 
no âmbito da Justiça Esta-
dual da Paraíba. O prefeito 
Cícero Lucena sempre teve 
um olhar voltado para o tra-
balhador”, disse a secretá-
ria de Educação e Cultura 
da Capital, América Castro.

A elaboração do Decre-
to contou com atuação da 
Secretaria da Educação e 
da Procuradoria Geral do 
Município de João Pessoa, 
por meio do trabalho de as-
sessoria jurídica feito pelos 
procuradores Pedro Filipe 
Araújo de Albuquerque e 
Leonardo Teles.

Férias
O prefeito Cícero Luce-

na também autorizou para 
este mês de novembro o pa-
gamento das férias de mais 
de 1.400 professores efe-
tivos, em sala de aula, da 
Rede Municipal de Ensino. 
Será pago o montante de R$ 
3.178.468,73 em férias.

As férias dos docentes 
agora terão dias a serem pa-
gas. No mês de novembro 
os professores e as professo-
ras em sala de aula irão re-
ceber os 30 dias. Já no mês 
de maio de 2023 receberão 
os 15 dias antecipando o 
mês de férias.

n 

O decreto 
determina, 
ainda, o 
pagamento 
de valores 
devidos 
de forma 
retroativa

Prefeito Cícero Lucena também autorizou o pagamento das férias de mais de 1.400 professores efetivos 

Foto: Secom-JP

Em plena Copa do Mun-
do do Qatar, o Ministério 
Público da Paraíba divul-
gou ontem que está pedindo 
reparação aos cofres públi-
cos do estado deixado, se-
gundo o MPPB, por 16 clu-
bes de futebol profissional, 
até então da primeira divi-
são do Campeonato Parai-
bano. De acordo com o do-
cumento, o desfalque é de 
quase R$ 13 milhões. O Ór-
gão está propondo, inclusi-
ve, uma ação civil pública, 
onde as equipes são taxadas 
de corruptas.

Os 16 clubes estão sendo 
responsabilizados por atos 
de corrupção, com base na 
Lei Anticorrupção Empre-
sarial. O Ministério Públi-
co requer reparação por da-
nos ao erário perpetrados 
pelos promovidos durante 
a execução do “Programa 
Gol de Placa”, desenvolvido 
e executado pelo Governo 
do Estado no período entre 
janeiro de 2015 e dezembro 
de 2018.

Uma equipe técnica do 
atual governo do estado pro-
pôs um acordo de leniência 
com os clubes denunciados, 
mas a proposta apresenta-
da pelo Executivo estadual 
foi recusada pelos dirigen-
tes das equipes. 

 O processo que foi pro-
tocolado na sexta-feira da 
semana passada, só veio à 
tona e tornado público, on-
tem.  Ele está tramitando na 
5ª Vara da Fazenda Públi-

ca de João Pessoa. O promo-
tor do Patrimônio Público, 
Francisco Seráphico Ferraz 
da Nóbrega Filho, é quem 
está à frente do caso.

Entre as ilicitudes estão 
o não preenchimento do 
número do cupom fiscal ou 
Danfe NFCe (290.210 ocor-
rências); 7.512 trocas por ci-
dadãos com idade superior 
a 85 anos (uma pessoa com 
102 anos de idade teria rea-
lizado 126 trocas); trocas de 
10.381 ingressos por pessoas 
falecidas até o ano de 2014; 
614.204 ingressos trocados 
por pessoas com domicílio 
fiscal diverso da Paraíba; 54 
trocas com documentos fis-
cais emitidos há mais de 90 
dias, contrariando a norma; 
15.288 documentos fiscais 
com numeração inválida ou 
inexistente.

A ação ainda observou 
as investigações realizadas 
internamente pelo Gover-
no do Estado, por meio da 
Controladoria Geral do Es-
tado da Paraíba, e pelo Tri-
bunal de Contas do Estado. 

Os clubes paraibanos be-
neficiados receberam no pe-

ríodo analisado, por meio do 
repasse da empresa Ener-
gisa Paraíba, única contri-
buinte patrocinadora, R$ 
14.548.090,00, por meio da 
troca de 1.195.642 ingressos, 
utilizando o cadastramen-
to no sistema Gol de Pla-
ca de 1.251.924 documen-
tos fiscais.

“Ressalte-se, desde já, 
que a presente demanda se 
limita a buscar a responsabi-
lidade objetiva das pessoas 
jurídicas envolvidas (clubes 
desportivos – associações 
privadas), reservando-se a 
oportunidade de posterior 
ingresso, se for o caso, de 
demanda específica refe-
rente a esses mesmos atos 
de corrupção contra even-
tuais empresas responsá-
veis pela emissão de notas 
fiscais, além de ação contra 
os presidentes dos clubes e 
agentes públicos envolvidos, 
com base na Lei 12.846/13 
(que também podem ser en-
quadrados como atos ím-
probos)”, diz um trecho da 
Ação Civil Pública ofereci-
da pelo Ministério Público 
da Paraíba.

MP cobra devolução de clubes da Paraíba
desFalque de r$ 13 milhões

A secretária de Estado da 
Administração da Paraíba, Ja-
cqueline Gusmão, foi eleita, 
como primeira vice-presiden-
te do Conselho Nacional de Se-
cretários de Estado da Admi-
nistração (Consad). A eleição 
aconteceu em São Paulo (SP) 
durante a realização do Con-
sad Express.

O secretário de Adminis-
tração e Gestão do Governo do 
Estado do Amazonas, Fabrício 
Barbosa, foi eleito para a pre-
sidência do Consad; e Basílio 
Bezerra, foi escolhido como se-
gundo vice-presidente do Con-
selho. A gestão fica atuando 
nos cargos por um ano, duran-
te o biênio 2023/2024. A eleição 
foi na terça-feira.

 Dessa forma, Bruno Ma-
galhães D’Abadia deixa a pre-
sidência do Consad após uma 
gestão pautada na dissemina-
ção de boas práticas para a ges-
tão pública.

 “Fazer parte da diretoria 

do Consad é mais um desafio 
na minha carreira como ges-
tora pública. Agradeço a todos 
os secretários pelo apoio que 
recebi durante a eleição. Esta-
mos juntos sempre em busca 
das melhores práticas de go-
vernança e avançando nas po-
líticas públicas para o Estado 
da Paraíba, disse Jacqueline 
Gusmão.

Para o Conselho Fiscal, os 
votos foram para o Secretá-
rio da Administração da Bah-
ia, Edelvino Goes; e para o se-
cretário de Administração e da 
Previdência do Paraná, Elisan-
dro Frigo.  

 
Sobre o Consad Express

 O Consad Express aconte-
ceu durante os dias 21 e 22 de 
novembro em São Paulo e reu-
niu importantes nomes da ges-
tão pública brasileira para o 
lançamento oficial do Book de 
Transição e reuniões dos Gru-
pos de Trabalho.

Secretária da PB é eleita 
vice-presidente do Consad

Órgão nacional

Jacqueline Gusmão  é a nova vice-presidente do Consad 

Foto: Divulgação

Valores devidos pelos clubes, segundo o MPPB
CLUBES PREJUÍZO VALOR CORRIGIDO

ATLÉTICO ------------------------------------------ R$ 763.390,00 -------------------  R$ 959.047,47

AUTO ESPORTE  -------------------------------- R$ 596.800,00  ------------------R$ 749.760,32

BOTAFOGO --------------------------------------- R$ 3.169.720,00  ----------------R$ 3.982.121,77

CAMPINENSE ------------------------------------ R$ 1.683.830,00 ----------------  R$ 2.115.396,98

CSP  --------------------------------------------------- R$ 784.330,00  ------------------R$ 985.354,41

DESPORTIVA GUARABIRA -----------------  R$ 221.220,00  ------------------R$ 277.918,86

ESPORTE DE PATOS -------------------------- R$ 138.180,00--------------------R$ 173.595,64

INTERNACIONAL ------------------------------- R$ 207.200,00 -------------------R$ 260.305,53

LUCENA --------------------------------------------- R$ 163.210,00 --------------------R$ 205.040,85

MIRAMAR ------------------------------------------ R$ 14.290,00 ---------------------R$ 17.952,54

NACIONAL DE PATOS ------------------------ R$ 221.400,00 -------------------R$ 278.145,00

PARAÍBA -------------------------------------------- R$ 396.460,00 -------------------R$ 497.997,64

SANTA CRUZ ------------------------------------- R$ 209.360,00 -------------------R$ 263.019,14

SERRANO ------------------------------------------ R$ 420.440,00 -------------------R$ 528.199,11

SOUSA ----------------------------------------------- R$ 648.200,00 -------------------R$ 814.334,18

TREZE ------------------------------------------------ R$ 596.430,00 -------------------R$ 749.295,49

TOTAL  ----------------------------------------------- R$ 10.235.090,00 ---------------  R$ 12.857.484,93

De volta
Ministério Público 
requer reparação 

por danos ao erário, 
perpetrados pelos 

promovidos durante a 
execução do “Programa 

Gol de Placa”

Pettrônio Torres 

pettroniotorres@yahoo.com
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Corporação terá prazo de 15 dias para explicar atuação à frente dos bloqueios de rodovias em todo o país

TCU cobra esclarecimento à PRF
omissão sobre bloqueios

Pepita Ortega 

Agência Estado

O ministro Benjamin 
Zymler, do Tribunal de Con-
tas da União, determinou 
que a Polícia Rodoviária Fe-
deral apresente, em 15 dias, 
uma série de esclarecimen-
tos e documentos relaciona-
dos à atuação da corporação 
frente aos bloqueios de es-
tradas registrados em todo o 
país após a derrota do presi-
dente Jair Bolsonaro nas ur-
nas. A decisão segue uma 
proposta de diligência feita 
pela Secretaria de Contro-
le Externo da Defesa Nacio-
nal e da Segurança Pública 
da Corte.

O despacho foi assina-
do após o Ministério Públi-
co, que atua junto ao Tribu-
nal de Contas, levar à Corte 
uma representação versan-
do sobre suposta ‘omissão 
da PRF no combate aos blo-
queios nas vias federais rea-
lizados por caminhoneiros 
descontentes com o resulta-
do das eleições presidenciais 
de 2022, em ação de possível 
afronta à democracia’.

A Procuradoria pediu 
que o TCU avalie as medi-
das adotadas pela PRF dian-
te de indícios de ‘omissão de 
atuação, descumprimento 
de ordem judicial e incenti-
vo e fomento aos embaraços 
ocasionados em possíveis 
atitudes antidemocráticas 
de agentes do órgão.

Ao analisar a representa-
ção, a área técnica da Corte 
de Contas apontou a neces-
sidade de aprofundamen-
to da avaliação da atuação 
da PRF e dos seus agentes, 
a fim de verificar eventual 
omissão no cumprimento 
dos papéis legais e constitu-
cional do órgão.

Segundo a Secretaria de 
Controle Externo da Defe-
sa Nacional e da Segurança 
Pública do TCU, é necessá-
rio avaliar se houve efeti-
vamente, na ação adminis-
trativa, ‘omissão de agentes 

públicos (e até incentivo a 
atos ilegais) no cumprimen-
to dos seus deveres e obriga-
ções, desvirtuando o papel 
atribuído na Constituição e 
na lei à PRF’.

Os principais documen-
tos requeridos pela Corte de 
Contas incluem: os planeja-
mentos de ações operacio-
nais da PRF para os dias do 
primeiro e segundo turno; 
os planejamentos de ações 
operacionais para os quatro 
dias seguintes às datas do 
primeiro e segundo turno; 
número de efetivo de pes-
soal disponível, por cidade, 
Estado e área de abrangên-
cia, por turno e dia, entre 
24 de setembro de 4 de no-
vembro.

A corporação também 
deverá informar sobre me-
didas adotadas ou a adotar 
para apurar eventual ação 
ilegal de dirigentes e agentes 
operacionais, além de apre-
sentar documentos sobre a 
atuação da PRF nos dias 30 
de outubro e quatro dias se-
guintes, ‘considerando os ví-
deos que vieram a público 
nas redes sociais com com-
portamento dos agentes pú-
blicos, e a decisão do STF 
que reputou, a priori, omis-
sa, ilegal e inconstitucional 
a atuação do órgão e de seus 
agentes’.

Após semanas ausente, 
o presidente Jair Bolsona-
ro (PL) retornou, ontem, ao 
Palácio do Planalto. O chefe 
do Executivo teve na agen-
da oficial uma reunião com 
seu ex-ministro do Desen-
volvimento Regional e se-
nador eleito Rogério Mari-
nho (PL-RN).

Há pelo menos 20 dias 
Bolsonaro não comparecia 
ao local de trabalho. Desde 
que foi derrotado nas urnas 
pelo presidente eleito Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), 
o chefe do Executivo dimi-
nuiu não só sua agenda ofi-
cial como a presença nas re-
des sociais.

Os únicos momentos em 
que ele quebrou o silêncio 
após a vitória do petista fo-

ram em dois pronunciamen-
tos. O primeiro foi um vídeo 
onde pediu que apoiadores 
deixassem de interditar vias 
como forma de protesto, e o 
segundo foi uma entrevis-
ta coletiva na qual não citou 
Lula, nem admitiu a derro-
ta nas urnas.

Bolsonaro volta ao Palácio 
do Planalto após 20 dias 

reclusão depois da derrota

Matheus de Souza 

Agência Estado

Avaliação
A área técnica da 
Corte de Contas

 apontou a necessidade 
de aprofundamento da 
avaliação da atuação

 da PRF e dos seus 
agentes

n 

Os únicos 
momentos em 
que Bolsonaro 
quebrou o 
silêncio após a 
vitória do petista 
foram em dois 
pronunciamentos

Depois de se reunir com 
o vice-presidente eleito da 
República, Geraldo Alck-
min (PSB), e o conselho po-
lítico ampliado, a presiden-
te nacional do PT, Gleisi 
Hoffmann, afirmou que o 
prazo de validade da Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) da transição 
ainda é o ruído que impede 
o avanço da matéria. Para a 
dirigente, não é justificável 
excepcionalizar o Bolsa Fa-

mília do teto de gastos por 
apenas um ano, como pres-
sionam setores do mundo 
político, pelo caminho le-
gislativo. “Aí tem outros 
instrumentos”, declarou.

De acordo com Gleisi, 
não há divergências de va-
lores da PEC, apenas do 
prazo. “Tem gente que ava-
lia que não dá pra ser inde-
terminado, gente que ava-
lia que quatro anos do Bolsa 
Família fora do teto é mui-
to”, afirmou Gleisi. “Não 
há divergências de valo-
res, tem sim essa questão 
do prazo”, acrescentou, ao 

ressaltar que o Bolsa Famí-
lia será excepcionalizado 
em sua totalidade do teto 
de gastos - ou seja, os R$ 175 
bilhões necessários para 
manter o benefício em R$ 
600 e oferecer o adicional 
de R$ 150 por criança de 
até 6 anos.

Em seguida, contudo, 
reiterou a aposta de que o 
Congresso “terá sensibili-
dade” para apresentar uma 
“solução duradoura” para o 
Bolsa Família. “As pessoas 
não podem ficar receosas de 
ter interrompido seu susten-
to político”, avaliou, ao pe-

dir uma “solução política” 
para o impasse. “Não pode 
ser um soluço, fazer por um 
ano e depois renova”.

As declarações de Glei-
si foram dadas à impren-
sa após a reunião com o 
conselho político amplia-
do da transição, que, segun-
do ela, mostrou disposição 
dos partidos para ajudar a 
construir o caminho para 
a PEC. “Falamos do gran-
de desafio que é ter garan-
tia do Bolsa Família no ano 
que vem e espaço fiscal para 
as entregas”, relatou sobre o 
encontro.

Prazo de validade impede avanço da PEC 
governo eleito

Eduardo Gayer, Eduardo 
Rodrigues e Isadora Duarte
Agência Estado

A equipe de transição 
do governo do presidente 
eleito Luiz Inácio Lula da 
Silva aponta que a falta de 
recursos para a área de se-
gurança no governo Bol-
sonaro pode comprome-
ter até mesmo os serviços 
de proteção que devem ser 
realizados durante a posse 
do petista em 1º de janei-
ro de 2023. Um dos coor-
denadores da transição, o 
senador eleito Flávio Dino 
(PSB-MA) sustenta a crise 
financeira afeita da Polícia 

Federal e a Polícia Rodoviá-
ria Federal.

Segundo ele, a preocu-
pação está ligada a itens bá-
sicos, como o pagamento de 
diárias para os policiais que 
compuserem os planos de 
segurança, tanto para au-
toridades nacionais, quanto 
estrangeiras, além da popu-
lação que vai acompanhar o 
ato da posse.

“O que se tem externado 
é essa preocupação, porque 
a posse envolve a mobiliza-
ção de chefes de Estado de 
outros países, autoridades 
de várias nações que se di-
rigem ao país, naturalmen-
te, para prestigiar a posse, e 

isso gera uma demanda na 
Polícia Federal. O quadro 
é que não tem diária hoje, 
nem da Polícia Federal, nem 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral”, comentou Flávio Dino. 
Não se trata de aumentar 
despesas, mas de manter 
serviços essenciais”.

Flavio Dino não colocou 
a posse em questionamen-
to, mas disse que há preo-
cupação em recomposição 
de orçamento para garan-
tir a segurança plena do 
evento.

“É dever nosso dizer 
que é muito difícil prover 
segurança se não houver 
a recomposição imediata 

dos recursos para diárias, 
porque é preciso mobilizar 
um contingente adicional, 
esse é o ponto num even-
to como a posse”, comen-
tou Dino. “O doutor Andrei 
(Passos, diretor da PF) tem 
feito contatos com o gover-
no do Distrito Federal, mas 
essa é uma parte a segu-
rança dos chefes de estado. 
Os indicadores são preocu-
pantes, é preciso que haja 
alguma recomposição, es-
tamos falando disso, basi-
camente, para segurança 
aos visitantes estrangei-
ros e segurança no próprio 
evento, no Congresso e no 
Palácio do Planalto”.

A presidente do Partido 
dos Trabalhadores, Gleisi 
Hoffmann, confirmou que 
o presidente eleito Luiz Iná-
cio Lula da Silva só viajará a 
Brasília na semana que vem. 

Como mostrou mais 

cedo o Broadcast Político, 
o petista foi orientado por 
seus médicos de confiança a 
esticar sua recuperação após 
realizar, no último domingo, 
20, uma cirurgia para retirar 
lesão na laringe. 

A viagem do presidente 
eleito à capital federal estava 

prevista para a noite da últi-
ma terça-feira (22).

A recomendação médi-
ca original é que Lula pou-
pe a voz por 14 dias - ou seja, 
fale menos e em tom mais 
baixo. Além disso, de acor-
do com Gleisi, há um temor 
com o aumento de casos de 

Covid-19 no país. 
Gleisi também disse que 

a articulação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) negociada com o Con-
gresso para retirar o Bolsa 
Família do teto de gastos fica 
a cargo do vice-presidente 
eleito Geraldo Alckmin.

Crise da PF pode prejudicar segurança

Lula só viaja a Brasília na semana que vem
Agência Estado

André Borges e

Weslley Galzo
Agência Estado
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O ministro Benjamin Zymler determinou que a PRF apresente esclarecimentos e documentos relacionados aos bloqueios nas rodovias
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Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas em diferentes pontos da capital israelense, que viveu um dia de terror

Explosões aterrorizam Jerusalém
ameaça terrorista

Agência Estado

Uma pessoa morreu e ao 
menos 14 ficaram feridas em 
duas explosões em diferen-
tes pontos de Jerusalém, rei-
vindicada como capital por 
Israel e Palestina, na manhã 
de ontem. Segundo as for-
ças policiais, há a suspeita de 
que as explosões se trataram 
de “possíveis ataques terroris-
tas com artefatos explosivos”.

A primeira explosão ocor-
reu no início da manhã em 
um ponto de ônibus, onde 
os passageiros costumam se 
aglomerar à espera do trans-
porte. Ao menos 12 pessoas 
ficaram feridas. Todas foram 
transferidos para hospitais 
próximos, três estão em esta-
do crítico e uma pessoa foi de-
clarada morta pouco depois, 
informou o serviço de emer-
gência local.

Logo em seguida, houve 
outra explosão em um ponto 
de ônibus em Ramot, um as-
sentamento no norte da cida-
de, onde três pessoas ficaram 
levemente feridas por estilha-
ços, de acordo com a equi-
pe médica de emergência do 
United Hatzalah.

A polícia interditou várias 
vias de acesso a Jerusalém 
e realizou buscas por possí-
veis suspeitos nas zonas afe-
tadas. Os policiais suspeitam 
de que ambas as explosões se 
trataram de um “ataque ter-
rorista”, que seria o primeiro 
do gênero em anos. Enquan-
to os palestinos realizaram 
esfaqueamentos, batidas de 
carros e tiroteios nos últimos 
anos, os ataques com bom-
ba tornaram-se raros desde o 
fim de uma revolta palestina 
há quase duas décadas.

Durante a primeira ins-
peção nos locais das explo-
sões, as forças de segurança 
identificaram que “diferentes 
cargas explosivas foram colo-
cadas em ambas as cenas”, in-

A cápsula Órion, trans-
portada como parte da mis-
são Artemis I, da agência 
espacial norte-americana 
(Nasa), completou o pri-
meiro sobrevoo próximo da 
Lua, na segunda-feira (21), 
cinco dias depois do lança-
mento do foguete não tripu-

lado. A espaçonave passou a 
cerca de 130 quilômetros da 
superfície lunar, um mar-
co na missão de devolver os 
humanos ao satélite natu-
ral da Terra. Essa é a menor 
distância que a Órion che-
gará da Lua antes de entrar 
em uma “órbita retrógrada”.

Ela completou o sobre-
voo motorizado de saída às 
9h44 (horário de Brasília), a 
primeira das duas mano-

bras necessárias para en-
trar na chamada “órbita 
retrógrada da Lua”. No mo-
mento do sobrevoo lunar, a 
cápsula estava sem comu-
nicação com os controlado-
res de solo e disparou auto-
nomamente seus motores. 
E voou a uma distância de 
370 mil quilômetros da Ter-
ra e ainda passou cerca de 
2,2 mil quilômetros acima 
do local de pouso da Apol-

lo 11, na Base Tranquility. 
“A missão continua 

como havíamos planejado, 
e os sistemas terrestres, 
nossas equipes de opera-
ções e a espaçonave Órion 
superando as expectati-
vas. Ao longo do caminho, 
vamos aprendendo mais 
sobre esta nova espaçona-
ve espacial”, disse Mike 
Sarafin, o gerente da mis-
são Artemis I.

Órion conclui primeiro sobrevoo perto da 
Lua, cinco dias após lançamento de foguete

astronomia

Letícia França 

Agência Estado

A Suprema Corte do Rei-
no Unido rejeitou ontem o 
pedido da Escócia para rea-
lizar uma votação sobre a in-
dependência do país sem o 
consentimento do governo 
britânico, um caso que po-
deria ter implicações para o 
futuro da unidade formada 
com Inglaterra, País de Ga-
les e Irlanda do Norte.

O governo semiautônomo 
escocês havia entrado com 
um pedido no Tribunal Su-
perior para autorizar o Par-
lamento escocês a legislar 
sobre um referendo em ou-
tubro do próximo ano com 
a pergunta “A Escócia deve 
ser um país independente?”. 
No entanto, a Corte britâni-
ca determinou que o Parla-
mento autônomo da Escócia 
não tem competência cons-
titucional para aprovar uma 
base legal que permita con-

vocar um novo referendo de 
independência sem a anuên-
cia de Londres.

De acordo com a Justiça, 
o poder de convocar um re-
ferendo está “reservado” ao 
Parlamento do Reino Uni-
do e, portanto, “o Parlamen-
to escocês não tem a capaci-
dade para legislar sobre um 
referendo de independên-
cia”, afirmou o presidente do 
principal tribunal do país, 
Robert Reed, ao ler a senten-
ça unânime.

Logo após o anúncio, a pri-
meira-ministra da Escócia, Ni-
cola Sturgeon, disse que estava 
desapontada, mas que “respei-
taria” o julgamento. Em uma 
publicação no Twitter, ela afir-
mou: “uma lei que não permi-
te que a Escócia escolha seu 
próprio futuro sem o consen-
timento de Westminster expõe 
como mito qualquer noção do 
Reino Unido como uma parce-
ria voluntária e pesa em favor 
da independência”.

Supremo do Reino Unido 
rejeita referendo na Escócia 

independência

Agência Estado
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A espaçonave 
passou a 
cerca de 130 
quilômetros 
da superfície 
lunar, um 
marco na 
missão de 
devolver os 
humanos ao 
satélite natural 
da Terra

Foto: Nasa

Essa é a menor distância que a Órion chegará da Lua antes de entrar em uma “órbita retrógrada”da Terra

Buscas
A polícia  de Jerusalém 

interditou várias  
vias de acesso a 

Jerusalém e realizou 
buscas por possíveis 

suspeitos nas  
zonas afetadas

dicando “um possível ataque 
combinado”. Diante do ocor-
rido, o primeiro-ministro ces-
sante, Yair Lapid, convocou 
uma reunião de segurança às 
12h, horário local, para discu-
tir a situação. Em resposta às 
explosões, Israel também si-
nalizou que estava fechando 
duas passagens na Cisjordâ-
nia para os palestinos perto 
da cidade de Jenin, um redu-
to militante.

Até a publicação desta ma-
téria, nenhuma facção palesti-
na havia assumido a respon-
sabilidade pelas explosões, 
embora o grupo islâmico Ha-
mas, que governa a Faixa de 
Gaza e já realizou atentados 
suicidas contra israelenses, 
tenha comemorado o ataque 
“A ocupação está colhendo o 
preço de seus crimes e agres-
são contra nosso povo”, disse 
o porta-voz do Hamas, Abd 
al-Latif al-Qanua.

Os aparentes ataques 
ocorreram em meio à alta nas 
tensões entre israelenses e pa-
lestinos, após meses de incur-
sões israelenses na Cisjordâ-
nia ocupada, motivadas por 
uma série de ataques contra 
israelenses que mataram 19 
pessoas. Houve um aumen-
to dos ataques palestinos nas 
últimas semanas.

A Rússia lançou uma 
nova ofensiva contra a 
Ucrânia, ontem, com o 
bombardeio de uma série 
de alvos civis e militares 
espalhados pelo país, pro-
vocando a morte de pelo 
menos três pessoas, in-
cluindo um recém-nasci-
do. Explosões foram con-
firmadas na capital, Kiev, 
e em outras regiões, como 
Lviv e Zaporizhzhia, cor-
tando a energia e outros 
serviços como água e gás 
de leste a oeste.

Em Kiev, o prefeito Vi-
tali Klitschko afirmou que 
“um local de infraestru-
tura” foi atingido por um 
bombardeio e aconselhou 
a população civil a se man-
ter em abrigos. Constru-
ções civis também foram 
atingidas na capital e uma 
morte foi confirmada, de 
acordo com autoridades 
ouvidas pelo jornal britâ-
nico The Guardian. Segun-
do um repórter da AFP, 
logo após uma série de ex-
plosões, um bairro no nor-

te de Kiev ficou sem ener-
gia elétrica.

No sul do país, um ata-
que com foguetes atingiu 
um prédio de dois andares 
que funcionava como ma-
ternidade na cidade de Vil-
niansk, na região de Zapo-
rizhzia. Um recém-nascido 
morreu e a mãe do bebê e 
um médico ficaram feri-
dos, de acordo com a ad-
ministração local.

“Na madrugada dessa  
quarta-feira, na cidade de 
Vilniansk, região de Zapo-
rizhzia, o edifício de dois 
andares da maternidade 
foi destruído por um ata-
que com foguetes contra o 
hospital local”, afirmou o 
serviço ucraniano para si-
tuações de emergência. E 
acrescentou: “como resulta-
do do ataque, um bebê nas-
cido em 2022 morreu”.

O presidente ucrania-
no, Volodmir Zelenski, 
acusou a Rússia de utili-
zar o terror como arma de 
guerra no país, e afirmou 
que Vladimir Putin terá 
que “prestar contas” por 
todo o dano que causou à 
Ucrânia.

Russos lançam nova 
ofensiva contra Ucrânia

bombardeios em kiev

Um ataque a tiros deixou 
várias pessoas mortas e ou-
tras feridas na noite de ter-
ça-feira (22), no Estado da 
Virgínia, no leste dos Esta-
dos Unidos, disseram as au-
toridades da cidade de Che-
sapeake. O tiroteio ocorreu 
dentro de uma unidade do 
Walmart, uma das maiores 
redes de varejo dos EUA.

Foi o segundo ataque a 
tiros em grande escala em 
três dias nos Estados Uni-
dos, depois que cinco pes-
soas foram mortas em um 
clube LGBT+ em Colorado 
Springs no fim de semana. 
De acordo com um boletim 
inicial, seis pessoas mor-
reram no ataque ao super-
mercado na Virgínia. O nú-
mero pode aumentar.

O agressor do tiroteio 
na Virgínia, que não teve 
o nome divulgado pelas 
autoridades, foi encontra-
do morto na loja, disse Leo 
Kosinski, porta-voz do De-
partamento de Polícia de 
Chesapeake, em uma breve 
coletiva de imprensa.

“A polícia de Chesape-
ake confirma o incidente do 
atirador ativo com mortes 
no Sam’s Circle Walmart. 
O atirador está morto”, pos-
tou a conta oficial da cidade 
no Twitter. “Nossos socor-
ristas estão bem treinados 
e prontos para responder”, 
acrescentou.

Os policiais foram acio-
nados às 22h12 (00h12 de 
ontem, em Brasília) sobre 
a denúncia de um tiroteio 
dentro do Walmart. Segun-
do Kosinski, quando a equi-
pe entrou na loja, encontrou 
“múltiplos mortos e vários 
feridos”.

O porta-voz ainda acres-
centou que os investigado-
res não sabiam se o atira-
dor era um funcionário, 
nem se havia se suicidado. 
Ele ainda sinalizou que não 
acredita que nenhum tiro 
tenha sido disparado por 
policiais.

Fotos e vídeos da cena 
do tiroteio no Walmart 
mostraram policiais reu-
nidos na entrada do pré-
dio, com vários veículos da 
polícia no estacionamen-
to da loja.

Ataque a tiros em loja 
deixa mortos e feridos 

estados unidos

Agência Estado Agência Estado
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O grande desafio do empreendedorismo 
criativo sustentável é a necessidade 
de aprender e reaprender de forma 

continuada. Em uma sociedade empreendedora 
os indivíduos precisam aprender coisas novas 
e assumir responsabilidades com o seu próprio 
aprendizado.

A Grã-Bretanha está na vanguarda dos 
negócios criativos ao criar uma organização 
específica para cuidar dos setores criativos e 
do levantamento de dados. Nova Zelândia, 
Austrália e Canadá seguem o mesmo caminho, 
desenvolvendo políticas de estímulo aos negócios 
da economia criativa. Estados Unidos vem 
investindo em pesquisa e levantamento de dados. 

No Reino Unido, entre 1990 e 2010, diante do 
declínio da indústria manufatureira, a política 
de governo foi englobar todas as empresas que 
utilizavam a criatividade cultural na produção de 
bens e serviços com a denominação de indústrias 
criativas, que empregam a criatividade artística, 
diferenciando e agregando valor aos produtos.

Todo esse reconhecimento pelos setores 
criativos, baseados em conhecimento, cultura, 
criatividade e tecnologia, tem permitido mais 
visibilidade aos segmentos da economia criativa, 
tais como, os empreendedores e profissionais das 
expressões culturais, do design, das artes e do 
artesanato para dialogar, intercambiar com seus 
pares e promover experiências autênticas e únicas 
para os destinos turísticos onde vivem.

Foi com esse propósito que o Sebrae/PB 
e a Prefeitura de João Pessoa – PB, através 
da Secretaria Municipal de Educação e da 
Funjope, viabilizaram a visita técnica de vinte 
e cinco representantes de quinze agremiações 
carnavalescas, para trocar experiências com os 
artistas da Bomba do Hemetério e conhecer a sua 
oferta de turismo criativo de base comunitária. 

Fomos recebidos por Jorge Carneiro, uma das 
lideranças do grupo Maracatu Raízes do Pai Adão, 
para vivenciarmos a experiência denominada 
“Recife é sempre carnaval”. O local que nos 
recebeu é o ateliê “Arte Plenna” do artista plástico 
Leopoldo Nóbrega. Já ficamos a imaginar qual 
artista plástico de João Pessoa – PB estaria disposto 
a fazer parceria com uma das agremiações, 
filiadas à Liga Carnavalesca de João Pessoa... 
Ou qual prédio público da gestão municipal 
poderá se transformar em um local turístico, para 
dar visibilidade às agremiações carnavalescas 
da capital paraibana, gerar experiências para 
os turistas e renda para os carnavalescos o ano 
inteiro, com a sua tradição e identidade cultural.

Vivenciar a Bomba do Hemetério foi uma aula 
de superação, de economia circular, inovação, 
economia criativa, propósito e determinação, mas 
também empreendedorismo e pertencimento, para 
levar à frente a gestão de um negócio criativo, 
coletivo e colaborativo.

No produto turístico da Bomba, os visitantes 
podem ter oficinas de percussão, oficinas de 
produção de adereços e até se vestir de Rei e de 
Rainha do Carnaval. Depois sair na rua com a 
batucada que anima o carnaval é uma imersão 
na cultura viva do lugar. A sustentabilidade exige 
constante inovação, inclusão social e melhores 
condições de vida para todos. Na avaliação, 
após a visita técnica, ficou claro o universo de 
oportunidades que eles já têm com a cultura do 
carnaval tradição para participar dos eventos de 
turismo e interagir com o trade turístico e outros dos 
grupos criativos, locais e regionais.

João Pessoa caminha para o planejamento 
urbano de uma cidade criativa, com novas 
configurações para os setores criativos. É 
fundamental que os pequenos negócios sejam 
beneficiados com a criação de um distrito criativo 
que fortaleça e possibilite a integração entre os 
produtores culturais, as expressões carnavalescas 
e juninas, os artesãos e artistas das artes cênicas, 
visuais, os produtores de audiovisual, cinema e 
outros. As diversas manifestações das artes são 
fontes de entretenimento, crescimento espiritual e 
desenvolvimento territorial.

São esses segmentos da economia criativa 
que alimentam a diversidade, a riqueza e a 
criatividade de uma cidade criativa, viabilizando a 
concentração de artistas em determinadas áreas 
urbanas, contribuindo cada vez mais para atrair 
profissionais criativos, ligados às artes e à cultura, 
mas também profissionais da tecnologia, que 
abrem espaço para novos negócios.
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,10%

R$ 5,374
-0,21%

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

+0,89%

R$ 5,588

Libra  Esterlina

+1,45%

R$ 6,487

Ibovespa

108.802 pts

Selic

Fixado em 26 de 
outubro de 2022

13,75%

Valor é referente à liberação dos lotes residuais de restituições do IR

Receita paga R$ 13 milhões a 
quase seis mil contribuintes

na paraíba

A Receita Federal deposi-
tará R$ 13.700.537,40 a quase 
seis mil contribuintes parai-
banos no próximo dia 30 de 
novembro, segundo a Delega-
cia do órgão no estado. O va-
lor é referente ao pagamento 
de lotes restituições residuais 
do Imposto de Renda de 2022 
e exercícios anteriores.

Para saber se a restitui-
ção está disponível, o con-
tribuinte deverá acessar a 
página da Receita na Inter-
net (http://www.gov.br/re-
ceitafederal), clicar em “Meu 
Imposto de Renda” e, em se-
guida, em “Consultar a Res-
tituição”. A página apresen-
ta orientações e os canais de 
prestação do serviço, per-
mitindo uma consulta sim-
plificada. 

Pelo serviço e-CAC, é pos-
sível acessar o extrato com-
pleto da declaração, verificar 
se há inconsistências e então 
fazer a autorregularização, 
mediante entrega de decla-
ração retificadora, corrigindo 
as informações que porven-
tura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones, o que facilita 
consulta às declarações do 
IRPF e à situação cadastral 
no CPF. Com ele será pos-
sível consultar diretamente 
nas bases da Receita Federal 

informações sobre liberação 
das restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

Disponibilidade
A restituição ficará dispo-

nível na conta bancária infor-
mada na Declaração do Im-
posto de Renda durante um 
ano. Se o contribuinte não fi-
zer o resgate nesse prazo, de-
verá requerê-la por meio da 
Internet, mediante o Formu-
lário Eletrônico - Pedido de 
Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, no 

serviço Extrato do Processa-
mento da DIRPF.

Caso, por algum motivo, 
o valor não seja creditado, 
o contribuinte poderá rea-
gendar o crédito de forma 
simples e rápida pelo Portal 
BB (https://www.bb.com.br/
irpf ), contatar pessoalmente 
qualquer agência do BB ou li-
gar para a Central de Atendi-
mento por meio do telefone 
4004-0001 (capitais) e 0800-
729-0001 (demais localida-
des) e 0800-729-0088 (telefone 
especial exclusivo para defi-
cientes auditivos).

Dinheiro será depositado no dia 30 e ficará disponível durante um ano na conta declarada
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A Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Ru-
ral e Regularização Fundiá-
ria (Empaer), vinculada à Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Agropecuário e da Pesca (Se-
dap), realiza leilão de 25 ca-
prinos  e ovinos na moda-
lidade virtual, no dia 3 de 
dezembro, das raças Boer, 
Saanen, Dorper, Anglo Nu-
biana, Alpina Britânica, Par-
da Alpina e Dâmara.

O leilão tem por objeto de 

alienação dos animais, na ca-
tegoria elite, pertencentes ao 
rebanho caprinos e ovinos da 
Emepa-PB, assim distribuí-
dos: cinco Boer machos, um 
Saanen macho, cinco Dorper 
machos, oito Anglo Nubiano 
machos, um macho Alpina 
Britânica, quatro machos Par-
da Alpina e um macho Dâma-
ra, avaliados em R$ 34.100,00.

Para participar do leilão, 
de forma virtual, o interes-
sado deve acessar os seguin-

tes canais eletrônicos: pré-ca-
dastro https://tinyurl.com/
precadastro52022.

Já a sessão de lances será 
realizada no canal oficial 
da Empaer Paraíba no You-
Tube, no endereço: https://
tinyurl.com/leilao52022ao-
vivo. Os lances também se-
rão feitos através do gru-
po do WhatsApp, acessível 
pelo https://tinyurl.com/
chat52022, os quais conta-
rão, obrigatoriamente, a in-

dicação precisa do valor e 
do animal ou lote de animais 
que esteja sendo leiloado.

Canais de atendimento
O leilão será aberto às 9h 

do dia 3 de dezembro e, para 
obter informações, os inte-
ressados devem acessar por 
meio do e-mail: presidencia@
empaer.pb.gov.br ou gabin@
empaer.pb.gov.br e, ainda, 
pelos telefones (83) 9-8669-
1092 e (83) 9-8857-7690.

Empaer realiza leilão de caprinos e ovinos
modalidade virtual

A Prefeitura de Campina 
Grande, por meio da Agên-
cia Municipal de Desenvol-
vimento (Amde), participa 
pela primeira vez da Agro-
tec 2022, um evento promo-
vido pelo Centro de Ciências 
Agrárias (CCAA) do Cam-
pus II da Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB).

O evento está sendo reali-
zado na Escola Agrícola As-
sis Chateaubriand (EAAC), 
localizada na zona rural de 

Lagoa Seca. A programação 
iniciou ontem e encerra na 
próxima sexta-feira (25). A 
Agrotec 2022, em sua quar-
ta edição, traz o tema “Agri-
cultura e Sustentabilidade”.

A presidente da Amde, 
Alana Carvalho agrade-
ceu o convite feito pelo di-
retor do CCAA, professor 
José Félix de Brito Neto à 
pasta. “Estamos felizes por 
participar de forma inédi-
ta da Agrotec este ano e po-

der afunilar parcerias tam-
bém na área da agricultura, 
oferecendo nossos serviços 
para a formalização de mi-
croempreendedores rurais”, 
destacou.

Além da participação na 
Agrotec, a Amde, por meio 
da Sala do Empreendedor 
de Campina Grande, dará 
continuidade à Semana Glo-
bal do Empreendedorismo 
2022 com ações sobre edu-
cação financeira.

Campina Grande participa da Agrotec 2022
evento da uepb

n 

Durante 
a quarta 
edição, o 
evento reúne 
autoridades 
para debater 
a agricultura 
no ambiente 
sustentável 

Consulta
Receita disponibiliza 

aplicativo para tablets e 
smartphones, além da 
página da internet e o 
serviço do e-CAC para 

os contribuintes
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Presidente do Banco Central afirmou que diretores devem cumprir os mandatos para fortalecer a autonomia do órgão

Campos Neto defende ficar no BC
mais dois anos

Lorenna Rodrigues e  
Thais Barcellos 

Agência Estado

O presidente do Banco 
Central (BC), Roberto Cam-
pos Neto, disse que é impor-
tante que os diretores da auto-
ridade monetária, incluindo 
ele próprio, cumpram seus 
mandatos até o final e que 
isso fortalece a recém-con-
quistada autonomia do órgão.

Em palestra em evento 
organizado pela BlackRock 
Brasil, Campos Neto afirmou 
que a autonomia será “testa-
da” pela primeira vez com a 
troca de governo.

“É muito importante que 
os dirigentes entendam que 
eles têm um mandato, têm 
que cumprir o mandato 
para exercer essa autono-
mia e, no caso, isso se esten-
de a mim também. É impor-
tante que eu fique esses dois 
anos e que eu mostre que 
todo o esforço que foi feito a 
esse movimento de ganho 
institucional sirva para mo-
mentos de transição de go-
verno”, afirmou.

Novo governo
O presidente do BC voltou 

a destacar, em um evento da 
BlackRock, que é preciso ver 
o que será definido em ter-
mos de arcabouço fiscal do 
novo governo para avaliar o 
impacto na trajetória da dí-
vida, mas reforçou que o de-
senho final está “conectado 
à função-reação do BC” em 
termos de decisões de juros. 

“É importante 
que eu mostre 
que todo o 
esforço que 
foi feito a esse 
movimento 
de ganho 
institucional 
sirva para a 
transição

Campos Neto

Em relação ao cenário econômico, presidente destacou a necessidade de aguardar definição do novo governo sobre o arcabouço fiscal 

A necessidade de finan-
ciamento líquido do governo 
geral atingiu R$ 201,5 bilhões, 
em 2021. O valor equivale a 
um recuo de 77,5% em rela-
ção ao ano anterior, quando 
sofreu forte influência da cri-
se provocada pela pandemia 
da Covid-19. O crescimento 
de 25,8% da receita total ante 
o avanço de 1,8% dos gastos 
computados nos três níveis 
de governo favoreceram o re-
sultado.

A variação positiva de to-
dos os componentes da recei-
ta: receita de impostos (28,2%), 
contribuições sociais (12,1%) e 
outras receitas (43,9%) permi-
tiram o seu desempenho em 
2021. Os dados estão nas Esta-
tísticas de Finanças Públicas, 
divulgados ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

Para o gerente de Admi-
nistração Pública da Coorde-
nação de Contas Nacionais, 
Douglas Moura Guanabara, 
a combinação de dois fato-
res permitiu a queda da ne-
cessidade de financiamento 
em 2021. “Forte aumento de 
arrecadação, principalmente 
com a recuperação da ativi-
dade econômica no período 
pós-pandemia, e redução de 
gastos, mais especificamen-
te dos recursos utilizados no 
ano anterior para enfrentar a 
pandemia”, apontou.

Os números indicaram 
ainda que todos os itens em 

relação aos impostos tive-
ram elevação. O destaque foi 
para impostos sobre comércio 
e transações internacionais 
(35,7%), impostos sobre ren-
da, lucros e ganhos de capital 
(32,6%) e impostos sobre bens 
e serviços (27,2%). Os impos-
tos sobre a propriedade cres-
ceram 17,8% e os sobre a folha 
de pagamentos 12,7%.

Benefícios 
A queda de 15,7% nos pa-

gamentos de benefícios previ-
denciários e assistenciais foi 
o principal motivo do cres-
cimento de apenas 1,8% dos 
gastos e, consequentemente, 
para a redução da Necessida-
de de Financiamento Líqui-
da em relação a 2020. As re-
munerações tiveram variação 
positiva de 5,5% e as despe-
sas com bens e serviços obti-
veram crescimento de 13,7%. 
Já as despesas com juros, com 
subsídios e outros gastos tam-
bém variaram positivamen-
te em 38,7%, 6,4% e 37,5%, res-
pectivamente.

As Estatísticas de Finan-
ças Públicas 2021 mostraram 
ainda que a categoria dos Be-
nefícios de Assistência Social 
da classificação da Conta In-
termediária de Governo, que 
em 2020 tinha registrado total 
gasto de R$ 415 bilhões, teve 
variação negativa de 58,8% 
em 2021, com gasto total de 
171 bilhões. A explicação é a 
redução dos gastos com be-
nefícios sociais, que apresen-
taram aumento excepcional 
em 2020.

IBGE: cai necessidade de 
financiamento do governo

recuo de 77,5%

Cristina Indio do Brasil 

Agência Brasil

Nas últimas semanas, a cur-
va futuro de juros tem pre-
cificado novas altas da taxa 
Selic devido a um temor de 
irresponsabilidade fiscal do 
governo eleito.

“Precisamos ver o que sai-
rá de redesenho da âncora 
fiscal. Redesenho de gastos 
com eliminação de subsídios 
é difícil, mas precisa ser fei-

to. Taxa longa está super sen-
sível à trajetória da dívida. 
Brasil precisa mostrar equilí-
brio nas contas olhando para 
frente.”

Segundo Campos Neto, a 
incerteza fiscal hoje passou a 
fazer um peso mais impor-
tante do que à relacionada di-
retamente à inflação, que tem 
feito uma inflexão, e ao cres-

cimento da economia.
Na sua avaliação, é mais 

difícil coordenar a política 
fiscal e monetária em mo-
mentos de contração, porque 
a velocidade da política mo-
netária é mais rápida e focada 
e, no fiscal, há desejo de con-
tinuar políticas assistencialis-
tas devido às sequelas sociais 
da pandemia de Covid-19.

Ajuste nos EUA
Campos Neto disse que a 

velocidade do ajuste monetá-
rio nos Estados Unidos deve 
ser reduzida, mas ainda com 
“mensagem bastante dura” 
em relação à inflação.

Em palestra em evento 
organizado pela BlackRock 
Brasil, Campos Neto afirmou 
que a taxa projetada final na-

quele país não deve ir “mui-
to além” dos 5,17% esperados. 
Ele ressaltou que o processo 
de desinflação não é linear e 
que o patamar mais elevado 
persiste antes de voltar para 
a meta.

“Quanto mais coordena-
do o monetário com o fis-
cal, mais fácil esse trabalho”, 
concluiu.

A demanda por produ-
tos industriais no país re-
cuou em setembro, segundo 
o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea). O 
Indicador Ipea de Consumo 
Aparente de Bens Industriais 
registrou queda de 1,3% em 
setembro ante o mês imedia-
tamente anterior.

O resultado sucede uma 

retração de 0,8% em agosto, 
após alta de 2,0% em julho. 
Desta maneira, o consumo 
de bens industriais encer-
rou o terceiro trimestre com 
avanço de 0,5% ante o segun-
do trimestre.

No mês de setembro de 
2022 ante setembro de 2021, 
houve elevação de 0,7%. No 
terceiro trimestre de 2022 em 
relação ao terceiro trimestre 
de 2021, a demanda por bens 
industriais cresceu 2,6%.

No mês de setembro em 
relação a agosto, entre os 
componentes do consumo 
aparente, a produção de bens 
pela indústria brasileira des-
tinada ao mercado domésti-
co recuou 1,1%, e as impor-
tações de bens industriais 
caíram 1,9%.

No terceiro trimestre ante 
o segundo trimestre deste 
ano, o consumo de bens na-
cionais caiu 1,4%, mas o de 
bens importados subiu 8,3%.

Consumo de bens encolhe 1,3%, mostra Ipea
indústria

Daniela Amorim 

Agência Estado
n 

Demanda por 
produtos vem 
diminuindo 
desde agosto, 
após um 
período de 
alta em julho 
deste ano

A carteira de crédito do 
Sistema Financeiro Nacio-
nal (SFN) deve crescer 0,7% 
em outubro na comparação 
com setembro, de acordo 
com a Pesquisa Especial de 
Crédito da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban). 
Em relação a outubro do 
ano passado, a alta deve fi-
car em 15,7%, desacelerando 
na comparação com o cres-
cimento anual do mês ante-
rior, de 16,8%.

Segundo a entidade, os 
programas de crédito pú-
blicos para empresas, como 
o Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Por-
te (Pronampe) e o FGI-Peac, 
devem dar impulso às ori-

ginações de crédito direcio-
nado, ajudando a expandir 
a carteira como um todo. 
Em recursos livres, o cres-
cimento deve ser menor no 
mês, de 0,2%.

Em um reflexo desse mo-
vimento, a carteira direcio-
nada tende a acelerar a alta 
anual, passando de 13,5% 
para 14%, na contramão do 
movimento do saldo total. 
No mês, a expansão dessa 
carteira deve ser de 1,5%, de 
acordo com a pesquisa.

“A pesquisa mostra que a 
alta de outubro deve ser lide-
rada pelo crédito às empre-
sas, com avanço de 2,2%, que 
segue apresentado um volu-
me robusto de operações nos 
programas de crédito para 
as micro, pequenas e médias 
empresas, como o Pronam-
pe e o Peac-FGI”, diz Rubens 

Sardenberg, diretor de Eco-
nomia, Regulação Pruden-
cial e Riscos da Febraban.

Ainda assim, a carteira 
de crédito PJ deve recuar 
0,3% no mês, graças à que-
da de 1,6% no saldo de ope-
rações com recursos livres. 
A expectativa de baixa se 
deve à sazonalidade negati-
va de linhas voltadas ao con-
trole do fluxo de caixa, típica 
do início do semestre.

No crédito para pessoas 
físicas, a expectativa é de alta 
de 1,4% no mês, puxada pelo 
crescimento da carteira de 
recursos livres (+1,6%), diante 
da melhoria do mercado de 
trabalho e também do efei-
to das concessões do consig-
nado do Auxílio Brasil. Nos 
direcionados, a expectativa 
é de alta de 1,1%, diante da 
nova rodada do Plano Safra.

Febraban: carteira de crédito tende a crescer 
nova aceleração

Matheus Piovesana 

Agência Estado “A pesquisa 
mostra que 
a alta deve 
ser liderada 
pelo crédito 
às empresas, 
que segue 
apresentado um 
volume robusto 
de operações

Rubens Sardenberg

Foto: Arquivo/Agência Brasil
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Casos de Covid-19 aumentam e medida da Anvisa passa a valer a partir de amanhã em todos os aeroportos brasileiros

Máscaras voltam a ser obrigatórias
nos aeroportos e aviões

Júlia Affonso 
Agência Estado

Na mesma reunião em 
que aprovou ontem o uso 
emergencial da vacina biva-
lente da Pfizer contra a Co-
vid-19, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
determinou que passará a ser 
obrigatório o uso de máscaras 
em aeroportos e voos no país. 
Essa medida passa a valer a 
partir de amanhã.

Segundo a agência, o ser-
viço de bordo não será proibi-
do e os passageiros poderão 
tirar a máscara para comer 
ou mesmo ingerir líquidos 
em outros momentos do voo. 
A obrigação se aplica para to-
dos os aeroportos brasileiros 
e também voos nacionais. No 
caso das viagens internacio-
nais, a regra vale apenas no 
momento do embarque no 
Brasil e no desembarque de 
voo internacional em territó-
rio brasileiro.

O tema da máscara foi in-
cluído na pauta de discus-
são da diretoria da Anvisa 
no início da reunião. O dire-
tor Daniel Pereira, relator do 
processo, votou pelo refor-
ço da recomendação ao equi-
pamento e não pela volta da 
obrigação do uso. Mas Perei-
ra acabou derrotado pelos de-

n 

O serviço 
de bordo 
não será 
proibido e os 
passageiros 
poderão tirar 
a máscara 
para comer 
ou mesmo 
ingerir 
líquidos 

Obrigação se aplica a aeroportos brasileiros e, também, a voos nacionais; viagens internacionais, a regra vale apenas no momento do embarque

mais quatro diretores.
O voto divergente foi apre-

sentado pelo diretor Alex 
Campos Machado, que afir-
mou que, apesar do avanço da 
vacinação, a mudança de ce-
nário da Covid “alerta o mun-
do inteiro”. Barra Torres, pre-
sidente da Anvisa, destacou, 
no começo da sessão, que o co-
ronavírus “ainda é uma gran-
de preocupação para todos no 
mundo, haja vista a condição 

decorrente do surgimento de 
variantes”.

“Ainda observamos em 
território nacional o cresci-
mento das taxas de contágio, 
das taxas de internação e tam-
bém de mortalidade. Eviden-
temente não num número se-
melhante aos anos que se têm, 
mas ainda um número bas-
tante preocupante”, disse.

A adoção de medidas não-
farmacológicas, como o uso 

de máscara, foi tratada pela 
Anvisa em reunião com epi-
demiologistas, especialistas 
em saúde e representantes do 
Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass) e do 
Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde 
(Conasems). O encontro so-
bre o cenário da Covid ocor-
reu virtualmente na última 
segunda-feira, 21.

A Anvisa havia tornado 

obrigatório o uso de másca-
ras em aeroportos em dezem-
bro de 2020, no auge de uma 
das ondas da covid no país. 
A agência flexibilizou a medi-
da em agosto deste ano, cerca 
de um ano e oito meses após o 
início da cobrança. Há três me-
ses, o equipamento de proteção 
passou a ser “uma recomenda-
ção, principalmente para pes-
soas com sintomas de gripe e 
para o público mais vulnerá-

vel, como imunocomprometi-
dos, gestantes e idosos”.

Vacina
A Anvisa aprovou na noi-

te desta terça-feira o uso emer-
gencial da vacina bivalente 
da Pfizer contra a Covid-19. A 
decisão da agência, aprovada 
por unanimidade, permite a 
aplicação do imunizante como 
dose de reforço na população 
acima de 12 anos de idade.

Para evitar o aumento de 
novos casos de Covid-19, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS) da Prefeitura de João 
Pessoa orienta a população e 
os profissionais de saúde so-
bre os fluxos de atendimento 
para pessoas com sintomas de 
síndromes gripais e medidas 
a serem seguidas pelos usuá-
rios nos serviços de saúde da 
rede municipal. 

Em relação aos atendimen-
tos, a orientação é que se a pes-
soa estiver com sintomas gri-
pais leves como tosse, coriza 
ou febre baixa, ela deve per-
manecer em sua residência 
em isolamento respiratório 
domiciliar. Caso sinta necessi-
dade de atendimento médico, 
mesmo com sintomas leves, 
deve procurar sua Unidade 

de Saúde da Família (USF) de 
referência. 

 Em caso de sintomas gri-
pais moderados ou graves, o 
cidadão deve recorrer a uma 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA). A SMS reco-
menda o uso de máscaras 
dentro das USFs, UPAs e ou-
tros serviços de saúde, em es-
pecial para os grupos de risco 
como idosos, gestantes e imu-
nossuprimidos. 

 “ É fundamental redobrar os 
cuidados para que possamos es-
tar protegidos e evitar o contágio 
do vírus. Se for necessário, se diri-
gir ao serviço de saúde mais ade-
quado”, afirmou o secretário mu-
nicipal de Saúde, Luis Ferreira. 

 O isolamento poderá ser sus-
penso com sete dias completos se 
o paciente  está assintomático há 

pelo menos 24 horas (sem febre, 
sem uso de antitérmico e remis-
são dos sintomas respiratórios). 

Se o paciente permanecer sem 
melhora dos sintomas respirató-
rios ou tiver febre no sétimo dia 
completo após o início ou apresen-
tar novo exame positivo para Co-
vid-19, realizado a partir do quin-
to dia do início dos sintomas, deve 
ser mantido o isolamento domi-
ciliar até o décimo dia completo. 

 “É importante que as pessoas 
respeitem o tempo recomendado 
de isolamento e o uso da máscara 
durante 10 dias ao início dos sin-
tomas, como recomenda o Minis-
tério da Saúde, além de evitar 
o contato com idosos, imunos-
suprimidos e outros grupos 
de risco”, destacou Raquel Mo-
raes, gerente de Vigilância em 
Saúde de João Pessoa. 

Prefeitura de JP orienta sobre fluxos 
relacionados à Covid-19 na capital 

O Brasil deve registrar 704 
mil novos casos de câncer por 
ano de 2023 a 2025, com des-
taque para as regiões Sul e 
Sudeste, que concentram cer-
ca de 70% da incidência. A 
estimativa foi divulgada on-
tem pelo Instituto Nacional 
de Câncer (Inca).

A publicação Estimativa 
2023 - Incidência de Câncer 
no Brasil mostra que o tumor 
maligno mais incidente é o 
de pele não melanoma, com 
31,3% do total de casos, segui-
do pelos de mama feminina 
(10,5%), próstata (10,2%), cólon 
e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e 

estômago (3,1%).
Segundo a pesquisado-

ra do Inca Marceli Santos, os 
casos no Brasil estão ficando 
semelhantes, de uma forma 
geral, com os tipos de câncer 
que acometem os países mais 
urbanizados: mama, cólon e 
reto e pulmão.

Nas mulheres, o câncer 
de mama é o mais inciden-
te (66,54%), depois do de pele 
não melanoma, com 74 mil 
novos casos previstos por ano 
até 2025. Nas regiões mais de-
senvolvidas do país, em se-
guida vem o câncer colorre-
tal, mas, nas de menor Índice 
de Desenvolvimento Huma-
no (IDH), o tumor do colo do 
útero ocupa esta posição.

Nos homens, o câncer de 
próstata é predominante em 
todas as regiões, com inci-
dência de 67,86%, totalizan-
do 72 mil casos novos estima-
dos a cada ano até 2025, atrás 
do câncer de pele não mela-
noma. Nas regiões de maior 
IDH, os tumores malignos de 
cólon e reto ocupam a segun-
da e terceira posição, e, nas 
menos desenvolvidas, o cân-
cer de estômago é o segundo 
ou terceiro mais frequente.

Ao todo, foram estimadas 
as ocorrências para 21 tipo 
de câncer mais incidentes no 
país, dois a mais que na pu-
blicação anterior, com a inclu-
são dos tumores de pâncreas 
e fígado.

Brasil terá 704 mil novos casos de 
câncer por ano até 2025, diz Inca

destaque para sul e sudeste

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, informou on-
tem que o atual contrato do 
Ministério da Saúde com os 
fornecedores já contempla a 
entrega de vacinas atualiza-
das contra novas cepas da 
Covid-19. “Em breve, teremos 
o cronograma de envio dos 
lotes. As vacinas são efeti-
vas contra as formas graves 
da doença e óbitos. Por isso, 
busquem os postos de vaci-
nação”, escreveu em mensa-
gem nas redes sociais.

Nessa terça-feria, (22), a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) apro-

vou o uso emergencial de 
duas vacinas bivalentes con-
tra a Covid-19, produzidas 
pela Pfizer para proteger con-
tra as subvariantes da Ômi-
cron do novo coronavírus. A 
aplicação será como dose de 
reforço em pessoas a partir 
de 12 anos de idade, três me-
ses depois da última dose de 
reforço.

“Com aprovação da An-
visa para uso emergencial 
da versão bivalente da vaci-
na da Pfizer, teremos mais 
um imunizante à disposição 
no combate à doença”, disse 
Queiroga.

Atualmente, a pasta tem 
um contrato para a aquisi-
ção de 100 milhões de doses 

da Pfizer a serem entregues 
a partir deste ano. O acor-
do prevê o acréscimo de 50 
milhões de doses, inclusive 
imunizantes atualizados ou 
pediátricos, caso o ministé-
rio peça.

Consideradas de segunda 
geração, as vacinas bivalentes 
protegem contra a variante 
original do novo coronavírus, 
da Província de Wuhan (Chi-
na), e contra as últimas sub-
variantes da Ômicron. Essa 
última é mais transmissível, 
porém mais branda, com o 
vírus se concentrando na gar-
ganta e não atingindo os pul-
mões. A variante original é 
menos contagiosa, porém 
mais perigosa e mais mortal.

Ministro da Saúde diz que contratos 
atuais já preveem vacinas atualizadas

cronograma

As áreas urbanizadas no 
país equivalem a apenas 0,54% 
da área total, mostra o estudo 
Áreas Urbanizadas do Brasil 
(2019), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
divulgado ontem.

De acordo com o estudo, a 
distribuição geral das áreas ur-
banizadas do país demonstra 
que ainda há marcante concen-
tração no litoral, seguindo o pa-
drão histórico de povoamento 
desde o período da colonização.

Nos 443 municípios costei-
ros do Brasil, que ocupam apro-
ximadamente 5% da área do 
território nacional, há uma ex-

tensão de 9.166,79 quilômetros 
quadrados (km²) de áreas ur-
banizadas, cerca de 19% do to-
tal do país.

Por outro lado, ao longo dos 
municípios da faixa de frontei-
ra, com extensão de 2.265.046,64 
km², cerca de 27% do território 
nacional, há 3.803,47 km² de 
áreas urbanizadas, cerca de 8% 
do total, nas quais é possível no-
tar maiores concentrações nas 
zonas fronteiriças da Região Sul 
do país e do estado de Roraima.

De acordo com o estudo, as 
regiões urbanizadas equivalem 
a apenas 0,54% da área total do 
país. Segundo a gerente de Ob-
servação da Cobertura e Uso 
da Terra, Manuela Alvarenga, 
todas as áreas urbanizadas do 

país caberiam no estado do Es-
pírito Santo. Por outro lado, a 
soma das áreas urbanizadas 
do país (45.945 km²) é maior que 
territórios de nações inteiras, 
como Dinamarca e Holanda.

Entre 2015 e 2019, houve au-
mento de 19% de áreas urbani-
zadas, o que indica expansão 
continuada das manchas ur-
banizadas.

“Fora da região litorânea, a 
maior parte das áreas urbaniza-
das segue, em grande medida, 
um alinhamento com vias de 
circulação, como estradas e cur-
sos de rios, o que é refletido na 
forma das manchas urbanas e 
evidencia as tendências do pro-
cesso de interiorização da urba-
nização”, diz o IBGE.

Áreas urbanizadas em todo o 
país equivalem a 0,54% do total

estudos do ibge
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654 — Kotoku, imperador japonês
1982 — Barack Obama (pai), 
economista queniano
1991 — Freddie Mercury, 
cantor e compositor anglo-tanzaniano
2012 — Héctor Camacho, 
boxeador porto-riquenho
2014 — Hermano José, jornalista, 
professor, teatrólogo e cronista social (PB)
2020 — Fernando Vannucci, jornalista e 
apresentador de televisão brasileiro

Mortes na História
Adosinda Augusta 
(Vovó Viral)
18/11/2022 – Aos 97 anos, 
em decorrência de um AVC. 
Portuguesa ficou conhecida 
nas redes sociais devido aos 
divertidos vídeos com o seu neto, João Pedro.

Foto: Redes Sociais

Luiz Carlos Azambuja 
(Gaitinha)
18/11/2022 – Aos 78 anos, 
em São Gabriel (RS). Músico 
tradicionalista gaúcho. Era 
considerado um “legítimo 
gaúcho” e participava de eventos, além de 
tocar suas gaitas de boca e violão de forma 
profissional.

Foto: Rádio Sul

Obituário
Nagrelha 
(Gelson Caio Manuel Mendes)
18/11/2022 – Aos 36 anos, em 
Luanda, Angola, de câncer no 
pulmão. Cantor angolano do 
grupo Os Lambas. Nasceu em 30 
de outubro de 1986, era casado e pai de quatro 
filhos. Era o kudurista com maior legião de fãs 
em Angola. Autor de sucessos como ‘Não me 
tarraxa assim’, ‘Wamona’, ‘katronga Violenta’, 
‘DizumbaGrande’, ‘Banzelo’, ‘Toque do Nana’, 
‘Comboio’ e ‘Provou e Gostou’. Kuduro é um gênero 
musical e de dança tradicional de Angola.

Foto: Jornal de Angola

Erasmo Carlos
22/11/2022 – Aos 81 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ), em decorrência 
de uma síndrome edemigênica 
(quando há um excesso de 
líquido nos tecidos do corpo 
humano). Cantor e compositor foi um dos 
pioneiros do rock e símbolo da Jovem Guarda. 
Deixa a esposa e três filhos. Autor de mais 
de 600 músicas e de clássicos como ‘Sentado 
à Beira do Caminho’, ‘Minha Fama de Mau’, 
‘Mulher’, ‘Quero que tudo vá para o inferno’, 
‘Mesmo que seja eu’ e ‘É proibido fumar’. 
Principal parceiro em composições com o 
também cantor e compositor Roberto Carlos.

Foto: Divulgação

Aforismo
“O que cremos sobre 

a vida após a morte 

afeta diretamente o que 

cremos sobre a vida 

antes da morte.”

N. T. Wright
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A Csanmek, empresa 
brasileira especializada em 
metodologias ativas para 
a área da saúde e forma-
ção profissional de médicos, 
inaugurou recentemente a 
primeira fábrica nacional 
de desenvolvimento e mo-
delagem de cadáveres sin-
téticos realísticos voltados 
para treinamentos cirúrgi-
cos no Brasil, com investi-
mento total de cerca de R$ 
5 milhões.

Com tecnologia avan-
çada, os modelos são utili-
zados como alternativa ao 
uso de corpos humanos e 
de animais nos cursos de 
Medicina humana e ve-
terinária, sobretudo para 
treinamento de técnicas ci-
rúrgicas, habilidades e au-

las de anatomia. Localizada 
na Região Metropolitana de 
São Paulo, a fábrica conta 
com mais de vinte especia-
listas, entre médicos, enge-
nheiros, desenvolvedores 
protéticos, designers, pes-
quisadores e cientistas da 
comunidade acadêmica.

Os modelos são de-
senvolvidos com textura 
e densidade similar às es-
truturas anatômicas reais 
e contêm todos os sistemas 
e órgãos do corpo huma-
no, permitindo a realiza-
ção de cirurgias, disseca-
ções, intubações e demais 
procedimentos médicos. 
Os protótipos contam com 
centenas de músculos, os-
sos, órgãos, veias e artérias 
substituíveis, todos feitos a 
partir de materiais que imi-
tam as propriedades mecâ-

nicas, textura e densidade 
do tecido vivo.

“Os modelos realísticos 
são considerados, hoje, o 
principal método alternati-
vo ao uso de cadáveres em 
salas de aulas e seguem a 
tendência mundial de subs-
tituir corpos humanos e uso 
animal em técnicas cirúr-
gicas pelas faculdades”, co-
menta Cláudio Santana, ge-
rente da Csanmek, que está 
presente nos maiores gru-
pos educacionais do país no 
segmento de saúde.

A proposta da empresa é 
integrar os cadáveres sinté-
ticos aos já utilizados simu-
ladores 3D de anatomia em 
quase de 170 cursos de Me-
dicina humana e veterinária 
espalhados pelo país, todos 
desenvolvidos e fornecidos 
pela Csanmek.

Empresa brasileira fabrica modelos utilizados como alternativa ao uso de corpos humanos e de animais

Médicos utilizam cadáveres sintéticos
TREINAMENTO CIRÚRGICO

Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Ida Steinmüller é administradora, memorialista e presidente 
de honra do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Minha geração não foi moldada para estes tempos 
frenéticos, onde se precisa absorver novas 
informações a cada milésimo de segundo. Mas, 

dentro do possível, procuro acompanhar e até posso 
dizer que, para minha idade, sou uma mulher bem 
antenada, até porque estar sempre alerta foi uma lição 
que aprendi desde menina. Pois houve em Campina 
Grande um Movimento Bandeirante em princípios dos 
anos de 1960 e eu, com idade de 8 anos, participei do 
agrupamento na categoria Fadinha. A professora Vanita 
Leitão coordenava o movimento e os encontros eram aos 
sábados, na Rua Rio Branco, nos jardins do Palácio do 
Bispo, que naquela época funcionava ali o Instituto Pax, 
da Ordem das Missionárias de Jesus Crucificado.

O escoteirismo foi fundado em 1907 pelo general 
inglês Robert Stephenson Smith Baden-Powell, que 
organizou um acampamento de oito dias com vinte 
rapazes na Ilha de Brownsea para ensinar conceitos 
básicos de primeiros socorros, observação, segurança 
e orientação. Em virtude desse acampamento, Baden-
Powell resolveu escrever o livro ‘Escotismo para Rapazes’, 
a ideologia se espalhou por vários países do mundo 
e depois o próprio Baden-Powell criou um escotismo 
semelhante exclusivamente para moças, as Girl Guides, 
que aqui no Brasil chegou nos anos de 1960 e ficou 
conhecido como Movimento Bandeirante.

Quando me destinei escrever este artigo, fiz uma 
pesquisa na internet para buscar fundamentos às 
minhas lembranças, cheguei a ler teses e monografias 
inteiras e, para minha surpresa, o Movimento 
Bandeirante que participei no início dos anos de 1960 
é totalmente desconhecido pelos estudiosos do tema, 
pois os escritos acadêmicos sobre grupos escoteiros 
na cidade são unânimes em afirmar que em Campina 
Grande o movimento iniciou-se no ano de 1979, com a 
fundação do Grupo Escoteiro General Sampaio. Logo vi 
que a informação não procede, mas, para desencargo 
de consciência, liguei para a amiga Ceminha, irmã mais 
nova da professora Vanita, e ela me confirmou que o 
Movimento Bandeirante de Campina Grande surgiu a 
partir de uma palestra que uma mulher de Recife proferiu 
numa missa na Catedral, convidando jovens para fundar 
um Movimento Bandeirante na cidade e a professora 
Vanita se apresentou como voluntária e deu início ao 
movimento em Campina Grande.

Ainda me lembro nitidamente o protocolo de se 
apresentar, com o lema sempre alerta e uma continência 
de três dedos. Os ensinamentos da organização eram 
de amor a Deus, à pátria e ao próximo, o respeito à 
natureza, modos de boa conduta, culto às bandeiras 
do Brasil e das bandeirantes, cantos de hinos, executar 
os comandos do apito e os aprendizados sobre dar 
nós, técnicas de orientação e sinais de comunicação. O 
uniforme era azul cobalto, blusa e saia pinçada, havia 
um emblema do escoteirismo cingido no peito, um torçal 
amarelo que vinha da alça do ombro até a cintura da 
blusa, as mangas arregaçadas, as meias eram brancas 
e caneladas e o calçado era conga. Eu me sentia o 
máximo com aquele uniforme de inspiração militar.

Vanita Leitão era pedagoga, trabalhou por mais 
de 40 anos no Colégio Alfredo Dantas e ensinou ainda 
no Instituto Nossa Senhora de Salete, no Colégio 
Redentorista e no Grupo Escolar Anita Cabral. Faleceu 
em 1º de agosto de 2008, aos 75 anos, e jaz sepulta 
o Cemitério do Monte Santo. Como coordenadora 
do Movimento Bandeirante, foi responsável pela 
formação ética e moral de muitas meninas. Era 
rígida, disciplinadora, mas também compreensiva, 
especialmente com as pequenininhas. Lembro que 
uma vez fomos acampar nas cercanias de Lagoa 
Seca, montamos nós mesmo as nossas barracas e a 
lição seguinte foi a arte de fazer fogo por fricção com 
dois gravetos de madeira seca. Ela explicou sobre o 
“triângulo do fogo” (calor, oxigênio e combustível) e nos 
deu os apetrechos, mas a técnica exige prática e eu não 
tive sucesso, de cócoras, com os olhinhos alertas, eu 
friccionava com minhas mãozinhas pequenas, soprava e 
nada de faísca, já estava à beira de entrar em desespero, 
quando ela veio calmamente, pediu para que outra mais 
experiente fizesse o fogo e, dizendo que escoteirismo 
era cooperativismo e que a fogueira quando pronta iria 
precisar de combustível, estava agora me promovendo 
para a fase posterior. Fiquei toda orgulhosa da promoção 
e passei o resto do acampamento com a nobre missão de 
catar gravetos pelos arredores.

Rememorando 
Vanita Leitão

Val Patriota
19/11/2022 – Aos 65 anos, em 
Recife (PE), de câncer. Poeta, 
cantor e compositor natural de 
São José do Egito (PE). Ele era 
filho do “rei dos trocadilhos” 
Lourival Batista, o Louro do Pajeú, também já 
falecido.

Foto: Mais Pajeú

Da Redação “Modelos 
realísticos são 
considerados, 
hoje, o principal 
método 
alternativo 
ao uso de 
cadáveres em 
salas de aula 
das faculdades

Cláudio Santana

Mickey Kuhn
20/11/2022 – Aos 90 anos, em 
Naples, na Flórida, Estados 
Unidos. Era o último astro de ‘E 
o Vento Levou’ (1939) que estava 
vivo. O ator estava internado 
em um asilo e ficou conhecido por interpretar 
Beau Wilkes, quando tinha apenas 6 anos. Na 
trama, era filho dos personagens de Olivia de 
Havilland e Leslie Howard.

Foto: Reprodução

Nico Fidenco
19/11/2022 – De causa 
não divulgada. Cantor e 
ator italiano que fez muito 
sucesso na década de 1960, 
principalmente com a canção 
‘What a Sky’ (‘Sunel Cielo’), seu maior sucesso. 
No cinema, compôs diversas músicas usadas 
em trilhas sonoras de filmes e apareceu 
cantando em algumas produções. Também 
foi ator, atuando em ‘Pesci D’Oro’ e ‘Bikini 
D’Argento’ (1961), ‘Um Marito in Condominio’ 
(1963), ‘Os Maníacos’ (1964), ‘Appuntamento a 
Dallas’ (1954) e ‘Trio’ (1967).

Foto: Memórias Cinematográficas
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Chegou a hora! Hoje, a par-
tir das 16h, a Seleção Bra-
sileira estreia na Copa do 
Qatar contra a Sérvia, no 

Lusail Iconic Stadium, em Lusail, 
em partida válida pela 1a rodada 
da fase de grupos e assim começa a 
saga na busca pelo sexto título mun-
dial. Quando a bola rolar, a nossa 
Seleção também vai tentar manter 
uma escrita de invencibilidade em 
estreias que já dura 88 anos.

O Brasil é o único país do pla-
neta que disputou todas as Copas 
do Mundo. A Seleção esteve pre-
sente nas 21 edições anteriores do 
Mundial e agora chega para sua 
22a Copa. Os comandados de Tite 

chegam para este confronto com a 
moral lá em cima dentro de cam-
po e também nos números. A equi-
pe brasileira não perde uma es-
treia de Copa desde 1934. Naquela 
ocasião, não havia fase de grupos. 
O Brasil estreou nas oitavas e en-
frentou a Espanha, em Turim, os 
europeus levaram a melhor e ven-
ceram por 3 a 1.

De lá para cá, o Brasil estreou em 
19 Copas, com 16 vitórias e três em-
pates. A mais recente foi a estreia de 
2018, na Rússia. Naquela oportuni-
dade, a Seleção empatou por 1 a 1 
com a Suíça. Para esta Copa, a sele-
ção canarinho chega como favorita 
ao título, ao lado de outras campeãs 
mundiais como Argentina, Alema-
nha, Espanha, França e Inglaterra. 
Mas é bom abrir o olho para não cor-
rer o risco de ser surpreendida com 
a seleção da Argentina, que foi der-
rotada, de virada, pela  Arábia Sau-
dita por 2 a 1, resultado considerado 
até então como a “zebra” da Copa, 
nesta primeira fase. 

 Para encarar a mesma seleção 
que o Brasil enfrentou na fase de 
grupos na Copa da Rússia, Tite op-
tou por escalar Vini Júnior como 
titular da ponta esquerda do ata-

que e deslocar Lucas Paquetá para 
o meio de campo, ao lado de Ca-
semiro. Assim, Fred começará no 
banco de reservas. Dessa forma, o 
provável time que entra em cam-
po será formado por: Alisson, Da-
nilo, Thiago Silva, Marquinhos e 
Alex Sandro; Casemiro e Lucas 
Paquetá; Raphinha, Richarlison, 
Neymar e Vini Junior.

Principal herdeira da Iugoslávia, 
cujo futebol ofensivo fez a seleção 
nacional ser chamada de “Brasil dos 
Balcãs”, a Sérvia chega para a Copa 
do Mundo repleta de boas opções 
ofensivas, comandadas por um téc-
nico que desfilava talento quando 
jogador, o ex-meia Dragan Stojkovic. 

O comandante conta com o 
meia Dusan Tadic, do Ajax, e o ata-
cante Dusan Vlahovic, da Juventus, 
além de Tadic e Vlahovic, outro pe-
rigo sérvio é o centroavante Alek-
sandar Mitrovic, de 27 anos, que já 
deu trabalho para o Brasil em 2018, 
na Rússia, e tem 46 gols com a ca-
misa da Seleção.

Respirar os ares asiáticos pode 
fazer bem a nossa Seleção, pois o 
mesmo continente onde o Brasil ini-
cia, hoje, a luta por mais uma con-
quista de título mundial foi palco 

para a conquista do pentacampeo-
nato em cima dos alemães, com 
Ronaldo “Fenômeno” brilhando e 
marcando os dois gols na final, que 
marcaram a vitória por 2 a 0, em 
2002, no Mundial Japão/Coreia.

Suíça x Camarões
Quando a bola rolar para Brasil 

e Sérvia, as suas seleções já entram 
em campo sabendo do resultado do 
jogo de estreia dos outros dois con-
correntes do grupo G. Pois, às 7h, 
Suíça e Camarões já têm duelado em 
Al Wakrah, no  Estádio Al Janoub. 

A seleção suíça chegou para a 
Copa do Mundo no Qatar com uma 
missão clara, a de deixar de ser uma 
expectativa e, enfim, fazer uma 
grande campanha, após cair nas 
oitavas de final nas edições de 2014 
e 2018, mesmo desempenho obti-
do em 2006 e 1994. Fora da Copa 
da Rússia, quatro anos atrás, a se-
leção de Camarões só conseguiu 
vaga no Mundial do Qatar graças 
a um gol na prorrogação de Karl 
Toko Ekamb em duelo com a Ar-
gélia, pela fase final das eliminató-
rias africanas, e o sufoco na classi-
ficação serve de motivação para a 
busca por voos mais altos.

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

 tua força, 
 Brasil! 

 Mostra a 

Seleção Brasileira 
estreia na Copa do 
Qatar, hoje, contra 
a Sérvia, iniciando 

a caminhada 
em direção ao 

hexacampeonato

Jogadores 
brasileiros estão 

prontos para buscar 
a primeira vitória 

na Copa depois 
de exaustivos 

treinamentos em 
solo qatari

Foto: Lucas Figueiredo/CBF



22    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2022 EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano HonoratoEsportes

Expectativa é alta para o jogo desta quinta-feira do Brasil contra a Sérvia, a partir das 16h, válido pelo grupo H

Torcida paraibana esbanja confiança
copa do mundo

Fabiano Sousa  
fabianogool@gmail.com 

Hoje, a Seleção Brasileira 
fará a sua estreia no Mundial 
do Qatar, pelo grupo H diante 
da Sérvia, a partir das 16h, no 
Estádio Nacional de Lusail. Os 
comandados de Tite chegam 
com a confiança em alta e que-
rem tirar o Brasil da fila de 20 
anos após a conquista do pen-
tacampeonato em 2022. 

E por falar em confiança é 
esse o sentimento que o torce-
dor paraibano tem quando o as-
sunto é o Brasil na Copa. O Jor-
nal A União foi às ruas de João 
Pessoa e ouviu torcedores, para 
saber sobre a confiança e os pre-
parativos para assistir a estreia 
de nossa seleção no Mundial. 

Ricardo Araújo é motorista 
de aplicativo, percorre os qua-
tro cantos da cidade com pas-
sageiros batendo papo e, ine-
vitavelmente, tendo a Copa do 
Mundo como assunto do mo-
mento. Como bom brasileiro, 
sempre que pode, faz questão 
de incentivar os passageiros a 
torcer pela seleção. 

“Sou brasileiro e incentivo 
mesmo os torcedores que não 
entendem de futebol para tor-
cer pela nossa seleção. Acre-
dito no hexa do Brasil. Antes 
vivíamos na dependência de 
Neymar, hoje temos Vinicius Jú-
nior, Raphinha, Antony, o pró-
prio Pedro. São jogadores que 
se destacam em seus clubes e 
que podem fazer um bom Mun-
dial com a camisa verde ama-
rela. Contra a Sérvia, temos de 
começar com o pé direito para 
ganharmos confiança para se-
quência da disputa”, comentou. 

Com a expectativa em tor-
no dos jogos da Seleção Brasi-
leira na Copa do Mundo, lojas 
e supermercados e repartições 
públicas irão alterar o horário 
de expediente, mas nada muda 
para Paulo Chagas. Superin-
tendente de vendas, ele terá de 
dividir as atenções com o traba-
lho e a televisão, para não per-
der os detalhes da estreia de 
nossa seleção.

“A loja não vai fechar no ho-
rário do jogo, tem sido assim na 
maioria das partidas da Copa. 
Divido atenção com o trabalho 
e a TV para acompanhar os jo-
gos, com o Brasil não será di-
ferente, trabalhando e torcen-
do por nossa seleção. O hexa 
vem com o coletivo do Brasil 
brilhando”, disse. 

O cenário para o comercian-
te José Fernandes será similar 
ao de muitos paraibanos. Ele 
vai assistir a estreia da seleção 
no trabalho. Mas, ao contrá-
rio de Paulo, ele não está mui-
to confiante para a campanha 
do Brasil e ainda lamenta pela 
ausência de paraibanos na lis-
ta dos 26 jogadores convocados 
pelo técnico Tite.

“Atualmente o nível técni-
co de outras seleções têm me-
lhorado. O Brasil não fez boas 
campanhas nas últimas Co-
pas, por isso não estou muito 
confiante para esse Mundial. 
O Tite deixou muito a desejar 
na lista de convocados. Con-
vocou muitos jogadores que 
saíram cedo e foram jogar na 

Europa, sinto também a au-
sência dos paraibanos Hulk e 
Matheus Cunha, que teriam 
condições, sim, de serem con-
vocados e ter uma boa partici-
pação”, pontuou.

Um dos locais que é termô-
metro para medir a confian-
ça do torcedor com a seleção 
na Copa é a Praça André Vidal 
de Negreiros, conhecida como 
“Ponto de Cem Réis”, no cen-
tro da capital. Lá é ponto de en-
contro do servidor público apo-
sentado, José Bergman, amante 
de Copas do Mundo. Ela já vi-
veu emoções distintas torcen-
do pela amarelinha, que foram 
desde a conquista do tri até os 
7 a 1 tomados contra a Alema-
nha,  maior vexame verde ama-
relo na história dos Mundiais. 
Prestes a vê mais uma estreia 
do Brasil, ele se diz 100% con-

fiante e espera comemorar o 
seu quarto Mundial torcendo 
pela seleção.

“Sou 100% Brasil, o maior 
campeão mundial e país do me-
lhor jogador de futebol da his-
tória. Vivi grandes momentos 
vendo a seleção em Mundiais e 
tenho a felicidade de mais uma 
vez assistir uma Copa do Mun-
do. O Brasil é sempre um favo-
rito por ser detentor de grandes 
jogadores, vou assistir a estreia 
em casa com minha família e 
com eles espero também assis-
tir a final, comemorando o hexa. 
Vai Brasil!”, vibrou. 

Depois da estreia contra a 
Sérvia, o Brasil ainda joga no 
dia 28, às 13h, diante da Suíça, 
no Estádio 974, em Doha, e em 
2 de dezembro, às 16h, frente a 
Camarões, novamente no Está-
dio de Lusail.

“Acredito 
no hexa do 
Brasil. Antes 
vivíamos na 
dependência 
de Neymar, 
hoje temos 
Vinicius Júnior, 
Raphinha, 
Antony, o 
próprio Pedro

Ricardo Araújo

“Atualmente o 
nível técnico de 
outras seleções 
tem melhorado. 
O Brasil 
não fez boas 
campanhas nas 
últimas Copas, 
por isso não 
estou muito 
confiante

José Fernandes

“A loja não 
vai fechar 
no horário 
do jogo, tem 
sido assim na 
maioria das 
partidas da 
Copa. Divido a 
atenção com o 
trabalho e a TV

 Paulo Chagas

“Sou 100% 
Brasil, o maior 
campeão 
mundial e país 
do melhor 
jogador de 
futebol da 
história. 
Vivi grandes 
momentos 
vendo a seleção

José Bergman
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Curtas
Mais um empate sem gols
no quarto dia de disputas

Marrocos e Croácia fizeram, ontem, o nono jogo 
da Copa do Mundo e protagonizaram o terceiro 
empate em 0 a 0 da competição, em jogo de raras 
emoções e apenas quatro chutes no gol, segundo 
estatísticas da Fifa. Nem mesmo a presença no 
campo de jogo do estádio Al Bayt, em Al Khor, de 
jogadores como Luka Modric, Ivan Perisic, Hakim 
Ziyech e Youssef En-Nesyri foi garantia de rede 
balançando na partida que abriu o grupo F do 
Mundial. No único lance claro de gol ao longo de 90 
minutos, ainda na etapa inicial, o atacante croata 
Nikola Vlasic fez brilhar o goleiro marroquino 
Yassine Bounou, mais conhecido como Bono, que 
fez grande defesa.  Marroquinos e croatas voltarão 
a campo no próximo domingo, os primeiros 
encarando os belgas, e os atuais vice-campeões 
mundiais enfrentando os canadenses. O primeiro 
tempo mostrou uma Croácia que tentava controlar 
o jogo, especialmente, se apoiando no talento de 
Modric, mas sem nada postivo. O segundo tempo 
faltou inspiração das duas seleções e o empate 
acabou fazendo justiça ao fraco futebol. 

Dembélé busca se firmar 
após Copa ruim em 2018

 Relegado ao papel de reserva devido a um mau 
desempenho no primeiro jogo na Rússia, há quatro 
anos, o atacante Dembélé, que iniciou a Copa do 
Mundo no Qatar como titular da seleção francesa, 
afirmou que está empenhado para não deixar o 
mesmo acontecer desta vez. "Em 2018, eu estava 
saindo de um ano muito complicado no Barcelona, 
com muitas lesões e muitas coisas sendo faladas. 
Agora, tenho 25 anos, ganhei maturidade e esta Copa 
é uma das minhas prioridades", declarou. Dembélé 
ficou satisfeito por ter feito um bom jogo contra a 
Austrália, ao contrário de quatro anos atrás, contra o 
mesmo adversário. "Fui muito mal à época então e isso 
me custou a minha vaga. Agora, venho aqui com mais 
ambição para mostrar que posso ser um titular”.

Contusão de Kane não
preocupa o time inglês

Jordan Pickford, goleiro da seleção inglesa, 
confirmou, ontem, que Harry Kane "está bem" e que 
o atacante está treinando normalmente, após ter 
realizado um exame para detectar um problema no 
tornozelo. Kane sofreu uma entrada dura na estreia 
contra o Irã, na última segunda, e levantou dúvidas 
sobre o tornozelo direito, que precisou ser examinado. 
Pickford, que falou com jornalistas no centro de 
treinamento do Al Wakrah, confirmou que o jogador 
do Tottenham está bem e treinando com o grupo. 
"Acho que ele está bem, sentiu algumas dores, mas 
está conosco em campo", disse o goleiro.  Sobre uma 
possível lesão de Kane, Pickford garantiu que todos 
os jogadores estão dando tudo em campo e que um 
exemplo claro é o de Callum Wilson, que entrou no 
lugar o capitão inglês e marcou um gol e deu uma 
assistência. "Todos nós treinamos e trabalhamos muito. 
Harry é um jogador incrível, é um líder e o capitão em 
quem nos vemos refletidos", acrescentou o jogador do 
Everton. Sobre a decisão de não permitir que Kane 
usasse a braçadeira multicolorida "OneLove", Pickford 
disse que toda a equipe queria que ele a usasse, mas a 
decisão estava fora do seu alcance. 

Atacante quer fechar com chave de ouro sua participação em Copa; no outro jogo, o Uruguai enfrenta a Coréia do Sul

CR7 comanda Portugal contra Gana
Grupo H

EFE

Aos 37 anos e longe do me-
lhor momento, Cristiano Ro-
naldo está pronto para dis-
putar a Copa do Mundo pela 
quinta e, provavelmente, últi-
ma vez. A meta é fechar com 
chave de ouro a participação 
em um torneio onde acumula 
frustrações. A saída, anuncia-
da esta semana do Manches-
ter United não abalou o craque 
que diz estar totalmente con-
centrado na estreia contra a se-
leção de Gana, hoje, a partir das 
13h, no Estádio 974.

O capitão da seleção portu-
guesa, com a qual conquistou a 
Eurocopa e a Liga das Nações, 
mostra as suas qualidades e 
a habitual ambição e fome de 
sucesso como líder da equipe 
treinada por Fernando Santos, 
que chega ao Qatar questiona-
da após ter disputado a repes-
cagem das Eliminatórias e sido 
eliminada da fase final da Liga 
das Nações pela Espanha, em 
Braga.

Portugal não brilha em 
uma Copa do Mundo desde 
2006, quando terminou em 
quarto lugar, na Alemanha, na 
primeira participação de CR7. 
Agora, apesar dos problemas 
futebolísticos que não pude-
ram ser evitados, encara o tor-
neio como um novo teste para 
o craque e companhia. Com a 
chegada de novos talentos, o 
técnico tem convocado jovens 
como o goleiro Diogo Costa, o 
meia Vitinha, o atacante Rafael 
Leão e inclusive Diogo Jota, que 
perderá a Copa do Mundo de-
vido a uma lesão.

Já seleção de Gana chega. 
a Copa do Mundo pela quarta 
vez nas últimas cinco edições, 
e estará entre a ambição e a re-
vanche contra a seleção de Por-
tugal, para a qual perdeu em 
2014, com gol de CR7, no Brasil. 
Gana também esteve presente 
na Alemanha, em 2006, quan-

do caiu nas oitavas de final.
A Copa do Mundo no Qatar 

oferece agora uma oportuni-
dade de revanche, ou de recu-
perar o tempo perdido, desa-
fiando novamente Cristiano 
Ronaldo.

As “Estrelas Negras” so-
mam quatro vitórias em 12 jo-
gos disputados de Copa do 
Mundo, divididos em cinco 
edições. São três empates, cin-
co derrotas, 13 gols marcados e 
16 sofridos.

Uruguai x Coréia do Sul
Tendo como prin ipal des-

taque o craque Arrascaeta, que 
brilha no Flamengo, o Uruguai 
chega à Copa do Mundo em 
meio a uma mudança de gera-
ção, entre a despedida de Luis 
Suarez, Diego Godin e Edinson 
Cavani e a estreia de Fede Val-
verde e Darwin Núñez; uma 
mudança que também chegou 
à comissão técnica, onde, após 
quase 16 anos, o eterno Oscar 

Washington Tabárez foi substi-
tuído por Diego Alonso como 
treinador. A equipe estreia às 
10h no Estádio Cidade da Edu-
cação, diante da Coréia do Sul.

Após uma série de resul-
tados insatisfatórios durante 
as Eliminatórias Sul-America-
nas, Tabárez foi demitido em 
novembro do ano passado e, 
um mês depois, o ex-jogador 
de futebol que sempre quis ser 
treinador, como revelou em re-
cente entrevista à Agência EFE, 
assumiu o comando da seleção 
uruguaia com o objetivo de ga-
rantir uma vaga no Qatar.

Após meses de esforço, o 
Uruguai se classificou em ter-
ceiro lugar, atrás apenas de Bra-
sil e Argentina, e tentará agora 
fazer a sua melhor campanha 
nos últimos tempos, após o 
quarto lugar na África do Sul, 
em 2010.

Campeão em 1930 e 1950, 
além das medalhas de ouro 
em 1924 e 1928 - os campeona-

tos mundiais não oficiais que 
permitem à Celeste usar qua-
tro estrelas no seu escudo - o 
Uruguai irá ao Qatar com no-
mes conhecidos do futebol in-
ternacional, com a maior par-
te do seu plantel em atividade 
no exterior.

Já  a Coreia do Sul, treinada 
desde agosto de 2018 pelo por-
tuguês Paulo Bento, encara a 
Copa do Mundo com proble-
mas no setor defensivo e sem 
um time titular definido, mas 
pode complicar a vida de todos 
os rivais graças à rapidez no 
ataque e ao talento do seu ca-
pitão, Son Heung-min, que foi 
convocado apesar da recente 
cirurgia no olho esquerdo de-
vido a uma lesão.

Os sul-coreanos alternaram 
recentemente bons resultados, 
como vitórias sobre Chile, Egi-
to e Camarões, com derrotas 
pesadas para Brasil (5 a 1) e Ja-
pão (3 a 0), como resultados da 
inconsistência.
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Lance do jogo entre Croácia e Marrocos pelo Grupo F
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passeio no qatar

Espanha massacra a Costa Rica: 7 a 0
EFE

Renovada após o fim do ci-
clo mais vitorioso de sua histó-
ria, a seleção da Espanha mos-
trou, ontem, que quer conseguir 
voos altos como a geração an-
terior, ao estrear na Copa com 
uma impiedosa goleada por 7 
a 0 sobre uma desgastada Costa 
Rica em duelo válido pelo gru-
po E , e disputado no Estádio Al 
Thumama, em Doha. 

O resultado representa a 
maior goleada da Espanha na 
história das Copas do Mundo. 
Até então, a melhor marca ha-
via sido estabelecida em 1998, 
com o triunfo de 6 a 1 sobre a 
Bulgária em partida que con-
tou com gol de Luis Enrique, 
hoje o técnico da 'Roja'.  Os costa
-riquenhos foram a campo com 
sete jogadores com idade aci-
ma de 30 anos no time titular, 
muitos remanescentes da equi-

pe que surpreendeu ao chegar 
às quartas de final em 2014, no 
Brasil. O principal deles é o go-
leiro Keylor Navas, de ótimos 
serviços prestados ao Real Ma-

drid e que hoje é reserva no Pa-
ris Saint-Germain. Mas os ve-
teranos não conseguiram lidar 
com o dinamismo dos espa-
nhóis, cujo elenco é o terceiro 

mais jovem deste Mundial, com 
média de 25,3 anos de idade. O 
jogo virou um autêntico trei-
no de ataque contra defesa, e 
os gols saíram em profusão. 
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Cristiano Ronaldo, aos 37 anos, ainda é esperança de gols de Portugal, hoje, contra equipe de Gana

Olmo faz o primeiro gol da Espanha na vitória sem maiores dificuldades diante da Costa Rica
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Japão vence de virada os alemães, por 2 a 1, e repete o feito da Arábia Saudita sobre a seleção da Argentina

Zebra segue solta na Copa do Qatar
derrota da alemanha

EFE

A seleção da Alemanha, 
talvez a maior decepção da 
Copa do Mundo de 2018, deu 
nesta quarta-feira a impres-
são de que pode repetir o fias-
co quatro anos depois, no Qa-
tar, ao começar a campanha 
no grupo E desta edição com 
uma surpreendente derrota 
de virada para o Japão por 2 
a 1 no Estádio Internacional 
Khalifa, em Doha. 

No Mundial da Rússia, os 
tetracampeões mundiais, que 
defendiam o título conquista-
do na edição anterior, no Bra-
sil, foram derrotados duas ve-
zes na fase de grupos e deram 
um inesperado adeus precoce 
ao torneio. 

Por sinal, desde a impla-
cável goleada de 7 a 1 sobre 
a seleção brasileira no Minei-
rão, nas semifinais da Copa 
de 2014, a Alemanha só ven-
ceu duas partidas em Mun-
diais - contra a Argentina, na 
final daquela edição, e a Sué-
cia, em 2018. 

No duelo realizado hoje 
em Doha, o parecia que o pa-
norama seria bem diferen-

Festa japonesa no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, para frustração da Alemanha; em dois dias, a Copa do Mundo proporciona duas grandes zebras
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te. Os alemães abriram o pla-
car no primeiro tempo, com 
o meia Ilkay Gundogan, de 
pênalti, e dominaram ampla-
mente as ações. Na etapa com-
plementar, porém, os atacantes 
Ritsu Doan e Takuma Asano 
marcaram os gols da virada. 

Curiosamente, os dois ar-
tilheiros japoneses atuam no 
futebol alemão, o primeiro no 

Freiburg e o segundo no Bo-
chum. O jogo, para além da 
questão esportiva, foi marca-
do por uma manifestação dos 
titulares alemães, que, ao po-
sarem para a foto oficial antes 
do duelo, taparam a boca com 
uma das mãos, em protesto 
contra a Fifa pela ameaça de 
punir os capitães de seleções 
que utilizassem braçadeira 

contendo um coração com as 
cores do arco-íris. Com a bola 
rolando, os japoneses não se 
intimidaram com o peso da 
camisa adversária, marcaram 
forte e chegaram a balançar a 
rede aos 8 minutos, com Mae-
da, mas o lance acabou sendo 
anulado por posição irregular 
do atacante. 

Aos poucos, os alemães en-

traram no jogo, mas começa-
ram a esbarrar em Gonda, que 
aos 20 minutos fez grande de-
fesa para parar finalização de 
Kimmich. 

O goleiro japonês parecia 
disposto a ser um dos prota-
gonistas da partida, mesmo 
que cometendo alguma lam-
bança. Aos 31, ele tentou duas 
vezes derrubar o lateral Raum 

na área, e conseguiu na se-
gunda, resultando em pênal-
ti que Gundogan converteu. 
A virada, só aconteceu no se-
gundo tempo, depois dos ale-
mães abusarem em perder 
gols. Doan empatou para o Ja-
pão aos 28 minutos e aos 38 mi-
nutos Asano fuzilou o goleiro 
Neuer. Mais uma zebra se con-
firmava no Qatar.

S E L E Ç Ã O
C A M P E Ã
EPC NA COPA, É VOCÊ NO CATAR

Apoio:

domingo,
20/11 - 13h

segunda-feira,
21/11 - 13h

TABELA - COPA DO MUNDO 2022

quinta-feira,
01/12 - 16h

0 2 6 1 02 2 0

0 2 1 1

Q

Q

Q

0 0 4 1

1 2

7 0

0 0

1 0
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Ainda não é possível saber as notas das provas; os resultados finais só serão divulgados no dia 13 de fevereiro

Inep disponibiliza gabaritos no site
provas do enem

Os gabaritos oficiais das 
provas objetivas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2022 estão disponí-
veis desde o fim da tarde de 
ontem no site do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). As provas foram apli-
cadas nos dois últimos domin-
gos, dias 13 e 20 de novembro. 
Cerca de 2,5 milhões de estu-
dantes, em todo o Brasil, par-
ticiparam de pelo menos um 
dia de prova nas modalidades 
impressa ou digital. 

O Inep divulgou também 
os cadernos de prova com-
pletos com todas as questões 
aplicadas nesta edição do 
Enem, tanto impresso, quan-
to digital. O material está se-
parado de acordo com as co-
res dos cadernos e por dia de 
aplicação. O exame teve uma 
questão de matemática anula-
da. O número da questão va-
ria de acordo com o caderno. 

Mesmo com os gabaritos 
das provas em mãos, ainda 
não será possível saber qual foi 
a nota da prova. Isso porque o 
Enem utiliza como método de 
correção a chamada teoria de 
resposta ao item (TRI). As no-
tas variam de acordo com os 

acertos e erros dos alunos em 
cada prova. Os resultados fi-
nais serão divulgados no dia 
13 de fevereiro de 2023, na Pá-
gina do Participante. 

Após a divulgação dos re-
sultados do Enem, serão aber-
tas as inscrições para os pro-
cessos seletivos que utilizam 
a avaliação como forma de in-
gresso no ensino superior, em 
data ainda a ser divulgada. 

O Enem seleciona estu-
dantes para vagas do ensino 
superior públicas, pelo Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu), para bolsas em insti-
tuições privadas, pelo Pro-
grama Universidade para 
Todos (Prouni), e serve de 

Provas foram aplicados nos últimos dias 13 e 20; 2,5 milhões de estudantes participaram de, pelo menos, um dia de exames

Notas
Método de correção 

utilizado é a teoria de 
resposta ao item (TRI); 

as notas variam de 
acordo com os erros 
e acertos dos alunos 

em cada prova

parâmetro para o Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies). Os resultados também 
podem ser usados para in-
gressar em instituições de 
ensino portuguesas que têm 
convênio com o Inep.

O espelho da redação, com 
os detalhes das correções des-
sas provas, será divulgado 
apenas em abril, junto com as 

notas dos participantes trei-
neiros, ou seja, daqueles que 
ainda não concluíram o ensi-
no médio e fizeram o exame 
apenas para testar os conheci-
mentos. O tema deste ano foi 
desafios para a valorização de 
comunidades e povos tradicio-
nais no Brasil. 

Os participantes do Enem 
que não puderam compare-

cer ao exame por problemas 
logísticos ou por estarem com 
Covid-19 ou outra doença in-
fectocontagiosa podem, até 
amanhã pedir a reaplicação 
do exame. As provas serão 
reaplicadas nos dias 10 e 11 de 
janeiro de 2023. Cada pedido, 
que deverá ser feito na Página 
do Participante, será analisa-
do individualmente.

A 20ª edição da tradicio-
nal Festa Literária Interna-
cional de Paraty (Flip) teve 
início ontem, de forma pre-
sencial, depois de dois anos. 
A festa foi aberta às 20h, com 
mesa Pátrios lares, cujo tema 
é a vida e a obra da escritora 
e educadora Maria Firmino 
dos Reis, que é a homenagea-
da desta edição. 

A mesa de abertura con-
tou com a participação da his-
toriadora Ana Flávia Maga-
lhães Pinto, da pesquisadora 
de autorias negras Fernanda 
Miranda, da cientista social 
Midria e do coletivo Slam das 
Minas. O painel, com estudio-
sas da obra da autora e do pe-
ríodo em que ela produziu, 
segundo a organização do 
evento, se propôs a provocar 
um debate produtivo sobre 
gêneros literários, abolicio-

nismos e a história do Brasil.
Embora não haja certeza 

sobre a data, o mais provável 
é que Maria Firmina dos Reis 
tenha nascido em 1822. Em 
1859 lançou ‘Úrsula’, roman-
ce que inaugura, no Brasil, a 
linhagem da literatura aboli-
cionista. Após anos de apaga-
mento, a obra vem ganhando 
atenção, dentro e fora do país. 

Maria Firmino foi profes-
sora de primeiras letras em 
Guimarães, no Maranhão. 
Sua obra se construiu pratica-
mente em paralelo à literatura 
majoritariamente masculina 
e branca dos círculos literá-
rios brasileiros. Segundo os 
organizadores da Flip, a ho-
menagem a ela vem em bom 
momento, tanto pela quali-
dade de sua produção em di-
versos gêneros, como pelo 
fato de que por bastante tem-
po ela ficou à margem da his-
tória canônica da literatura 
brasileira.

A autora morreu em 1917, 

sem reconhecimento. Isso, se-
gundo a organização, torna 
ainda mais urgente comemo-
rar seu legado, que é também 
o de uma insistente vigilância 
sobre os valores humanos, ca-
paz de recolocar no centro do 
debate contemporâneo a edu-
cação e a imaginação, mas 
também a educação para a 
imaginação.

Evento presencial 
Em 2020 e 2021, o evento 

teve apenas edições virtuais, 
devido às restrições impostas 
pela pandemia de Covid-19. 
Agora, o evento volta a ser 
presencial. Serão cinco dias 
de atividades que incluem 
mesas-redondas, apresenta-
ções musicais, oficinas, ses-
sões de filmes, saraus e jogos. 
Há ainda programações pa-
ralelas, com estandes de edi-
toras e autores, comerciali-
zação de livros e um evento 
chamado Flipinha (voltado 
para crianças).

Começa a 20a Flip, que homenageia 
escritora e educadora maranhense

feira literária

Após dois anos em formato virtual, a mais famosa feira literária do país volta a ser presencial
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A bola já está rolando na 
Copa do Mundo de Futebol 
e o BA’RA está pronto para 
receber a torcida do Brasil. 
O mais novo hotel Llfesty-
le de João Pessoa preparou 
uma programação especial 
para quem quer acompa-
nhar as partidas da nossa 
seleção com uma das pai-
sagens mais bonitas da ca-
pital paraibana: a orla do 
Cabo Branco.

 A primeira disputa já é 
hoje, às 16h, contra a Sérvia. 
Na próxima segunda-fei-
ra (28), às 13h, o Brasil joga 
contra a Suíça e, no dia dois  
de  dezembro, o adversário é 
Camarões, às 16h. Em todas 
as partidas, o BA’RA ofe-
rece dois ambientes. Tanto 
no Orama Rooftop quanto 
no pub do restaurante Iocá, 
as partidas serão transmiti-

das, e o público terá como 
opção pacotes all inclusive, 
com duração de três horas 
de serviço.

 O cardápio será compos-
to por petiscos criados es-
pecialmente para a ocasião 
e assinado pela chef Carol 
Panarotte. A proposta é que 
todos sejam harmonizados 
com drinques autorais da 
casa, além de vinhos, espu-
mantes e cerveja. Os valo-
res variam entre R$ 230,00 
e R$ 280,00.

 
Vista para o mar

 Quem chega ao BA’RA 
em busca de hospedagem 
encontra em seus mais de 2 
mil metros quadrados 123 
acomodações. São 119 apar-
tamentos de 22 a 36 metros 
quadrados, duas suítes de 
40 metros quadrados e ou-

tras duas de 60 metros qua-
drados, todas com vista to-
tal ou parcial para a praia. 

 O projeto arquitetônico 
é assinado pelo Plan-B Ar-
quitectos, escritório colom-
biano premiado interna-
cionalmente, e tem design 
contemporâneo, com muito 
verde e uso de luz natural. 

O paisagismo ficou por 
conta de Patrícia Lago e os 
interiores são de Sandra 
Moura. O BA’RA é uma ini-
ciativa em sociedade do jo-
gador de futebol Hulk, da 
construtora Massai, da Ho-
fmann Station e da Floren-
se Paraíba.

 Para reservas nos res-
taurantes do hotel, o contato 
é (83) 98156-3287. Os perfis 
no Instagram são: @barah-
otel, @omararooftop e @io-
carestaurante.

BA’RA Hotel oferece pacotes para 
assistir à Copa do Mundo em JP

torcida especial

n 

Pacotes com 
três horas 
de duração 
e cardápio 
com bebidas 
e petiscos 
especiais 
estão sendo 
oferecidos 
em ambientes 
charmosos

Torcedores terão opções como este ambiente, de frente para o mar

Foto: Divulgação

n 

Espelho da 
redação, com 
os detalhes da 
correção, será 
divulgado 
apenas em 
abril de 2023

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00049/2022, que objetiva: Aquisição de patrulha 
mecanizada para o Município de Alcantil –PB (trator), conforme convênio 910229/2021 – Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório em favor de: FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 215.500,00.

Alcantil - PB, 22 de Novembro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00049/2022, que objetiva: Aquisição de patrulha 
mecanizada para o Município de Alcantil –PB (trator), conforme convênio 910229/2021 – Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; ADJUDICO o seu objeto a: FORNECEDORA 
AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 215.500,00.

Alcantil - PB, 21 de Novembro de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de patrulha mecanizada para o Município de Alcantil –PB (trator), conforme 
convênio 910229/2021 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00049/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Alcantil e Convênio 910229/2021 – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 
09009.20.6006.1011.1026 – ADQUIRIR MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 4.4.90.52.00.00 
E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FONTE 500/700. VIGÊNCIA: até 22/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00172/2022 - 22.11.22 - FOR-
NECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 215.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARAÇAGÍ, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais 
em especial a Lei Orgânica Municipal, e, 

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação das documentações dos ex servidores e servi-
dores referente ao FGTS;

R E S O L V E:
ARTIGO 1.º - CONVOCA todos os ex servidores e servidores que mantiveram vínculo com esta 

edilidade no período de Janeiro de 1967 até Maio de 2005 e que possuam documentação compro-
batória deste vínculo, a comparecer ao SETOR DE RECURSOS HUMANOS desta edilidade, munido 
de documentação de ordem pessoal, CTPS, PASEP, RG, CPF E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA, 
para fins de individualização do FGTS no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação.

ARTIGO 2.º - O não comparecimento impossibilitara a individualização do FGTS.
ARTIGO 3.º - Esta convocação entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.

Araçagí (PB), 22 de novembro de 2022.
JOSILDA MACENA BENÍCIO LEITE

Prefeita constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública de 

Serviço objetivando: Prestação de serviços via MÉDICOS ESPECIALISTAS, EXAMES E PROCEDI-
MENTOS, conforme Termo de Referência. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 16 de dezembro de 2022, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br.

Araruna - PB, 23 de novembro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MÂCEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00010/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2022, 
que objetiva: Contratação de profissional do Setor Artístico para apresentação da Banda “Solange 
Almeida” no dia 10 de dezembro de 2022 nos festejos em comemoração ao aniversário de emancipação 
política do município de Areial – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA - R$ 120.000,00.

Areial - PB, 23 de Novembro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de profissional do Setor Artístico para apresentação da Banda “Solange 
Almeida” no dia 10 de dezembro de 2022 nos festejos em comemoração ao aniversário de eman-
cipação política do município de Areial – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial: 02040.13.3921006.2016 – 
Manutenção das atividades culturais; 339039 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica Fonte: 
500. VIGÊNCIA: até 23/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 
00095/2022 - 23.11.22 - SOL PRODUCAO E ADMINISTRACAO ARTISTICA LTDA - R$ 120.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Pedro 

Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis 
e derivados de petróleo destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, máquinas e equipa-
mentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 07 de dezembro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.
aroeiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 23 de novembro de 2022
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Pavimentação 

em Paralelepípedos no bairro Júlia Borges, zona urbana do município de Assunção – PB. LICITANTES 
HABILITADOS: GOLDEN ENGENHARIA LTDA; AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
AUTO VIA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA 
FORTE BRASIL EIRELI; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI; G B N CONSTRUCOES EIRELI; IGOR 
ROCHA DE BRITO LIRA; JMSV CONSTRUCOES EIRELI; LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS 
E PROJETOS EIRELI; OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI; 
SOMOS CONSTRUCOES EIRELI; TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ – MOLDADOS E 
SERVIÇOS LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: ANCORA CONSTRUTORA LTDA; CONSTRUTORA 
NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI; ERIVANDO DOS SANTOS AMORIM 01098744470; H 
& G CONSTRUTORA EIRELI; JRD CONSTRUTORA LTDA; ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão 
pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 01/12/2022, às 09:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 14 de Outubro de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

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

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CONSTRUTORA PERFURACAO EIRELI – R$ 200.000,00.

Assunção - PB, 20 de Outubro de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Dom Pedro 

Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 06 de Dezembro de 2022, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo de transporte com 21 lugares, tipo 
VAN MINIBUS, 0 km, para atender as necessidades da secretaria de educação deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://
transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Baia da Traição - PB, 23 de Novembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 01 de Dezembro 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00024/2022, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Justificativa: Razões de interesse 
público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: licitabaia@gmail.com.

Baia da Traição - PB, 23 de Novembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 01 de Dezembro 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00024/2022, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Justificativa: Razões de interesse 
público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: licitabaia@gmail.com.

Baia da Traição - PB, 23 de Novembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉS-
TICOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99156–0205. E-mail: licitabaia@gmail.com. 
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf.

Baia da Traição - PB, 23 de Novembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0030/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2022 – PMBV
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas 105/2022–PMBV, embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer 
da Procuradoria Jurídica do Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, 
AUTORIZA E ADJUDICA o procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: RODRIGO 
INÁCIO DE ARAUJO GOMES-ME, CNPJ: 18.996.856/0001-24  , no valor total de R$ 41.745.90 
(Quarenta e Um Mil Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa Centavos),cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS 
NOVOS DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO 
MUNICÍPIO DE BOA VENTURA -PB, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 21 de Novembro de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO 0033/2022

CONTRATO N° 121/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS CARROS E MÁ-

QUINAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA– PB.
Vencedor: - GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-EPP, CNPJ: 35.588.102/0001-54
VALOR GLOBAL: Com Valor de R$ 640.000,00 (Seiscentos e Quarenta Mil Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 11 de novembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N° 0033/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS CARROS E MÁ-

QUINAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA– PB
Vencedores: - GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-EPP, CNPJ: 35.588.102/0001-54 Com Valor de 

R$ 640.000,00 (Seiscentos e Quarenta Mil Reais).
VALOR GLOBAL com o R$ 640.000,00 (Seiscentos e Quarenta Mil Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ven-

tura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições 
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Eletrônico n° 0033/2022, resolve ADJUDICAR 
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços, 
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 09//11/2022
TALITA LOPES ARRUDA LOPES

PREFEITA CONSTITUCIONAL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 123/2022 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO 

DE PNEUS NOVOS DE CÂMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A 
SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA -PB.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0030/2022 – 
PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 105/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE  12 Meses 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRATA-

DO: RODRIGO INÁCIO DE ARAUJO GOMES-ME, CNPJ:18.996.856/0001-24  
VALOR TOTAL ESTIMADO:  R$ 41.745.90 (Quarenta e Um Mil Setecentos e Quarenta e Cinco 

Reais e Noventa Centavos),

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2022
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS nº. 007/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE LAGES, NO MUNICÍPIO DE 
BOQUEIRÃO-PB – RECURSOS: CONTRATO DE REPASSE nº 907722/2020/MDR/CAIXA. Data 
de abertura: 14/12/2022 às 10h00min. Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 
1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 23 de novembro de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Pc 

General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB, às 09:30 horas do dia 09 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para:  SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO 
DE ESTRADAS VICINAIS (PASSAGEM MOLHADA PAI MATEUS). Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33561117. E-mail: cpl.
cabaceiras17@hotmail.com. Edital: www.cabaceiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Cabaceiras - PB, 23 de Novembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE FILHO 
Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00102/2022
Torna público que fará realizar através da  Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licita-
caocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição SUPLEMENTO 
ALIMENTAR visando atender as necessidades do Hospital e Maternidade Municipal Pe. Alfredo 
Barbosa, Atenção Básica e Vigilância em Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de 
Cabedelo–SESCAB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Dezembro de 2022. Início 
da fase de lances: 09:15 horas do dia 13 de Dezembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 23 de Novembro  de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00105/2022
Torna público que fará realizar através da  Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO, COM INSTALAÇÃO, DE 
AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE, MELHORANDO ASSIM AS ACOMODAÇÕES AOS USUÁ-
RIOS QUE ESTÃO NO AMBIENTE DE ESPERA PARA O ATENDIMENTO MÉDICO, ATENDENDO 
ÀS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE LEONARD MOZART 
– POLICLÍNICA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Dezembro de 2022. Início da 
fase de lances: 09:15 horas do dia 14 de Dezembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 23 de Novembro de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00106/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à 
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 
EXTINTORES, EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO E SINALIZAÇÃO. Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 
15 de Dezembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 
as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 23 de Novembro de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO  MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.095/2022/CSL/FMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomen-
surável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.095/2022/CSL/FMAS/
PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: 
JERRY ADRIANE OLIVEIRA DA SILVA 10125800835 – CNPJ: 23.291.523/0001-30  no valor  de 
R$ 8.180,00 (OITO MIL, CENTO E OITENTA REAIS), para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PERTECENTES AS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, 
alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.243.1018.2125/ 08.243.1019.2135/ 08.122.2001.2441 Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte 
de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 22 de novembro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.161/2022/FMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.161/2022/FMAS/PMCG. PARTES:  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E JERRY ADRIANE OLI-
VEIRA DA SILVA 10125800835. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PERTECENTES AS UNIDADES DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.095/2022/CPL/FMAS/PMCG, 
ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 
08.243.1019.2135/ 08.122.2001.2441 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RE-
CURSOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E JERRY ADRIANE OLIVEIRA 
DA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 8.180,00 (OITO MIL, CENTO E OITENTA REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 22/11/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022

Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para continuação dos serviços de Pavi-
mentação em Paralelepípedo e Drenagem da Rua Joaquim Bento, no distrito de Olho D’agua, 
localizado no Município de Capim - PB, conforme o Termo de Referência Torna público que 
a empresa JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - ME - CNPJ 26.951.460/0001-99, apresentou 
Impugnação ao Edital contra os termos do instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 
Nos termos da Manifestação Técnica expedida pelo Departamento Jurídico, na fundamentação 
legal, com base nas considerações fáticas presentes e em face das disposições do instrumento 
convocatório, a Comissão Permanente de Licitação comunica que deliberou por CONHECER da 
correspondente impugnação em razão da tempestividade do pedido, e, no mérito, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO para manter as condições editalícias na forma como expedido pela autoridade 
superior. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022

Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para continuação dos serviços da 02 etapa 
da Urbanização da entrada do Município de Capim - PB, conforme o Termo de Referência, conforme 
o Termo de Referência Torna público que a empresa JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI - ME - CNPJ 
26.951.460/0001-99, apresentou Impugnação ao Edital contra os termos do instrumento convocatório 
da licitação em epígrafe. Nos termos da Manifestação Técnica expedida pelo Departamento Jurídico, 
na fundamentação legal, com base nas considerações fáticas presentes e em face das disposições 
do instrumento convocatório, a Comissão Permanente de Licitação comunica que deliberou por 
CONHECER da correspondente impugnação em razão da tempestividade do pedido, e, no mérito, 
NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter as condições editalícias na forma como expedido pela 
autoridade superior. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00037/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00037/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS DEPENDENCIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE, CONFORME CONDIÇOES ESTABELE-
CIDAS NO PROJETO BÁSICO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI - R$ 17.543,60.

Conde - PB, 14 de Novembro de 2022
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS DEPENDENCIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE, CONFORME CONDIÇOES ESTABELECI-
DAS NO PROJETO BÁSICO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00037/2022. 
DOTAÇÃO: 4.0100.10.305.0043.2069 – MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROGRAMA VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE FONTE DE RECURSOS: 500 – PRÓPRIO CODIGO REDUZIDO: 721 FONTE DE 
RECURSOS: 600 – SUS CÓDIGO REDUZIDO: 733 ELEMENTO DA DESPESA: 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 16/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00146/2022 - 16.11.22 - COMERCIAL HD DIVISORIAS 
EIRELI - R$ 17.543,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 6º ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AO CONTRATO Nº 205/2017
Pregão Presencial Nº 031/2017. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: E-Ticons 

Ltda, CNPJ nº 09.196.974/0001-67. Considerando o que prevê o inciso II (Art. 57) Lei nº 8.883/94 
de 08 de Junho de 1994, e Lei nº 9.649/98 de 27 de Maio de 1998, demais legislações pertinen-
tes; Considerando o que prevê a clausula segunda do referido contrato, que poderá ser alterado; 
Considerando a necessidade de continuação dos serviços contratados e por se tratar de serviços 
de natureza continuada. Desta forma a prorrogação da vigência deverá ser de 31/12/2021 a 
31/12/2022, para a nova vigência de 31/12/2022 a 31/12/2023. Ainda fica justificada o acréscimo 
ao valor total contratado de R$ 32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos reais) pelos 12 (doze) 
meses. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. Homero Alexandre de 
Morais Pereira (Pela contratada).

Coremas/PB, 28 de outubro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMIERO ADITIVO DE PRAZO

AO CONTRATO Nº 145/2021
Pregão Presencial Nº 017/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Jonas 

Amorim Carvalho-ME, CNPJ: 33.382.610/0001-56; Considerando, que a vigência do contrato vai 
até 01 de julho de 2022; Considerando, a necessidade de continuação dos serviços contratados, por 
se tratar de serviços de natureza continuada e pela utilização do saldo contratual; Considerando, a 
cláusula sétima e décima do contrato e o inciso II do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93. Desta forma 
por se considerando como serviços de natureza continuada ficada justificada a vigência do contrato 
após a assinatura deste termo aditivo passou de 01 de julho de 2021 a 01 de julho de 2022, para a 
nova vigência de 01 de julho de 2022 a 01 de julho de 2023, para prestar de serviços as diversas 
Secretarias (Exceto Saúde e Educação) do Município de Coremas/PB. Ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani 
Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Jonas Amorim Carvalho (Pela contratada).

Coremas-PB, 23 de junho de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 2º ADITIVO DE PRAZO E VALOR

AO CONTRATO Nº 252/2021
Inexigibilidade Nº 013/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Clínica Sogastro 

Serviços Médicos Eireli-ME, Cnpj: 42.621.447/0001-28. Considerando o que a vigência do contrato 
vai até 01/10/2022; considerando que o valor total contratado foi para um período de 06 (seis) meses 
Considerando, a cláusula quarta do contrato, assim ficando justificado prorrogação da vigência, 
o inciso II do Art. 57 da Lei Federal 8.666/93; considerando que o serviço prestado é de natureza 
continuada e que atende às demandas da Secretaria de Saúde e demais secretarias essenciais 
da municipalidade diariamente, assim a nova vigência passa a ser 01/10/2022 até 01/04/2023. 
Desta forma, por ser considerando como serviço de natureza continuada deverá ser aditivado ao 
valor total contratado a quantia de R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais) por cada exame, 
perfazendo o valor total de R$ 72.072,00 (setenta e dois mil e setenta e dois reais) pelos os 06 
(seis) meses, assim, fica justificado o valor aditivado. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da 
Silva (Prefeito) e o Sr. Ennio José Sarmento Medeiros (Pela contratada).

Coremas-PB, 29 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE VALOR

AO CONTRATO Nº 160/2021
Pregão Presencial Nº 018/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Susges-

tão - Serviços Técnicos e Administrativos Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52; Considerando, que a 
vigência do contrato vai até 30 de junho de 2023; Considerando, a necessidade de continuação 
dos serviços contratados e por se tratar de serviços de natureza continuada, fica justificada o 
acréscimo de 100 % do valor inicialmente contratado;  Considerando, cláusula décima do contrato 
e o inciso ii do art. 57 da lei federal 8.666/93; Considerando que a atual gestão fará nomeação de 
aprovados no concurso público municipal e que alguns cargos abrangem a presente prestação de 
serviço, tão logo o candidato tome posse, será automaticamente distratado com a empresa o valor 
função assumida pelo candidato. Desta forma por se considerando como serviços de natureza 
continuada fica aditivado ao valor total contratado a quantia total de R$ 776.226,06 (Setecentos e 
setenta e seis mil, duzentos e vinte e seis reais e seis centavos) para pagamento dos prestados de 
serviços terceirizados através da contratada de acordo com a demanda da Secretaria de Saúde/
Fundo Municipal de Saúde de Coremas. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela 
contratante) e Sr. Ronaldo Estrala dos Santos (Pela contratada).

Coremas-PB, 10 de novembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DO TERMO

DE RESCISÃO CONTRATUAL
O Município de Coxixola/PB, torna público, que rescindiu unilateralmente o contrato nº 

20701/2022, celebrado com a empresa PLANENG ENGENHARIA LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede à  Rua Jornalista Laurênio Firmeza, n° 82 - centro - SÃO JOÃO DO RIO 
DO PEIXE – PB, CNPJ nº 27.700.986/0001-69, representada por IGOR ROFFMAN GONÇALVES 
NÓBREGA, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Carolino Cardoso, 
Praia do Poço, 283, Cabedelo-PB, CPF nº  104.552.354-22, Carteira de Identidade nº 3959926 
SSDS/PB, referente a Tomada de Preço nº 00007/2022, com objeto de SERVIÇOS DE TERRA-
PLENAGEM DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES – COXIXOLA/
PB, em razão da inexecução contratual por parte da empresa. Registra-se ainda, que fora aplicada 
a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o município pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no art. 87, II e III, da Lei nº 8.666/93, e 
nas Cláusulas Décima e Décima Primeira do Contrato. Fica a empresa intimada para caso queira 
se manifestar, no prazo previsto do Artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2022

Objeto: LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA DESTINADOS AO TRANSPORTE 
ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Tipo: Menor Preço. Início da Sessão: 08:00 (hora 
local) do dia 13/12/2022. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, Rua 15 de 
Novembro, 159, centro. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, 
e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Cuité/PB, 22 de novembro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
EXTRATO DE ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2022. Contrato: 00061/2022-CPL. Aditivo: 01. Objeto da 
Licitação: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EM GERAL, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 
Condições de Pagamento: Conforme Contrato. Valor Global: R$ 80.042,86 (OITENTA MIL QUAREN-
TA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) + (mais) R$ 1.723,30 (UM MIL SETECENTOS 
E VINTE TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS). Rubrica Orçamentaria: Recursos Federais, Próprios 
e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 02.020 Secretaria 
Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal de Finanças 02.040 Secretaria Municipal 
de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 
02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 02.110 
Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 02.130 
Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.30 Material de Consumo. Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. Contratada: JF CONSTRUCOES LTDA. Data da 
Assinatura do Contrato: 07 de Março de 2022. Data da Assinatura do Aditivo: 22 de Novembro de 
2022. Vigência do Aditivo: INALTERADA.

Cuité de Mamanguape - PB, 22 de Novembro de 2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
EXTRATO DE ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2022. Contrato: 00064/2022-CPL. Aditivo: 01. Objeto da Lici-
tação: Aquisições parceladas de tintas e materiais de pintura em geral para melhor atendimento das 
Secretarias Municipais. Condições de Pagamento: Conforme Contrato. Valor Global: R$ 21.541,95 
(VINTE E UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) 
+ (mais) R$   2.963,95 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA E 
CINCO CENTAVOS). Rubrica Orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de 
Cuité de Mamanguape: 02.010 Gabinete do Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 
02.030 Secretaria Municipal de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 
Secretaria Municipal de Educação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência 
Social 02.100 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 
02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 
3390.30 Material de Consumo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMAN-
GUAPE. Contratada: JF CONSTRUCOES LTDA. Data da Assinatura do Contrato: 07 de Março de 
2022. Data da Assinatura do Aditivo: 22 de Novembro de 2022. Vigência do Aditivo: INALTERADA.

Cuité de Mamanguape - PB, 22 de Novembro de 2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE 
EXTRATO DE ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022. Contrato: 00076/2022-CPL. Aditivo: 01. Objeto da 
Licitação: Aquisições parceladas de materiais hidráulicos para atender a demanda operacional deste 
município. Condições de Pagamento: Conforme Contrato. Valor Global: R$ 89.112,69 (OITENTA 
E NOVE MIL CENTO E DOZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) + (mais) R$ 1.368,80 
(UM MIL TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITENTA CENTAVOS). Rubrica 
Orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.010 
Gabinete do Prefeito 02.020 Secretaria Municipal de Administração 02.030 Secretaria Municipal 
de Finanças 02.040 Secretaria Municipal de Infra Estrutura 02.050 Secretaria Municipal de Edu-
cação 02.080 Sec. Municipal de Agricultura 02.090 Fundo de Assistência Social 02.100 Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer 02.110 Sec. Municipal de Meio Ambiente 02.120 Fundo Municipal 
de Saude de C Mamanguape 02.130 Sec Municipal de Cultura e Turismo 3390.30 Material de 
Consumo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. Contratada: JF 
CONSTRUCOES LTDA. Data da Assinatura do Contrato: 16 de Março de 2022. Data da Assinatura 
do Aditivo: 22 de Novembro de 2022. Vigência do Aditivo: INALTERADA.

Cuité de Mamanguape - PB, 22 de Novembro de 2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA

Prefeito

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2022 Publicidades



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE ADITIVO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2022. Contrato: 00127/2022-CPL. Aditivo: 
02. Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. Condições de Pagamento: 
Conforme Contrato. Valor Aditivado R$ 8.058,80. Rubrica Orçamentaria: Recursos Federais, 
Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude 
de C Mamanguape 10 301 4280 2021 Manut. do Fundo Municipal de Saúde 3390.30 99 
Material de Consumo 10 301 4280 2023 Man Ativ Prog Saude na Familia – PSF 3390.30 99 
Material de Consumo 10 301 4280 2026 Man Ativ Programa de Farmacia Basica 3390.30 
99 Material de Consumo 10 301 4280 2054 Manut do Programa NASF 3390.30 99 Material 
de Consumo. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. 
Contratada: BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. Data da Assinatura 
do Contrato: 20 de Abril de 2022. Data da Assinatura do Aditivo: 16 de Novembro de 2022. 
Vigência do Aditivo: INALTERADA.

Cuité de Mamanguape - PB, 16 de Novembro de 2022.
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 09:30 horas do dia 14 de Dezembro de 
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa 
Jurídica do ramo pertinente, para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos 
nas RUAS 01 E 02 DISTRITO DE LARANJEIRAS, Município de Curral de Cima–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Curral de Cima - PB, 23 de Novembro de 2022
JONAS DE FARIAS SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN-

TOS E MATERIAS PERMANENTE, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA, DE ACORDO COM A PROPOSTA 
Nº 17945.598000/1210–01 – MINISTÉRIO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊN-
CIA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Perma-
nente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
C e Carvalho Comercial ME - CNPJ 24.864.422/0001-73. Costa Oliveira Hipermercado 
Varejista Eireli - CNPJ 34.731.357/0001-61. Fabio Jose de Sena 01035021498 - CNPJ 
43.021.629/0001-20. Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda - CNPJ 90.909.631/0001-
10. Londrihosp Importacao e Exportacao de Produtos Medico Hospitalares Eireli - CNPJ 
42.650.279/0001-07. Miamimed Produtos Odontologicos Ltda - CNPJ 38.259.748/0001-86. 
Nossa Dental Produtos Odontol??gicos Ltda. - CNPJ 12.095.582/0001-16. Viva Distribuidora 
de Produtos Eireli - CNPJ 20.008.831/0001-17. Workout Comercio de Produtos para Saude 
Eireli - CNPJ 24.550.559/0001-53. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Josefa Eugênia, 
S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 98708-0527.

Curral de Cima - PB, 23 de Novembro de 2022
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as dis-

posições da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE, PARA MELHOR ATENDER 
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA, DE ACOR-
DO COM A PROPOSTA Nº 17945.598000/1210–01 – MINISTÉRIO DE SAÚDE, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA; ADJUDICO o seu objeto a: C E CARVALHO COMERCIAL ME - R$ 
3.050,00; COSTA OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI - R$ 13.922,00; FABIO 
JOSE DE SENA 01035021498 - R$ 720,00; INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA - R$ 10.400,00; LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES EIRELI - R$ 1.090,00; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 
27.188,85; NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOL??GICOS LTDA. - R$ 3.650,00; VIVA DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 1.600,00; WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI - R$ 660,00.

Curral de Cima - PB, 23 de Novembro de 2022
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS E MATERIAS PERMANENTE, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 
17945.598000/1210–01 – MINISTÉRIO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: C E CARVALHO COMERCIAL 
ME - R$ 3.050,00; COSTA OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI - R$ 13.922,00; FABIO 
JOSE DE SENA 01035021498 - R$ 720,00; INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA - R$ 10.400,00; LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES EIRELI - R$ 1.090,00; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 
27.188,85; NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOL??GICOS LTDA. - R$ 3.650,00; VIVA DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 1.600,00; WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS 
PARA SAUDE EIRELI - R$ 660,00.

Curral de Cima - PB, 23 de Novembro de 2022
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Esperança e: CT Nº 00261/2022 - 13.07.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA-ME - R$ 10.440,02; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de material de limpeza e higiene para atender as necessidades do Hos-
pital Municipal de Esperança Dr. Manoel Cabral de Andrade deste município, conforme Convênio 
nº 057/2022 – SES–PRC–2022/054. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00040/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos oriundo de Convênio com Governo do Estado: Convênio nº 057/2022 
– SES–PRC–2022/054 Valor R$ 1.200.000,00 25101.10.302.5007.2950.0287.33404100.500,re-
servan2 11010de 202 Recursos Próprios do Município de Esperança – Contrapartida: Valor R$ 
37.200,00 02.016–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02016.10.302.1018.2077 – MANUTENÇÃO 
DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00351/2022 
- 22.11.22 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 
7.750,00; CT Nº 00352/2022 - 22.11.22 - CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA - R$ 76.506,00; CT Nº 00353/2022 - 22.11.22 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI - R$ 19.610,00; CT Nº 00354/2022 - 22.11.22 - NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME 
- R$ 1.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS 
RUAS JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, MARIA NERIS FARIAS, NO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO–
PB, CONFORME CR 1081744–16 – SICONV 924816 – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br; 
www.tce.pb.gov.br.

Gado Bravo - PB, 16 de Novembro de 2022
JOSE ROBERTO DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00071/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DP00071/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORA-
ÇÃO DE ESTUDO E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS SEMAFÓRICO E SINA-
LIZAÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: H DOS SANTOS BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS - ME. CNPJ: 
24.704.746/0001-44. Valor: R$ 17.419,40 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE 
REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Guarabira - PB, 23 de novembro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00069/2022
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00069/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 
DE GUARABIRA/PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
DJALMA ANDRADE DA SILVA - ME. CNPJ: 18.545.122/0001-29. Valor: R$ 17.063,00 (DEZESSETE 
MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS).

Guarabira - PB, 21 de novembro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 12.12.2022 às 08h15min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio, André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 11.2022, destinada Contratação de empresa especializada para 
reforma e ampliação da UBS na localidade Itamatay na cidade de Guarabira. Recursos Próprios. 
Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, 
poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 
08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 23 de Novembro  de 2022
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00070/2022
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00070/2022, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL PARA ADEQUAÇÃO A 
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ: 24.627.421/0001-
05. Valor: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

Guarabira - PB, 21 de novembro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIG. Nº IN00030/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00030/2022, que objetiva: Contratação da Atração artística “RACHEL COSTA”, para se 
apresentar no evento cultural Raízes do Brejo, no dia 26 de novembro de 2022 a ser realizada 
no município de Guarabira/PB.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: “ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME – CNPJ: 41.736.260/0001-07- R$ 
10.000,00 – Dez Mil Reais.

Guarabira - PB, 23 de novembro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação da Atração artística “RACHEL COSTA”, para se apresentar no 
evento cultural Raízes do Brejo, no dia 26 de novembro de 2022 a ser realizada no municí-
pio de Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00030/2022. 
DOTAÇÃO: 09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades 
de Incentivo a Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
“ARMANDO RODRIGUES OLIVEIRA – ME”– CT Nº 00580/2022 – 23.11.2022 - R$ 10.000,00 
– Dez Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00030/2022.
OBJETO: Contratação da Atração artística “RACHEL COSTAt55”, para se apresentar no 

evento cultural Raízes do Brejo, no dia 26 de novembro de 2022 a ser realizada no município de 
Guarabira/PB

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/11/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL PARA ADEQUAÇÃO A 
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.RABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00070/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 12 (doze) 
meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e MAXIMA 
SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais) - CT 
Nº 00577/2022 – 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00070/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE/PORTAL PARA ADEQUAÇÃO A 
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB.RABIRA/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 

DE GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00069/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e DJALMA ANDRADE DA SILVA - ME R$ 17.063,00 (Dezessete Mil 
e Sessenta e Três Reais) - CT Nº 00576/2022 – 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00069/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO 

DE GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO 
E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS SEMAFÓRICO E SINALIZAÇÃO, CONFOR-
ME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00071/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 
– 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e H. DOS SANTOS BRAGA COMERCIO E SERVI-
ÇOS- R$ 17.419,40 - Dezessete Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quarenta Centavos- CT 
Nº 00581/2022 – 23.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00071/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ES-

TUDO E PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS SEMAFÓRICO E SINALIZAÇÃO, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: Contratação da Atração artística “SIRANO & SIRINO”, para se apresentar no evento 

cultural Raízes do Brejo, no dia 26 de novembro de 2022 a ser realizada no município de Gua-
rabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00029/2022. DOTAÇÃO: 
09.00 - Secretaria de Cultura e Turismo - 13.392.2008.2051 - Manter Atividades de Incentivo a 
Atividades Artísticas e Culturais - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e “S & S PRODUÇÕES 
DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME”– CT Nº 10530/2022 – 28.10.2022 - R$ 35.000,00 
– Trinta e Cinco Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00029/2022.
OBJETO: Contratação da Atração artística “SIRANO & SIRINO”, para se apresentar no evento cul-

tural Raízes do Brejo, no dia 26 de novembro de 2022 a ser realizada no município de Guarabira/PB
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Cultura e Turismo.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/10/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONFECÇÃO DE ESTRU-

TURAS MÓVEIS PARA BASQUETE INCLUINDO TABELA E ARO PARA O GINÁSIO DO ZENO-
BÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00066/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 –3.3.90.39.01 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e TIAGO ALVES DA SILVA - ME- R$ 11.000,00 - Onze 
Mil Reais- CT Nº 00570/2022 – 11.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00066/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONFECÇÃO DE ESTRUTU-

RAS MÓVEIS PARA BASQUETE INCLUINDO TABELA E ARO PARA O GINÁSIO DO ZENOBÃO.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E DA JUVENTUDE.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE CONFECÇÃO DE SAPATOS E AFINS A SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DAS 
BANDAS MARCIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00068/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA R$ 11.900,00 (Onze Mil e 
Novecentos Reais) - CT Nº 00574/2022 – 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00068/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE CONFECÇÃO DE SAPATOS E AFINS A SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DAS 
BANDAS MARCIAIS.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DAS BANDAS 
MARCIAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00067/2022. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA e ELISANGELA MOREIRA DE VASCONCELOS – ME R$ 14.350,00 
(Quatorze Mil Trezentos e Cinquenta Reais) - CT Nº 00573/2022 – 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00067/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVI-

ÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES A SEREM UTILIZADOS PELOS INTEGRANTES DAS 
BANDAS MARCIAIS.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 21.11.2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 07 de Dezembro de 2022, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de locação 
e instalação de equipamentos para realização de eventos oficiais – tendas e pavilhão. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@inga.pb.gov.
br. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 23 de Novembro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados 
de Assessoria com acompanhamento do estabelecimento da Farmácia Básica Municipal, 
Orientação de dispensação de medicamentos de armazenamento, sistema Hórus e licitação 
medicamentosa. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00037/2022. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
2022 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 23/11/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Itapororoca e: CT Nº 00354/2022 - 23.11.22 - CONSER - ASSESSORIA EM SAUDE 
LTDA - R$ 43.200,00.

RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor do Fundo Munic de Saúde de Itapororoca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de sanitização 
em ambientes fechados sem molhar ou manchar equipamentos, móveis e estofados, com 
fornecimento de material, ferramentas, utensílios, equipamentos e pessoal, conforme termo de 
referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00037/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 23/11/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itapororoca e: CT Nº 00353/2022 - 23.11.22 - HEALTH HOSPITALAR E BIOSSEGURANCA 
LTDA - R$ 1.184.644,76.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO

Modalidade Pregão Presencial Nº 00037/2021. Contrato: 00309/2021-CPL. Aditivo: 002. Objeto 
da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA. Condições de Pagamento: Conforme Contrato. 
Valor Global: R$ 162.500,00. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Recursos Federais, Próprios e Outros 
do Município de Itapororoca: 12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 3390.39 Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Itapororoca. 
Contratada: JAILSON DA SILVA FERREIRA. Data da Assinatura do Contrato: 29 de Novembro 
de 2021. Data da Assinatura do Aditivo: 23 de Novembro de 2022. Vigência do Contrato: 29 de 
Novembro de 2023.  

Itapororoca - PB, 23 de Novembro de 2022.
Ronaldo Mascena de Oliveira

Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada 
de equipamentos médicos hospitalares diversos, destinados a suprir demandas operacionais 
das unidades de Saúde deste Município. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 08 de 
Dezembro de 2022. Início da fase de lances: 10:05 horas do dia 08 de Dezembro de 2022. Re-
ferência: 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; Decreto Municipal nº 31/20; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. 
E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Itatuba - PB, 22 de Novembro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 13 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada em construção civil, para construção do Portal da entrada da cidade, conforme Convênio 
nº 0173/2022 Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal do Estado 
Paraíba. 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 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 22 de Novembro de 2022
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 07:30 horas do dia 09 de Dezembro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação de estradas vicinais no município 
de Jericó/PB, conforme planilha e anexo do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 017/2022/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: 
www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Jericó - PB, 22 de Novembro de 2022
GENEBALDO DE OLIVEIRA FORMIGA

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10014/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 10014/2022, para o dia 

06 de Dezembro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Juiz 
Federal Genival Matias de Oliveira, 178 - Centro - Juazeirinho - PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
juazeirinholicita@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 23 de Novembro de 2022
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO

DE IMPUGNAÇÃO
FEITO: IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
REFERÊNCIA: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS/MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MU-

NICÍPIO DE MANAÍRA - PB
IMPUGNANTE: APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
O Pregoeiro Oficial do Município de Manaíra/PB, no uso de suas atribuições, comunica que 

a empresa APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
06.198.597/0001-07, impugnante ao referido Pregão, que seu pedido foi julgado IMPROCEDEN-
TE, desta forma o edital do Pregão Eletrônico nº 00025/2022 permanece inalterado. A resposta à 
impugnação se encontra a disposição dos interessados no www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, Rua José Rosas, S/N - 
Centro - Manaíra – PB, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 13:00hs.

Manaíra/PB – 22 de novembro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR

PREGOEIRO/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DE LICITAÇÃO

(Propostas)
TOMADA DE PREÇOS N. 003/2022

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 
de suas atribuições legais, torna público à população e a para quem interessar que, após 
análise da PROPOSTA DE PREÇOS apesentada em reunião realizada em 04/10/2022, 
apurou-se o seguinte: Empresas CLASSIFICADAS CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - ME 
– CNPJ 17.440.965/0001-06, com o valor R$ 868.045,80 (oitocentos e sessenta e oito mil 
quarenta e cinco reais e oitenta centavos), FC – FERNANDES CARVALHO CONSTRUTURA 
LTDA – CNPJ 13.570.141/0001-91, com o valor total de R$ 1.089.342,59 (um milhão oitenta 
e nove mil trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) e  MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 20.010.332/0001-64, com o valor tal de R$ 
1.094.856,29 (um milhão noventa e quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e 
nove centavos), por cumprir fielmente com todas as exigências do item 8 e seus subitens. 
Já as empresas DESCLASSIFICADAS CONSTRUTORA SOUSA COMPOS LTDA – CNPJ: 
19.175.657/0001-18, B3M CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 27.343.319/0001-76, ESTRUTURA 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 08.917.106/0001-66, 
GR CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 27.450.426/0001-01, SERRA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.031903/0001-44 e CONSTRUTORA APODI EIRELI – CNPJ: 
17.620.703/0001-15 não atenderam ao item 8 do presente edital. Abrindo-se o prazo recursal 
e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações no endereço, Rua Antônio de 
Luna Freire, 239 – Centro – Mari-Pb ou através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com, no 
horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 23 de novembro de 2022
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cirilo Jose de Lima, 134 - Centro - Mato Grosso - PB, às 15:00 horas do dia 06 de Dezembro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Sistema de Registro de Preços–
SRP objetivando contração de empresa para fornecimento parcelado de materiais hospitalares 
para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Mato Grosso–PB, de acordo com 
especificações contidas no Termo de Referência. 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 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no ho-
rário das 08:00 as 12:00 horas e 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34421001. E-mail: licitamatogrosso@gmail.com. Edital: www.matogrosso.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.

Mato Grosso - PB, 23 de Novembro de 2022
Francisco Aroldo Pereira Muniz

Pregoeiro Oficial

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa do ramo de engenharia para reforma e revitalização da Praça do Distrito 
de Pirauá no Município de Natuba, conforme especificações do projeto básico; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COMPACTA CONSTRUCOES, 
SERVICOS E LOCACOES LTDA - R$ 187.567,07.

Natuba - PB, 21 de Novembro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

A prefeita constitucional da Olho D’água-PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela legislação pertinente.

R E S O L V E:
HOMOLOGAR os resultados das apurações das propostas apresentadas na licitação, sob a 

modalidade de ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 001/2022, para: Aquisição de um 
Ônibus Rural Escolar (ORE 3), por meio de adesão a ata de registro de preços nº 03/2022/FNDE, 
pelo processo Pregão Eletrônico nº 002/2022/FNDE/MEC, com a Ata de Registro de Preços nº 
03/2022/FNDE-ME.

Com base no relatório apresentado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, o qual 
aponta como proponente vencedor: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
VEIUCLOS LTDA – CNPJ 06.020.318/0001-10, com o valor global R$ 415.000,00 (quatrocentos e 
quinze mil reais), referente ao item 4 do Pregão Eletrônico nº 002/2022FNDE-MEC; 

Publique-se e cumpra-se.
Olho D’água –PB, 04 de Novembro de 2022.

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita

RATIFICAÇÃO DA ADESÃO À ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

A prefeita constitucional do município de Olho D’água -PB, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
Ratificar o resultado da Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2022, que tem por objeto: 

Aquisição de um Ônibus Rural Escolar (ORE 3), por meio de adesão a ata de registro de preços nº 
03/2022/FNDE, pelo processo Pregão Eletrônico nº 002/2022/FNDE/MEC, ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 003/2022/FNDE, baseados nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como vencedor: - VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE 
VEIUCLOS LTDA – CNPJ 06.020.318/0001-10, com o valor global R$ 415.000,00 (quatrocentos e 
quinze mil  reais), referente ao item 4 do Pregão Eletrônico nº 002/2022FNDE-MEC; 

Publique-se e cumpra-se. 
Olho D’água –PB, 04 de novembro de 2022.

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Sétimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00133/2019, em 09.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa  JONATAS DE SOUSA 

OLIVEIRA EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de conjunto sanitário domiciliar, de ação em melhorias 

sanitárias domiciliares - MSD, no município de Olho D´água, atendendo ao Convênio nº 1024/2017/
FUNASA.

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

Olho D´água - PB, 23 de Novembro de 2022
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00156/2022, em 17.10.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água e a empresa CITO MAMA SERVIÇOS DE 

DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de serviços especializados a ser prestado na realização 

de exames por imagem (mamografia bilateral e unilateral), para atendimento aos usuários do sus 
por intermédio da secretaria municipal de saúde de Olho D´agua-PB

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

Olho D´água - PB, 23 de Novembro de 2022
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 018/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES  PARA 
TRANSPORTE  DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 018/2022 que aconteceria no dia 24 de Novembro 
de 2022 as 09h00min horas ocorrerá no dia 06 de Dezembro de 2022 as 09h00min. A alteração 
se faz necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por problemas 
de saúde. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro 
Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibili-
zado através do link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off 
ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 
08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 23 de Novembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS – PB.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para abertura 

das propostas, da Tomada de Preços nº 004/2022 que aconteceria no dia 24 de Novembro de 
2022 as 09h00min horas ocorrerá no dia 06 de Dezembro de 2022 as 10h00min. A alteração se 
faz necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por problemas de 
saúde. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, 
na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado 
através do link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou 
na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 
08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 23 de Novembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CRE-

CHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) ALUNOS, NO MUNICÍPIO DE PEDRO 
RÉGIS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para abertura 
das propostas, da Tomada de Preços nº 005/2022 que aconteceria no dia 24 de Novembro de 
2022 as 09h00min horas ocorrerá no dia 06 de Dezembro de 2022 as 11h00min. A alteração se 
faz necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por problemas de 
saúde. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, 
na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado 
através do link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou 
na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 
08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 23 de Novembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 000103/2019, em 17.04.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA - MEI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de operacionalização do sistema de contabilidade a fim de 

suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 23 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 01.0008/2021, em 05.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOS-

PITALARES EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de 

transporte, tratamento por destruição térmica (incineração) e destinação final das cinzas dos 
resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde pública hospitalar 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, 23 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 01.00086/2022, em 29.07.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA LIANI LEONARDO - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de má-

quina retroescavadeira para realização de manutenção em diversas localidades do municipal de 
Piancó -PB.

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

Piancó-PB, 23 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 00006/2019, em 24.01.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA 

FONSECA EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços especializados na área de saúde com atendi-

mento a nível ambulatorial em consultas, plantonista/urgentistas para o SAMU/UPA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 23 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 03.039/2020, em 13.03.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa A1002 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS 

MÉDICOS SS - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços especializados na área de saúde com atendi-

mento a nível ambulatorial em consultas, plantonista/urgentistas para o SAMU/UPA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 23 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 01.00057/2022, em 09.03.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa MARIA LIANI LEONARDO - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para locação de horas de trator de pneus 4x4, 

com grade aradora de 12 a 14 discos para corte de terra na zona rural do município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de quantidade/valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 23 de novembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 01

AO CONTRATO N° 00124/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: J K DE MEDEIROS PROMOCOES E ENTRETENIMENTOS EIRELI, CNPJ Nº 

14.909.605/0001-04. 
OBJETO: O Presente TERMO ADITIVO tem por objetivo alterar a Cláusula Quarta, Item 4.1. do 

Contrato Original estimado no valor de R$ 118.167,70 (cento e dezoito mil, cento e sessenta e sete 
reais e setenta centavos), sendo aditado o valor de R$ 24.070,29 (vinte e quatro mil e setenta reais 
e vinte e nove centavos), que equivale a um percentual aproximado de 20,37%, passando o valor 
inicial para R$ 142.237,99 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e 
nove centavos), visando acrescer os quantitativos dos itens já existentes, o presente acréscimo 
está previsto na Cláusula Décima Quinta do contrato supracitado.

Dotação Orçamentária: Encontra-se estabelecida na Cláusula Segunda do Termo Aditivo 01.
FUNDAMENTO: Art. 65, inciso I da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
DATA DO TERMO ADITIVO: 22 de novembro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERALMENTE

AO CONTRATO N.º 00110/2020
TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADO: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de 

Direito Privado, com sede na Av. Rio Grande do Norte, nº 484, Estados - João Pessoa/PB - CEP nº 
58.030-350, inscrita no CNPJ nº 07.750.950/0001-82.

OBJETO: O presente Termo tem como objetivo a rescisão do contrato, referente à contratação 
de empresa especializada para construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) - Porte I, no 
município de Santa Luzia/PB, conforme Proposta FNS/MS n° 10425.754000/1190-01. Dessa a forma, 
a rescisão Unilateral por parte da administração ocorre uma vez que a contratada interrompeu a 
execução dos serviços.

FUNDAMENTO: O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização, nos casos previstos nos 
artigos 77 e 78, obedecendo, ainda, ao disposto nos artigos 79 e 80 da Lei 8666/93.

DO PRAZO RECURSAL: Fica assegurada à contratada o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis 
à presente rescisão, previsto na alínea “e” do inciso I do art. 109 da Lei 8.666/93, a contar da sua 
publicação.

Santa Luzia - PB, 23 de novembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E ADE-

QUAÇÃO DAS CRECHES DO DISTRITO DE LEROLÂNDIA E JARDIM CAROLINA, NO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado da abertura da proposta da 
empresa habilitada: SETE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 31.959.011/0001-27, proposta vencedora 
no valor de Valor: R$ 4.027.165,74 (quatro milhões, vinte e sete mil, cento e sessenta e cinco reais 
e setenta e quatro centavos).

Santa Rita - PB, 23 de novembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

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 (CPL), comunica 

que a empresa M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 02.823.335/0001-35, protocolou no 
dia 22 de novembro de 2022, às 11:52, por meio do sistema 1Doc, Recurso Administrativo contra a 
decisão que a considerou inabilitada no certame licitatório em epígrafe. Comunica ainda, aos licitantes 
e demais interessados, que se encontra à disposição na sede da CPL, o recurso administrativo 
interposto pela recorrente. Informamos que a partir da publicação deste comunicado inicia novo 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para as contrarrazões dos recursos, pelas empresas interessadas, 
por força do § 3º do art.109, I, da Lei 8.666/1993.

Santa Rita - PB, 23 de novembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Santa Rita - PB, 23 de novembro de 2022. 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 105/2022, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O PRO-
VIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, DE NÍVEL MÉDIO 
E NÍVEL SUPERIOR E CADASTRO DE RESERVA, COM O FORNECIMENTO COMPLETO DE 
RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS, A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS 
E CORRELATAS, EM ESPECIAL COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO 
DAS PROVAS, BEM COMO TODA E QUALQUER LOGÍSTICA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES LTDA
CNPJ: 09.496.620/0001-38
VALOR R$: 375.000,00
Publique-se e cumpra-se.

JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços remanescentes de Engenharia 
para execução da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de São Bentinho 
– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência nº 00002/2022. VIGÊNCIA: até 22/11/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00191/2022 - 22.11.22 - CONS-
TRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - R$ 2.336.123,51.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE TERMO
ADITIVO N°. 002/2022

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 002/2022 ao Contrato N.º 92401/2021. CONTRATANTE: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, CNPJ nº. 08.882.730/0001-75. CON-
TRATADA CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA, CNPJ nº 07.845.051/0001-63. 
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do Contrato firmado 
entre as partes em 18/11/2021, nos termos previstos em sua Cláusula Nona, referente a Prestação 
de Serviço de locação de Veículo tipo SUV destinado ao Gabinete do Prefeito do município de São 
José de Espinharas/PB. VALOR: Por força do presente aditamento o valor previsto na cláusula 
quarta fica aditivado, o qual importa em R$ 45.300,00 (Quarenta e cinco mil e trezentos reais), 
sendo um valor mensal de R$ 7.550,00 (Sete mil, quinhentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: Pelo 
presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 06 (seis) meses, sendo iniciado 
o presente aditivo no dia 07 de novembro de 2022 e tendo seu termino no dia 07 de maio de 2023. 

São José de Espinharas - PB, 07 de Novembro de 2022. 
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL  
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

O Presidente da CPL o Sr. Alixandre Assis Ramos - Presidente,  torna público, a todas as empre-
sas interessadas em participar do referido certame, a retificação do Edital do Tomada de Preço n.º 
0001/2022, com a exclusão do item 8.3.3. Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 
6.7.3 do Edital, sem mordaça na data da sessão que será no dia 02/12/2022 as 08:00hs. Informa-
ções: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 23 de Novembro de 2022
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Profissional(ais) do Setor Artístico: ZEZO E BANDA, que tem como 
objetivo, abrilhantar [apresentar–se] a(s) Festividade(s) [de/do/da] SANTOS REIS 2023, através 
de apresentação aberta ao grande público. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00014/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: 02.13.13.392.2015.2.
054.3.3.90.39.00.00.00.00.0501 02.13.13.392.2015.2.054.3.3.90.39.00.00.00.00.0700 02.13.13.39
2.2015.2.054.3.3.90.39.00.00.00.00.0701. VIGÊNCIA: até 11/03/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00081/2022 - 11.11.22 - ULTRA PROMOCOES E 
EVENTOS EIRELI - R$ 70.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Profissional(ais) do Setor Artístico: TATY GIRL E BANDA, que tem como 
objetivo, abrilhantar [apresentar–se] a(s) Festividade(s) [de/do/da] SANTOS REIS 2023, através 
de apresentação aberta ao grande público. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: 02.13.13.392.2015.2.
054.3.3.90.39.00.00.00.00.0501 02.13.13.392.2015.2.054.3.3.90.39.00.00.00.00.0700 02.13.13.39
2.2015.2.054.3.3.90.39.00.00.00.00.0700. VIGÊNCIA: até 11/03/2023. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00077/2022 - 11.11.22 - TATY GIRL GRAVACOES, 
EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - R$ 120.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar passeios em diversas 

localidades no Município de Solânea/PB. LICITANTES HABILITADOS: AJCL CONSTRUCOES 
EIRELI; ARENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI; CONCRENOR CONSTRUÇÕES 
DO NORDESTE LTDA – ME; CONSTRUTORA MMV LTDA; D K CONSTRUCOES EIRELI; 
MONTEIRO ENGENHARIA LTDA; N & S CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA; NF SERVI-
COS DE ENGENHARIA LTDA; SENA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão 
pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 02/12/2022, às 
09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitaca-
osolanea2017@yahoo.com.

Solânea - PB, 22 de Novembro de 2022
FERNANDO JORGE DA COSTA SANTOS

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 049/2022

REGISTRO Nº 22-02352-6
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL JANDUHY CARNEIRO EM PATOS/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: 27 de dezembro de 2022, às 09h. 

João Pessoa, 23 de novembro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 050/2022

REGISTRO Nº 22-02349-5
OBJETO: MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA JOSÉ 

ROCHA SOBRINHO, EM BANANEIRAS/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: 27 de dezembro de 2022, às 10h. 

João Pessoa, 23 de novembro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

Extrato da Ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE 2022 da Companhia de Água
e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, realizada no dia 10 de novembro de 2022.

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO. Realizada no dia 10 de novembro de 2022, às 
dezessete horas, por meio de videoconferência (medida tomada em face da Pandemia do COVID 
-19 e amparada pelos decretos estadual e municipal vigentes que impõe as medidas necessárias 
ao enfrentamento da Pandemia. 2. CONVOCAÇÃO. O edital de convocação publicados no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba nos dias 02, 09 e 10 de novembro do corrente ano e no jornal A União 
nos dias 02, 08 e 09 de novembro do presente ano. 3. PARTICIPANTES. Compareceram à sessão a 
maioria, estando presente o acionista controlador, Governo do Estado da Paraíba, detentor de 99,98% 
(noventa e nove virgula noventa e oito por cento) do Capital Social com direito a voto representado 
pelo Procurador-Geral do Estado, senhor Fábio Andrade Medeiros. 4. MESA DIRETORA. Fábio 
Andrade Medeiros - Presidente da Assembleia; Márcia Lauriano da Silva – Secretária da Assembleia. 
5. ORDEM DO DIA. I.Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; 
II.Deliberar sobre a proposta da Administração para alteração do Estatuto Social da Companhia; III.
Outros assuntos de interesse dos acionistas. 6. DELIBERAÇÕES. 6.1. Passando ao item I da Ordem do 
dia, em conformidade com os requisitos exigidos nas Leis 13.303/2016 e 6.404/76, bem como parecer 
favorável do Comitê de Elegibilidade da Companhia, foram aprovados e eleitos para comporem o 
Conselho Fiscal, para cumprir mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária de 2023, conforme 
os requisitos das Leis n°6.404/1976 e n°13.303/2016, as seguintes pessoas: MEMBRO EFETIVO 
DO CONSELHO FISCAL: ANA BEATRIZ SABBAG CUNHA. MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO 
FISCAL: RODRIGO TOLEDO CABRAL COTA 6.2. Passando ao item II da Ordem do dia, foi aprovado 
por unanimidade, sem restrições as alterações: ARTIGO 4º, leia-se: * O capital social da Companhia 
é de R$ 906.938.288,93 (novecentos e seis milhões, novecentos e trinta e oito mil, duzentos e oitenta 
e oito reais e noventa e três centavos) correspondentes a 1.744.713.836.992 (um trilhão e setecentos 
e quarenta e quatro bilhões, setecentos e treze milhões, oitocentos e trinta e seis mil e novecentos e 
noventa e duas) ações, sendo 1.730.538.792.628 (um trilhão, setecentos e trinta bilhões, quinhentos 
e trinta e oito milhões, setecentos e noventa e dois mil e seiscentas e vinte e oito) ações ordinárias e 
14.175.044.364 (catorze bilhões, cento e setenta e cinco milhões, quarenta e quatro mil e trezentos 
e sessenta e quatro) ações preferenciais. *ARTIGO 16, §2º, leia-se: A presença dos acionistas ou de 
seus representantes legais comprova-se através de registros em atas que são registradas na Junta 
Comercial do Estado. *ARTIGO 49, leia-se: Compete à Diretoria Executiva, como órgão colegiado: 
XI – Anualmente, ao término do exercício social, deverá elaborar e apresentar em reunião ordinária 
do Conselho de Administração, o plano de negócios da Companhia. A cada cinco anos, seguindo o 
calendário estabelecido no planejamento estratégico, apresentar até a última reunião ordinária do 
Conselho de Administração do ano anterior, a estratégia de longo prazo, incluindo as análises de riscos 
e oportunidades para o próximo quinquênio, no mínimo, podendo haver revisão com prazo inferior ao 
estabelecido quando motivos relevantes assim o exijam. * ARTIGO 52, leia-se: A Companhia possuirá 
um Comitê de Auditoria Estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se 
reportará diretamente. §1º O Comitê de Auditoria Estatutário será composto por, no mínimo, 03 (três) 
membros e, no máximo, 05 (cinco) membros, em sua maioria independentes, eleitos e destituíveis a 
qualquer tempo pelo Conselho de Administração pelo período de 2 (dois) anos, permitida 02 (duas) 
reeleições. 7. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS. Finalmente, o senhor Presidente franqueou a 
palavra e, como ninguém quisesse fazer uso dela, encerrou os trabalhos relativos à 3ª Assembleia Geral 
Extraordinária – AGE 2022 pelo tempo necessário à lavratura da presente ata e a seguir assinada pelo 
presidente da mesa, e por mim, Márcia Lauriano da Silva, secretária da Assembleia. João Pessoa, 10 
de novembro de 2022. Ata original encontra-se arquivada na Junta Comercial deste Estado, registrada 
sob o nº 20221257691 datado em 22 de novembro de dois mil e vinte e dois. 

Márcia Lauriano da Silva
Secretária da Assembleia

CONCORRÊNCIA Nº 31/2022
Registro CGE Nº 22-02121-6

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 31/2022 (Obras de Implantação e Pavimentação da 
Rodovia PB -264 , Trecho: São Sebastião do Umbuzeiro/Divisa PB-PE com 18,55 km de extensão), 
que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitada a Empresa: POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e inabilitada a 
empresa: CLPT CONSTRUTORA EIRELI por não cumprir o exigido no edital no item: 10.4.subitem 
10.4.1. “b” letra “c” (não apresentou na quantidade mínima solicitada para 74.000 m², em Atestado(s) 
de capacidade técnico-operacional para  c)TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES E/OU DUPLO) 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB, presencial ou através do e-mail:protocolo@der.pb.gov.br

João Pessoa, 23 de novembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 30/2022
 Registro CGE Nº 22-02003-7

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 30/2022 (Obras de Construção de Viaduto na 
BR-101, Interseção da Avenida das Indústrias com a BR-101, em João Pessoa/PB.), que transcorreu 
o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que 
habilitou as Empresas: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA  e  PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.

Para prosseguimento do certame, marca  reunião de abertura da(s) Proposta(s) de Preços para 
o dia 25/11/2022  às 11: 00 horas.

João Pessoa, 23 de novembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE SALÃO
FUNDADA EM 20 DE MARÇO DE 1964

FILIADA A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Federação Paraibana de Futebol de Salão - FPFS, no exercício das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Estatuto da FPFS, convoca os Presidentes das entidades filiadas ou 
seus representantes legalmente credenciados, que estejam em pleno gozo de seus direitos, para 
Assembleia Geral Eletiva que se realizará no dia 10 de dezembro de 2022 (sábado), às 10h00min 
em primeira convocação e às 10h30min em segunda convocação, na Secretaria do Esporte Clube 
Cabo Branco, localizado na Rua Coronel Souza Lemos, s/n, Miramar, João Pessoa/PB, a fim de 
deliberar a seguinte ORDEM DO DIA: 

a) Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva, além dos 3 (três) membros 
efetivos e 3 (membros) suplentes do Conselho Fiscal da Federação Paraibana Futebol de Salão para 
mandato de 4 (quatro) anos, relativo ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026; e 

b) Apuração e proclamação do resultado da eleição para os cargos de Presidente e Vice-
-Presidente da Diretoria Executiva, além dos 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes 
do Conselho Fiscal da Federação Paraibana Futebol de Salão para o mandato de 4 (quatro) anos, 
relativo ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2026.

O período para inscrição e registro de chapas concorrentes será de 22 de novembro de 2022 
até 30 de novembro de 2022, entre as 09h00min até as 12h00min, na secretaria do Colégio QI 
– Questão de Inteligência, localizado na Av. Pres. Epitácio Pessoa, nº 80, Centro, João Pessoa 
(PB), CEP 58040-000.

João Pessoa (PB), 22 de novembro de 2022.

João Bosco de Menezes Crispim
Presidente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ponte Preta Futebol Clube Recreativo convoca todos os associados a reunião da Assembleia 

Ordinária. Assuntos: Prestação de contas.
A realizar-se na segunda-feira, 26 de dezembro de 2022.
REGIMENTOS E NORMAS INTERNAS Art. 10º Serão tomadas às 19:00 em primeira convocação 

por maioria simples de votos, e às 19:30 em segunda convocação, por qualquer número de votos.

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DE FIAÇÃO E TECELAGEM EM GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA.

EDITAL INFORMATIVO DO PLEITO
 De acordo com as normas Estatutárias torna público ter sido  realizada  no dia 08 de Novembro 

de 2022 no horário das 08:00 as 16:00hs, na sede desta entidade sita a Rua Anízio Pereira Borges, 
46 – Centro – Santa Rita-PB, tendo encerrado de acordo com o Art. 84 Parágrafo Único item II do 
Estatuto a Eleição para Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação Confederativa para o quinquênio 
2023/2028 sendo eleita a Chapa Única – DIRETORIA – EFETIVOS: Joaquim Carlos Barbosa, 
Severino Toscano da Silva, Josevaldo Jose da Silva DIRETORIA – SUPLENTES: Ronaldo Felix do 
Nascimento, Mauricio Alves de Souza e Luciano Feitosa Monteiro, CONSELHO FISCAL – EFETIVOS: 
Marcos Ribeiro da Silva, Antonio do Nascimento Oliveira e Vanderlei Barbosa, CONSELHO FISCAL 
- SUPLENTES: Zuleide Ribeiro da Silva, DELEGADO REPRESENTANTE – EFETIVOS: Joaquim 
Carlos Barbosa, DELEGADO REPRESENTANTE – SUPLENTES: Emerson Silva de Oliveira.

Santa Rita, 23 de novembro de 2022,
Joaquim Carlos Barbosa

Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO: 20 DIAS)

COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 3ª Vara Cível da Capital. Cartório Unificado Cível da Capital.  
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO:  0805044-28.2016.8.15.2001. O 
MM. Juiz de Direito da vara supra, em virtude de lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente 
Edital virem ou deste conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório da 3ª Vara Cível da Capital. 
Cartório Unificado Cível da Capital,  tramitam os autos do processo acima,  proposto por Nome: ME-
TALURGICA ITAPOA SA, Endereço: Avenida Sul_**, 757, - de 2505 a 8205 - lado ímpar, Imbiribeira, 
RECIFE - PE - CEP: 51160-000. Nome: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA GUEDES. Endereço: R 
DOUTOR VALDIR PESSOA, 120, IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE - CEP: 51150-070, em desfavor de 
Nome: METALURGICA JACY S/A. Nome: ANA CORINA DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO. 
Endereço: R ARMANDO VASCONCELOS, 55, MIRAMAR, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58043-080. 
Nome: FACIS EMPREENDIMENTOS LTDA. - EPP.  Endereço: R MANOEL ALVES GARCIA, 130, 
JARDIM SÃO LUIZ, JANDIRA - SP - CEP: 06618-010.  Nome: FABIO GROSSMANN.  Endereço: Ala-
meda Lorena_**, 1359, Ap122, Jardim Paulista, SÃO PAULO - SP - CEP: 01424-005. Nome: FRANCIS 
MARCHTEN GROSSMANN.  Endereço: ALAMEDA PERSEUS, 74, RESIDENCIAL DAS ESTRELAS, 
BARUERI - SP - CEP: 06429-040. Nome: FELIPPE FIUZA CHAVES. Endereço: R JOSÉ GOMES 
DA SILVEIRA, 422, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58070-390. ,atualmente em 
lugar incerto e não sabido. Tem o presente Edital a finalidade de CITAR o promovido ANA CORINA 
DE ARAUJO TEIXEIRA DE CARVALHO. Endereço: R ARMANDO VASCONCELOS, 55, MIRAMAR, 
JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58043-080. por esta não ter sido encontrada no endereço indicado nos 
autos, para integrar a relação processual apresentando suas defesas no prazo de 15(quinze) dias, 
nos termos do art. 238, do NCPC, contados a partir decurso do prazo deste edital fixado em 20 (vinte) 
dias. Advertindo-se que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC). E, para 
que a notícia chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o (a) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível da Capital da Comarca da Capital, expedir o presente Edital 
que será publicado forma da Lei. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade João Pessoa – PB. Aos 
13 de outubro de 2022. Eu, IZAURA GONCALVES DE LIRA. Chefe de Seção,  digitei. Edital revisado 
e assinado eletronicamente por _ Dr. Miguel de Britto Lyra Filho, MM. Juiz de Direito.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz de Direito -

ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DA PARAIBA torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia, Instalação e Ope-
ração para Regularização de um imóvel AV.JOSE AMERICO DE ALMEIDA FILHO, Areia Dourada, 
58.101-212 Cabedelo -PB.

RENAN ANDRADE OLIVEIRACPF: 017.716.464-08, residente e domiciliado Condomínio Village 
Intermarés Quadra 3 Lote 9, BR-230 KM10,5 - Intermares, Cabedelo - PB, 58102-202. Vem por meio 
deste, solicitar que torne público a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente Pesca e Aquicultura 
a Licença de Operação da Obra Residencial unifamiliar, localizado Condomínio Villas Ponta de 
Campina, lote 09, quadra E, Bairro – Ponta de Campina, Intermares - Cabedelo/Pb, Cep: 58310-000.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de novembro de 2022 Publicidades
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