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confusão em que alunos e 
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Documento comprova não haver voto no equipamento e apresenta a relação de todos os candidatos registrados. Página 13

TRE-PB instala urnas e extrai a “zerésima”
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Ao contrário de seus 
pais e avós, a geração 
que hoje passou dos 60 
anos se sente cheia de 
vitalidade e energia: 
reinvenção do conceito de 
velhice traduz novo estilo 
na vida da pessoa idosa. 
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Dia do Idoso: os desafios de 
envelhecer no século 21

n “É momento para repassar o 
regramento do rito do voto. O 
domingo, o amanhã, é um dos 
maiores momentos do indivíduo 
cidadão. Ele é único entre milhões 
de brasileiros”.
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Filipe Galdino, ou Maraniru Potiguara, é estudante 
egresso da Rede Estadual e morador de Baía da Traição.
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Indígena é aprovado 
para Medicina na UnB

n “Era assim que ele denominava 
o dia da eleição – uma grande 
festa do civismo. Tinha um discurso 
preparado, melhor do que muitos 
candidatos, embora nunca tivesse 
concorrido a qualquer cargo”.
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NA PARAÍBA

A Covid em números
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NO MUNDO
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34.715.149

616.533.560
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6.541.661
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CASOS vACINAS APLICADAS
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472.972.308

12.737.226.001

Waldir Dinoá vai 
lançar disco solo 
com repertório 
autoral em inglês

Músico tem 40 anos 
de carreira, pautado por 
tributos a ícones do rock, 
como Beatles e Rush.
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O eleitor agora descansa. Hoje, sábado, véspera do dia da eleição é o momento 
em que o cidadão com direito ao voto tem para fazer as últimas reflexões acerca 
das decisões que já tomou, das escolhas que fez. Ou, em caso de dúvida, é hora de 
pensar e definir sobre o que fará no dia seguinte quando estiver diante da urna 
eletrônica, um dos símbolos da democracia brasileira. E, por isso, é um dia im-
portante para o eleitor.

A véspera do dia do voto também é um dia importante para os candidatos. É 
um momento em que se faz necessário outro tipo de reflexão. Eles devem avaliar 
o que fizeram durante a campanha e reafirmar que, independentemente de vi-
tória ou derrota nas urnas, de metas atingidas ou não, a vontade do eleitor deve 
prevalecer, ser reconhecida.

As 24 horas que antecedem o início da votação são instantes de finalização de 
preparação para uma festa e, jamais, para uma guerra. É necessário ter em mente, 
seja qual for o ator do pleito, eleitor, candidato, equipes da Justiça Eleitoral ou forças 
de segurança, responsáveis pelos transportes públicos, gestores em exercício de 
mandatos, que estarão escrevendo mais um capítulo da história do país. E cabe a 
todos garantir que seja uma clara demonstração de sentido coletivo, democrático.

Para o eleitor, coisas práticas, como separar o título, confirmar, caso ainda não 
o tenha feito, a localização de onde irá votar, é como preparar a roupa do baile, 
da festa. É momento para repassar o regramento do rito do voto. O domingo, o 
amanhã, é um dos maiores momentos do indivíduo cidadão. Ele é único entre 
milhões de brasileiros. E o voto é a única arma válida no processo de definir o fu-
turo do povo brasileiro. 

Nos locais de votação, as urnas aguardam mesários, fiscais e eleitores, espe-
ram pelo começo do que deve ser um momento de festejar o país, de depositar 
esperanças no futuro. O voto de cada um é único, igualitário, portanto, sem ma-
niqueísmos, sem distorções. Ele equipara o paraibano ao acreano, o gaúcho ao 
paulista, o maranhense ao goiano. Todos os brasileiros devem demonstrar civili-
dade e cidadania no sagrado local de votação.

Hoje, na concentração para o dia de votar, cada eleitor tem que entender que 
exercer o seu direito é respeitar o dos demais. Cada colorido de pele, de olho, de 
cabelo, cada cor de diferença torna todos iguais, valoriza e fortalece o coletivo. E 
assim o Brasil é forte por ser casa de muitos, de receber e abraçar os diferentes. A 
multiplicidade requer diálogo, visão cidadã de coletividade. E o voto é o caminho 
para chegarmos aos entendimentos necessários para que o país cresça, desenvol-
va, seja realmente igualitário.

Hoje, véspera do dia da votação, reflita, pense, analise mais uma vez. E, ama-
nhã, saia de casa, confie na democracia, vote. De forma alguma permita que ou-
tros decidam o seu futuro, seja você eleitor a exercer a sua cidadania. O ato de ir 
até à urna eletrônica confiante de participar de um jogo democrático é muito mais 
que um dever, é um direito que lhe é garantido pela Constituição. É hora de usu-
fruir desse privilégio.

Hora da reflexão
Editorial

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Dá-nos uma fé missionária
A fé é o fundamento da vida cristã. Sem 

a fé, jamais seremos um povo que produzi-
rá frutos, como nos pede o Evangelho des-
te domingo (Cf. Mt 21,43). Trata-se de um 
dom que recebemos no dia do nosso Batis-
mo. Esse presente precisa ser acolhido para 
gerar frutos. Trata-se de um percurso. A fé 
é um caminho! Antes de Jesus apresentar 
esse caminho de crescimento necessário 
para a fé, os seus discípulos pedem a Ele 
que a mesma se torne alargada, grande. 

A fé dos cristãos fundamenta-se ne-
cessariamente na pedra que é Cristo: “A 
pedra que os construtores rejeitaram tor-
nou-se a pedra angular; isto foi feito pelo 
Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos” 
(Mt 21,41). O caminho da fé pressupõe um 
imprescindível crescimento a partir da Pa-
lavra do Cristo Morto e Ressuscitado. O 
aumento da fé significa confiar em Cristo, 
ainda que tudo não nos seja favorável. O 
fruto que ocorre quando somos batizados, 
além do dom da salvação, é a consequên-
cia deste, aprendemos a ter a fé do grão de 
mostarda. Aprendemos a confiar em Deus.

Habitamos em sociedades que, infe-
lizmente, são marcadas pela violência e a 
opressão das narrativas ideológicas, a tal 
ponto de sermos obrigados a tomar o uso 
das palavras do Profeta: “Até quando devo 
gritar a ti: ‘Violência’, sem me socorreres? 
Por que me fazes ver iniquidades, quan-
do tu mesmo vês a maldade? Destruições 
e prepotência estão à minha frente; reina 
a discussão, surge a discórdia” (Hab 1,2-
3). Deus não se conforma com a violência 
da cidade dos homens, contudo, Ele não 
atropela a liberdade e as decisões huma-
nas. O mundo novo, tão querido por Deus 
e pelos verdadeiros discípulos de Jesus, 
nascerá pelo caminho da fé. Não há outra 
forma, não existe outro caminho. Não nos 
enganemos, todo o mal presente no mun-
do será vencido pelo laborioso exercício da 
fé e da oração. 

“Diante da violência e da injustiça, a 

Igreja deve ser fiel à sua missão de evan-
gelização e serviço”, assegura-nos o Papa 
Francisco. A fé que professamos, além de 
ser um caminho de conversão, também é 
um lugar missionário. Homens e mulheres 
novos são capazes de construir um mun-
do novo. Um mundo que reina a justiça, a 
paz e a fraternidade. A guerra cultural que 
tem afligido as nossas relações, matando 
o princípio da caridade e do respeito mú-
tuos, pode ser superada quando homens e 
mulheres aprendem a olhar para o futuro 
e desejam concretamente o bem de todos. 
Quando pedimos ao Senhor que aumen-
te a nossa fé também estamos pedindo o 
dom das boas relações de paz com os ir-
mãos. Afinal, Deus é o Pai que cumula to-
dos os seus filhos com o dom da fé. Que a 
Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil, nos 
favoreça o caminho da fé e que jamais nos 
falte a alegria de seguir o Senhor, aonde 
quer que Ele vá.

Não deve ser fácil gerir a economia 
de um país que depende da economia 
do mundo. Mas sempre foi assim, aqui, 
na Ucrânia, na Índia e na África Negra 
inteiras. Seria menos complicado se a in-
terdependência de povos e países fosse 
solidária, levasse em conta não apenas o 
PIB como, sobretudo, o índice de desen-
volvimento social solidário. 

No governo de Lula a inflação braba 
veio de fora. Mas logramos resistir me-
lhor do que a economia dos países ditos 
centrais. O Brasil, ampliando a limites 
jamais alcançados a ideia anterior de d. 
Ruth Cardoso, rebatizada de bolsa-fa-
mília, pôde cumprir à risca a promessa 
básica do discurso de Lula, a de não per-
mitir a nenhum brasileiro ir para a cama 
com fome. 

Com fome não há amor. Não há sono 
e sim desfalecimento. 

Por isso fiquei até as 3 da manhã a 
apanhar os ouvidos na expectativa de 
aprender alguma coisa de novo, no pla-
no social, advinda do debate entre os 
candidatos, na Rede Globo. O próprio 
formato disciplinar do programa não 
permitiu.

De Lula sei tudo, pelo menos o que 
me interessa mesmo como eleitor cansa-
do. Como sabia e bem previa o tiroteio 
a pretexto da velha corrupção que, ape-
nas uma vez me causou espanto: quan-
do, lendo “Do Brasil Filipino ao Brasil 
de 1640”, do português Joaquim Veríssi-
mo Serrão, da Academia Portuguesa de 
História, encontro o fundador da nossa 
cidade, o ouvidor Leitão, acobertando 
um amigo ou parente próximo denun-
ciado por desvio de rendas imperiais na 
compra de escravos de Angola. 

Quando fiz essa leitura, o agente mais 
exposto da corrupção nativa era o P.C. 
Farias, de quem me vali para ilustrar 
a crônica da vez, mantida nas páginas 
13/15 de “Filipeia e Outras Saudades: 
- Pois não é que, visto por esse portu-
guês, escrevendo de cima das fontes, o 
herói Leitão andou acobertando o P. C. 
Farias daqueles tempos? Tratava-se de 
um tal Miguel Gonçalves Vieira, pro-

vedor em Pernambuco, que na compra 
de escravos só transacionou com trinta 
por cento do orçamento liberado, afa-
nando vinte e tantos mil cruzados. Para 
se ter ideia desse valor basta saber que 
Pernambuco, Bahia e Itamaracá  juntos 
rendiam 30 mil cruzados.”

O provedor da Fazenda de então fez 
a denúncia à Corte, mas Martim Leitão, 
amigo ou parente de Vieira, não cum-
priu a carta-precatória e mandou que 
ele se escafedesse na Bahia, onde teve 
homizio facilitado. 

Conclui o português Serrão: “Era uma 
luta acesa entre Martim Leitão e Carva-
lho pelas vantagens que ambos procu-
ravam obter na guerra da Parahyba”. 

Dá pra pensar sem maldade: talvez 
tenha sido por isso que essa guerra du-
rou 11 anos, de 1574 a 85, mobilizando 
exércitos, congestionando as águas des-
de Olinda a Cabedelo, atraindo generais 
de Portugal e Espanha, todo esse apara-
to de nações contra a flecha e o tacape 
dos donos da terra,”onde abundava a 
melhor mercadoria dos primeiros tem-
pos, a madeira da tinturaria”, no dizer 
do velho Horácio de Almeida.

De hoje e de ontem

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador
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“Coisa de  
fáCil solução”

o que é a  
zerésima   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

saiba onde votar no site do  
tre-Pb ou Pelo WhatsaPP 

“não é fake neWs” 

“risCo ao Projeto de lula” 

julgamento na terça-feira 

Polyanna Dutra (PSB) pediu direito de resposta 
à Rádio Arapuan, após Ricardo Coutinho (PT) 
afirmar na emissora que ela estaria espalhan-
do fake news sobre a candidatura dele. “Está 
inelegível, não é fake news. Votar em Ricardo é 
anular o voto, os votos não serão computados. 
As ministras Rosa Weber e Carmem Lúcia [do  
STF] disseram que ele está inelegível. 

Pollyanna Dutra disse ainda que Ricardo Cou-
tinho estaria “colocando em risco o projeto de 
Lula”. No entendimento dela, estando inele-
gível, o petista terminará por beneficiar “um 
bolsonarista”, disse, referindo-se ao candidato 
a senador Efraim Filho (União Brasil). “Ricardo 
precisa entender que Lula vai precisar de uma 
representação de esquerda [no Senado]”.  

O recurso protocolado por Ricardo Coutinho 
no TSE contra a decisão da Justiça Eleitoral da 
Paraíba, que indeferiu a sua candidatura ao Se-
nado, deverá ser julgado na próxima terça-feira. 
Assim, mesmo estando inelegível, ele poderá ser 
votado na urna eletrônica, conforme estabelece 
a lei para candidaturas sub judice. Mas caso o 
TSE mantenha o indeferimento, os votos dados 
a ele serão anulados.     

A palavra é estranha, 
mas representa um 
procedimento impor-
tantíssimo antes da 
abertura das urnas ele-
trônicas para a vota-
ção: zerésima. Como 
o próprio nome anteci-
pa, é o procedimento 
para atestar que dentro 
dela não existe nenhum 
voto computado e que, 
portanto, ela está apta 
para funcionar. Há que 
se dizer que a emissão 
do relatório pode ser 
acompanhada pelos 
fiscais dos partidos.    

Não sabe onde está 
o seu título? Perdeu o 
documento? “Coisa de 
fácil solução”, afirma 
secretária da Correge-
doria Regional Eleito-
ral do TRE-PB, Vanes-
sa do Egypto, citando 
que, pelo aplicativo 
e-título, que pode ser 
baixado na página do 
TRE-PB, é possível emi-
tir o documento eletrô-
nico e usá-lo na hora 
de votar. Mas é possí-
vel votar também com 
qualquer documento 
oficial que tenha foto.  

Mais de 79 mil eleitores tiveram seus locais de 
votação alterados na eleição deste ano. É que 
134 seções foram agregadas a outras e, por 
isso, a seção onde um eleitor votou em 2020, por 
exemplo, poderá ter sido transferida para outro 
local. Para confirmar onde votar, basta clicar em 
‘Título e Local de Votação’, no site do TRE-PB, ou 
ligar para o WhatsApp 3512-1500.    

Celeridade na divulgação  
dos resultados Corrobora  
efiCiênCia da justiça eleitoral   

O sistema eleitoral brasilei-
ro, senão o melhor, é um dos 
mais eficientes do mundo. Isso 
é opinião pacífica entre espe-

cialistas brasileiros e in-
ternacionais. A despeito 
de narrativas inverídicas 
que se tenta construir con-
tra um dos componentes 
desse sistema, as urnas 
eletrônicas, elas são se-
guras, confiáveis e audi-

táveis. Isso é fato. No que 
diz respeito à celeridade com que 

a Justiça Eleitoral atua, no tocante à divulgação 
dos resultados, o Brasil é o único país do mundo que 
consegue anunciar quais foram os candidatos elei-
tos e quais os que irão ao segundo turno duas horas 
após o fechamento das urnas. Este ano, a divulga-
ção estará devidamente cronometrada, em nível na-
cional. Pela primeira vez, todas as seções eleitorais 
do país funcionarão das 8h às 17h do horário de Bra-
sília – para compensar fusos horários diferentes, ci-
dades precisarão de adequar ao horário da capital 
federal. Na Paraíba, o ritmo acelerado para a divul-
gação dos resultados é atestado pelo presidente do 
TRE-PB, desembargador Leandro dos Santos (foto). 
“A perspectiva, pelo nosso planejamento, é fazer a di-
vulgação do resultado até às 19h. Isso exige uma es-
trutura muito grande, e tudo foi preparado para ser 
assim”, disse em entrevista à imprensa o presiden-
te do TRE-PB. 

Comunidade universitária tentou impedir que o reitor deixasse o local do encontro

Dossiê sobre reitoria gera 
confusão durante reunião 

no Consuni da ufpb

Ítalo Arruda 

Especial para A União

Uma grande confusão 
envolvendo estudantes, ser-
vidores e funcionários res-
ponsáveis pela segurança da 
Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) marcou uma re-
união do Conselho Univer-
sitário (Consuni) realizada 
ontem, na sede da Reitoria, no 
campus I, em João Pessoa. Na 
ocasião, estudantes de vários 
cursos da instituição organi-
zaram uma mobilização com 
o objetivo de pautar um dos-
siê elaborado pela comunida-
de acadêmica para tratar so-
bre a administração do reitor 
Valdiney Gouveia.

O tumulto, segundo infor-
mações do estudante e coor-
denador do Centro Acadê-
mico de Jornalismo, André 
Firmino, começou depois que 
o reitor declarou que a reu-
nião estava suspensa, sem de-
finir a pauta e uma data para 
a discussão sobre o dossiê. O 
estudante afirmou, ainda, que 
Valdiney chegou a anunciar 
que marcaria uma nova re-
união para deliberar sobre o 
tema em até 72 horas, “mas o 
pessoal exigiu que fosse mar-
cada ali mesmo, na hora, para 
garantir que isso realmente ia 
ser pautado”.

Com a suspensão da reu-
nião do Consuni, a comuni-
dade universitária presente 
no local tentou impedir que 
o reitor deixasse a sede da 
Reitoria. De acordo com An-
dré, foi neste momento que a 
confusão teve início. “Os se-
guranças fizeram uma corda 
de proteção ao redor [do rei-
tor] e começaram a empurrar 
os estudantes que estavam lá 
para deixar ele passar”, con-
tou o jovem. Nos vídeos que 
circulam na internet é possí-
vel ver o momento da confu-
são generalizada que resultou 

Sensibilizar para a impor-
tância da prevenção e do diag-
nóstico precoce do câncer de 
mama e mostrar que atitudes 
simples podem salvar vidas. 
Com esse objetivo, o Hospi-
tal Universitário Lauro Wan-
derley (HULW-UFPB/Ebserh) 
promove a campanha “Outu-
bro Rosa – Um toque que pode 
mudar sua vida”. A iniciati-
va vai contar com mutirão de 
consultas e exames para os pú-
blicos externo e interno, além 
de ações educativas voltadas 
para pacientes do ambulató-
rio de Ginecologia e Mastolo-
gia e às profissionais de diver-
sas áreas de atuação. 

Serão disponibilizadas 
235 vagas, entre consultas e 
mamografias, sendo 135 para 
pacientes encaminhadas por 
meio da Central de Regu-
lação do Município de João 
Pessoa e 100 marcações para 
funcionárias do Lauro Wan-
derley. A finalidade é contem-
plar usuárias, mas também as 
colaboradoras no sentido de 
ampliar o acesso aos meios de 
diagnóstico e tratamento da 
doença.  

O mutirão acontece nos 

dias 25, 26 e 27 de outubro e 
é necessário que as pacientes 
sejam reguladas pelo gestor 
municipal, ou seja, não have-
rá demanda espontânea. As 
vagas serão para o público da 
campanha Outubro Rosa. “As 
usuárias vêm encaminhadas 
pelos PSFs, passam pela con-
sulta, fazem a mamografia e 
terão acesso ao retorno, a de-
pender do resultado do exa-
me. Também serão ofertadas 
ultrassonografias para os ca-
sos indicados”, disse Hem-
mily Nóbrega, enfermeira do 
ambulatório de Ginecologia e 
Mastologia. No caso das cola-
boradoras, os agendamentos 
serão no próprio ambulatório. 

A abertura da campanha 
“Outubro Rosa – Um toque 
que pode mudar sua vida” 
acontece dia 24, com ativida-
des no auditório Lindbergh 
Farias a partir das 8h. As pa-
lestras seguem até 27 de ou-
tubro e serão realizadas ain-
da no hall do ambulatório 
de Ginecologia e Mastolo-
gia, enquanto as pacientes 
aguardam atendimento, e de-
vem ter também como alvo 
as profissionais, professoras 

e estudantes com práticas no 
HULW.  

Os temas vão desde mitos 
e verdades sobre o câncer de 
mama, fatores de risco e de 
proteção e sintomas e sinais 
da doença; detecção preco-
ce e rastreamento; direitos da 
mulher com câncer de mama 
e relatos de vivência. A cam-
panha está sendo encabeça-
da pela Unidade de Saúde da 
Mulher e envolve, de forma di-
reta, toda a equipe do ambu-
latório de Ginecologia e Mas-
tologia.  

De acordo com a chefe da 
Unidade de Saúde da Mulher, 
Renata Gadelha, a intenção 
é não somente incentivar as 
mulheres quanto a medidas 
de prevenção, como também 
facilitar o acesso ao atendi-
mento. “Tivemos a ideia de 
disponibilizar consulta com 
mastologista em conjunto com 
a mamografia para mulheres 
com mais de 40 anos, além 
da ultrassonografia mamária 
quando necessário. Iniciativas 
como essa são fundamentais 
para a prevenção do câncer 
de mama já que, nos estágios 
iniciais, a doença não apresen-

ta sintomas. Toda a equipe de 
mastologistas do HULW par-
ticipará da ação realizando pa-
lestras educativas e ações de 
ensino, bem como consultas 
especializadas, cirurgias ma-
márias, mamografias e ultras-
sonografias”, destacou. 

Segundo o Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca), o câncer 
de mama é a primeira causa 
de morte por câncer na popu-
lação feminina em todas as re-
giões do Brasil, com exceção 
do Norte do país, onde o cân-
cer do colo do útero ocupa essa 
posição. A taxa de mortalida-
de por câncer de mama, ajus-
tada pela população mundial, 
foi 11,84 óbitos/100.000 mulhe-
res. Para o ano de 2022, foram 
estimados mais de 66 mil ca-
sos entre as brasileiras, o que 
representa uma taxa de inci-
dência de 43,74 casos por 100 
mil mulheres. 

O câncer de mama é o se-
gundo tipo de câncer mais 
comum entre as mulheres no 
Brasil e no mundo, ficando 
atrás apenas dos tumores de 
pele não melanoma. Para o 
ano de 2022, foram estimados 
66.280 novos casos.

HULW vai realizar mutirão de mamografia 
outubro rosa

em agressão de estudantes e 
servidores. 

Boletim de Ocorrência
Após o ocorrido, um grupo 

de estudantes da UFPB, acom-
panhado de representantes da 
Comissão de Direitos Huma-
nos da Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seccional Paraíba 
(OAB-PB), se dirigiu até a Cen-
tral de Polícia, no Geisel, para 
registrar um boletim de ocor-
rência. Segundo um estudante 

que preferiu não se identificar, 
as principais queixas foram le-
são corporal e intimidação.

A reportagem entrou em 
contato com a assessoria de 
comunicação da UFPB para 
saber o posicionamento da 
instituição sobre o aconteci-
do, mas, até o fechamento des-
ta edição, não obteve resposta. 

Nova reunião
Apesar da recusa de Valdi-

ney Gouveia em marcar uma 

nova reunião para incluir a 
pauta do dossiê que trata da 
sua administração na UFPB, 
membros do Consuni aprova-
ram autoconvocação extraor-
dinária para deliberar sobre o 
assunto. De acordo com o con-
selheiro Clodoaldo Gomes, 
o reitor tem até segunda-fei-
ra para definir um novo dia 
e horário para a reunião. “Se 
ele não marcar, três conselhei-
ros podem marcar a data para 
discutir sobre o dossiê”.

O tumulto começou depois que o reitor declarou que a reunião estava suspensa, sem definir nova data

n 

Após o 
ocorrido, 
estudantes 
da UFPB e 
representantes 
da OAB-PB 
foram à Central 
de Polícia, no 
Geisel, fazer 
um boletim de 
ocorrência

Foto: Ricardo Félix/Acervo pessoal

Foto: André Firmino/Acervo pessoal
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Secretaria de Estado da Saúde decidiu manter, até o dia 31, imunização contra pólio, influenza e atualização da caderneta

Campanhas são prorrogadas na PB
vacinação

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

A campanha contra a po-
liomielite foi prorrogada na 
Paraíba até o dia 31 de outu-
bro, de acordo com a Secre-
taria de Estado da Saúde. A 
justificativa é dar mais tem-
po para que os pais e respon-
sáveis possam levar as crian-
ças menores de cinco anos aos 
postos de vacinação para re-
ceberem a dose de prevenção 
contra a doença, também co-
nhecida como pólio. O objeti-
vo é alcançar a meta de 95% do 
público-alvo vacinado, con-
forme preconiza o Ministério 
da Saúde. 

Além da vacinação con-
tra a poliomielite, a SES-PB 
também prorrogou as campa-
nhas da influenza para todos 
os indivíduos não vacinados 
com idade a partir de seis me-
ses, e de multivacinação para  
atualização da caderneta de 
crianças e adolescentes com 
menos de 15 anos. Para esta 
última, todas as vacinas do 
calendário estarão disponí-
veis em todos os 223 municí-
pios para garantir a proteção 
da população e também am-
pliar as respectivas cobertu-
ras. Dentre as vacinas dispo-
níveis na multivacinação está 
a vacina contra a Covid-19 
para todas as idades.

Apesar de ainda não ter 
alcançado a meta completa, 
a Paraíba está posicionada 
como um dos melhores esta-
dos na cobertura vacinal con-
tra a poliomielite. A estimati-
va é de que 227.851 crianças 
sejam vacinadas e até ontem 
204.552 receberam a “vacina 
da gotinha”. O número repre-
senta 89,77% do público, es-
tando bem próximo da meta 
prevista. 

Considerando os 223 mu-

nicípios paraibanos, 172 de-
les já atingiram ou mesmo su-
peraram a meta de vacinação 
e outros 51 ainda não chega-
ram na estimativa. Existem 
mais de 23 mil crianças com 
idade até quatro anos que ain-
da não foram vacinadas con-
tra a pólio. De acordo com os 
dados da SES-PB, os municí-
pios com as coberturas mais 
baixas contra a doença, até 
ontem, são: Campina Gran-
de, Imaculada, João Pessoa, 
Quixaba e Mãe D’água. Por 
outro lado, cidades como São 
José de Princesa, Pilar, Alcan-
til, Areia de Baraúnas e Lastro 
estão com índices de cobertu-
ra entre 115% e 130%.

A secretária de Estado da 
Saúde, Renata Nóbrega, expli-
cou que a iniciativa de prorro-
gar a campanha de vacinação 
levou em consideração “aque-
les pais que ainda não conse-
guiram ir até um posto de va-
cinação ou porque as crianças 
estavam doentes ou porque 
não tiveram tempo oportuno 
para buscar um posto”, exem-
plificou. “Tranquilizamos que 
a campanha vai continuar ati-
va até o dia 31 de outubro para 
fins de registros e de aplica-
ção”, completou ela.

Nóbrega ainda enfati-
zou que é necessário que haja 
apoio dos municípios, “prin-
cipalmente daqueles que não 
alcançaram a cobertura ain-
da”, para que os postos man-
tenham o acesso à vacinação. 
“Hoje a Paraíba já está próxi-
mo de 90% de cobertura vaci-
nal, permanecendo entre os 
estados com a melhor cobertu-
ra no âmbito nacional e esse é 
o nosso recado: a Paraíba acre-
dita na vacinação e a Paraíba 
acredita que a prevenção é o 
melhor caminho para manter 
nossa população saudável”, fi-
nalizou a secretária.

O avião, com o paciente de Piancó, partiu às 14h50 de Patos com destino a João Pessoa

Foto: Divulgação/SES-PB

Na manhã de ontem, por 
volta das 12h, a Central de Re-
gulação de Leitos do Estado 
da Paraíba solicitou o apoio 
do Bombeiro 01 para reali-
zar o transporte do paciente 
José Luiz dos Santos, 52 anos, 
oriundo da cidade de Piancó, 
com diagnóstico de infarto 

agudo no miocárdio, trazido 
por uma USA até o Aeropor-
to de Patos.

A aeronave partiu de João 
Pessoa às 13h com um voo 
de duração de uma hora até 
o destino. O paciente foi re-
cebido pela equipe do Cor-
po de Bombeiros, composta 

pelo  capitão Guimarães (mé-
dico) e o tenente Grassi (en-
fermeiro), que analisaram os 
parâmetros e determinaram 
a segurança para voo. 

O avião partiu às 14h50 de 
Patos com destino a João Pes-
soa e durante o voo o paciente 
manteve parâmetros dentro 

dos limites de normalidade.
Às 15h50 o Bombeiro 01 

pousou no aeroporto Castro 
Pinto e o paciente foi entre-
gue à equipe do Hospital Me-
tropolitano, numa janela de 
tempo excelente, garantin-
do um atendimento rápido e 
adequado.

Resgate aéreo faz outro transporte de paciente
infarto agudo no miocárdio

Novos cinco casos sus-
peitos de Monkeypox, co-
nhecida como varíola dos 
macacos, foram registrados, 
ontem, na Paraíba. Até o mo-
mento, são 17 casos confir-

mados, um provável, 124 
descartados e 157 suspeitos, 
totalizando 299 registros da 
doença no estado.

O maior número de noti-
ficações está na capital parai-
bana, que registrou 163 casos 
até o momento. Entre eles, 
13 casos confirmados e um 

provável. Cabedelo apare-
ce como o segundo municí-
pio com mais registros, com 
29 notificações e três casos 
confirmados. O último caso 
confirmado está em Cam-
pina Grande, que possui 11 
registros. Outro município 
com 11 registros é Santa Rita, 

que não possui nenhum caso 
confirmado. As faixas etárias 
que aparecem com mais fre-
quência entre as notificações 
são jovens de 20 a 29 anos e 
adultos entre 30 e 39 anos. 
Pacientes do sexo masculino 
são a maioria entre casos con-
firmados e suspeitos.

Estado tem cinco novos casos suspeitos
‘monkeypox’

Nalim Tavares 

Especial para A União
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Às 15h50, o 
Bombeiro 01 
pousou no 
aeroporto 
Castro Pinto 
e o paciente 
foi entregue 
à equipe 
do Hospital 
Metropolitano

A Justiça julgou proce-
dente o pedido do Minis-
tério Público da Paraíba e 
anulou o Concurso Públi-
co nº 01/2019, da Prefeitu-
ra Municipal de Serraria, e 
condenou o município à rea-
lização de novo certame, fi-
xando o prazo de 10 meses 
para a publicação do novo 
edital. Nesse período, obje-
tivando atender às necessi-
dades do serviço público, o 
município deverá realizar 
contratação excepcional, na 
forma da Lei 8.745/1993. Em 
caso de descumprimento foi 
fixada pena de multa diária 
de R$ 5 mil, limitada a R$ 
200 mil, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis.

O pedido foi formulado 
em ação civil pública (ACP) 
ajuizada pela 2ª promoto-
ra de Justiça de Bananeiras, 
Airles Kátia Borges Rameh 
de Souza. A ACP foi resul-
tado do Procedimento Pre-
paratório nº 059.2020.001548, 
instaurado após a promoto-
ria receber diversas denún-
cias anônimas, relatando 
vícios e irregularidades na 
realização do concurso pú-
blico municipal de Serraria 
e visando apurar os fatos in-
formados. 

Conforme a ação civil, 
após análise de toda a docu-
mentação e realizada ampla 
instrução no procedimento, 
a promotoria de Bananei-
ras constatou diversas irre-
gularidades, ilegalidades e 
vícios na realização do con-
curso que comprometem se-
riamente a transparência e 
a lisura do certame. Ficou 
demonstrado que o con-
curso público nº 01/2019 foi 
realizado com violação aos 
princípios constitucionais 
da legalidade, moralidade, 
impessoalidade, igualdade, 
publicidade e vinculação ao 
edital, que ensejam a nulida-
de de todo o certame. 

Entre as irregularidades 
constatadas estão o efetivo 
favorecimento a candidatos 
parentes, do círculo de ami-
zade e apoiadores do gestor 
municipal e atingem des-
de o presidente da comis-
são de licitação até a própria 
comissão organizadora do 
concurso.

Além disso, o edital do 
concurso foi retificado di-
versas vezes, acrescentando 
e retirando determinadas 
exigências para determi-
nados cargos, bem como 
aumentando o número de 

Promotoria consegue, na Justiça, 
anulação do concurso público

de Serraria

O Incra na Paraíba pu-
blicou edital para selecionar 
famílias para lotes vagos 
no assentamento da refor-
ma agrária Valdeci Santia-
go, localizado no município 
de Cajazeiras, na região do 
Alto Sertão do estado.

As inscrições de famí-
lias candidatas ao Progra-
ma Nacional de Reforma 
Agrária (PNRA) serão rea-
lizadas no período de 7 a 18 
de novembro no Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
de Cajazeiras e de 21 a 25 de 
novembro na sede do Incra 
na Paraíba, em João Pessoa 
– sempre das 8h às 17h30.

Serão selecionadas 11 fa-
mílias para o assentamen-
to, que está localizado a cer-
ca de 460 quilômetros de 
João Pessoa e tem capacida-
de para assentar 64 famí-
lias de agricultores fami-
liares. A área de reforma 
agrária foi criada pelo Incra 
em 1997 e possui 2.579 hec-
tares. A seleção de famílias 
para o assentamento é regi-
da pelo Edital Nº 595/2022, 
de 16 de setembro de 2022.

Seleção
Os processos seletivos 

são realizados por meio de 

editais, publicados por as-
sentamento e disponíveis 
para consulta no portal 
do Incra em https://www.
gov.br/incra/pt-br/assun-
tos/reforma-agraria/sele-
cao-assentamentos/parai-
ba/2022. Os assentamentos 
para os quais se destinam 
a concorrência, os municí-
pios onde estão situados e 
os respectivos números de 
vagas constam em cada edi-
tal. As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas pre-
sencialmente por qualquer 
interessado de forma indivi-
dual, indicando os titulares 
e os demais integrantes da 
unidade familiar candidata.

Também constam nos 
editais de seleção informa-
ções sobre o local e período 
para inscrições; documen-
tação obrigatória; impedi-
mentos à seleção; ordens 
de preferência e critérios de 
classificação; regras e pra-
zos para interposição de re-
cursos; condições de per-
manência do beneficiário 
no PNRA; e as fases do pro-
cesso de seleção.

Para candidatar sua fa-
mília a beneficiária do 
PNRA, o interessado deve-
rá possuir inscrição ativa no 

Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal, nos termos do dis-
posto no Decreto nº 11.016, 
de 29 de março de 2022.

Preferências e critérios
Os procedimentos para 

seleção de trabalhadores 
rurais beneficiários obede-
cem a critérios de preferên-
cias legalmente definidos, 
na seguinte ordem: o indi-
víduo desapropriado; o tra-
balhador no imóvel desapro-
priado na data da vistoria de 
classificação; o desintrusado 
de outra área, em virtude de 
ações de interesse público, 
localizada no mesmo muni-
cípio do assentamento para 
o qual se destina a seleção; o 
trabalhador rural sem-terra 
em situação de vulnerabili-
dade social inscrito no Ca-
dÚnico; a vítima de trabalho 
análogo à escravidão; o pos-
seiro, assalariado, parceiro 
ou arrendatário em outros 
imóveis rurais; e o ocupante 
de área inferior à fração mí-
nima de parcelamento.

Já os critérios de avaliação 
para classificação levam em 
conta características como ta-
manho da família e força de 
trabalho, dentre outros. 

Aberta seleção de famílias para 
assentamento no Alto Sertão da PB

pelo incra
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A promotoria 
de Bananeiras 
constatou 
diversas 
irregularidades, 
ilegalidades 
e vícios na 
realização do 
concurso

vagas para determinados 
cargos. Candidatos teriam 
entregado gabaritos em 
branco, apenas assinado, e 
saíram com provas antes do 
horário permitido.

Também foi apontado 
que a Empresa Contemax - 
Consultoria Técnica e Plane-
jamento LTDA, responsável 
pela realização do certame, 
possui histórico de fraudes 
e ilícitos em outros concur-
sos públicos realizados nos 
municípios de Santa Inês, 
Lucena, São José de Espi-
nharas, Vale do Piancó, Co-
remas e Aroeiras, sendo alvo 
de inúmeras ações judiciais 
por fraudes em concursos 
públicos.
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Fluxo de passageiros no terminal já atingiu o registrado durante o pleito de 2018 e deve aumentar 33%

Mais viajantes na rodoviária de JP
eleições 2022

Ítalo Arruda  
Especial para A União

O fluxo de passageiros no 
Terminal Rodoviário Severino 
Camelo, em João Pessoa, deve 
aumentar 33% neste fim de se-
mana, quando acontece o pri-
meiro turno das eleições, em 
comparação ao pleito presiden-
cial de 2018. Segundo informa-
ções da gerente da empresa res-
ponsável pela administração da 
rodoviária, Sabrina Dellaqua, 
o número de passageiros em 
destinos intermunicipais e in-
terestaduais atingiu, ontem, o 
equivalente às últimas eleições 
presidenciais. Para hoje, a esti-
mativa é que as companhias de 
ônibus aumentem a frota em 
até 35%. 

Ainda de acordo com Sabri-
na, a previsão é que mais de qua-
tro  mil passageiros embarquem 
rumo aos seus respectivos domi-
cílios eleitorais. A gerente, no en-
tanto, não deu detalhes sobre a 
quantidade de passageiros que 
viajarão amanhã, dia em que 
será realizado o pleito. “A maior 
movimentação deve se dar à noi-
te, com o retorno dessas viagens 
após a votação”, acrescentou. On-
tem, conforme destacou Sabrina 
Dellaqua, os ônibus já estavam 
circulando com lotação máxi-
ma. No período normal, a média 
diária é de três mil embarques. 

Entre os destinos mais pro-
curados na Paraíba estão os mu-
nicípios de Campina Grande, 
Patos, Sousa e Rio Tinto. Já entre 
os destinos interestaduais des-
tacam-se as capitais Recife (PE) 
e Natal (RN). Apesar do alto flu-
xo, não há previsão do núme-
ro de viagens extras. “Porém, 
as empresas estão preparadas, 
caso seja necessário ampliar 
a quantidade de viagens para 
atender à demanda de passagei-
ros”, ressaltou Sabrina.

Sabrina Dellaqua destaca 
que é importante os passagei-
ros adquirirem as passagens 
somente nos guichês ou sites 
oficiais das companhias. “Tam-
bém é importante chegar com, 
pelo menos, meia de hora de an-
tecedência ao embarque, além 
de checar a documentação exi-
gida pela empresa responsá-
vel”, frisou.

Em decorrência do perío-
do eleitoral, a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) intensificou 
o policiamento e a fiscalização 
nas rodovias federais que atra-
vessam os estados brasileiros, 
com o objetivo de garantir a 
segurança dos eleitores e de-
mais usuários que irão transi-
tar pelas vias federais de todo 
o país. Na Paraíba, as rodovias 
com o maior monitoramento 
estão nas Regiões Metropoli-
tanas de João Pessoa, Campi-
na Grande e Patos.

A operação nacional — de-
nominada Operação Eleições 
2022 — teve início na última 
quarta-feira e se estende até 
amanhã. Segundo a PRF, os 
policiais envolvidos estarão 
trabalhando para manter “a 
fluidez no trânsito e combater, 
principalmente, crimes tipi-
ficados como eleitorais: boca 

de urna, corrupção, transpor-
te irregular de eleitores, com-
pra de votos, entre outros que 
porventura possam ocorrer 
em trechos de rodovias fede-
rais”. Para manter a segurança 
da operação, a instituição não 
divulga o contingente envol-
vido nas atividades.

De acordo com o Núcleo 
Regional de Prevenção de 
Acidentes da PRF-PB, os tre-
chos com o maior número 
de acidentes costumam es-
tar nos arredores das cida-
des. “Saídas e entradas de 
fazendas e sítios, ruas ou es-
tradas de terra. A população 
rural normalmente se deslo-
ca para votar na região ur-
bana, e a alta movimentação 
pode gerar acidentes”, infor-
mou o órgão através de nota.

Na Região Metropolitana 
de João Pessoa, os horários de 
pico costumam acontecer en-
tre às 7h e 9h, 12h e 13h, e das 
17h até as 19h. “O pessoal tem 
que ter muita atenção à distân-

PRF intensifica fiscalizações nas estradas federais

Um espaço que irá funcio-
nar normalmente amanhã, dia 
das eleições, é o Parque Zoobo-
tânico Arruda Câmara (Bica), 
no bairro do Roger, na área cen-
tral de João Pessoa, que recebe 
visitantes das 8h às 17h (entra-
da até às 16h). Os ingressos cus-
tam R$2. Crianças até sete anos 
não pagam nem idosos acima 
de 65 anos.

O Parque Ecológico Bosque 
dos Sonhos, localizado ao lado 
do Farol de Cabo Branco, tam-
bém estará aberto no dia da elei-
ção das 8hàs 17h. O bosque tem 
duas partes: a área comercial 
que é gratuita (proibido fazer 
piquenique e ensaios fotográfi-

cos na área comercial) e a área 
exclusiva para piquenique que 
custa R$15 (criança a partir de 
dois anos já é pagante), ficando 
todos os brinquedos do parque 
liberados e a gratuidade ao ba-
nheiro. O estacionamento é ter-
ceirizado e custa R$ 10. 

No entanto, o Jardim Botâni-
co Benjamin Maranhão (JBBM), 
na Avenida Dom Pedro II, no 
Bairro da Torre, não estará aber-
to aos visitantes, pois o espaço 
funciona de terça-feira a sábado. 

A Estação Cabo Branco 
Ciência, Cultura e Artes não 
está abrindo nos finais de se-
mana e, portanto, estará fecha-
do amanhã. A maioria dos es-
paços de lazer da cidade de João 
Pessoa estará funcionando nor-
malmente amanhã.

Um dos espaços disponíveis 
aos visitantes são os shoppings 
da capital paraibana, cujo fun-
cionamento não sofrerá mudan-

ças durante o Dia das eleições. O 
Manaíra Shopping recebe seus 
clientes normalmente no do-
mingo com lojas e áreas de lazer 
abertos das 12h às 22h e a pra-
ça de alimentação das 11h30 às 
22h. O mesmo horário de fun-
cionamento será adotado pelo 
Mangabeira Shopping.

Já o horário do Mag Sho-
pping, em Manaíra, será o mes-
mo já adotado aos domingos, 
isto é, com as lojas abertas das 
13h às 21h e a parte de alimen-
tação de 11h30 às 22h. 

O Shopping Tambiá, por 
sua vez, também estará aber-
to a partir das 12h até as 20h (o 
mesmo horário dos demais do-
mingos). Assim, a praça de ali-
mentação abre às 12h e as lojas 
às 13h. Os cinemas também es-
tarão funcionando. 

No caso do Shopping Sul, 
nos Bancários, todo o espaço 
(incluindo a praça de alimen-

Bica e shoppings da capital funcionam com horário normal

“As empresas estão 
preparadas, caso 
seja necessário 
ampliar a 
quantidade 
de viagens 
para atender 
à demanda de 
passageiros

Sabrina Dellaqua

n 

Destinos mais 
procurados na 
Paraíba pelos 
passageiros 
são as 
cidades de 
Campina 
Grande, Patos, 
Sousa e 
Rio Tinto

Nalim Tavares 

Especial para A União

Em dias normais, a média é de três mil embarques, porém, neste final de semana das eleições, deve chegar a quatro mil

cia entre os veículos e a mu-
dança de faixa, esses são os fa-
tores que têm causado o maior 
número de ocorrências na ci-
dade”, destaca a nota do Nú-
cleo Regional de Prevenção de 
Acidentes. “É muito impor-
tante que os condutores indi-
quem qualquer manobra com 
antecedência, usem o cinto de 
segurança e não utilizem o ce-

lular enquanto estão no volan-
te. Reforçamos também a im-
portância de não dirigir após 
a ingestão de álcool”.

Durante a Operação Elei-
ções 2022, a PRF também esta-
rá desenvolvendo ações para 
prevenir acidentes de trânsi-
to. “Infrações relacionadas ao 
transporte irregular de passa-
geiros, embriaguez ao volan-

te e ultrapassagens indevidas 
estarão no foco da PRF”. 

Segundo a corporação, es-
tas atividades serão realiza-
das em conjunto com outros 
órgãos de segurança e fisca-
lização, e serão monitoradas, 
em tempo real, por meio do 
Centro de Comando e Con-
trole Nacional (C3N) na sede 
da PRF, em Brasília. 

Além disso, as ações con-
tam com, segundo nota da 
PRF, com “o apoio de gabine-
tes de crise, mobilizados no 
âmbito de todas as unidades 
regionais, no intuito de incre-
mentar as ações de seguran-
ça viária e garantir aos elei-
tores o direito ao voto livre e 
imparcial”.

Para informações, denún-
cias e comunicação de crimes 
e acidentes, a Polícia Rodoviá-
ria Federal disponibiliza o nú-
mero de emergência 191, que 
funciona 24h. As ligações são 
gratuitas, para qualquer par-
te do país.

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Giovannia Brito 
gibritosilva@hotmail.com

PRF fez várias recomendações para garantir a segurança nas estradas

tação) segue o horário adotado 
aos domingos e feriados: das 
12h às 20h.

Campina Grande
O principal shopping de 

Campina Grande, o Partage, lo-
calizado no bairro do Catolé, es-
tará funcionando normalmente. 

O supermercado do shopping 
abrirá as portas das 9h às 22h. 
Lojas e quiosques das 12 às 21h. 
A praça de alimentação das 11h 
às 22h. Já o cinema segue com a 
programação de filmes estabe-
lecida pela direção.

O shopping Luiza Motta, 
também no Catolé, funcionará 

parcialmente. As lojas e quios-
ques fecham e os restaurantes e 
lanchonetes estarão atendendo 
das 11h às 15h.

Ônibus em CG
O sistema de transporte ur-

bano de Campina Grande dis-
ponibilizará ônibus gratuitos 
para a população das zonas ur-
bana e rural, amanhã, dia da 
eleição. 

De acordo com o decreto da 
Prefeitura de Campina Grande, 
a frota especial funcionará sem 
interrupção no período das 5h 
às 20h de amanhã. 

A STTP está assegurando 
um reforço de 50% na circula-
ção de ônibus amanhã - o que 
corresponde a mais de 70 car-
ros de transporte coletivo. Para 
ter acesso gratuito aos ônibus, 
o usuário deverá apresentar o 
cartão Vale Buscard e o título 
de eleitor.

Foto: Roberto Guedes

Parque Arruda Câmara, a Bica, estará aberta amanhã das 8h às 17h

Foto: Marcos Russo

Foto: Arquivo A União
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Os participantes do projeto 
de extensão Viva Mais e Melhor, 
da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB), realizam no dia 
11 de outubro, dia mundial de 
combate à obesidade, uma ação 
de conscientização com avalia-
ção gratuita da composição cor-
pórea através de teste de bioim-
pedância. Os atendimentos se 
darão na orla da Praia de Tam-
baú, a partir das 16h, em frente 
ao Quiosque das Frutas, locali-
zado após o Busto de Tamanda-
ré, no sentido da Praia de Cabo 
Branco.

A nutricionista do Centro 
de Referência em Atenção à 
Saúde (CRAS/UFPB) e coorde-
nadora do projeto de extensão, 
Geovânia Menezes, explicou 
que a avaliação da composição 
corpórea possibilitará determi-
nar o nível de gordura dos par-
ticipantes por compartimento 
corpóreo, inclusive a gordura 
visceral.

Os atendimentos serão rea-
lizados por sete alunos dos cur-
sos de graduação em nutrição e 
em Educação Física que compõe 
o projeto de extensão Viva Mais 
e Melhor, pela coordenadora da 
ação e pelo Prof. Thiago Siquei-
ra, do Departamento de Educa-
ção Física da UFPB.

Segundo Geovana, a obe-
sidade e o excesso de peso são 
considerados um problema de 
saúde pública e que, associados 
a outras doenças como diabetes 
e hipertensão no processo de en-
velhecimento, produzem danos 
celulares e sistêmicos à saúde 
de uma forma geral que afetam 
também o DNA, aumentando o 
estresse oxidativo e produzindo 
encurtamento dos telômeros.

“A obesidade anda na con-
tramão da longevidade, nossa 
ação tem o intuito de chamar a 
atenção da sociedade para es-
ses graves problemas”, explicou 
Geovana Menezes.

Projeto da UFPB realizará 
avaliação corpórea gratuita

em tambaú

Dezenas de agentes estarão de prontidão, amanhã, 
recolhendo a sujeira de vias públicas e locais de votação

Esquema especial de 
limpeza é montado 
em JP e Campina

eleições 2022

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com 

Os “santinhos” e panfletos 
jogados no chão, no dia ante-
rior e no final do dia da eleição, 
formam verdadeiros tapetes 
de lixo nas ruas de João Pessoa, 
Campina Grande e em quase 
todo o país. Para garantir a lim-
peza das vias e prédios, a Au-
tarquia Especial Municipal de 
Limpeza Urbana (Emlur) mon-
tou uma operação com a am-
pliação das equipes de trabalho, 
que estarão dispostos ao redor 
dos principais colégios eleito-
rais de João Pessoa.

O Código de Posturas do 
Município proíbe o depósito 
ou despejo irregular de resídu-
os de qualquer natureza, nas 
vias. A punição para a prática 
é a aplicação de multa no valor 

de até R$ 18.252, o que corres-
ponde a 400 Ufir (Unidade Fis-
cal de Referência), sem prejuízo 
das demais sanções da legisla-
ção eleitoral.

Durante as duas últimas 
semanas, a Emlur realizou os 
serviços de capinação e roça-

gem nas escolas que funcio-
narão como locais de votação, 
atendendo pedido da Justiça 
Eleitoral. As ações foram fina-
lizadas nessa quinta-feira (29).

O superintendente da 
Emlur, Ricardo Veloso, solici-
ta à população consciência am-
biental no que se refere ao cor-
reto descarte dos resíduos. “Ao 
sair do local de votação, descar-
te qualquer tipo de material nos 
coletores que encontrar no pré-
dio em que estiver, seja a “cola” 
para a cabine ou o material de 
campanha dos seus candidatos. 
Vamos exercer nossa cidadania 
sem esquecer nossa responsabi-
lidade ambiental”, frisou.

A Emlur informou que não 
há dados sobre o volume do 
montante na eleição anterior e 
que o número de agentes de lim-
peza da Emlur deverá ser divul-
gado até o final do dia.

Um esquema especial será 
montado para os próximos três 
dias pela Secretaria de Ser-
viços Urbanos de Campina 
Grande (Sesuma), para que a 
cidade permaneça com suas 
ruas limpas. Amanhã pelo me-
nos 100 agentes de limpeza es-
tarão trabalhando em regime 
de plantão para atender à de-
manda. Esse esquema será co-
locado em prática tendo em 
vista a realização da eleição.

Na segunda-feira, esse 
quantitativo de trabalhadores 
irá aumentar. Mais de 160 ho-
mens e mulheres estarão per-
correndo as ruas de Campina 
Grande fazendo toda a varri-
ção que tradicionalmente acon-

tece, bem como continuar o tra-
balho iniciado no dia anterior, 
catando o lixo espalhado, no-
tadamente, nas ruas próximas 
aos principais colégios eleito-
rais, além do Parque do Povo 
e nas principais avenidas da 
cidade. 

“O Parque e as ruas Floria-
no Peixoto, avenida Brasília, 
Almirante Barroso, Umbura-
nas, entorno do Açude Velho 
e em outros locais, são geral-
mente usados como vias esco-
lhidas pelos candidatos e seus 
militantes para comemorarem 
o resultado do pleito”, disse o 
diretor de Limpeza Urbana, Jo-
meris Tavares Monteiro.

Em um domingo normal, 
cerca de 70 agentes de limpe-
za ficam de plantão para fazer 
a varredura na área central de 
Campina Grande. “Mas ama-

nhã, teremos 100 pessoas fa-
zendo o serviço, e elas serão 
orientadas, principalmente, a 
fazer a limpeza nos corredores 
que têm grande movimentação 
de eleitores”, explicou.

Jomeris revelou que desde 
o início da propaganda eleito-
ral esse ano, que aumentou em 
cerca de 30% o lixo nas ruas da 
cidade nos domingos e nas se-
gundas, ocasionados pelas mo-
vimentações dos candidatos 
em carreatas e passeatas.

Ele torce para que os eleito-
res e candidatos tenham cons-
ciência para manter a cidade 
limpa. “Além disso, prevemos 
uma quantidade de lixo me-
nor, visto que muitos postulan-
tes têm reduzido essas ações de 
entrega de santinhos, conside-
rando que a era digital vem to-
mando espaço”, considerou.

Aumento no volume de resíduos já 
é verificado nas ruas campinenses
Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urba-
na (Semob-JP) informou que, 
desde ontem, a rua Itamar Ca-
valcante de Albuquerque, tre-
cho entre as ruas Rosa Lima 
dos Santos e a Cecília Rodri-
gues Siqueira, no bairro do 
Jardim Cidade Universitária, 

passa a ser mão única de cir-
culação.

De acordo com o superin-
tendente, Expedito Leite Filho, 
o objetivo é melhorar o trân-
sito e evitar conflitos e con-
gestionamentos nos horários 
de maior fluxo de veículos.  
“A mudança se deve por con-

ta da instalação de um gran-
de supermercado, que é um 
polo gerador de tráfego, onde 
se percebeu o aumento do flu-
xo de veículos. Nossos agentes 
de mobilidade estarão duran-
te um período de 10 dias mo-
nitorando a alteração e orien-
tando até a adaptação total 

dos condutores”, explicou.
A Divisão do Sistema Vi-

ário (DSV) da Semob-JP exe-
cutou a sinalização vertical 
para informar aos conduto-
res da mudança de circulação 
com placas de proibido esta-
cionar, sentido de circulação 
da via e Pare.

Semob-JP altera sentido de circulação de rua
No Jardim Cidade UNiversitária

Nas últimas semanas a Emlur realizou a limpeza nas áreas de escolas onde funcionam locais de votação

O Ministério da Saúde 
anunciou o envio de doses 
do imunizante CoronaVac 
para os estados brasileiros. 
O novo lote começou a che-
gar nessa quinta-feira e, até 
o início da próxima sema-
na, deverá estar disponí-
vel nas salas de vacinação. 
Na Paraíba, segundo a Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES), foram recebidas 
20.930 doses.

De acordo com infor-
mações da pasta, o mon-
tante contabiliza doses 
para o encerramento do ci-
clo primário de vacinação, 
com duas doses. O quanti-
tativo enviado pelo Minis-
tério da Saúde tomou como 
base a solicitação realizada 
pelos municípios. 

Em função das eleições, 
a SES efetuará a distribui-
ção do imunizante refe-
rente à primeira dose para 
as secretarias municipais 
nesta segunda-feira. Já a 
segunda ficará armazena-

PB recebe doses de CoronaVac para 
vacinar crianças a partir de três anos

CoNtra a Covid-19

Sinalização vertical foi modificada no trecho da rua Itamar Cavalcante de Albuquerque, que teve a circulação de veículos alterada

Foto: Secom-JP

Ana Flávia Nóbrega 

jana8flavianobreg@gmail.com

Foram recebidas 20.930 
doses da vacina CoronaVac

da na rede de frio do Esta-
do, até chegar o prazo de 
aplicação.

A prioridade para a 
aplicação da vacina Coro-
naVac será para a imuni-
zação de crianças de três a 

quatro anos, que tiveram 
a CoronaVac autorizada 
para uso pela Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) em agosto. 

No restante do país, no 
entanto, não havia doses 
suficientes para vacinar 
toda a população estima-
da. Com o recebimento, 
Campina Grande irá ini-
ciar a imunização do gru-
po, segundo informou a 
assessoria da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Em todo o país, cerca 
de um milhão de doses es-
tão em processo de distri-
buição. Em nota, o Minis-
tério da Saúde ressaltou a 
importância da vacinação 
para seguir com os meno-
res patamares da Covid-19 
desde abril de 2020. 

“Para manter os índi-
ces em baixa, o Ministério 
da Saúde reforça a necessi-
dade de todos os públicos 
elegíveis buscarem pos-
tos de vacinação para com-
pletar o calendário vacinal 
primário, além da aplica-
ção das doses de reforço”, 
diz a nota.

Foto: Arquivo A União

Foto: Emlur/Divulgação

Multa
Despejo irregular de 
resíduos de qualquer 

natureza em João 
Pessoa é passível 
de multa no valor 
de até R$ 18.252, o 

equivalente a 400 Ufir
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Quadrilha fugiu do sertão e abandonou grande quantidade de entorpecentes depois de assassinar mulher em são Bento

Grupo paraibano é preso em Goiás
após fuga

Um grupo, composto de quatro 
pessoas, suspeito de participar do 
assassinato de Ednélia Alves da Sil-
va (Nelinha), 34 anos, ocorrido no 
último domingo (25), na cidade de 
São Bento, foi preso nessa quinta-fei-
ra (29), no estado de Goiás. De acor-
do com a polícia, os integrantes, in-
clusive uma mulher, se preparavam 
para deixar o país.

Segundo o delegado Diego Bel-
trão, enquanto o grupo era detido 
em Goiás, equipes das polícias Ci-
vil e Militar da paraíba cumpriam 
mandados de busca e apreensão em 
um imóvel no município de São Ben-
to, onde encontraram uma grande 
quantidade de maconha, cocaína e 
crack, além de uma espingarda ca-
libre 12 que ele acredita, pode ter 
sido a utilizada na morte de “Neli-
nha”. Dois celulares pertencentes à 
mulher assassinada também foram 
apreendidos.

De acordo com Diego Beltrão, 
uma mulher, integrante do grupo, é 
considerada uma das mandantes do 
assassinato de “Nelinha” e bastan-
te influente no tráfico de drogas na 
paraíba. Ela já havia sido presa pela 
Draco da polícia Civil no início deste 
ano, no entanto, estava em liberdade, 
com o uso de tornozeleira eletrônica.

“Como o grupo já suspeitava que 
seria capturado, decidiu fugir da 
paraíba e possivelmente do Brasil, 
conforme informações que nos che-
garam”, disse o delegado Diego Bel-
trão, da Draco. 

A prisão do grupo, segundo Bel-
trão, aconteceu após uma investiga-
ção realizada pela Delegacia de Re-
pressão ao Crime Organizado, da 
polícia Civil da paraíba, que resul-
tou na prisão do grupo envolvido 

Um jovem de 18 anos, iden-
tificado por David Felipe Alves 
de Oliveira Farias, se encontra 
internado no Hospital de Emer-
gência e Trauma da capital. Ele 
foi baleado quando participa-
va de um “rolezinho” de motos, 
na noite de quinta-feira (29). De 
acordo com o boletim divulgado 
pelo hospital, a vítima passou 
por procedimentos médicos de 
emergência e seu quadro clíni-
co é considerado estável.

Segundo as informações, mo-
radores do bairro do Cristo Re-
dentor, na capital, comunicaram 
ao Centro Integrado de Opera-
ções policiais – CIOp de que vá-
rios motoqueiros estavam provo-
cando barulho com seus veículos. 
Algumas guarnições da polícia 
Militar foram atender a ocorrên-
cia, sendo recebidos a bala, hou-
ve uma troca de tiros entre um 
motociclista e a polícia. No con-
fronto, David Felipe foi alveja-
do, sendo socorrido pela própria 
polícia para o Trauma e está sob 
custódia da polícia Militar. No 
local onde ocorria o “rolezinho” 
estavam cerca de 100 motos que 
já haviam passado pelos bairros 
do Cristo Redentor, Rangel, José 
Américo e Cruz das Armas.

Jovem é baleado 
durante troca 
de tiros com 
policiais em JP

“rolezinho”

no assassinato de “Nelinha” e reali-
zada pela polícia Rodoviária Fede-
ral do estado de Goiás. A mulher e 
os três homens estavam com man-
dado expedido pela Justiça parai-
bana, solicitado através da investi-
gação da Draco.

Morto em confronto
Na terça-feira (27), paulo Henri-

que de Lima, um dos envolvidos na 
morte de Ednélia reagiu à aborda-
gem de policiais civis, no município 
de Brejo do Cruz, e acabou morren-
do em confronto com os investiga-
dores. Ele era investigado por vários 

assassinatos cometidos na região do 
Sertão paraibano, inclusive a inva-
são ao hospital de São Bento e assas-
sinado Jonatas Ferreira Farias da Sil-
va, 24 anos, no início desse ano, no 
leito da enfermaria.

Diego Beltrão disse que, ao sabe-
rem do fato -o assassinato de “Neli-
nha”, os demais membros da orga-
nização criminosa resolveram fugir, 
mas foram capturados em Goiás, 
nessa ação conjunta entre as polí-
cias. “Temos, portanto, mais um as-
sassinato esclarecido e uma quadri-
lha desarticulada em nosso estado”, 
concluiu o delegado.

n 

O grupo 
teria fugido 
da Paraíba e 
abandonado 
a droga, após 
o assassinato 
de “Nelinha”; 
o objetivo era 
deixar o país

O entorpecente e todo material estavam escondidos numa casa que era usada como depósito pelo grupo
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A Justiça condenou essa semana, 
nas cidades de Conceição e Santa-
na de Mangueira, acusados de pra-
ticarem assassinatos. Em um deles, 
Francisco Rivanildo Pereira Leite foi 
condenado a 15 anos e seis meses de 
reclusão, em regime fechado, por ter 
matado a facadas, seu próprio irmão, 
Cícero pereira da Silva.

O homicídio aconteceu no dia 2 
de julho de 2018, numa rua do con-
junto Duca Limeira, na cidade de 
Conceição. A vítima ainda foi socor-
rida, mas faleceu antes de receber os 
primeiros socorros. A sentença foi 
lida pelo juiz Thiago Rabelo, da co-
marca de Conceição, após decisão do 
Corpo de Jurados.

O outro julgamento aconteceu na 
comarca de Santana de Mangueira, 
onde Manoel Cândido Duarte foi 
condenado a 32 anos de prisão pelos 

crimes de homicídio e tentativa de 
homicídio. O crime ocorreu no dia 
27 de junho de 2019.

Consta nos autos que Manoel 
Cândido desferiu golpes de foice em 
Francisco Pereira Marques e Adau-
to pereira Rocha, em seguida fu-
giu, mas foi localizado escondido 
em um matagal, sujo de sangue, no 
entanto foi liberado e fugiu. As víti-
mas foram levadas para o Hospital 
Regional de Itaporanga, onde Fran-
cisco faleceu. A outra vítima perma-
neceu internada.

No julgamento, realizado à reve-
lia, depois dos debates entre defesa e 
o Ministério público , o corpo de jura-
dos decidiu pela condenação de Ma-
noel a pena de 18 anos pelo homicí-
dio e 14anos pela tentativa, somando 
32 anos. como está foragido, foi expe-
dido um mandado de prisão.

Autores de assassinatos são 
condenados no interior da PB

justiça

Reconhecimento
Em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à 
sociedade paraibana pela Delegacia de Repressão ao En-
torpecente, a Câmara Municipal de João Pessoa concedeu à 
especializada o Diploma de Honra ao Mérito. A comenda foi 
uma proposição do vereador Tarcísio Jardim e entregue ao de-
legado Bruno Victor Germano e ao chefe de investigação da 
DRE, Giovanni Grisi. A sessão solene, aconteceu essa sema-
na, na Câmara de Municipal de Vereadores de João Pessoa.

A Justiça concedeu alvará de 
soltura a Rivaldo Nailton de Oli-
veira, 41 anos, preso suspeito de 
receptação de coroa e objetos de 
bronze furtados da Igreja de Nos-
sa Senhora das Neves, em João 
pessoa. Na audiência de custó-
dia, a juíza Andrea Arcoverde ar-
bitrou uma fiança de um salário 
mínimo para o “Gordo”, como ele 
é conhecido.

O “Gordo” foi preso por agen-
tes da Delegacia de Crimes contra 
o Patrimônio, em situação de fla-
grante, apontado como um dos re-
ceptadores de João pessoa, respon-
sável também por comprar a coroa 
e adereços em bronze pertencen-
tes à imagem história de Nossa 
Senhora das Lourdes, localizada 
no altar da área externa da basíli-
ca central. Todo material estava na 
residência dele.

Justiça solta suspeito de comercializar 
coroa e objetos de bronze de igreja

sacrilégio

Material de bronze foi apreendido na oficina do “Gordo”, que foi liberado na audiência de custódia
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Segundo a polícia, “Gordo” é 
proprietário de uma sucata onde 
guardava uma variedade incontá-
vel de objetos para revenda, objetos 
subtraídos, na grande maioria, de 
transeuntes e de endereços locali-
zados no centro da cidade. De acor-
do com a polícia, os adereços da 
imagem, que contam com grande 
peso em valor histórico, lapidados 
há cerca de 140 anos, foram derre-
tidos horas após a subtração.

Durante a ação dos policiais, 
também foram apreendidos quilos 
de cobres, celulares, eletroeletrôni-
cos, e vários pássaros da fauna sil-
vestre, mantidos em cativeiro. O 
Batalhão de policiamento Ambien-
tal foi acionado para dar a desti-
nação correta às aves. “Gordo” foi 
autuado por receptação qualifica-
da, desacato, resistência e também 
pelo delito ambiental.

Fiança
Suspeito foi preso 
na quinta-feira e, 
ontem, foi posto 

em liberdade 
após pagar fiança 

estipulada em 
um salário mínimo 

na audiência 
de custódia

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



8    A UNIÃO –  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 1º de outubro de 2022 EDIÇÃO: Gisa Veiga
EDITORAÇÃO: Paulo SergioParaíba

Uma festa flutuante num cenário para-
disíaco. Será assim a abertura do II Semi-
nário e Feira de Cachaças do Brasil na tar-
de do próximo dia 20 de outubro na Praia 
do Jacaré, em Cabedelo. O momento será 
exclusivo para participantes do evento e 
convidados do Brasil Cachaças que acon-
tece em João Pessoa até o dia 22.

De acordo com a organização do Bra-
sil Cachaças, os convidados vão estar em 
três embarcações tipo Catamarã cujo em-
barque está previsto por volta das 15h.  
Na programação, além do espetáculo do 
pôr do sol ao som do bolero de Ravel, um 
talk show sobre a civilização do açúcar, 
degustação de cachaças e música ao vivo.

O talk show será comandado por Gil-
berto Freyre Neto e Jairo Martins. O pri-
meiro tem uma extensa atuação na área 
de gestão cultural e patrimônio, além da 
dedicação à Fundação Gilberto Freyre, le-
gado da família. O segundo é considerado 
um ícone do universo da cachaça, histo-
riador e colecionador de publicações so-
bre os valores históricos, socioantropoló-
gicos e sensoriais desse destilado.

O Brasil Cachaças será realizado no 
Espaço Cultural, reunindo seminário, fei-
ra de cachaças, além de uma extensa pro-
gramação paralela contendo rodadas de 
negócios nacionais e internacionais, con-
curso de drinks, visitas técnicas a enge-
nhos paraibanos e muito network. 

O evento é patrocinado pela prefeitu-
ra de João Pessoa e tem como parceiros 
colaborativos o Governo do Estado da 
Paraíba, Fundação de Apoio à Pesquisa 
(Fapesq-PB), Fecomercio-PB, Sebrae-PB, 
prefeitura de Cabedelo, Instituto Brasi-
leiro da Cachaça (IBRAC), Associação 
Paraibana de Produtores de Cachaça de 
Alambique (ASPECA) e Associação de 
Produtores de Cachaça de Areia (APCA). 

Compareça à sua seção eleitoral.

Evento será realizado no Espaço Cultural com seminário, feira e rodadas de negócios nacionais e internacionais

Festa flutuante vai marcar abertura
brasil cachaças

Três embarcações do tipo Catamarã reunirão vários convidados na festa de abertura, que será realizada na Praia do Jacaré, em Cabedelo

Foto: Divulgação
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Depois de uma trajetó-
ria de 40 anos dedica-
da à música, o cantor 
e compositor pessoen-

se Waldir Dinoá se prepara para 
lançar Constant motion, álbum de 
estreia na carreira que é focado 
exclusivamente em composições 
em inglês com um destacado ape-
lo autobiográfico e referências em 
várias vertentes do rock’n’roll. 
Com primeiro single que deve ser 
apresentado no mês de novem-
bro, as 16 faixas chegam comple-
tas ao público depois do Carnaval 
de 2023. Atualmente, o disco está 
sendo mixado e os últimos vocais 
estão sendo gravados.

O que vai ser visto com esse 
trabalho será uma base do rock 
mais focado em melodias, com 
arranjos de baladas pop, e que re-
fletem as influências musicais de 
Dinoá, em especial as das déca-
das de 1960, 1970 até 1980. “Com 
alguma pitada de folk, porque eu 
gosto muito de compor ao violão. 
Também tem uma faixa com uma 
pitada latina”, antecipa o músico, 
que integrou durante a maior par-
te da carreira bandas covers, com 
as quais ele pagava tributos aos 
ingleses dos Beatles e aos cana-
denses do Rush, além tocar Led 
Zeppelin e Black Sabbath.

A dificuldade em encontrar 
músicos parceiros dispostos a 
levar um projeto autoral adiou 
por muitos anos a realização do 
primeiro álbum. Foi apenas com 
o desenvolvimento tecnológico 
que possibilita um resultado de 
qualidade em estúdios de grava-
ção caseiros que Dinoá resolveu 
enfrentar o desafio de produzir 
o disco de forma independen-
te. Auditor no Tribunal de Con-
tas do Estado, é ele quem assu-
me quase todos os instrumentos, 
como baixo, violão, guitarra, te-
clados e pandeirola, além da mi-
xagem, que divide com o guitar-
rista e produtor Zé Filho. Outros 
músicos estão como convidados 
em Constant motion, a exemplo de 
Moisés Freire, nas guitarras, Ben-
to Junho, no piano e hammond, e 
Lula Nicácio, na bateria. O maes-
tro Carlos Anísio também parti-
cipou contribuindo com arran-
jos especiais para duas músicas 
que contam com quinteto 
de cordas no instru-
mental.

O voca l  da 
faixa de aber-
tura do disco, ‘I 
can deal with it’, 
foi gravado há 
11 anos no es-
túdio da 
Abbey 
Road, 

de Londres, exatamente onde os 
Beatles gravaram praticamente 
todas as suas músicas. Apesar do 
longo tempo transcorrido, a le-
tra trata de um aspecto político 
que guarda similaridades com o 
corrente contexto brasileiro. “Ela 
fala da opressão que as pessoas 
sofrem com maus políticos e que 
as pessoas juntas, unidas, podem 
transformar isso. Mais atual do 
que nunca”, classifica ele. A mú-
sica, porém, foi composta duran-
te o tempo em que Dinoá morava 
na Argentina, assim como meta-
de das faixas do álbum, e é sobre 
a situação política daquele país.

A primeira música que o mú-
sico paraibano criou na Argenti-
na será também a primeira que 
ele vai apresentar em formato de 
single. Trata-se de ‘Heaven won’t 
wait’, pop rock que fala sobre um 
sentido de urgência que é neces-
sário ter devido à fragilidade e 
incertezas da vida. “Essa música 
tem um forte apelo de sonoridade, 
inclusive com o refrão. Ela é bem 
diferente, apesar de eu ter bem 
claro quais são as minhas in-
fluências, no final não dá para 
associá-la a mais ninguém, ou 
seja, é a marca da gente já se 
fazendo presente”. Esta can-
ção em conjunto com o segun-

do single, ‘Can’t stay without 
you’, que deve ser divul-

gado apenas em janei-

ro, representam bem a proposta 
central do álbum, misturando o 
hard rock e o folk em uma estética 
mais noventista. “Elas só não têm 
uma coisa que eu gosto bastante 
de trabalhar que é o rock progres-
sivo, que está na faixa de abertura, 
e as baladas mais lentas, que está 
presente em outras músicas”, es-
clarece Dinoá. 

Trajetória
A história musical de Waldir 

Dinoá começou entre 1982 a 1985, 
quando o músico entrou para a 
banda Shock. A primeira expe-
riência tocando ao vivo só viria, 
porém, anos depois quando ele 
integrou a banda Limousine 58, 
grupo de rock que se inspirou 
inicialmente no som dançante 
de bandas como a carioca Blitz e 
que era liderada por três vocalis-
tas: Júlio Charles, Robério Jacinto 
e Ricardo Fabião.

Em seguida, Dinoá se dedicou 
à banda Molho Inglês, nos anos 
1990, projeto que levou juntamen-
te com o jornalista Abelardo Jure-
ma e o guitarrista Washington Es-
pínola, até que ele formou a Rush 
Cover, se apresentando com fre-
quência na noite recifense, onde 
estavam a maioria dos fãs da ban-
da. É neste momento que o músi-
co vai morar na Argentina e cria 
sua primeira banda com repertó-
rio autoral, a Dirty Fingers.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Com dois ‘singles’ para serem lançados 
em breve, paraibano Dinoá dedica disco 
solo exclusivamente a composições em 
inglês, com um apelo autobiográfico e 
referências em várias vertentes do rock

eteranoV do
Depois de uma trajetória de 40 anos, cantor e compositor 
Waldir Dinoá se prepara para lançar seu primeiro álbum, 
que tem “um pé” no estúdio londrino da Abbey RoadRock’n’roll
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O eleitor que faz falta
Hoje é sábado, 1º de outu-

bro, véspera do dia das elei-
ções, que há muito tempo se 
realizam no primeiro domin-
go de outubro. Aproveito para 
relembrar como era esse dia 
de eleição na vida de um ci-
dadão que nunca foi candida-
to, mas foi um eleitor tão fiel 
ao seu dever que votou todo 
o tempo em que viveu como 
adulto, até mesmo quando já 
beirava os 90 anos.

Os seus preparativos para 
a eleição começavam no sá-
bado. Logo de manhã, depois 
de aguar as plantas do quin-
tal e as roseiras do jardim, to-
mava o seu café saboreando 
cada gole com imenso pra-
zer, trocava de roupa e ia, aí 
pelas 10h, frequentar o salão 
de “Seu” Amâncio que fica-
va na Vera Cruz, pertinho do 
pátio da feira de quarta-feira, 
em Jaguaribe. Quando coin-
cidia estar de cabelo grande 
eu o acompanhava, seguran-
do firme na sua mão (lisinha 
de fazer inveja). Lá, me colo-
cavam sentado numa gaveta 
posta sobre a cadeira e assim 
minha cabeça ficava na altu-
ra das mãos de seda do mestre 

Amâncio que era o responsá-
vel, à época, pelos cabelos de 
todo o bairro. Depois, começa-
va o ritual do corte de “Seu” 
Benedito, incluindo cabelo e 
barba, esta bem escanhoada, 
numa operação que demora-
va perto de duas horas.

Voltava para casa e se ser-
via de um almoço nada fru-
gal, afinal era véspera de elei-
ção e todos, de alguma forma, 
participavam daquele clima. 
Estirado na rede, tirava uma 
boa soneca e, à noite, ia pra 
calçada conversar com os vi-
zinhos sobre as possibilida-
des dos candidatos, num papo 
que transcorria na maior cor-
dialidade. O sono me pegava 
antes e eu só iria vê-lo nova-
mente na manhã do domin-
go, dia de fato, da grande jor-
nada cívica.

E era assim que ele deno-
minava o dia da eleição – uma 
grande festa do civismo. Tinha 
um discurso preparado, me-
lhor do que muitos candida-
tos, embora nunca tivesse con-
corrido a qualquer cargo, nem 
mesmo a presidente da Asso-
ciação dos Pais e Mestres do 
Grupo Escolar Santo Antônio, 

onde fiz meu curso primário. 
O máximo que conseguiu ser, 
na sua vida pública, foi fiscal 
de Salão da Biblioteca Pública 
do Estado, nomeado através de 
portaria do governador José 
Américo de Almeida. Além 
disso, guardou por toda sua 
vida, como relíquia, uma por-
taria assinada pelo Presiden-
te João Pessoa, de 1929, desig-
nando-o Delegado de Polícia 
de Tacima, sua querida Taci-
ma, àquela época distrito de 
Araruna. Mas votar, para ele, 
era um dever tão sagrado que 
o cumpriu, com elevada cons-
ciência, enquanto as pernas 
lhe permitiram o deslocamen-
to à seção eleitoral.

Vestia a sua melhor rou-
pa, um terno completo de li-
nho diagonal branco, que era 
lavado e bem passado na se-
mana do pleito, numa opera-
ção seguida bem de perto por 
ele que, também não se des-
cuidava da gravata, nova de 
preferência e do chapéu, Pra-
da ou Ramenzoni, além dos 
sapatos pretos bem lustrados. 
Acho que até uma nova cueca 
samba-canção era estreada no 
dia da eleição.

Algumas vezes o acom-
panhei à sua (23ª) seção que 
funcionava no Lyceu Parai-
bano e onde, já idoso, apesar 
do direito de passar à frente 
dos demais, entrava na fila 
e aguardava pacientemente 
a vez de colocar o seu voto 
na urna.

Jamais negou a sua pre-
ferência pelo Partido Social 
Democrático, o velho PSD, e 
sempre deu seu voto a Ruy 
Carneiro de quem foi um 
dos maiores admiradores. 
Foi assim que votou no Ma-
rechal Dutra e Alcides Car-
neiro, Cristiano Machado e 
José Américo, Juscelino, Ge-
neral Teixeira Lott e Janduhy 
Carneiro e assim por dian-
te. Enquanto o PSD existiu e 
teve candidatos, pelo menos 
um voto certo a legenda pes-
sedista teve – o do eleitor Be-
nedito Ladislau da Silva.

Escrevo estas linhas em 
homenagem ao meu velho 
pai, exemplo de eleitor bra-
sileiro, que se vivo fosse, es-
taria ainda hoje a se pre-
parar para participar neste 
domingo, da maior festa cí-
vica do país.

O entrudo e sua origem
Qual a origem do entrudo?
É esta uma questão de evidência di-

fícil, cuja discussão não viria grande luz 
a destacar os planos do quadro de cos-
tumes, que se intentou descrever. Se-
ria ele importado da Índia nos Açores, 
pelos navegantes portugueses, quando 
o reino de Pegú (Mianmar), hoje antes 
província birmânica, constituía além-
Ganges, estado independente?

Parece que a gênese desse folguedo 
deve remontar-se às abluções, imersões 
e aspersões tão íntimas ao povo judeu, 
de quem a Europa assimilou tradições 
e ritos. Do mesmo modo porque se en-
contram adaptados pelo cristianismo 
velhos cerimoniais do Levítico, é pos-
sível que daquelas fórmulas purificado-
ras na índole e na feição histórica.

Como quer que seja, é um diverti-
mento especial que recebemos da cida-
de grande, com toda a sua bagagem de 
desmandos nocivos e alegres. Esse di-
vertimento público, que precede os três 
dias imediatos à quaresma, era na Bah-
ia que se encontrava o tipo mais brutal, 
pela mestiçagem brasileira. O jogo do 
entrudo, outrora generalizado em todo 
país, perdurou no seu apogeu em norte 
e sul onde o elemento estrangeiro tinha 
pouco a ver. E em que consiste ele fora 
da corte, isto é, em outras capitais, vi-
las e nos sertões, como se fazia na Bah-
ia, há muitos anos passados.

Enquanto o exterior da cidade alme-
java pelo domingo gordo, no lar domés-
tico a indústria dos limões de cheiro, 
era florescente e prometedora de lucros 
compensadores. Em algumas casas, 
quem entrasse, notaria estranho mo-
vimento. Moças e velhas, meninas e jo-
vens, entregues a descostumado labor, 
sopravam achas de fogo, faziam graça 
e contavam de um até 10. Em volta de 
fogareiro, sobre brasas a miúdo atea-
das, fumava num caboré (vasilha de bar-
ro com ou sem asa, para o preparo do 
café), meio d’água espessa camada de 
cera fundida. As fabricantes de laran-
jinhas espetavam, em ponteiros, limões 
naturais de tamanho irregular.

Uma das velhas dispunha o car-
mim, o anil e o verdete, para o colorida 
da massa; as moças tomavam de um 
canivetinho, com que incisavam a del-
gada película das esperas translúcidas 
que esfriavam; as meninas folheavam 
livrinhos de pão-de-ouro, e as jovens 
arranjavam os tabuleiros e bandejas, 
no chão da sala.

Logo que a cera estava no ponto, 
desenvolvia-se o trabalho sucessivo 

das operárias afanosas, trabalho por 
vezes distribuído com método pelas 
indústrias.

Retirado do fogo o caboré, a fim 
de abaixar a fervura, metiam no las-
tro oleoso e colorido dos limões pre-
viamente untados de sabão. Sobre 
uma cadeira havia uma tigela com 
cera morna, que servia para soldar as 
bandas separadas e embutir o orifício 
deixado pelo cabo por onde os segu-
ravam. Findo esse processo, enchiam 
as delicadas capsulas com águas aro-
matizadas de essências de canela, rosa, 
cravo etc., servindo de conduto ao lí-
quido um pequeno funil de folha de 
flandres. Depois, tapavam-nas, enco-
brindo a saliência resultante com uma 
pouco de pão-de-ouro ou de prata, que 
deixava de ser um recurso de arte, para 
ser um enfeite de bom gosto.

À proporção que as laranjinhas fi-
cavam prontas, uma moça jovem ar-
rastava um tabuleiro para junto da si-
nhá-velha, que as contava, tirando-as 
de entre os dedos e as enfileirando 
por dúzias. As encomendas choviam... 
as mulatas e crioulas importunavam 
as senhoras-moças, pedindo rendas 
e babados; da Cidade Baixa traziam 
presentes de panos de alacá (sangue-
de-boi, pano tingido de vermelho) e 
cordão de ouro, corais e chinelas – con-
quistas de seus reservados carinhos ao 
grosso comércio da terra, que sempre 
as exalçou com entusiasmo sentido e 
generosidade provada.

Vendedoras de limões de cheiro, 
cantadeiras afinadas das trovas popu-
lares do entrudo, fazia-se mister que 
tudo fosse condigno – das senhoras e 
das escravas (período imperial).

Uma outra especulação de família 
eram os sonhos, com os quais as belas 
iaiás enchiam douradas sopeiras colo-
cadas sobre tolhas de cambraia e de cri-
vo, que forravam os tabuleiros enverni-
zados das crioulas de beca e pencas de 
chaves (coisas boas estão por vir).

No centro desses, uma garrafa 
branca de cristal, que continha, con-
tém a calda, exalava o perfume das flo-
res de laranja na madrugada dos vergé-
is. Um palito fincado em cada um dos 
sonhos e um pires em que os serviam 
aos compradores, revelavam a boa or-
dem da quitanda e o mimo artístico 
das gentis doceiras, cujo capricho re-
tribuíam imediatos proventos.

No domingo do entrudo, desde 
muito cedo, via-se correndo, de uma 
para outra porta, um crioulo ágil, 
uma negra risonha e patusca. Um 
crioulo, sustentando entre as duas 
mãos enorme seringa, fazia ponta-
ria, empurrando uma rótula; a ne-
gra, desviando a um lado uma bacia 
d’água, invadia uma casa...

Momentos depois, ouvia-se o baque 
do líquido, uma algazarra infernal, al-
guma coisa de semelhante a uma briga. 
Nas vendas, os bodegueiros recolhiam 
as amostras penduradas, e os foliões 
da ralé formigavam aos balcões. Era os 
prelúdios da festa. E ao compasso acele-
rado ou tardio das chinelinhas, que ba-
tiam nas pedras como o estalo dos bil-
ros nas rendas das almofadas, uma voz 
feria o ar, e uma figura esbelta e gracio-
sa descia uma ladeira, cantando:

Aí vai, aí vai / Laranjinhas de primô; 
/ Compre, iaiá, laranjinhas, / Para entru-
dá seu amô! / É de iaiá, é de ioiô, / Quem 
quéentrudá seu amô!... // E a vendedou-
ra de sonhos, mercando faceira: / Sonhos, 
iaiá, está sonhos / Feitos por mão de si-
nhá, / Vem compra à sua negra / Pra si-
nhá não se zangá. / Com suas mãos deli-
cadas / Bateu ovos e farinha; / Compre, 
iaiô, esses sonhos, / Foi feito por sinhazi-
nha. / É de iaiá, é de ioiô / Quem quéso-
nhá com seu amô!...

No Brasil o Entrudo foi o mesmo, 
primitivo, sensual, preferido. Debret 
registrou, em desenho e narrativa, as 
cenas do entrudo carioca, como Hen-
ry Koster fixou as escaramuças nas fa-
zendas, interior e mesmo em cidades 
pernambucanas.

Foto: Reprodução

Jean-Baptiste Debret retratou o entrudo

Colunista colaborador

Igor Severianin. Poeta, tradutor e um dos 
primeiros russos a empregar a palavra 
“futurismo”. Nascido em 1887, na cidade 

de São Petersburgo sob o nome de batismo 
Igor Vasilievich Lotariov. Começou a escrever 
poemas com 8 anos de idade. Não chegou 
sequer a concluir os estudos fundamentais 
da época. A partir de 1904, começou a 
regularmente publicar em revistas e periódicos 
literários. Antes de se tornar um autor de 
reconhecimento nacional, chegou a publicar 
35 brochuras autofinanciadas, das quais 
as 15 primeiras foram assinadas com seu 
nome de registro. Em 1907, graças ao contato 
estabelecido com o poeta Konstantin Fofanov 
(1862-1911) decidiu adotar o pseudônimo Igor 
Severianin. 

Severianin era um poeta ignorado pela crí-
tica, mas tudo mudou com a entrada em cena 
do escritor Liev Tolstói. Em janeiro de 1910, 
como era de costume, Tolstói reuniu alguns 
de seus seguidores. Após jogarem carteado, 
se deram à leitura de “livros decatendistas”. 
Calhou de ser lida, justamente, uma brochura 
de Igor Severianin. Alguns poemas levaram 
Tolstói ao riso, mas um deles despertou-lhe 
a fúria, em especial a seguinte estrofe do 
poema Habanera II: “No fluido da cortiça o 
saca-rolhas finque”, no qual há uma elegan-
te alusão ao intercurso sexual. Nos jornais 
da época foi publicado com destaque o jorro 
apoplético do patriarca da literatura russa: 
“(...)mas que besteira! Que indecência! Que 
porcaria! E se atrevem a considerar este tipo 
de baixaria como poema! A que nível se re-
baixou a poesia russa!”. 

A respeito do episódio, Severianin escreveu 
que quando Liev Tolstói explodiu “com uma 
corrente de indignação contra o obviamen-
te irônico Habanera(...) a imprensa toda se 
levantou em urros e vaias selvagens, o que 
me tornou imediatamente famoso em todo 
o país!.. A partir de então, todas as minhas 
brochuras passaram a ser comentadas por 
críticos de todos os matizes(...) as revistas 
passaram a publicar meus poemas de bom 
grado e os organizadores das noites literárias 
passaram a me convidar(...)”.

Ao que me consta, até então, Severianin 
não foi ainda apresentado aos leitores em lín-
gua portuguesa. Segue a tradução do poema, 
feita por mim, que trouxe cólera a Tolstói e 
glória ao seu autor: 

Habanera II

No fluido da cortiça o saca-rolhas finque
E o olhar das mulheres não será mais tímido
Sim, o olhar das mulheres não será mais tímido 
e à ardente paixão, veredas se entrelinham. 

Na ânfora ponha um pouco de âmbar de moscato
E fique contemplando as cores que há no ocaso...
Vá colorir a mente nas cores do ocaso
E espere, espere o amor a se estrondar nos ares! 

Perca seus pensamentos e fisgue as mulheres...
Para a conta dos beijos, vá lá e os enumere, 
A todos estes beijos um final integre, 
Vai vir felicidade da melhor espécie. 

Na semana que vem, vamos falar sobre sua 
ligação com o futurismo e sua tensa relação 
com Maiakovski.

Astier
  Basílio

Igor Severianin (1)

astierbasilio@gmail.com

Severianin: um dos primeiros russos a usar “futurismo”

Foto: Reprodução
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Colunista colaborador

Uma das esquinas mais belas do Recife velho de 
Gilberto Freyre, o encantador Recife antigo, é 
composta pelo encontro da Av. Rio Branco com 

a magnífica Rua do Bom Jesus, considerada a 3ª mais 
bela do mundo, segundo a revista estadunidense 
Architectural Digest, em 2020. Foi justamente ali que, 
entre 21 e 25 de setembro, houve a 6ª Feira Nordestina 
do Livro, a Fenelivro. Na Rio Branco, chamada de 
Boulevard, estava a espinha dorsal do evento com 
quiosques, tendas, café e estandes que abrigaram 
editoras, livrarias,artesanato e, inclusive, um 
apertado, aconchegante e concorrido sebo de livros 
e LPs. Nas esquinas que se seguiam, palcos e outras 
estruturas da feira eram vigiadas pelos silenciosos 
sobrados que ao mesmo tempo em que ofertavam 
uma generosa sombra, espiavam a Praça do Marco-
zero. Recife uma pequena ilha, além do Capibaribe, 
outrora subordinada a Olinda, e hoje rainha de uma 
imensa zona metropolitana com suas pontes e seu 
charme.

A Fenelivro é um grito de resistência de escritores, 
leitores; de gente envolvida com a alma existencial 
do nosso povo, que se dedica ao fomento da escrita, 
das artes, de uma maneira tão ampla e complexa 
que é capaz de englobar as mais diferentes 
tendências, anseios, vontades, abrindo um cenário 
cultural que pulsa em suas mais variadas facetas. O 
livro, é um “pre-texto” para a existência de um evento 
tão grandioso e muito bem organizado. 

Parti do meu lugar, a Campina Grande, que 
no alto da Borborema tem que aprender algumas 
coisas, apesar de seu pioneirismo. Fui com o poeta 
José Édmilson, grande intelectual que com toda sua 
sensibilidade, foi o controlista musical de nossa rádio 
particular, elencando páginas musicais e também 
históricas em um misto de aula-magna e sensações 
espirituais. Nessa viagem especial, emoldurada 
não só pelas BRs 230 e 101, mas pelas belezas que 
a primavera já nos anunciava. Ipês rosa, amarelo e 
tantas outras florações que irrompiam em meio a um 
verde nem tão resistente assim.

Comecinho da tarde do sábado (24), depois da 
caseira comida do Delícias da Roça, em Igarassu, 
seguimos observando não mais o trânsito, mas 
os “morros malvestidos”, como já cantou Nelson 
Gonçalves. Aquele imbricado de construções 
aproveitando o mínimo de terreno, desafiava nossa 
atenção formando gigantes aglomerados, pintando 
todo o terreno com cores de simplicidade e pobreza, 
acentuada pela indecência dos governantes. A 
frenética Av. Norte, nos levou à pequena ilha, o bairro 
do Recife, imprensado entre o cais do Apolo e o cais 
do Porto (como ela pode ter sido só aquilo? Mas foi). 
A arquitetura das cercanias mistura construções 
coloniais em abandono com outras inteiramente 
restauradas como a sede do Museu Cais do Sertão, 
o Polo Digital, fundações e casas de memória, uma 
nova ocupação espacial de uma região que já esteve 
quase deserta e vem sendo revalorizada, assim como 
ocorre na zona portuária do Rio de Janeiro.

Me encantei com a Rio Branco. Meu amigo Taney 
disse que a rua foi interditada para o trânsito, virou 
um calçadão em um dos mais belos lugares do 
centro antigo, místico e velho do Recife. Ali encontrei 
Thélio Farias e, me permitam fazer reverência ao 
seu pai, Leidson Farias, com quem primeiro me 
acheguei lá em Serra Branca (PB), sua terra natal 
e minha por generosidade do povo e da Câmara 
Municipal. Pois bem, Thélio foi lançar Além do 
Ipiranga: a extraordinária vida de Pedro Américo 
e suas incríveis facetas, uma reveladora biografia 
desse grande parahybano, obra abraçada pelas 
grandes editoras Cepe e A União, celebrando 
um congraçamento das províncias vizinhas da 
Parahyba e Pernambuco. Antes do lançamento ao 
ar livre, prestigiamos uma verdadeira procissão de 
animados homens e mulheres tocando e dançando 
frevo e maracatu com seus tambores e metais. 
Saudades de Olinda!

Juntos ao nosso confrade Thélio, seus irmãos 
Taney e Talden, além de sobrinhos, amigos, 
intelectuais do Instituto Arqueológico e Histórico e da 
Academia de Letras, pude presenciar um lançamento 
especial com a competente recepção do Ricardo 
Melo. Iniciando seu irretocável e “improvisado” 
discurso, o autor fez um brilhante paralelo entre a 
Parahyba e Pernambuco com sua umbilical ligação 
através de vários intelectuais de lá e de cá que 
transitaram nesse território quase sem fronteira. 
De Vidal de Negreiros a Epitácio Pessoa, de João 
Câmara a Ariano Suassuna (o mais pernambucano 
dos parahybanos, como bem afirmou), dentre muitos 
outros, inclusive o próprio biografado. 

No transcorrer do discurso, a mística do 
movimento armorial do genial Ariano esteve 
em cada palavra, assim como o próprio filho do 
mestre Ariano, o artista Manuel Dantas Suassuna, 
prestigiosa presença e amizade com o autor. Ao fim 
do evento, a movimentada sessão de autógrafos 
foi no estande da Cepe, justamente na esquina 
mais bela. Do lado de fora, enquanto via aquele 
congraçamento de amigos e familiares, em 
silêncio, contemplava o ocaso e o “noturno pecado” 
do poeta Carlos Pena Filho.

Crônica 
  Em destaque

Além do Capibaribe

Thomas Bruno Oliveira 
thomasbruno84@gmail.com

Em mais uma etapa do calendário 
de exposições do Sesc Paraíba, está 
aberta gratuitamente até o dia 27 des-
te mês a mostra Ouro Sobre Preto, do 
artista visual paraibano Hicor.

O projeto ExpoSesc pode ser visto 
na galeria do Sesc Cabo Branco (loca-
lizado na Av. Cabo Branco, 2788, no 
bairro de mesmo nome), na cidade de  
João Pessoa. A exposição pode ser vi-
sitada das 9h às 17h.

Natural da capital paraibana, re-
sidente do bairro São José, Felipe da 
Silva Batista, mais conhecido como 
Hicor, é pintor, ilustrador e muralis-
ta. Em Ouro Sobre Preto, ele discute a 
herança do processo colonizatório e 
os impactos da negritude e do racis-
mo na sua própria vida, baseada em 
suas vivências pessoais.

No início do ano passado, um dos 
quadros de Hicor, Renascimento, rece-
beu o Prêmio Amelinha Theorga, ofe-
recido pela Secult-PB com recursos da 
Lei Aldir Blanc, através de concurso 
que envolveu mais de 200 artistas. A 
obra compõe o Acervo da Cultura Pa-
raibana – Memorial da Pandemia.

Na capital, individual gratuita ‘Ouro Sobre Preto’ ficará aberta até o dia 27

Mostra discute os impactos 
da negritude e do racismo

Exposição

Da Redação
Foto: Hicor/Divulgação

Obra de Hicor presente na mostra

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
ESTREIAS

DUETTo (Brasil. Dir: Vicente 
Amorim. Drama. 14 anos). Em 1965, 
adolescente brasileira viaja para 
Itália após morte trágica do pai e co-
nhece o famoso e controverso cantor 
Marcello Bianchini. Entre o passa-
do familiar, os dramas da cidadezi-
nha italiana, ela trilhará seu cami-
nho para a maturidade. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3: 18h15.

A QUEDA (Fall. EUA. Dir: Scott 
Mann. Suspense. 12 anos). A alpi-
nista Becky, relutantemente decide 
enfrentar seus medos quando sua 
amiga, outra alpinista experiente, 
a convence a embarcar em uma 
aventura de escalada de alto ris-
co, até o topo de uma torre de TV 
abandonada. No entanto, quando 
a escalada perigosa não sai como 
planejado, as mulheres devem reu-
nir toda a coragem e força para se 
salvarem. CINÉPOLIS MANAÍRA 
1: 14h (dub.) - 16h30 (leg.) - 18h45 
(dub.) - 21h15 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 16h (exce-
to seg.) - 18h30 (exceto seg.) - 21h 
(exceto seg.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 3 (dub.): 18h10 - 20h15; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h10 
- 20h15.

SoRRIA (Smile. EUA. Dir: Par-
ker Finn. Terror. 16 anos). Após uma 
paciente morrer de forma brutal 
em sua frente, Dra. Rose Cotter 
(Sosie Bacon) começa a experi-
mentar ocorrências assustadoras 
que ela não consegue explicar, 
mas que de alguma forma, se re-
lacionam com a morte que pre-
senciou. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 
14h15 (dub.) - 16h45 (leg.) - 19h30 
(dub.) - 22h10 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 14h (exce-
to seg. e ter.) - 16h30 (exceto seg. 
e ter.) - 19h15 (exceto seg. e ter.) - 
22h (exceto seg. e ter.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 4 (dub.): 20h15 
(seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 18h45 - 21h; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 18h45 - 21h.

CoNTINUAÇÃo

AvATAR (EUA. Dir: James Ca-
meron. Ficção científica. 12 anos). 
Reexibição do filme de 2009, em 
4k. No mundo alienígena de Pan-

dora vivem os Na’vi, seres que pa-
recem ser primitivos, mas são alta-
mente evoluídos. Como o ambiente 
do planeta é tóxico, foram criados 
os avatares, corpos biológicos con-
trolados pela mente humana que se 
movimentam livremente. Um ex-fu-
zileiro naval paralítico (Sam Wor-
thington) volta a andar através de 
um avatar e se apaixona por uma 
Na’vi (Zoë Saldaña).  CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 14h30 
(dub.) - 18h (leg.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub., 
3D): 14h30 - 18h - 21h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6 (dub., 3D): 17h - 20h; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub., 
3D): 17h - 20h.

EIkE - TUDo oU NADA (Brasil. 
Dir: Andradina Azevedo e Dida An-
drade. Biografia. 12 anos). A vida 
do ex-bilionário Eike Batista (Nel-
son Freitas). CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 2: 14h45.

INgRESSo pARA o pARAíSo 
(Ticket To Paradise. EUA. Dir: Ol 
Parker. Comédia. 12 anos). Casal 
divorciado (George Clooney e Julia 
Roberts) vão tentar impedir que a fi-
lha cometa o mesmo erro que eles 
cometeram, quando se casaram 25 
anos atrás. CINÉPOLIS MANAÍRA 
3 (leg.): 15h45 - 20h45.

o LENDáRIo CÃo gUERREI-
Ro (Paws Of Fury: The Legend Of 
Hank. EUA. Dir: Rob Minkoff e Mark 
Koetsier. Animação. Livre). Hank é 
um cachorro que sonha em ser um 
grande samurai. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 1 (dub.): 14h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 13h45 (sáb. 
e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 16h10 (sáb. e dom.); CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h10 
(sáb. e dom.).

MINIoNS 2: A oRIgEM DE gRU 
(Minions: The Rise of Gru. EUA. Dir: 
Kyle Balda. Animação. Livre). Na 
década de 1970, com apoio dos 
Minions, o pequeno Gru traça um 
plano para se tornar malvado o su-
ficiente para se juntar a um grupo 
de supervilões. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 3 (dub.): 13h40; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h45 
(sáb. e dom.); CINE SERCLA TAM-
BIÁ 2 (dub.): 14h40; CINE SERCLA 
PARTAGE  4 (dub.): 14h40.

A MULhER REI (The Woman 
King. EUA. Dir: Gina Prince-Bythe-
wood. Drama. 16 anos). Nanisca 
(Viola Davis) foi uma comandante 
do exército do Reino de Daomé, um 
dos locais mais poderosos da Áfri-
ca nos séculos 18 e 19. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (dub.): 15h15 - 18h10 
- 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - 
VIP (leg.): 16h - 19h - 22h; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h45 
- 18h45 - 21h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 15h10 - 17h50 - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 15h10 - 17h50 - 20h30.

NÃo SE pREoCUpE, QUERIDA 
(Don’t Worry Darling. EUA. Dir: Oli-
via Wilde. Suspense. 16 anos). Nos 
anos 1950, Alice (Florence Pugh) e 
Jack (Harry Styles) têm a sorte de 
viver numa cidade norte-america-
na experimental que abriga os tra-
balhadores do ultrassecreto Projeto 
Victory e suas famílias. Mas nada 
é o que parece. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h - 17h45 
- 20h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 16h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 4 (dub.): 16h30.

oRfÃ 2 – A oRIgEM (Orphan: 
First Kill. EUA. Dir: William Brent 
Bell. Suspense. 16 anos). A peque-
na assassina Leena Klammer/Es-
ther Albright (vivida novamente 
por Isabelle Fuhrman) está de volta 
para nos mostrar sua mente perver-
sa e instável. Depois de orquestrar 
uma fuga da clínica psiquiátrica 
da Estônia, ela viaja para os Esta-
dos Unidos se passando pela filha 
desaparecida de uma família rica. 
Prequela do filme ‘A Órfã’, de 2009. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 
16h15 - 18h30 - 20h50; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 4 (dub.): 15h15 
- 17h45 - 20h15 (exceto seg. e ter.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
15h45 - 17h45 - 20h45; CINE SER-
CLA PARTAGE 3 (dub.): 15h45 - 
17h45 - 20h45.

pINoCChIo - o MENINo DE 
MADEIRA (Pinocchio - A True Story. 
Rússia. Dir: Vasiliy Rovenskiy. Ani-
mação. Livre). O jovem Pinóquio 
foge de seu criador Jepetto acom-
panhado de seu cavalo Tibalt. CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h (sáb. 
e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 14h (sáb. e dom.).

Através do QR Code 
acima, acesse o perfil 

do artista no Instagram
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Em João Pessoa, o Cine 
Bangüê exibe nova progra-
mação a partir de hoje, com 
duas estreias na sua grade 
mensal. Durante outubro, 
serão exibidos nove longas-
metragens (confira os horá-
rios no box abaixo). Os ingres-
sos custam R$ 10 (inteira) e 
R$ 5 (meia) e a bilheteria abre 
uma hora antes da exibição. 
O pagamento pode ser feito 
em espécie ou via PIX.

Além das novidades, 
continuam em cartaz os fil-
mes Além da Lenda, A via-
gem de Pedro, Il Buco, A ilha 
de Bergman, Os Primeiros Sol-
dados, Marte Um e Desterro. 
Este último com uma sessão 
especial na próxima quar-

ta-feira (dia 5), às 19h, com a 
presença da diretora Maria 
Clara Escobar e sob media-
ção do jornalista Sandro Al-
ves. O longa foca em mulhe-
res falam que contam suas 
histórias de perda, morte e 
luta por ser.

A programação de outu-
bro traz, ainda, a primeira 
sessão de um curta-metra-
gem paraibano selecionado 
através do edital de ocupa-
ção do Cine Bangüê. A exi-
bição será hoje, às 19h.

Com uma passagem rá-
pida por uma das salas do  
Cinépolis, na capital parai-
bana, entra em cartaz Maria: 
ninguém sabe quem sou, docu-
mentário que traz um de-
poimento inédito da canto-
ra baiana Maria Bethânia ao 

diretor Carlos Jardim, cos-
turando com imagens raras 
de ensaios e shows da canto-
ra ao longo de seus 57 anos 
de carreira. A atriz Fernan-
da Montenegro narra cinco 
textos de autores como Fer-
reira Gullar e Caio Fernan-
do Abreu sobre a importân-
cia de Bethânia no cenário 
cultural brasileiro.

A outra estreia é o infan-
til Tromba Trem, animação 
dirigida por Zé Brandão. A 
produção acompanha a his-
tória de Gajah, um elefante 
sem memória, que é alçado 
ao status de celebridade do 
dia para a noite e acaba se 
afastando de seus velhos 
companheiros de viagem 
no Tromba Trem. O estre-
lato dura pouco, pois ele 
acaba se tornando o princi-
pal suspeito de misteriosos 
raptos. Desvendar o misté-
rio só será possível com a 
ajuda dos amigos pré-fa-
ma: um grupo de obstina-
dos cupins moradores de 
uma colônia e Duda, uma 
empolgada e inocente ta-
manduá vegetariana.

Entre as continuações, o 
destaque é Marte Um, diri-
gido pelo mineiro Gabriel 
Martins, que segue na pro-

gramação desde agosto. O 
longa acompanha o dia a 
dia de uma família negra 
de classe média baixa na 
periferia de uma grande ca-
pital. Entre trabalhos, uto-
pias, amores e traumas, os 
Martins tentam seguir vi-
vendo num Brasil em mu-
danças. A produção é o re-
presentante do Brasil para 
disputar uma vaga para a 
categoria de Melhor Filme 

Internacional na edição do 
Oscar no ano que vem.

Aproveitando o ano do 
Bicentenário da “Indepen-
dência”, A Viagem de Pedro, 
de Laís Bodanzky, tem como 
protagonista Cauã Reymond 
e aborda de forma intimis-
ta a vida de Dom Pedro 1° e 
os eventos que giram em tor-
no do príncipe, com atenção 
para um momento determi-
nante de sua trajetória.

Por conta do Dia das 
Crianças (12), haverá ses-
sões da animação de es-
treia, Tromba Trem, e de ou-
tra produção do gênero: Além 
da Lenda, de Marília Mafé e 
Marcos França. A animação 
conta a história de um livro 
sagrado que reúne todas as 
lendas do folclore brasileiro, 
cuja existência é colocada em 
xeque por conta de mitos que 
vêm do estrangeiro.

Animação infantil e documentário sobre ícone da MPB são os destaques da programação do mês de outubro

Cine Bangüê exibe duas estreias
AudiovisuAl

Da Redação

Programação
Confira a grade completa das sessões do Cine Bangüê em outubro

EstrEias 
n ‘tromba trem’
1/10 - sábado - 15h
9/10 - domingo - 16h
12/10 - quarta-feira - 16h30
15/10 - sábado - 16h
22/10 - sábado - 16h
29/10 - sábado - 15h

n ‘Maria - Ninguém sabe quem sou eu’
1/10 - sábado - 17h
6/10 - quinta-feira - 16h
9/10 - domingo - 18h
13/10 - quinta-feira - 18h30
18/10 - terça-feira - 20h30
24/10 - segunda-feira - 18h30
29/10 - sábado - 17h

CoNtiNuação
n ‘il Buco’
11/10 - terça-feira - 18h30
19/10 - quarta-feira - 18h30 
24/10 - segunda-feira - 20h30

n a ilha de Bergman
4/10 - terça-feira - 20h30 
17/10 - segunda-feira - 18h30 
20/10 - quinta-feira - 20h30 
25/10 - terça-feira - 18h30

n ‘os Primeiros soldados’
4/10 - terça-feira - 18h30 
15/10 - sábado - 18h 
17/10 - segunda-feira - 20h30 
25/10 - terça-feira - 20h30

n ‘além da Lenda’
8/10 - sábado - 16h
12/10 - quarta-feira - 14h30
16/10 - domingo - 16h
23/10 - domingo - 16h

n ‘Desterro’
5/10 - quarta-feira - 19h 
(sessão especial com debate após a exibição 
com a presença da diretora)
10/10 - segunda-feira - 18h30 
13/10 - quinta-feira - 20h30
16/10 - domingo - 18h
18/10 - terça-feira - 18h30
26/10 - quarta-feira - 20h30
31/10 - segunda-feira - 18h30

n ‘a viagem de Pedro’
3/10 - segunda-feira - 18h30 
10/10 - segunda-feira - 20h30 
19/10 - quarta-feira - 20h30 
23/10 - domingo - 18h
31/10 - segunda-feira - 20h30

n ‘Marte um’
1/10 - sábado - 19h 
3/10 - segunda-feira - 20h30 
8/10 - sábado - 18h 
11/10 - terça-feira - 20h30 
20/10 - quinta-feira - 18h30
22/10 - sábado - 18h 
26/10 - quarta-feira - 18h30
29/10 - sábado - 19h

Animação nacional ‘Tromba Trem’ tem sessão no Dia das Crianças
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‘Maria: ninguém sabe quem sou’ traz um depoimento inédito da cantora baiana Maria Bethânia

Projeto Selo Solidário busca incentivar leitura nas escolas
EducAção
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Incentivar o hábito da lei-
tura, bem como a publicação 
e a divulgação de livros de 
escritores paraibanos. Eis os 
objetivos do projeto Selo So-
lidário, lançado pela poetisa, 
cordelista e ativista cultural 
Silvinha França, que funcio-
na por meio do apoio de par-
ceiros que adquirem as obras 
literárias para doação às esco-
las, com o intuito de uso pa-
radidático, ou para entrega 
a outras instituições. O pri-
meiro livro da iniciativa é A 
Princesa Encantada do Reino de 
Araçagi (Editora Delicatta, 40 
páginas, R$ 30), de autoria da 
própria idealizadora.

“A cada cinco obras adqui-
ridas, eu acrescento mais uma, 
e esse amigo colaborador, além 
de indicar para onde será doa-
do o material, recebe o Selo So-
lidário”, disse ela. Os interes-
sados em contribuir devem 
entrar em contato através do 
e-mail silvinhafranca79@gmail.
com, ou então pelo número de 
WhatsApp (83) 98132-3458.

“A receptividade tem sido 
maravilhosa, pois vem des-
pertando o interesse de várias 
pessoas e instituições. E, no 
caso de um empresário se tor-
nar um amigo colaborador do 
projeto, por exemplo, a iden-
tificação do seu negócio é in-
cluída junto ao Selo Solidário 
nos livros que forem doados, 
que poderão ser entregues em 
qualquer local do estado, pois 
daremos um jeito de fazer a en-
trega. Se o próprio colabora-
dor não quiser fazer a doação, 
ele fará a indicação para que 
nós entreguemos os livros e, 
assim, estaremos incentivan-
do a leitura, além de desper-
tar uma nova consciência em 
todos os envolvidos nesse pro-
jeto, especialmente as institui-
ções que receberão o material 
e os nossos escritores, que se-
rão estimulados a publicarem 
suas obras cada vez mais”, afir-
mou Silvinha França, que é na-
tural de Guarabira, mas mora 
em Araçagi.

Referindo-se ao seu livro 
A Princesa Encantada do Reino 
de Araçagi, Silvinha França co-
mentou que o volume é ilustra-

do e indicado, principalmente, 
para estudantes do 1º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental e, ain-
da, ao Ensino Médio. “A his-
tória da obra, escrita no for-
mato de cordel, conta com 56 
estrofes em septilha e procu-
ra divulgar o patrimônio si-
tuado no sítio arqueológico da 
Lagoa do Caju, localizado na 
Zona Rural de Araçagi. As len-
das tratam de uma moça que 
sempre aparecia em um laje-
do durante o entardecer, mas, 
quando os moradores tenta-
vam acompanhá-la, ela desa-
parecia misteriosamente. Isso 
seguia acontecendo até que o 
senhor Pedro Cadete decidiu 
adentrar no matagal e desco-
brir uma série de inscrições 
rupestres”, explicou a autora. 
Para ela, a obra em si pode ser 
uma ferramenta para explorar 
a literatura de cordel entre os 
estudantes. 

Silvinha França antecipou 
que o próximo livro que será 
incluído no Selo Solidário, 
com previsão de lançamento 
no primeiro semestre de 2023, 
também vai se inspirar na La-
goa do Caju.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Primeira obra do selo é 
‘A Princesa Encantada 

do Reino de Araçagi’, da 
idealizadora do projeto, 
Silvinha França; a obra 

pode ser uma ferramenta 
para explorar a literatura 

de cordel nas escolas
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Locais de votação receberam, ontem, os equipamentos que serão utilizados durante o pleito, amanhã, no estado

Justiça instala urnas eletrônicas
eleições

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

A Justiça Eleitoral iniciou, 
ontem, a instalação das ur-
nas eletrônicas nos locais de 
votação de João Pessoa. Pela 
manhã, no bairro do Roger, o 
trabalho foi realizado em es-
paços como a Escola Muni-
cipal Monsenhor João Cou-
tinho, Ginásio do Guarany 
Esporte Clube, Escola Esta-
dual Professora Maria Geny 
de Sousa Timóteo, Casa Pe-
queno Davi. O pleito acontece 
neste domingo (2), em todo o 
Brasil, a partir das 8h e será en-
cerrado às 17h. A Polícia Mili-
tar faz a segurança em todos 
os locais onde haverá votação. 

Na Escola Municipal Mon-
senhor João Coutinho, que 
pertence à zona eleitoral 76, 
são três urnas instaladas, com 
média, por seção, de 400 elei-
tores. Na seção 218, por exem-
plo, são 385. Outras quatro 
urnas foram colocadas no Gi-
násio do Guarany. Nas duas 
escolas, estão divididos os elei-
tores que votavam nas esco-
las Frei Afonso e Ana Higi-
na, também localizadas no 

bairro, conforme Syntia Mo-
rais, coordenadora da equipe 
da zona 76. 

“O processo de instala-
ção é muito rápido. Primei-
ro, passamos aqui um dia an-
tes para preparação da escola, 
com adesivos, cartazes infor-

mando sobre a proibição do 
uso de celular, além da insta-
lação da cabine. Hoje é só a co-
locação da urna”, disse. 

Ela lembrou que, logo após 
a instalação da urna, é emiti-

da a zerésima, que comprova 
não haver nenhum voto regis-
trado naquele equipamento e 
apresenta a relação de todos 
os candidatos registrados aos 
cargos de presidente, senador, 
governador, deputado federal 
e deputado estadual. Esse do-
cumento eletrônico é emitido 
também no dia da eleição, an-
tes do voto do primeiro eleitor. 
A operação é repetida em cada 
uma das urnas utilizadas du-
rante o processo. 

Para o caso de algum equi-
pamento apresentar defeito, 
todos os locais de votação te-
rão urnas eletrônicas de con-
tingência, as chamadas urnas 
reserva. No entanto, se houver 
necessidade de substituição 
de urna mais de uma vez em 
uma mesma seção eleitoral, a 
votação poderá ser concluí-
da por meio do voto em cédu-
la de papel. A coordenadora 
afirmou que as urnas reserva 
ficam no cartório eleitoral. Se 
for necessário substituir, é fei-
ta a solicitação e um veículo 
da Justiça Eleitoral faz o trans-
porte. “Esperamos que o pro-
cesso eleitoral seja tranquilo”, 
completou.

Presidente do 
TRE, Leandro 

dos Santos, foi ao 
Centro de Comando 

ver o início da 
distribuição das 

urnas

Reserva
Para o caso de 

algum equipamento 
apresentar defeito, 

há urnas de 
contingência

Fotos: Evandro Pereira

O número de mesá-
rios que vão trabalhar nas 
Eleições 2022 diminuiu em 
22,36%, na Paraíba. Nas Elei-
ções Gerais de 2018 cerca de 
48,2 mil mesários trabalha-
ram naquele pleito. Enquan-
to isso, neste ano, apenas 37,4 
mil foram convocados ou se 
voluntariaram. 

O Estado vai na contra-
mão do que aconteceu no Bra-
sil, que vai contar com 2,8% 
de mesários a mais nas zonas 
eleitorais do país. 

De acordo com a presiden-
te da comissão dos mesários 
na Paraíba, Alice Mesquita, 
essa diminuição aconteceu 
porque o Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) 
decidiu diminuir o número 
de pessoas convocadas nes-
te pleito. Dessa vez, não ha-
verá suplentes para substi-
tuir os mesários, em caso de 
ausências. 

“Aqui na Paraíba a gen-
te decidiu não convocar os 
suplentes, porque já é muito 
complicado conseguir preen-
cher o banco com os quatro 
componentes e ainda ter que 
convocar mais um, ficaria 
bem complicado”, comentou. 

Segundo Alice Mesquita, 
o número de ausências nor-
malmente é pequeno. Nas 
eleições de 2018, apenas 1,23% 
dos mesários não compare-
ceram. Segundo ela, não in-
cluir os suplentes neste pleito 
otimizou o processo de con-
vocação. 

Voluntários crescem
Dos 37,4 mil mesários que 

vão trabalhar nas zonas elei-
torais hoje, a grande maioria 
foi convocada. Cerca de 79% 
são mesários não voluntá-
rios, enquanto 21% são volun-
tários. Mas ainda assim esse 
número é bem maior do que 
o observado em 2018. Naque-

le pleito, apenas 9% dos mesá-
rios haviam se voluntariado. 

Esse número também au-
mentou em todo o país. Cer-
ca de 830 mil mesários serão 
voluntários no Brasil em 2022, 
cerca de 93% maior do que o 
número de 2018, quando 430 
mil brasileiros foram voluntá-
rios naquelas eleições.

De acordo com a presiden-
te da comissão dos mesários 
na Paraíba, Alice Mesquita, 
o Tribunal Regional Eleitoral 
prioriza os mesários volun-
tários, isto é, que manifesta-
ram interesse em trabalhar 
nas eleições. 

Perfil dos mesários
A maioria dos mesários 

são mulheres na Paraíba, cer-
ca de 62% (23,1 mil). Enquan-
to 38% (14,3 mil) dos mesários 
são do sexo masculino. Além 
disso, grande parte deles têm 
entre 25 e 39 anos e são soltei-
ros, segundo o estado civil. 

No que diz respeito ao 
grau de instrução, a maioria 
está está entre o Ensino Mé-
dio completo (36%), o Ensino 
Superior completo (28,05%) 
e o superior incompleto 
(20,19%). Apenas um é anal-
fabeto, 75 lê e escreve e 494 
completaram o Ensino Fun-
damental. Os demais estão 
entre o Ensino Médio incom-
pleto (11,77%) e o Ensino Fun-
damental incompleto (2,47%). 

Além disso, seis mesários 
pediram para ser identifica-
dos pelo nome social, e 53 têm 
algum tipo de deficiência. En-
tre as pessoas com deficiên-
cia, 21 têm alguma deficiên-
cia de locomoção, 14 visual 
e sete auditiva. Os outros 17 
não especificaram o tipo de 
deficiência. 

Critérios para ser mesário 
Para ser um mesário é ne-

cessário preencher alguns re-
quisitos, precisam ser maio-
res de 18 anos e estar em 
situação regular com a Jus-
tiça Eleitoral. Eles podem re-
ceber uma convocação para 
trabalhar nesta função ou se 
voluntariarem. 

No entanto, não podem 
ser mesários: menores de 18 
anos; autoridades e agentes 
policiais (Federal, Militar ou 
Civil); funcionários no de-
sempenho de cargos de con-
fiança do Poder Executivo; 
candidatos e respectivos pa-
rentes (ainda que por afini-
dade, até o segundo grau e 
cônjuge); integrantes de di-
retórios de partido político 
ou federação de partidos que 
exerçam função executiva e 
pessoas que pertencem ao 
serviço eleitoral. 

“O TRE filtra quem cum-
pre esses parâmetros e chega 
a um determinado número 
de pessoas para complemen-
tar essa convocação. A con-

vocação é o ato do juiz que 
abrange tanto os mesários vo-
luntários como aqueles con-
vocados por disposição legal 
e vão de forma obrigatória”, 
ressalta a representante da 
comissão. 

 Benefícios
Tanto os mesários obriga-

tórios quanto os voluntários 
possuem os mesmos bene-
fícios: direito a dois dias de 
folga do serviço (público ou 
privado), por cada dia traba-
lhado nas eleições, bem como 
dois dias de folga por cada dia 
de treinamento sem perder o 
salário; entrega de certifica-
do comprobatório dos servi-
ços prestados à Justiça Eleito-
ral para inclusão em currículo 
profissional e utilização como 
critério de desempate em con-
curso público (desde que pre-
visto no edital).

No dia da eleição, o mesá-
rio recebe auxílio-alimenta-
ção no valor máximo de R$ 
45 e as folgas devem ser ne-
gociadas com a empresa, o ór-
gão ou a instituição no qual o 
mesário trabalhou na época. 

Ausências 
O mesário convocado terá até 
cinco dias úteis para mani-
festar o impedimento para o 
trabalho no dia das eleições. 
Esse prazo é contado do dia 
que ele recebe a carta de con-
vocação ou do momento que 
tomar conhecimento do mo-
tivo de sua ausência. 

Essa pessoa apresenta sua 
justificativa para o juiz eleito-
ral que pode ser uma viagem, 
gestante que vai ter o bebê 
na data do pleito, doença, en-
tre outras  razões que podem 
ser encaminhadas e devem 
acompanhar uma prova do 
impedimento (passagem aé-
rea, exame médico, etc).  

Número de mesários cai 22,36% na Paraíba
em relação a 2018

“A gente 
decidiu não 
convocar os 
suplentes, 
porque já é 
complicado 
conseguir 
preencher o 
banco

Alice Mesquita

A Corregedoria-Geral 
do Ministério Público da 
Paraíba (CGMP) expediu 
ontem a Recomendação de 
Caráter Geral nº 003/2022, 
que dispõe sobre a vedação 
de práticas, atos e condu-
tas aos membros do MPPB, 
que indiquem predileção 
pública de caráter políti-
co-partidário. A recomen-
dação é assinada pelo cor-
regedor-geral do MPPB, 
Alvaro Gadelha Campos.

Foi recomendado que 
os membros do MPPB en-
videm o zelo necessário 
ao realizar publicações em 
seus perfis nas redes so-
ciais, agindo com reserva 
e cautela típica dos agen-
tes políticos. 

Também foi recomen-
dado que, na  condição  e  
postura  institucional  de  
representante ministerial 
como fiscal da ordem ju-
rídica e do regime  de-
mocrático, prezando pela 
lisura do processo eleito-
ral, abstenham-se de ex-
ternar suas preferências 
pessoais por meio de vei-
culação pública e no uso 

das mídias sociais.
A recomendação desta-

ca ainda que, em exercício 
ou não na função eleitoral, 
os membros da instituição 
devem manter conduta ili-
bada na seara profissional 
e pessoal, empregando ati-
tudes no sentido de  avali-
zar  a  confiabilidade  do  
processo  eleitoral  brasilei-
ro  e,  nestecontexto,  abs-
tenham-se de utilizar os 
meios de comunicação so-
cial para manifestações de 
apoio ou oposição a candi-
datos ou partidos políticos.

Ainda de acordo com 
a recomendação, os mem-
bros do MPPB devem ob-
servar a vedação consti-
tucional no exercício da 
atividade político-partidá-
ria; bem como o estabele-
cido na  Recomendação de 
Caráter Geral CNMP-CN 
n° 01/2016 da Corregedo-
ria Nacional, que dispõe 
sobre a liberdade de ex-
pressão, a vedação da ati-
vidade político-partidária, 
o uso das redes sociais e 
do e-mail institucional por 
parte dos membros do Mi-
nistério Público

No documento, divul-
gado pela Corregedoria-
Geral do Ministério Públi-
co da Paraíba,  a instituição 
ressalta que a Corregedo-
ria Nacional do Ministé-
rio Público expediu, no dia 
6 de setembro, a Recomen-
dação 01/2022, que trata 
sobre condutas, normas e 
procedimentos dos mem-
bros do Ministério Público 
brasileiro e da Administra-
ção Superior das respecti-
vas Unidades e Ramos do 
MP nacional no período 
eleitoral e sequencial às 
eleições.

MPPB recomenda que 
servidor não se exponha

redes sociais

n 

Ainda de 
acordo com a 
recomendação, 
os membros do 
MPPB devem 
observar 
a vedação 
constitucional 
no exercício 
da atividade 
política
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Multiplicidade da diversidade racial brasileira traz para a campanha discussões sobre autodeclaração de candidatos

Polêmica na cor da pele nas eleições
pretos, pardos ou brancos

Fruto de misturas de 
etnias distintas, o Brasil é 
um verdadeiro berço da 
diversidade de povos. Mo-
tivo pelo qual os processos 
eleitorais, mesmo que em 
números desiguais, refle-
tem tal multiplicidade. Em 
2022, no entanto, a ques-
tão racial entrou em dis-
cussões polêmicas movi-
das pela autodeclaração de 
candidatos como pardos 
nas eleições gerais.

Em 2020, o Plenário do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) decidiu pela dis-
tribuição dos recursos do 
Fundo Especial de Finan-
ciamento de Campanha 
(FEFC) e do tempo de pro-
paganda eleitoral gratui-
ta no rádio e na televisão 
de forma proporcional ao 
total de candidatos negros 
que o partido apresentar 
para a disputa eleitoral, 
que passou a vigorar nes-
te pleito. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
compõem a comunidade 
negra as pessoas declara-
das como pretas ou pardas. 

A questão tem causado 
acusações em todo o país 
sobre candidatos que su-
postamente buscaram a 
nova resolução para adqui-
rirem benefícios na corrida 
eleitoral. O caso mais em-
blemático e polêmico vem 
da Bahia, com ACM Neto 
(União Brasil) que concor-
re ao cargo de governador. 
Em um primeiro momen-
to, o candidato se autode-
clarou como branco quan-
do registrou a candidatura 
no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), como apontam 
dados do sistema da corte. 
Na sequência, a declara-
ção foi alterada para pardo. 

A assessoria da cam-
panha, porém, justificou 
que a primeira declaração 
como branco foi um “equí-
voco do departamento ju-
rídico corrigido no mesmo 
dia ou no seguinte à pu-
blicação”, mantendo que 
ACM Neto sempre se auto-
declarou como pardo.

O caso vem se tornando 
emblemático. Em entrevis-
ta na afiliada da TV Globo, 
ele disse “eu me considero 
pardo, você pode me colo-
car ao lado de uma pessoa 
branca, há uma diferença 
bem grande. Negro não, 
não diria isto, jamais”. Ao 
ser confrontado sobre par-
dos comporem a comuni-
dade negra, o candidato 
sugere que o IBGE está er-
rado ao compreender as 
populações dessa forma. 
“Então o erro é do IBGE, 
não é meu. Simplesmente 
isso”, falou em entrevista. 
Alguns eleitores aponta-
ram, inclusive, que ACM 
teria realizado bronzea-
mento artificial para o pe-
ríodo de campanha, que 
foi negado pelo candidato.

Todo o imbróglio vem 
fazendo com que ACM 
despenque nas pesquisas, 
saindo de uma possibilida-
de de vitória no primeiro 
turno para derrota no cer-
tame, vendo Jerônimo (PT) 
reduzir 28 pontos percen-
tuais de vantagem. 

A situação não é exclusi-
va da Bahia. Em todo o Bra-
sil, cerca de 33 deputados à 
reeleição mudou a cor para 
disputar as eleições, em com-
parativo entre os anos de 
2018 e 2022. Alguns exem-
plos são José Rocha (União 
Brasil-BA), Professor Is-
rael (PSB-DF), Heitor Frei-
re (União Brasil-CE) e Luís 
Miranda (Republicanos-DF). 
Na Paraíba, Manoel Lud-
gério (PSDB), que concorre 
à reeleição como deputado 
estadual, se declarou como 
branco em 2018 e agora cons-
ta como pardo. Inácio Falcão 
(PC do B), também buscando 
a reeleição, se declarou bran-
co em 2018, porém em 2020, 
antes da mudança que pode-
ria o beneficiar, o candidato 
se autodeclarou pardo con-
correndo a Prefeitura Mu-
nicipal de Campina Gran-
de. Outro exemplo é a Eliza 
Virgínia (PP), que concorre 

a Câmara Federal, se decla-
rou branca em 2020 e mudou 
neste ano.

Em 2018, nas últimas elei-
ções gerais, a Paraíba contou 
com 621 candidatos aos car-
gos de Deputado Estadual, 
Deputado Federal, Senado 
Federal, Governo do Esta-
do e Presidência. A maioria 
dos candidatos, com o mon-
tante de 336 pessoas, se de-
clararam como brancos, o 
equivalente a 54,11% do total. 
Pardos vieram na sequência 
com 231 representantes, sig-
nificando 37,20%. Apenas 50 
se declararam pretos (8,05%), 
três amarelos (0,48%) e um 
indígena (0,16%).

Já em 2022, a maioria 
dos candidatos se declara-
ram pardos em um total de 
752 candidaturas. São 340 
pessoas declaradas pardas, 
o montante corresponde a 
45,21%. Na sequência, bran-
cos aparecem com 41,36%, 

equivalente a 311 que se au-
todeclararam. Pretos tive-
ram um aumento na repre-
sentação, chegando a 97 
pessoas autodeclaradas, um 
montante de 12,9%. Três pes-
soas se declararam como in-
dígenas (0,4%) e um se decla-
rou amarelo (0,13%).

Ao cargo de chefe do 
Executivo estadual, Adjany 
Simplicio (PSOL), Major Fá-
bio (PRTB) e Antônio Nasci-
mento (PSTU) se declaram 
como pardos. A única can-
didata mulher, já havia se 
declarado como parda em 
eleições anteriores, como em 
2020 e 2018, quando tentou 
os cargos de vice-governa-
dora e vereadora, respecti-
vamente. Também nas últi-
mas eleições gerais, à época 
pelo PP, Major Fábio já se 
autodeclarava como pardo. 
Não há registros do candi-
dato do PSTU nas últimas 
eleições.

No país, 33 nomes que disputam a 
reeleição “mudaram” informação

Entre os candidatos ao 
governo da Paraíba, se de-
claram brancos João Azevê-
do (PSB), Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB) e Pedro Cunha 
Lima (PSDB). Nilvan Ferreira 
(PL) é o único que se declara 
preto concorrendo ao cargo.

Já para o Senado Fede-
ral, entre os oito candidatos, 
apenas Alexandre Soares 
(Psol) e Ricardo Coutinho 
(PT) se declaram como par-
dos, segundo consta no TSE. 
Outros seis se declararam 
como brancos, sem nenhu-
ma propositura de candida-
to ou candidata que se decla-
ra como preto para o cargo. 
O candidato do Psol concor-
re a um cargo político pela 
primeira vez, por isso não 
há registro histórico de ou-
tros posicionamentos. No 
entanto, se declara pardo 
desde 1996, quando foi re-
censeador do IBGE.  Alexan-
dre ainda integrou, no ano 
de 2013, o Conselho Esta-
dual da Igualdade Racial no 
estado da Paraíba, como re-
presentante da Secretaria de 
Planejamento.

“Meu partido, Psol, foi o 

partido que foi ao STF rei-
vindicar a reserva de cotas 
nas eleições de 2020, para 
que as demais siglas tam-
bém reservassem vagas e 
recursos a candidaturas ne-
gras. Fizemos isso, porque 
internamente, por meio de 
resolução interna do Psol, 
já adotávamos a política de 
cotas no partido desde 2016, 
antes mesmo do STF exigir 
dos partidos, por força de 
uma ação movida por nós 
do Psol. Desde 2020 as can-
didaturas do Psol na PB do 
povo preto percebem valo-
res adicionais, mas declaro 
que não recebi recursos adi-
cionais para a nossa campa-
nha por me declarar pardo. 
A propósito, nunca me vali 
de nenhuma política afir-
mativa (seja de reserva de 
vaga ou para acessar recur-
sos) por me declarar pardo”, 
declarou o candidato.

Já o petista tem registros 
de declaração como branco 
desde 2014, quando o TSE ini-
ciou a diferenciação de cor/
etnia, como sugere a plata-
forma de dados, com a de-
claração dos candidatos. Em 

2020, concorrendo novamen-
te ao cargo de prefeito de João 
Pessoa, Ricardo Coutinho se 
declara branco. Pela designa-
ção como pardo, a assessoria 
do candidato informou que 
houve um equívoco no mo-
mento do registro das infor-
mações do candidato à Justi-
ça Eleitoral, pela qual Ricardo 
Coutinho acionou a Justiça 
para correção.

“O candidato ao Senado 
Federal pelo PT, Ricardo Cou-
tinho, autodeclara-se como 
branco, assim como fez em to-
das as eleições anteriores que 
participou. Houve um equí-
voco no momento do regis-
tro das informações do can-
didato à Justiça Eleitoral. O 
registro de candidatura é en-
viado pelo partido e o candi-
dato pode peticionar no caso 
de alguma correção. Um en-
caminhamento para a altera-
ção do dado já foi dado. Sen-
do assim, o erro será corrigido 
assim que for possível. É pre-
ciso enfatizar, ainda, que Ri-
cardo Coutinho não recebeu 
nenhum tipo de beneficio fi-
nanceiro por conta deste equí-
voco”, informou a assessoria.

Apenas um candidato ao governo 
da Paraíba se declara negro

ACM Neto, candidato a governador da Bahia, causou polêmica ao se declarar pardo

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Consórcio do Nor-
deste divulgou nota on-
tem rebatendo afirmações 
do presidente Jair Bolso-
naro (PL) sobre a atua-
ção dos governadores na 
pandemia de coronaví-
rus durante o debate pro-
movido pela TV Globo. 
Os gestores dos estados 
nordestinos atribuem ao 
presidente omissões em 
série e não hesitam em afir-
mar que seu legado é a des-
confiança jogada em cima 
da vacina, “um dos maio-
res instrumentos de pro-
moção da saúde pública”. 
“Ao invés de zombar do 
sofrimento das pessoas 
com falta de ar, promo-
ver remédios sem eficá-
cia e atrasar a compra das 
vacinas, os estados in-
tegrantes do Consórcio 
criaram o programa Nor-
deste Acolhe para con-

ceder pensão aos órfãos 
da pandemia”, afirmam. 
Paulo Câmara (PSB-PE), 
presidente do consór-
cio e governador de Per-
nambuco, afirmou que 
Bolsonaro esbravejou 
e tentou desqualificar o 
trabalho dos governado-
res ao ser confrontado, 
no debate de quinta-fei-
ra (29), com as “evidências 
de sua desastrosa atua-
ção durante a pandemia”. 
Ele justifica que governos 
do Nordeste, como deze-
nas de outras adminis-
trações pelo país, foram 
vítimas de fraudes, e de-
nunciaram às autorida-
des policiais competen-
tes. “Os envolvidos foram 
presos, estão sendo pro-
cessados e os recursos em-
pregados já começaram a 
ser devolvidos”, enfatiza. 
Confira a nota na íntegra: 

Consórcio NE acusa 
Bolsonaro de omissão

pandemia

Nota

Adjany Simplício 
(Psol) - Manhã: 
caminhada no 
mercado de Cabedelo; 
visita a apoiadoras 
em Jacarapé. Tarde: 
visita a apoiadoras no 
Timbó; panfletagem 
no Shopping Manaíra; 
encerramento na 
Praça da Paz.

Adriano Trajano 
(PCO) - Até o 
fechamento desta 
edição, o candidato 
não havia divulgado 
sua agenda para o dia 
hoje;

Antônio Nascimento 
(PSTU) - Visita 
apoiadores em Belém;

João Azevêdo (PSB) 
- Manhã: caminhada 
no Centro de Campina 
Grande. Tarde: 
reunião

com coordenação 
de campanha. Noite: 
caminhada em Patos;

Major Fábio (PRTB) 
- Até o fechamento 
desta edição, o 
candidato não havia 

divulgado sua agenda 
para o dia hoje;

Nilvan Ferreira (PL) 
– Manhã: adesivaço 
e panfletagem no 
Comitê da Epitácio. 
Tarde:

motocarreata João 
Pessoa - Ponto de 
encontro: Almeidão

Pedro Cunha Lima 
(PSDB) - Manhã e 
tarde: carreata em 
João Pessoa, nos 
seguintes bairros: 
Cristo, Geisel, Cuiá, 
Valentina, Mangabeira 
e Bancários;

Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB) - Manhã: 
faz visita à feira 
de Alagoa Nova; 
Depois, participa de 
caminhadas no bairro 
da Liberdade e em 
bairros da Zona Leste, 
em Campina Grande. 
Tarde e noite: participa 
da &quot;Carreata 
do Time de Lula”, 
em João Pessoa, com 
concentração no 
entorno do Estádio O 
Almeidão.

A União irá trazer as agendas 
com respectivas  atividades de 
todos que disputarão o cargo de 
governador no pleito.

A genda dos candidatos



A juíza da 25ª Zona Elei-
toral, Anyfrancis Araújo da 
Silva, proibiu a venda de be-
bidas alcoólicas em cinco mu-
nicípios da Paraíba durante o 
período eleitoral, que abrange 
o primeiro e segundo turno. 

A proibição erá nos muni-
cípios de Baraúna, Frei Mar-
tinho, Nova Palmeira, Pedra 
Lavrada e Picuí. “Fica proibi-
da a distribuição e a venda em 
varejo de bebidas alcoólicas 
em toda a área da jurisdição 
25 da zona eleitoral”, diz o do-

cumento assinado pela juíza. 
O período de restrição tem 

início às 00h, de amanhã, e se-
gue até as 18h. O mesmo acon-
tecerá no caso de um segundo 
turno. A proibição dirige-se 
a estabelecimentos como su-
permercado, lanchonetes, ba-
res, restaurantes, hotéis e pou-
sadas, boates, casas noturnas 
e semelhantes. 

Já a fiscalização ficará sob 
a responsabilidade da Polícia 
Civil e Militar. Os estabeleci-
mentos que não cumprirem 
as restrições poderão ter o es-
tabelecimento fechado e bens 
apreendidos.

Distribuição e venda foram vetadas em Baraúna, Frei Martinho, Nova Palmeira, Pedra Lavrada e Picuí

Bebidas proibidas em cinco cidades
eleições

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com
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Período de 
restrição tem 
início às 00h, 
de amanhã, 
e segue 
até as 18h. 
O mesmo 
acontecerá 
no caso de 
um segundo 
turno

Lewandowski destaca valor das 
urnas eletrônicas para a soberania

União e Tabajara fazem cobertura 
especial do pleito até a totalização

confiança

sintonia

“Quero lhes deixar aqui 
uma mensagem de otimis-
mo, de confiança e de se-
gurança sobre a Justiça 
Eleitoral, criada em 1932, e 
integrada por juízas e juí-
zes, servidoras e servidores, 
com os representantes da ci-
dadania, que são as mesá-
rias e os mesários, que ha-
verão de desempenhar o 
seu papel e garantir que a 
democracia impere em nos-
so país”.

A declaração foi dada 
pelo vice-presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Ricardo Le-
wandowski, na manhã de 
ontem durante o ciclo de 
palestras do Programa de 
Convidados Internacionais 
para as eleições gerais de 
2022, que acontece no Hotel 
Windsor, em Brasília (DF), 
de quinta-feira (29) a hoje. 
Renata Gil, presidente da 
Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB), par-
ticipou como moderadora.

Lewwandowski exaltou 
as urnas eletrônicas como 
instrumento de expressão 
da soberania popular. Ele 
fez um retrospecto da cria-
ção da Justiça Eleitoral, com 
a Revolução de 1930, e dos 
motivos que levaram à im-
plantação do sistema ele-
trônico de votação a partir 
das eleições municipais de 
1996. “Desde lá [1932], a Jus-
tiça Eleitoral vem se aperfei-
çoando e se constitui como 
o árbitro das eleições”, dis-
se ele.

O ministro ressaltou que 
a Revolução de 1930 foi mo-
ralizadora ao se opor “aos 
costumes deteriorados” da 
política da época (como o 
coronelismo, o caciquismo e 
o voto a bico de pena). Tam-
bém recordou a anulação 
das eleições parlamentares 
no Rio de Janeiro em 1994, 
quando houve sérios indí-
cios de fraude na apuração 
dos votos impressos em cé-
dulas de papel no estado.

Números
Em seguida, o ministro 

informou aos participantes 

do evento que a Justiça Elei-
toral é composta, não ape-
nas pelo TSE, mas por 27 Tri-
bunais Regionais Eleitorais 
(TREs) e 22 mil servidoras 
e servidores, 2.300 juízas e 
juízes eleitorais, quase dois 
milhões de mesárias e me-
sários, bem como promoto-
res eleitorais. Lewandowski 
destacou também a dimen-
são das Eleições 2022 que 
contam com eleitorado de 
mais de 156 milhões de pes-
soas aptas a votar, em cerca 
de 500 mil urnas eletrônicas.

Logo após, o ministro 
ressaltou a valiosa colabo-
ração prestada pelas Forças 
Armadas e as forças de se-
gurança dos estados relati-
va às questões de transpor-
te de urnas, inclusive para 
locais remotos, e de garan-
tia da tranquilidade no dia 
da votação.

Soberania popularO vi-
ce-presidente do TSE re-
cordou que a Constituição 
Federal estabelece que a so-
berania popular é exercida 
por meio do voto direto, se-
creto, universal e periódico. 
“Esse é um dogma constitu-
cional e que tem no Supre-

mo Tribunal Federal e no 
TSE verdadeiros bastiões 
de defesa desse princípio”, 
disse Lewandowski aos ob-
servadores internacionais, 
acrescentando que o artigo 
59 da Lei das Eleições (Lei 
no 9.504/1997) dispõe que o 
voto popular será captado 
pela JE por meio das urnas 
eletrônicas.

Em outro momento, o 
ministro assinalou que o 
sistema eletrônico é plena-
mente auditável antes, du-
rante e depois da votação. 
Ele lembrou que os códi-
gos-fonte dos programas 
desenvolvidos pelo TSE são 
abertos, para o acompanha-
mento das entidades fiscali-
zadoras, um ano antes das 
eleições. Falou também das 
verificações que especialis-
tas podem fazer nos siste-
mas durante o Teste Públi-
co de Segurança (TPS) e de 
outras etapas do processo 
de auditoria. Mencionou, 
ainda, os boletins de urna 
(BUs), emitidos imediata-
mente pelas urnas após o 
encerramento da votação. 

Vantagens do sistema 
Por fim, Ricardo Lewando-
wski salientou as vantagens 
que o sistema eletrônico de 
votação proporcionou às 
eleições brasileiras, desde a 
sua adoção. Entre elas, o mi-
nistro citou: a preservação 
do sigilo, a inviolabilidade 
e a facilidade do voto, maior 
auditabilidade e a precisão 
da identificação do eleito-
rado pela biometria (que só 
não foi concluída pela Jus-
tiça Eleitoral devido à pan-
demia da Covid-19, ocorrida 
a partir de 2020, que inter-
rompeu esse trabalho).

Programação
Os observadores inter-

nacionais vão participar de 
uma extensa programação 
até domingo (2), quando vi-
sitarão diversos locais de vo-
tação. No final do dia, serão 
recebidos no TSE para que 
possam acompanhar a to-
talização dos resultados do 
pleito.

“Desde lá 
[1932], 
a Justiça 
Eleitoral 
vem se 
aperfeiçoando 
e se constitui 
como o árbitro 
das eleições

Ricardo Lewandowski

 Ricardo Lewandowski: soberania popular é exercida através do voto secreto e universal

Foto: Ascom/TSE

Quem trabalha na cobertu-
ra jornalística de eleição, seja 
na linha de frente ou bastido-
res, sabe como é frenético levar 
informação com credibilidade 
e instantaneidade em um dia 
como esse. Nas Eleições 2022 
não poderia ser diferente ten-
do em vista o cenário político. 
Amanhã, os profissionais da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), dos veículos Rá-
dio Tabajara e Jornal A União, 
estarão a postos para repercu-
tir os acontecimentos do pleito, 
desde o início da votação até o 
resultado final deste primei-
ro turno.  Os desdobramen-
tos da eleição 2022 poderão ser 
conferidos na edição especial 
do Jornal A União na segun-
da-feira (3).

De acordo com a diretora
-presidente da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), 
Naná Garcez, cerca de 60 pro-
fissionais vão trabalhar nas 
Eleições 2022.

“A equipe de jornalismo da 
EPC estará em campo nas Elei-
ções 2022 porque o que for ou-
vido estará impresso no dia se-
guinte. Nós também teremos 
fotos e cobertura dos candida-
tos na hora de sua votação. Tra-
balhamos para fornecer a me-
lhor informação, isso envolve 
mais de 60 profissionais neste 
dia, entre repórteres, operado-
res de estúdio, fotógrafos e mo-
toristas”, anunciou.

Naná Garcez, que também 
é jornalista, fala do sentimen-
to de conduzir o programa de 
rádio ao lado da apresentado-
ra Beth Menezes, cujo tema é 
“Você está votando pra quê?”

“Toda eleição é diferente. 
Por mais experiência que se 
tenha, quando está ao vivo 
pode acontecer imprevistos. 
É sempre um momento tenso, 
mas ao mesmo tempo saboro-
so. Apresentar o programa ao 
lado de Beth, me deixa mui-
to confortável, pois é uma co-
lega bastante experiente. Nas 
primeiras horas da manhã, 
há uma busca por informação 
por parte do eleitor que ainda 
está em dúvida do seu voto”, 
afirmou.

A preparação da progra-
mação especial começou bem 
antes do período eleitoral, com 
a idealização da sabatina com 
os candidatos, planejamento 
da linha editorial e toda a res-
ponsabilidade que o momen-
to exige. Serão cerca de 15h de 

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com

transmissão ininterruptas. A 
programação iniciará às 7h, 
sendo dividida em quatro me-
sas temáticas.

Durante todo o dia estarão 
sendo veiculadas matérias que 
vão orientar os eleitores sobre 
o que pode ou não ser feito, o 
que levar para a sessão eleito-
ral e tudo que ele precisa sa-
ber neste dia tão importante 
para a democracia. O gerente 
de jornalismo da Rádio Taba-
jara, Marcos Tomás, informa 
que haverá entrevistas em es-
túdio com a participação de es-
pecialistas e entradas ao vivo 
das sessões. 

“Ao longo do dia serão rea-
lizados boletins e entradas ao 
vivo com órgãos que atuam 
nas eleições. Nossos repórteres 
também estarão na rua acom-
panhando o movimento dos 
eleitores. As informações das 
seções eleitorais que estão ten-
do problemas, dicas e as tradi-
cionais mesas temáticas, além 
da função de cada candidato. 
Ou seja, viés informativo que 
a Tabajara carrega em sua tra-
jetória”, informou.

A chefe de reportagem do 
JornalA União, Teresa Duarte, 
informa que a edição de ama-
nhã e domingo disponibiliza-
rá dicas importantes aos elei-
tores, podendo acompanhar 
também pelas redes sociais.    
“A equipe do jornal estará de 
plantão, indo à rua para acom-
panhar o movimento das elei-
ções nos principais colégios 
eleitorais. Na segunda-feira di-
vulgaremos uma edição espe-
cial sobre tudo que aconteceu 

durante o processo eleitoral e o 
resultado deste pleito”, frisou.

A repórter e corresponden-
te de Patos, Lusângela Aze-
vedo, revela que participar 
da cobertura gera um misto 
de emoções. “Quando rece-
bi a notícia que iria partici-
par da cobertura das eleições 
neste domingo, fiquei lison-
jeada, mas também conscien-
te da responsabilidade. Estou 
muito empolgada de poder 
contribuir com este momento 
histórico através da profissão, 
ainda mais na cobertura polí-
tica, tema que sempre gostei”, 
concluiu.

A repórter do Jornal A 
União, Laura Luna, trabalha 
na área há mais de 20 anos. 
Ela considera uma honra par-
ticipar da cobertura das elei-
ções, um momento tão deci-
sivo para a democracia. “ O 
jornalista tem a função de in-
formar com credibilidade a 
notícia, é gratificante poder 
participar de forma direta nas 
eleições. A eleição será uma 
virada de chave na conjuntu-
ra política, então esperamos 
que os eleitores escolham os 
candidatos mais preparados. 
Os leitores e ouvintes estarão 
muito bem informados com 
uma equipe tão empenhada”, 
declarou.

O pleito do dia 2 de outu-
bro elegerá presidente da re-
pública, governadores, sena-
dores, deputados estaduais e 
federais de todo o país. Os ou-
vintes e leitores poderão acom-
panhar a informação nas redes 
sociais da EPC.

Naná Garcez lembra que toda eleição é uma emoção diferente

Foto: Edson Matos
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Procurador-geral da República divulgou vídeo com conjunto de declarações em defesa do  processo eleitoral no país

Aras defende as urnas eletrônicas
ELEIÇÕES 2022

Pepita Ortega 

Agência Estado

Às vésperas do primeiro 
turno das eleições e contra-
mão da pregação do presi-
dente Jair Bolsonaro, que fre-
quentemente ataca o sistema 
eletrônico de votação, o pro-
curador-geral da República 
Augusto Aras, divulgou em 
seu canal do You Tube ontem, 
um vídeo com um conjunto 
de declarações em defesa das 
urnas eletrônicas.

O chefe do Ministério 
Público Federal diz que elas 
‘inegavelmente puseram fim 
a um conjunto de fraudes’ 
que existiam antes do desen-
volvimento do mecanismo. 
“Nós acreditamos no sistema 
eleitoral vigente. Nós acre-
ditamos que termos eleições 
limpas”, ressaltou.

As afirmações de Aras 
foram registradas duran-
te conversas com jornalis-
tas da imprensa estrangei-
ra, em julho e em agosto, e 
também durante manifes-
tação no plenário do Supre-
mo Tribunal Federal nes-
ta quinta-feira, 29. Segundo 
o PGR, é preciso ‘preservar 

a legitimidade do processo 
eleitoral’.

Diante dos ministros da 
corte máxima, Aras declarou 
seu ‘desejo e atuação em bus-
ca da vontade popular mani-
festada de forma livre e cons-
ciente em um ambiente de 
paz e harmonia’. O PGR dis-
se esperar que o primeiro tur-
no seja ‘mais um domingo de 
paz em uma festa cívica de to-
dos os brasileiros’.

“Confiamos na nossa de-
mocracia e haveremos de ter o 
resultado, qualquer que seja, 
devidamente respeitado pe-
las instituições publicas e pri-
vadas, pelos Poderes e pelo 
povo brasileiro. De qualquer 
forma, teremos um presiden-
te e todos os brasileiros”, in-
dicou.

Em outro momento do ví-
deo, registrado durante entre-
vista concedida a jornalistas, 
o PGR diz que gostaria que 
todos cidadãos fossem ‘fis-
cais’ das eleições. “Porque aí 
sim teríamos uma cidadania 
amplamente defendida, sem 
tendências ou mesmo sem 
suspeitas acerca da legitimi-
dade material do poder polí-
tico no nosso ambiente demo-
crático”, afirmou. O procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que gostaria que todos os cidadãos fossem fiscais das eleições
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O chefe do 
Ministério 
Público Federal 
disse  
que as urnas
“inegavelmente 
puseram fim 
a um conjunto 
de fraudes” 
que existiam 
antes do avanço 
tecnológico 

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), deu 48 ho-
ras para que o presidente do 
Partido Liberal, Valdemar da 
Costa Neto, esclareça uma 
série de informações sobre 
a produção do relatório em 
que a legenda, sem provas, 
sustentou que o resultado 
da eleição pode ser frauda-
do por um grupo de servido-
res da Corte Eleitoral. Segun-
do o ministro, o documento 
contém “notícias fraudulen-
tas e atentatórias ao Estado 
Democrático de Direito e ao 
Poder Judiciário”.

O cacique do partido 
que abriga a família Bolso-
naro deverá indicar o res-

ponsável pela elaboração 
do documento intitulado 
“Resultados da auditoria 
de conformidade do PL no 
TSE”. Caso a resposta apon-
te para uma empresa, Val-
demar terá de indicar quem 
administra a companhia.

O presidente do PL tam-
bém terá de encaminhar à 
Corte Máxima o contrato 
fechado pela legenda para 
elaborar o documento, além 
de informar os gastos da si-
gla para a contratação, en-
viando as respectivas notas 
fiscais, comprovante de pa-
gamento e indicação da pro-
veniência do dinheiro. Ain-
da vai ter de indicar se há 
outros documentos produ-
zidos “sob as mesmas cir-
cunstâncias” a respeito das 
urnas eletrônicas.

O despacho foi assina-
do no bojo do inquérito das 
fake news. Em outra fren-
te, corregedor-geral da Jus-
tiça Eleitoral, ministro Be-
nedito Gonçalves, oficiou o 
presidente do PL para saber 
se foram usados recursos 
do Fundo Partidário para 
elaboração do documento 
divulgado pela legenda na 
quarta-feira (28).

Em nota divulgada na 
noite de quarta (28), o TSE 
reagiu à movimentação do 
partido que abriga a família 
Bolsonaro, destacando que 
as conclusões do documen-
to intitulado “resultados da 
auditoria de conformidade 
do PL no TSE” são “falsas 
e mentirosas, sem nenhum 
amparo na realidade, reu-
nindo informações fraudu-

lentas e atentatórias ao Es-
tado Democrático de Direito 
e ao Poder Judiciário, em es-
pecial à Justiça Eleitoral, em 
clara tentativa de embaraçar 
e tumultuar o curso natural 
do processo eleitoral”.

Moraes cobra explicações do presidente do PL
RELATÓRIO SOBRE FRAUDES

O grupo de observadores 
internacionais das Eleições 
2022 participou ontem  à tar-
de de um painel do seminário 
voltado para discussão sobre 
os aspectos do pleito brasi-
leiro. Os observadores estão 
reunidos em Brasília e vão 
acompanhar a votação neste 
domingo (2).

No último painel do dia, 
os observadores acompanha-
ram uma palestra de cientis-
tas políticos e especialistas 
em comunicação estratégi-
ca sobre o cenário político do 

país e do processo eleitoral.
A delegação também fez 

uma visita ao Senado, onde 
foram recebidos pelo presi-
dente da Casa, Rodrigo Pa-
checo. No Congresso, a co-
mitiva participou de uma 
palestra sobre o funciona-
mento do processo legislati-
vo no Brasil.

Pela manhã, os ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Ricardo Lewandowski 
e Cármen Lúcia participaram 
do seminário.

Lewandowski destacou a 
“facilidade para votar, extre-
ma simplicidade na expres-

são do voto”. Ele acrescentou 
que outra vantagem é a rapi-
dez com que se sabe o resul-
tado da votação. “Isso pacifi-
ca o país”, garantiu.

A ministra Cármen Lúcia 
discursou em seguida, abor-
dando os “desafios da demo-
cracia no mundo e na Améri-
ca Latina”.

A participação de obser-
vadores no pleito foi autori-
zada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) com objetivo 
de garantir a transparência e 
segurança do pleito, além de 
aprimorar o sistema eleitoral 
brasileiro.

Observadores discutem processo eleitoral
DISTRITO FEDERAL

Pepita Ortega 

Agência Estado

Agência Brasil

Notícias
Segundo o ministro, 
o documento contém 

“notícias fraudulentas 
e atentatórias ao Estado 
Democrático de Direito 
e ao Poder  Judiciaário”

n 

No último 
painel do dia, os 
observadores 
acompanharam 
uma palestra 
de cientistas 
políticos e 
especialistas em 
comunicação 
estratégica 
sobre o processo 
eleitoral

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo vai incorporar 
cinco novos medicamentos no 
programa Farmácia Popular, 
de distribuição gratuita de re-
médios. O anúncio, feito na 
quinta-feira, 29, durante o sim-
pósio do Ministério da Saúde 
sobre o Dia Mundial do Cora-
ção e doenças cardiovascula-
res, vem depois de o Estadão 
revelar um corte de 60% no or-
çamento programa em 2023 
- o que vai restringir o acesso 
da população a 13 tipos dife-
rentes de princípios ativos de 
remédios.

É a primeira vez desde 2011 
que novos medicamentos são 
incluídos no programa. Eles 
são direcionados ao tratamen-
to de hipertensão e diabetes, e 
ficarão disponíveis para a po-
pulação em 30 dias após a pu-
blicação da portaria no Diário 
Oficial da União (DOU), pre-
vista para esta sexta-feira, 30. 
Segundo o Ministério da Saú-
de, a estimativa é de que 2,7 
milhões de pessoas sejam be-
neficiadas.

Os medicamentos a serem 
incluídos são: Besilato de An-
lodipino 5 mg (hipertensão ar-
terial - gratuito); Succinato de 
Metoprolol 25 mg (hipertensão 
arterial - gratuito); Espironolac-
tona 25 mg (hipertensão arte-
rial - gratuito); Furosemida 40 
mg (hipertensão arterial - gra-
tuito); e Dapagliflozina 10 mg 
(diabetes mellitus tipo 2 asso-
ciada a doença cardiovascular - 
modalidade de copagamento).

A presidente da ProGenéri-
cos, Telma Salles, avalia como 
muito benéfica a inclusão dos 

novos medicamentos no pro-
grama. “Essas são as doenças 
que mais acometem a popu-
lação. Então, atualizar essa lis-
ta, dando mais possibilidade 
de acesso, é muito bom. É uma 
revisão oportuna, para um go-
verno que se coloca como um 
agente capaz de responder ra-
pidamente a um alerta da so-
ciedade, quando fragilizou a 
questão do orçamento”, afirma.

Ela pondera, porém, que 
o corte previsto de 60% nos 
recursos terá de ser revisto 
para acomodar essa inclusão. 
“É menos verba para comprar 
mais (medicamentos). Vai ter 
de ter uma recomposição do 
orçamento do programa, por-
que senão conta não vai fe-
char”, observa. “Mas eu acho 
que é importante que o Con-
gresso Nacional se sensibilize 
com a matéria e que o gover-
no tenha essa disposição”, diz.

Corte
Como revelou o Estadão, o 

governo Jair Bolsonaro, ao en-
viar o projeto de Orçamento 
de 2023 ao Congresso, passou 
a tesoura no programa Far-
mácia Popular para abrir es-
paço ao orçamento secreto. A 
verba para os medicamentos 
gratuitos caiu de R$ 2,04 bi-
lhões no orçamento de 2022 
para R$ 804 milhões no pro-
jeto de 2023 enviado ao Con-
gresso no final de agosto - um 
corte de R$ 1,2 bilhão.

Os remédios oferecidos de 
graça pelo programa - que tem 
foco na população de baixa 
renda - e que serão atingidos 
pelo corte de verba chegam a 
custar até R$ 65 por caixa, se-
gundo levantamento da Pro-
Genéricos a pedido do Estadão.

Farmácia Popular terá 
mais cinco novos remédios

APÓS  CORTES

Anna Carolina Papp e 
Adriana Fernandes
Agência Estado
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O crescimento do turismo 
para o próximo verão deve su-
perar todas as expectativas na 
Paraíba. A malha aérea será am-
pliada em dezembro, com a cria-
ção de sete voos semanais da 
operadora Azul Viagens para 
João Pessoa, vindos de São Pau-
lo, Minas Gerais e Goiás. Mas a 
movimentação turística já está 
alta. A operadora paulista, Via-
gens Promo, inicia amanhã uma 
operação de voo fretado sema-
nal ligando Belo Horizonte à ca-
pital paraibana, que vai durar 
até o Carnaval de 2023.

A presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo (PBTur), 
Ruth Avelino, explica que o seg-
mento econômico está tendo 
um desempenho jamais visto 
nos seus 31 anos de atuação no 
ramo. “No mês de agosto, a taxa 
de ocupação hoteleira em João 
Pessoa chegou a 70%, quando, 
historicamente, a média varia-
va de 50% a 55%, neste período 
que era de baixa estação”.

Segundo ela, os empresá-
rios do setor estão com as me-
lhores expectativas e realizan-
do investimentos. Por exemplo, 

Paraíba ganhará sete voos semanais para atender a demanda do período

Malha aérea será ampliada 
para o turismo de verão 

maior fluxo

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com O sistema fiscal é um instrumento (de 
política fiscal) de que se valem os 
governos para intervir na economia. Por 

meio de uma sistemática de tributação os agentes 
econômicos são taxados ou afetados (questão 
de eficiência) levando em conta as bases de 
incidência que a ciência econômica aponta: 
renda, consumo e patrimônio. Mas, não fica só 
na afetação. A intervenção se dá em razão da 
redistribuição (questão de equidade) e regulação 
macroeconômica (questão de desenvolvimento). 

Um sistema fiscal não pode ter a preocupação 
única de criar e/ou de alterar sistemáticas de 
gravação de tributos, tais como: aumentar 
alíquotas, reduzir base de cálculo, conceder 
benefícios e incentivos fiscais ou até isentar 
tributariamente determinados setores da 
economia por motivos variados.

Em suma, política fiscal tem significado 
amplo e política tributária significado restrito. 
No Brasil, o sistema fiscal abrange três níveis 
de competências tributárias: da União, dos 
estados e dos municípios. Todos eles previstos 
constitucionalmente. O sistema é muito complexo.

Quando se trata da dinâmica operativa 
das administrações tributárias estaduais, 
leve-se em conta a existência de vinte e sete 
legislações distintas de cobrança do ICMS, um 
imposto criado por lei federal (Lei no 87/1996) 
recepcionada em cada Estado e que causa a 
maior confusão e complexidade por gerar a 
famigerada “guerra fiscal”.

Isto é só um exemplo de complexidade 
tributária, talvez a maior e a mais significativa por 
se tratar do ICMS, ou seja, do imposto de maior 
arrecadação no país. Neste diapasão, é fato se 
considerar que uma reforma fiscal abrangente 
é tema por demais espinhoso no Brasil. Desde a 
última reforma fiscal brasileira, acontecida no 
bojo da promulgação da CF/88, nenhuma outra 
foi possível de acontecer até os dias atuais.

A qualidade do sistema tributário, no geral, e 
levando em conta as administrações tributárias 
subnacionais é parte importante da proposta de 
uma reforma fiscal abrangente.

Pelo aspecto das garantias sociais, hoje 
no Brasil temos um sistema fiscal ineficiente, 
iníquo e complexo. A Reforma Fiscal de 1988, 
acompanhada da descentralização e expansão 
dos gastos correntes, instituiu um regime tributário 
de característica dual que passou a distinguir a 
natureza tributária de impostos e contribuições. 

As contribuições passariam a ser a fonte 
exclusiva de financiamento da previdência, da 
assistência e da saúde, cujas ações ficariam 
abrigadas na seguridade social. 

A intenção foi boa, pois em países 
desenvolvidos a seguridade social abrange 
a previdência, a assistência social e a saúde. 
Há países em que a habitação também entra 
neste condomínio. Por estas vias, os recursos 
da saúde seriam garantidos e protegidos da 
competição pelos recursos do orçamento fiscal 
e com participação mínima de 30% do total das 
contribuições arrecadadas.

No começo dos anos 1990, novos benefícios 
previdenciários e assistenciais, criados pela 
CF/88, foram regulamentados provocando 
acelerada expansão desses gastos. Por 
conseguinte, o espaço da saúde no referido 
condomínio foi se encolhendo mais e mais.

Hoje a saúde pública brasileira é 
subfinanciada e dependente daquilo que os 
orçamentos da União e dos estados podem lhe 
destinar em tempos de crise tripla: financeira, 
fiscal e orçamentária. Para que a saúde pública 
não permaneça na indigência financeira torna-se 
necessária uma reforma fiscal abrangente.

Nada de improviso em matéria fiscal e de 
saúde pública em tempos de pós-pandemia e de 
eleições gerais. É chegada a hora da cobrança 
aos candidatos ao Executivo e ao Legislativo por 
uma política de saúde pública que privilegie o 
coletivo social.

Fiscalidade e saúde: 
por uma reforma 
fiscal abrangente

A operadora Viagens Pro-
mo inaugura, amanhã, o pri-
meiro voo fretado com capaci-
dade para 186 passageiros vindo 
de Belo Horizonte, que terá fre-
quência semanal até o Carnaval 
do próximo ano. Dos 180 pas-
sageiros que desembarcam no 
Aeroporto Internacional Presi-
dente Castro Pinto, na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
150 são agentes de viagens, sen-
do 100 de Belo Horizonte e 50 
de São Paulo. Os voos serão da 
companhia Gol Linhas Aéreas.

A presidente da PBTur afir-
ma que haverá recepção caloro-
sa aos agentes de viagens. “Es-
ses profissionais virão conhecer 
o Destino Paraíba e terão a res-
ponsabilidade de vender pa-
cotes turísticos para os consu-
midores de São Paulo e Minas 
Gerais. Assim que eles desem-
barcarem no Castro Pinto, se-
rão recepcionados pelo grupo 
de forró pé-de-serra, receberão 
brindes e doces típicos”.

Durante uma semana, o 
grupo vai conhecer os atrativos 

turísticos de João Pessoa (orla, 
Centro Histórico e alguns dos 
principais restaurantes e hotéis 
da capital), além das praias da 
Costa do Conde e de Cabede-
lo. Os profissionais também se 
deslocarão a Campina Grande 
e Cabaceiras.

 “Além de conhecerem nos-
sas piscinas naturais em João 
Pessoa, Cabedelo e Conde, os 
agentes de viagens irão ter con-
tato com a cultura do bode rei, 
em Cabaceiras, e visitar as for-
mações rochosas da Roliúde 

Nordestina, e também a cidade 
de Campina Grande”, comenta 
Ruth Avelino.

Negociações
A negociação para a reali-

zação dos voos fretados come-
çou ainda em 2021, envolvendo 
a PBTur, Secretaria de Turismo 
de João Pessoa e Associação 
Brasileira da Indústria Hotelei-
ra na Paraíba (ABIH-PB). 

Uma das vantagens é que 
esse tipo de voo termina sain-
do mais barato para o turista. 

João Pessoa terá voo fretado até o Carnaval
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Novos voos semanais serão somados aos já oferecidos pelas operadoras no estado

apenas no mês de outubro, ha-
verá a inauguração de três ho-
téis, em João Pessoa.

Apesar do crescimento do 
número de leitos, os turistas 
que pretendem se hospedar em 
João Pessoa na alta estação (de-
zembro e janeiro) devem fazer 
reservas o quanto antes, sob 
risco de não haver disponibili-
dade. Ruth Avelino explica que 
a alta procura é resultado da re-
tomada das atividades após a 
fase restritiva da pandemia de 

Covid-19. “O crescimento tem 
acontecido na Paraíba, no Nor-
deste e no Brasil”.

Na divulgação do Destino 
Paraíba, que não se resume a 
João Pessoa, incluindo todo o 
Litoral paraibano, Campina 
Grande, o Brejo e o Sertão, há 
um trabalho do poder público 
e do trade turístico. 

Como resultado, a operado-
ra Azul Viagens vai disponibi-
lizar sete voos de “frequência 
dedicada” por semana, em de-

zembro, vindo de Minas Gerais, 
São Paulo e Goiás. Neste tipo de 
operação, a operadora vende a 
ida e a volta, aos sábados, com 
permanência de uma semana, 
em João Pessoa. Se sobrarem va-
gas, são abertas para quem não 
quiser comprar o pacote.

As cidades de origem dos 
voos são Ribeirão Preto, São 
José do Rio Preto e Campinas 
(SP), Goiânia (Goiás) e Uberlân-
dia e Belo Horizonte (MG), que 
terá dois voos.

O Sistema Nacional de 
Emprego (Sine-PB) disponibi-
liza, a partir de segunda-feira 
(3), 258 oportunidades de em-
prego. Os postos do Sine/PB 
em João Pessoa (148) e Cam-
pina Grande (68) são os que 
apresentam o maior núme-
ro de vagas. Mas ainda exis-
te oportunidades de traba-
lho nas cidades de Santa Rita, 
Guarabira, Itaporanga, Ma-
manguape, Patos e São Ben-
to, em diversas áreas.

 Em João Pessoa, as 148 
vagas disponibilizadas con-
templam diversos segmen-
tos como costureira em geral, 
auxiliar de limpeza, técnico 
de enfermagem, açouguei-
ro e para vendedor pracista 
(10) e vendedor porta a por-

ta (também com 10 vagas). 
 No município de Campi-

na Grande, estão disponíveis 
68 vagas em várias funções, 
entre as quais 13 vagas exclu-
sivas para pessoas com defi-
ciência. Em Santa Rita, são 20 
oportunidades. Na cidade de 
São Bento, estão disponíveis 
15 vagas para atendente de 
farmácia - balconista. 

 Os postos do Sine/PB ain-
da possuem ofertas de empre-
go para diversas funções nas 
cidades de Guarabira (uma), 
Itaporanga (duas), Maman-
guape (20) e Patos (duas). 

 Atualmente, o Sine-PB 
possui 15 postos de aten-
dimento. Estão em funcio-
namento as unidades dos 
municípios de João Pessoa, 

Campina Grande, Cajazei-
ras, Mamanguape, Monteiro, 
Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, 
Guarabira, Itaporanga, São 
Bento, Santa Rita, Cabedelo 
e Patos.

 Em João Pessoa, a sede do 
Sine-PB localizada na Rua Du-
que de Caxias, no Centro (pró-
ximo ao Shopping Terceirão), 
reabriu com o número de fi-
chas diárias duplicado. São 
distribuídas 200 fichas para 
consulta de emprego e 100 
para seguro desemprego. O 
atendimento continua sendo 
oferecido normalmente nos 
postos que funcionam nas Ca-
sas da Cidadania dos bairros 
de Jaguaribe e Mangabeira, as-
sim como nos postos dos sho-
ppings Tambiá e Manaíra.

 O Sine-PB realiza o traba-
lho de recrutamento de pes-
soal para empresas instala-
das ou que irão se instalar no 
estado. Esses serviços podem 
ser solicitados pelo e-mail: es-
tadual@hotmail.com.

Sine-PB oferece mais de 250 vagas de emprego 
oito municípios

Acesse a relação completa 
das vagas de emprego no 

site do Sine-PB

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,02%

R$ 5,395
+2,20%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Agosto/2022          -0,36
Julho/2022             -0,68
Junho/2022              0,67
Maio/2022              0,47
Abril/2022              1,06

Euro  Comercial

+0,04%

R$ 5,287

Libra  Esterlina

+0,29%

R$ 6,018
 

Ibovespa

110.036 pts

Selic

Fixado em 21 de 
setembro de 2022

13,75%
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Dados da Pnad Contínua indicam queda na subutilização da mão de obra no país, no período encerrado em agosto 

Faltou trabalho para 23,9 milhões 
no trimestre

Daniela Amorim 

Agência Estado

No trimestre terminado 
em agosto, faltou trabalho 
para 23,934 milhões de pes-
soas no país, segundo os da-
dos da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua), ini-
ciada em 2012 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

A taxa composta de subu-
tilização da força de trabalho 
desceu de 21,8% no trimestre 
até maio para 20,5% no tri-
mestre até agosto.

O indicador inclui a taxa 
de desocupação, a taxa de su-
bocupação por insuficiência 
de horas e a taxa da força de 
trabalho potencial, pessoas 
que não estão em busca de 
emprego, mas que estariam 
disponíveis para trabalhar.

No trimestre até agosto 
de 2021, a taxa de subutiliza-
ção da força de trabalho esta-
va em 27,2%.

A população subutiliza-
da caiu 5,8% ante o trimestre 

até maio, 1,467 milhão de pes-
soas a menos. Em relação ao 
trimestre até agosto de 2021, 
houve um recuo de 23,6%, me-
nos 7,381 milhões de pessoas. 

Horas trabalhadas 
A taxa de subocupação 

por insuficiência de horas 
trabalhadas ficou em 6,4% 
no trimestre até agosto de 
2022, ante 6,8% no trimes-
tre até maio.

Em todo o Brasil, há 
6,377 milhões de trabalha-
dores subocupados por in-

suficiência de horas traba-
lhadas. O indicador inclui 
as pessoas ocupadas com 
uma jornada inferior a 40 
horas semanais que gosta-
riam de trabalhar por um 
período maior.

Na passagem do trimes-

tre até maio para o trimestre 
até agosto, houve um recuo 
de 245 mil pessoas na popu-
lação nessa condição. O país 
tem 1,416 milhão de pessoas 
subocupadas por insuficiên-
cia de horas trabalhadas a 
menos em um ano.

País tem 1,416 milhão de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas 
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A Justiça Federal na 
Paraíba(JFPB) realiza, na 
próxima segunda-feira 
(3), o pagamento de Re-
quisições de Pequeno 
Valor (RPVs) a 3.547 be-
neficiários. O valor de R$ 
26.653.534,23 foi repassa-
do pelo Tribunal Regio-
nal Federal da 5a Região 
(TRF5) e a maior par-
te desses requisitórios 
irá beneficiar pessoas 
que pediram ao Institu-
to Nacional do Seguro 
Social (INSS) revisão de 
aposentadoria, auxílio-
doença e pensão.

Os valores deposi-
tados em adimplemen-
to das RPVs (inseridas 
no intervalo sequen-
cial no RPV 3.005.017 a 
3.030.958) estarão dis-
poníveis nas agências 
bancárias das institui-
ções financeiras indica-
das na movimentação 
processual, acessível 
no portal da Subsecre-
taria de Precatórios. 

Mais informações 
estão disponíveis no 
Portal RPV/Precató-
rios do TRF5.

RPV: Justiça 
paga mais de 
R$ 26 milhões 
na Paraíba

na segundaMétodo
Indicador inclui a 

taxa de desocupação, 
de subocupação por 

insuficiência de 
horas e da força de 
trabalho potencial, 

pessoas que não 
buscam emprego, mas 

poderiam trabalhar

Eduardo Rodrigues e  
Thaís Barcellos 

Agência Estado

A massa de salários em 
circulação na economia au-
mentou em R$ 18,783 bilhões 
no período de um ano, para 
R$ 263,549 bilhões, uma alta 
de 7,7% no trimestre encerra-
do em agosto de 2022 ante o 
trimestre terminado em agos-
to de 2021. Os dados são da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua) do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

“O número de trabalhado-
res é muito maior que um ano 
atrás”, justificou Adriana Be-
ringuy, coordenadora de Tra-
balho e Rendimento do IBGE. 
“O crescimento no número 

de trabalhadores é tão gran-
de que, mesmo não havendo 
avanço no rendimento, a mas-
sa consegue expandir 7,7%.”

Na comparação com o tri-
mestre terminado em maio, 
a massa de renda real subiu 
4,7% no trimestre terminado 
em agosto, com R$ 11,912 bi-
lhões a mais.

“A massa de rendimento 
fica mais forte (nessa com-
paração) porque tem cresci-
mento tanto no número de 
trabalhadores quanto na ren-
da real”, explicou Adriana 
Beringuy.

O rendimento médio dos 
trabalhadores ocupados teve 
uma elevação real de 3,1% na 
comparação com o trimestre 
até maio, R$ 80 a mais, para 
R$ 2.713.

Segundo Adriana Berin-
guy, a melhora na renda está 
fundamentalmente associada 
à deflação registrada no país 
no período. O avanço teve 
colaboração também do au-
mento no número de pessoas 
trabalhando com carteira as-
sinada, embora a renda mé-
dia da categoria tenha ficado 
estável. Entre os ocupados, a 
categoria que impulsionou de 
fato o aumento no rendimen-
to médio foi a de empregado-
res, com um salto de 11,5% na 
renda média, R$ 689 a mais 
em apenas um trimestre.

Em relação ao trimestre 
encerrado em agosto do ano 
passado, a renda média real 
de todos os trabalhadores 
ocupados caiu 0,6%, R$ 17 
a menos.

A renda nominal, ou seja, 
antes que seja descontada a 
inflação no período, cresceu 
3,8% no trimestre terminado 
em agosto ante o trimestre en-
cerrado em maio.

“Em outros momentos, 
a renda em termos nomi-
nais subia, em termos reais 
caía”, lembrou Adriana Be-
ringuy. “O rendimento no-
minal já vinha expandindo 
há três trimestres consecu-
tivos, e só agora o real incor-
pora ganhos.”

Já na comparação com 
o trimestre terminado em 
agosto de 2021, houve eleva-
ção de 9,4% na renda média 
nominal. “Nessa compara-
ção em 12 meses, o índice de 
inflação ainda é muito signi-
ficativo”, disse.

Massa de salários em circulação na economia aumenta 
durante um ano

Daniela Amorim 

Agência Estado“O rendimento 
nominal já vinha 
expandindo há 
três trimestres 
consecutivos, 
e só agora o 
real incorpora 
ganhos

Adriana Beringuy

O otimismo dos empresá-
rios com a queda nos níveis 
de endividamento das empre-
sas em 2022 recuou a 39% no 
terceiro trimestre, contra 53% 
no segundo, de acordo com 
um levantamento realizado 
pela Boa Vista. Houve redução 
também em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
quando 49% esperam alívio 
do endividamento até o fim de 
2021. Enquanto 41% dos entre-
vistados acreditam em estabi-
lidade do endividamento, ou-
tros 20% veem aumento.

Questionados sobre as ex-
pectativas em relação à ina-
dimplência das empresas, 
48% dos consultados indica-
ram que esperam estabilida-
de no terceiro trimestre, con-
tra 39% no trimestre anterior. 
Em contrapartida, 32% ainda 
creem em queda, ante 35%, e 

20% acreditam que os níveis 
de inadimplência ainda vão 
crescer neste ano, ante 26%.

Em relação ao faturamen-
to das empresas neste ano, 
68% dos empresários espe-
ram aumento, contra 19% que 
projetam estabilidade e 13% 
que veem queda.

Entre os entrevistados, 
61% afirmaram que vão bus-
car crédito no mercado até 
o fim do ano. Esse resulta-
do é inferior ao registrado no 
segundo trimestre, de 66%. 
A realização de investimen-
tos é o motivo apontado por 
61% dos consultados que fize-
ram essa sinalização, seguido 
por garantir o capital de giro 
(22%) e garantir o pagamento 
de dívidas já assumidas (17%).

O levantamento também 
indica que 58% dos empresá-
rios pretendem aumentar os 
investimentos em seus negó-
cios até o fim do ano, contra 
68% no trimestre anterior.

Otimismo de empresários 
cai com endividamento

inadimplência

Marianna Gualter 

Agência Estado

A diretora de Assun-
tos Internacionais e de 
Gestão de Riscos Corpo-
rativos do Banco Central, 
Fernanda Guardado, en-
fatizou ontem que o BC 
ainda não está pensando 
em cortar a Selic, após es-
tacionar a taxa básica de 
juros em 13,75% na sema-
na passada. “Nosso pen-
samento não está em cor-
tes de Selic, ainda estamos 
avaliando riscos e como 
a desinflação vai aconte-
cer”, afirmou, em palestra 
no HSBCs virtual Global 
Emerging Markets Fórum.

Repetindo o que disse 
o presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, na quin-
ta-feira, a diretora lembrou 
que o mercado estima o iní-
cio dos cortes da Selic em 

junho de 2023, possibilitan-
do a convergência da infla-
ção para a meta em 2024.

“É difícil imaginar cor-
te de juros antes de junho, 
já que isso aumentaria a 
nossa projeção de IPCA. 
Além disso, há incertezas 
no cenário, como hiato do 
produto. Precisamos de 
tempo para avaliar as in-
certezas no cenário”, res-
pondeu Fernanda.

Ela lembrou que o BC 
brasileiro fez um ciclo de 
aperto monetário maior 
que o dos Estados Unidos, 
o que, segundo Fernanda, 
“dá certo alívio”. “Não es-
tamos olhando corte agora, 
mas observando se desin-
flação ocorre como espera-
do. Estamos olhando com 
bastante atenção mercado 
de trabalho, apesar de ser 
indicador defasado, e não 
queremos ver uma alta de 
salários muito elevada.

Corte na Selic não está na 
pauta do BC, diz diretora

taxa de juros

O presidente do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, minimizou ontem 
o impacto do vazamento 
de dados ligados ao Pix. 
“Vazou minha chave. Bom, 
chave só serve para você 
receber dinheiro. Parte da 
segurança do Pix é ser li-
gado a dados menos sensí-
veis”, afirmou, em palestra 
sobre “O Futuro do Siste-
ma Financeiro” no even-
to “DrumWave Day”, em 
São Paulo.

Campos Neto disse ain-
da que o Pix está “só co-
meçando” e que o meio de 
pagamento foi criado pen-
sando para se encaixar em 
outras tecnologias em de-
senvolvimento no Banco 
Central, como o Open Fi-
nance, e a moeda digital. 

“Milhões de pessoas abri-
ram conta só para ter Pix. 
Ambulantes, vendedores 
se bancarizaram por cau-
sa do Pix”, ressaltou.

No evento, Campos 
Neto disse ainda que ban-
cos centrais de outros paí-
ses têm demonstrado in-
teresse em desenvolver 
meios de pagamentos pró-
prios inspirados no Pix, 
como Colômbia, Uruguai 
e Peru. “Em novembro, va-
mos fazer sessão para mos-
trar tudo que fizemos com 
o Pix. O presidente do BC 
do Uruguai me disse que 
lá pessoas já fazem Pix em 
real”, afirmou. “Parte de 
utilities já começou a usar 
o Pix, vamos avançar.”

O presidente do BC des-
tacou que a autoridade mo-
netária está em fase de aná-
lise da tecnologia para o 
desenvolvimento de uma 
moeda digital brasileira.

BC: presidente minimiza 
vazamento de chaves Pix

segurança de dados
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Maior parte 
dos recursos 
irá beneficiar 
pessoas que 
pediram 
revisão de 
benefícios  
ao Instituto 
Nacional do 
Seguro Social 

Lorenna Rodrigues e  
Cícero Cotrim 

Agência Estado
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Felipe Galdino, aluno egresso da Rede Estadual de Ensino da PB, foi aprovado para a Universidade de Brasília

Indígena passa em Medicina na UnB 
da baía da traição

O município de Baía da Traição, 
no Litoral paraibano, é uma das ci-
dades do Brasil com a maior popu-
lação declarada indígena. Os des-
cendentes dos povos originários 
representam mais de 57% dos mo-
radores do município. E no meio 
das aldeias e das famílias que pre-
servam os costumes dos povos po-
tiguaras e tabajaras, está Filipe Gal-
dino, ou simplesmente Maraniru 
Potiguara, que é o seu nome indí-
gena. Aos 17 anos, Maraniru aca-
ba de ser aprovado em Medicina no 
vestibular indígena da Universida-
de de Brasília (UnB), após uma jor-
nada de preparação e conhecimento 
que teve como base a Rede Estadual 
de Ensino da Paraíba e o Desafio Re-
dação Nota Mil.

“Quando eu estava no terceiro 
ano do Ensino Médio, veio a pande-
mia e a necessidade de me preparar 
para o Enem. Foi aí que eu conheci o 
Desafio Nota Mil, um projeto incrível 
que me motivou a desenvolver mi-
nha escrita. Desde então, segui par-
ticipando do projeto e estudando em 
casa. No meu primeiro Enem, que foi 
o de 2020, alcancei os 960 pontos na 
redação e eu atribuo muito isso a esse 
projeto. Infelizmente minha média 
geral não era suficiente para a Medi-
cina, mas ainda consegui alguns ou-
tros cursos como Enfermagem e Di-
reito. Fiquei feliz, mas reconheci que 
não era o que eu queria ainda e se-
gui”, revela Maraniru.

Maraniru estudou toda a sua 
vida em escolas públicas estaduais, e 
completou o Ensino Médio na Escola 
Estadual Indígena de Ensino Funda-
mental e Médio Mathias Freire, no 
município de Baía da Traição. O Es-

tado da Paraíba conta com 11 esco-
las estaduais indígenas, que ofertam 
a Educação Básica de forma integra-
da aos costumes indígenas.

O caminho traçado pelo estu-
dante até a aprovação não foi fácil. 
Maraniru precisou dividir o tempo 
dos estudos com a produção de bo-
los caseiros, que eram vendidos para 
ajudar nas contas de casa. O esforço 
empregado por ele acabou gerando 
frutos, e no ano em que mais se de-
dicou aos bolos e aos livros, a apro-
vação no curso dos sonhos acabou 
acontecendo.

“No dia a dia em casa, morando 
com dois sobrinhos e minha mãe, 
percebi a necessidade de ajudar fi-
nanceiramente. Foi aí que veio a 
ideia dos bolos. Com algumas se-
manas de prática e aprendizado, 
fui aperfeiçoando até que recebi al-
gumas encomendas e daí em diante 
continuei fazendo e estudando. Não 
é algo fácil, porque demanda tempo 
e cansa demais. Mas, eu sempre pro-
curei estabelecer um equilíbrio en-
tre cuidar do presente e cuidar do 
meu futuro. Neste ano, em 2022, che-
gou o vestibular indígena da UnB e 
eu me inscrevi. Foram apenas 2 va-
gas.  Fiquei extremamente feliz e 
realizado, porque essa caminhada 
é muito difícil, cheia de incertezas, 
pressões, comparação, mas eu perse-
verei e chegou a minha hora”, disse.

Vestibular Indígena
A Universidade de Brasília (UnB), 

considerando o Acordo de Coopera-
ção Técnica com a Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai), realiza, todos os 
anos, o Vestibular Indígena,, destina-
do a selecionar candidatos indígenas 

para o ingresso em cursos de gradua-
ção oferecidos pela instituição no se-
gundo semestre. Em 2022, foram ofe-
recidas 81 vagas no total, distribuídas 
nos campi Darcy Ribeiro (Asa Nor-
te), Ceilândia e Planaltina.

Desafio Nota Mil
Criado no mês de março de 2020, 

o Desafio visa incentivar a produ-
ção de redações e o desenvolvimen-
to dos estudantes da Rede Estadual. 
Mais de 12 mil alunos dos Ensinos 
Fundamental e Médio participaram 
do Desafio entre 2020 e 2021. O De-
safio funciona da seguinte forma: 
toda semana, no domingo, é divul-
gado o tema da redação e os estu-
dantes têm até a quarta-feira para 
redigir o texto e disponibilizarem 
para as escolas enviarem para os 
corretores. Após a correção, a lista 
com as 10 melhores notas é divulga-
da na segunda-feira seguinte.

O sonho da medicina
Para Maraniru, chegou a hora 

de retribuir o esforço e dedicação 
dos familiares e dos povos indíge-
nas da Baía da Traição. O estudante 
revela que escolheu a Medicina jus-
tamente para ajudar as pessoas que 
mais precisam. “O sonho pela me-
dicina veio quando eu percebi o 
quanto meu povo precisava de 
um médico. Sempre me senti 
constrangido e incomodado 
ao ver algum parente preci-
sar de uma simples informa-
ção e eu não poder ajudar por-
que não tenho o conhecimento 
necessário. Então, isso me motivou 
a buscar a medicina por esse pro-
pósito: ajudar”, revela o estudante. Filipe - ou Maraniru Potiguara - participou do Desafio Nota Mil
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A Procuradoria-Geral de Justi-
ça estabeleceu o plantão presencial 
nas promotorias de Justiça e nos ór-
gãos da administração superior, nes-
te fim de semana, por ocasião do 1º 
turno das eleições gerais. A Portaria 
1829/2022, que estabelece as condi-
ções do plantão, foi publicada no Diá-
rio Oficial Eletrônico do Ministério 
Público da Paraíba. Neste 1º turno, 
86 membros do MPPB estão atuan-
do como promotores eleitorais (en-
tre titulares e auxiliares) junto à Pro-
curadoria Regional Eleitoral (MPF), 
que coordena o processo no estado.

De acordo com o procurador-ge-
ral de Justiça, Antônio Hortêncio Ro-
cha Neto, também houve um reforço 
no número de promotores atuan-
do no eleitoral, com a designação de 
mais 18 membros, que se juntaram 
aos 68 promotores que já tinham atri-
buição na área eleitoral.

“Além do plantão presencial de 

membros e servidores, a Ouvidoria 
também manterá equipe de plantão 
para recebimento de denúncias de 
possíveis crimes eleitorais, por meio 
dos canais eletrônicos da instituição. 
O Ministério Público tem uma atua-
ção antes e durante o pleito, e isso in-
clui a fiscalização das urnas eletrô-
nicas, para garantir a segurança do 
voto. A participação dos cidadãos é 
fundamental para assegurar a lisura 
do processo, símbolo da nossa demo-
cracia”, ressaltou Antônio Hortêncio.

Protocolo eletrônico
Nas promotorias de Justiça espa-

lhadas pelo Estado e na sede da Pro-
curadoria-Geral de Justiça (no Centro 
de João Pessoa), o plantão presencial  
acontecerá no sábado (1/10), das 13h 
às 16h, e, no domingo (2/10), das 8h 
às 17h. No MPPB, as denúncias dos 
cidadãos estão sendo recebidas pela 
Ouvidoria (pelo formulário eletrôni-
co ou pelo WhastApp 83 9181-7355) e 
pelo Protocolo Eletrônico. 

O MPF também mantém seu ca-
nal de atendimento. Em caso de fla-
grante, a Polícia Militar (190) deve ser 
acionada. 

O MPE
O Ministério Público Eleitoral 

(MPE) é composto por membros do 
Ministério Público Federal (MPF) 
e do Ministério Público da Paraíba 
(MPPB). 

Nas eleições gerais, o foro dos 
candidatos a governador, a deputa-
do federal, a deputado estadual e a 
senador é o Tribunal Regional Elei-
toral (TRE), local de atuação do pro-
curador regional eleitoral. 

Os promotores eleitorais são 
promotores de Justiça (membros do 
MPPB) que exercem as funções por 
delegação do MPF.

MPPB terá plantão presencial 
durante todo o fim de semana

ElEiçõEs 2022

“Além do plantão 
presencial de 
membros e 
servidores, 
a Ouvidoria 
também 
manterá equipe 
de plantão

Antônio Hortêncio

O Colégio Agrícola Vidal de 
Negreiros (CAVN), do Centro de 
Ciências Humanas, Sociais e Agrá-
rias (CCHSA) da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), publicou 
o edital número 13/2022 de sele-
ção de bolsistas para projetos do 
Programa Institucional de Inicia-
ção Científica para o Ensino Mé-
dio (PIBIC-TEC), com vigência en-
tre 2022 e 2023.

A bolsa de Iniciação Científica 
para o Ensino Médio PIBIC-TEC do 
CAVN constitui uma complemen-
tação à Bolsas de Iniciação Científi-
ca para o Ensino Médio do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), na 
perspectiva de melhorar as condi-

ções dos estudantes no desenvolvi-
mento das pesquisas do PIBIC-EM.

São ofertadas 13 bolsas de ini-
ciação científica no valor mensal 
de R$ 200, com recursos originados 
de ação orçamentária do CAVN. 
As inscrições estarão abertas de 
1º a 3 de outubro, exclusivamen-
te por meio de envio do histórico 
escolar para o e-mail pesquisaex-
tensaocavn@gmail.com, conforme 
orientado pelo edital. A seleção do 
estudante bolsista será realizada 
a partir do Coeficiente de Rendi-
mento Escolar (CRE).

Para participar da seleção o alu-
no deve estar regularmente matri-
culado em disciplinas de um dos 
cursos técnicos do CAVN no se-

mestre 2021.2, manter atualizado 
o cadastro no Sistema Integrado 
de Gestão de Atividades Acadê-
micas (Sigaa), contendo telefone, 
dados bancários, endereço físico 
e eletrônico; dedicar-se às ativida-
des previstas no plano de trabalho 
aprovado, durante a vigência do 
programa; não possuir vínculo em-
pregatício, ter currículo Lattes e não 
ser cônjuge, companheiro ou paren-
te do respectivo orientador.

De acordo com o edital do 
CAVN, as bolsas têm o propósito 
de contribuir para a formação tec-
nológica dos estudantes dos cursos 
técnicos do CAVN. O resultado fi-
nal da seleção está previsto para o 
dia 10 de outubro.

Colégio Agrícola da UFPB seleciona estudantes
bolsistas para Programa de Iniciação Científica

13 bolsas 

Para participar da 
seleção, o aluno deve 
estar regularmente 
matriculado em 
disciplinas de um 
dos cursos técnicos 
do Colégio Agrícola 
Vidal de Negreiros
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No Brasil, os idosos já passam de 30 milhões e representam 13% da população, segundo dados do IBGE

Desafios de envelhecer no século 21
dia internacional do idoso

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com 

O conceito de velhice está 
sendo reinventado pois os 
modos e experiências sobre 
o envelhecimento vêm se re-
configurando nos últimos 
anos. A geração a partir dos 
60 anos se sente cheia de vi-
talidade e energia, envelhe-
cendo melhor que seus pais 
e avós. Neste Dia Internacio-
nal do Idoso, comemorado 
hoje, dia 1º de outubro, será 
abordado a nova identidade 
da velhice, mas também os 
desafios de envelhecer no sé-
culo 21. 

Em 2050, 22% dos habi-
tantes do planeta terão mais 
de 60 anos. No Brasil, os ido-
sos já passam de 30 milhões 
e representam 13% da popu-
lação, segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Nos últimos anos, surgi-
ram alguns modelos de con-
dutas, hábitos e crenças que 
alteram significativamen-
te o modo como a sociedade 
enxerga o envelhecimento. 
Aquela concepção do idoso 
que passa o dia sentado em 
uma cadeira de balanço, tri-
cotando ou assistindo televi-
são está ultrapassada. Com o 
boom da tecnologia, aumen-
to da longevidade, criação de 
grupos de convivência social 
e um mercado cada vez mais 
antenado a economia pratea-
da, a pessoa idosa vem ga-
nhando uma nova identidade.

 A gaúcha Marlene Lim-
berger, 68 anos, tem uma ro-
tina bem agitada.  Às 5h anda 
de bicicleta na orla de João 
Pessoa, depois caminha com 
seu animal de estimação, de-
pois vem caminhando do Bar 
do Cuscuz até o Centro de Re-
ferência Municipal da Pessoa 
Idosa no Altiplano, para fazer 
aula de ginástica gerontológi-
ca, dança no grupo Baila Co-
migo e no final de semana 
bebe chopp na orla de João 
Pessoa com as amigas, entre 
outras atividades. “Chega no 
final do dia e vou dormir fe-
liz porque tive um dia produ-
tivo”, disse.

Na opinião dela, ter uma 
condição econômica favorá-
vel ajuda a ter um envelheci-
mento saudável, mas depen-
de muito da vontade do idoso 
em sair da mesmice em bus-
ca de qualidade de vida. “Pes-
soas do meu prédio moram 
na praia, mas não saem para 
caminhar, passam o dia ven-
do televisão. Ou seja, vai mui-
to da força de vontade em se 
tornar proativo. Existe muita 
atividade legal que não preci-

sa de muito dinheiro para se 
divertir”, sugeriu.

Creuza Bezerra, 82 anos, 
não se considerava velha até 
os 69 anos, mas certo dia se 
olhou no espelho e começou a 
aceitar a velhice. “No começo 
foi difícil pois eu amo a vida e 
faço dela uma alegria”, contou. 
Ela caminha na praça perto de 
casa, frequenta o Centro de 
Referência Municipal da Pes-
soa Idosa no Altiplano, gosta 
de dançar e viajar para luga-
res pertos. “A única limitação 
da idade foi ter parado de di-
rigir, mas eu entendo que foi 
uma decisão sensata”, contou.

 Vaidosa e de um olhar 
marcante, Creuza considera 
a maturidade a concretização 
de uma vida.

“Sou conhecida pela ale-
gria, brinco e levo a vida com 
leveza. Todo mundo tem difi-
culdade, mas esqueço os pro-
blemas quando saio de casa”, 
afirmou.

Para o psicólogo e geron-
tólogo Fabrício Oliveira, a re-
invenção do conceito de ve-
lhice traduz o novo estilo de 
vida das pessoas idosas. “São 
pessoas conectadas, que par-
ticipam de grupos de convi-
vência social e procuram al-
ternativas para ter uma vida 
mais dinâmica após a apo-
sentadoria”, declarou.

Os influenciadores digi-
tais 60+ também contribuí-
ram para a construção desta 
nova identidade. Eles falam 
sobre diversos assuntos rela-
cionados à moda, decoração, 
alimentação ou vida fitness, 
conseguindo dialogar com 
qualquer público. “A inser-
ção dos influenciadores ma-
duros ajudou a gerar identi-
ficação do público 60+, mas 
também estimular a interação 
entre gerações. O Avós da Ra-
zão é um ótimo exemplo da 
reinvenção da velhice. Estas 
influenciadoras falam sobre 
moda, indicam filmes, culi-
nária, mas também tratam de 
assuntos relacionados à lon-
gevidade de forma empode-
rada”, analisou.

A velhice é marcada por 
mudanças biológicas e deter-
minantes sociais variáveis de 
indivíduo para indivíduo. A 
assistente social e especialista 
em gerontologia, Maria Salete 
da Silva, ressalta que é preci-
so desmistificar a homogenei-
dade da velhice. “O envelheci-
mento de uma pessoa negra e 
pobre é totalmente diferente 
de uma branca de classe mé-
dia alta. A maioria dos idosos 
no Brasil são arrimo de família 
ou sobrevivem com até dois sa-
lários mínimos. Ou seja, é pre-
ciso considerar as questões de 
gênero, raça e socioeconômi-
cas”, declarou.

A especialista alerta ainda 
que não se pode romantizar a 
reinvenção da velhice. “O sur-
gimento do novo velho é uma 
conquista social, porém não 
podemos aceitar a negação da 
velhice nem ignorar os desafios 
de envelhecer no século 21. Afi-
nal, disseminar que todo mun-
do envelhece com qualidade de 

vida, diminui a responsabili-
dade social e estatal no acolhi-
mento das demandas desta po-
pulação”, alertou.

Os desafios de envelhecer 
no século 21 são contínuos: de-
sigualdade social e econômi-
ca; homogeneização da velhi-
ce, falta de acessibilidade nas 
ruas, violência contra pessoa 
idosa, preconceito em relação 
a idade (idadismo), solidão, en-
tre outras questões. Para ame-
nizar estes desafios é preciso 
ofertar conhecimento no senti-
do de empoderar a pessoa ido-
sa, estimular a convivência in-
tergeracional, vencer o medo 
de envelhecer, além da criação 
e fortalecimento das políticas 
públicas.

Mesmo que os idosos este-
jam cada vez mais conectados 
e proativos, o estigma de invi-
sibilidade ainda predomina no 
imaginário das pessoas. Ape-
sar dos avanços, o psicólogo Fa-
brício de Oliveira afirma que o 
caminho é longo no que se re-

fere ao cumprimento das leis e 
efetivação das políticas públi-
cas para a longevidade.

“Nós, estudantes, pesquisa-
dores e profissionais que atuam 
com a pessoa idosa, conside-
ramos a pauta da longevida-
de um trabalho formiguinha. 
As políticas públicas só acon-
tecem se brigarmos e lutarmos 
para serem discutidas. Os ido-
sos são protagonistas dessa luta 
e precisam ter voz. Estamos 
aqui para apoiá-los”, concluiu.

1o de outubro
A data foi instituída em 

1991 pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU), com o obje-
tivo de sensibilizar a sociedade 
para as questões do envelheci-
mento e da necessidade de cui-
dar da pessoa idosa.

O idoso aos poucos vem 
ocupando seu lugar de direi-
to. As políticas públicas sociais 
vêm apresentando um crescen-
te avanço, dentre as quais po-
demos destacar: Política Na-

cional do Idoso (Brasil, 1994); o 
Estatuto do Idoso (Brasil, 2003); 
e Política Nacional de Saúde da 
Pessoa Idosa (Brasil, 2006).

Fotos: Evandro Pereira

A geração a partir dos 60 anos se sente cheia de vitalidade e energia, envelhecendo melhor que seus pais e avós

Creuza Bezerra, 82, gosta de dançar e viajar para lugares próximos Marlene Limberger, 68 anos, frequenta o Centro da Pessoa Idosa em JP 

n 

Aquela 
concepção do 
idoso que passa 
o dia sentado 
em uma cadeira 
de balanço, 
tricotando 
ou assistindo 
televisão está 
ultrapassada

“O surgimento do 
novo velho é uma 
conquista social, 
porém não 
podemos aceitar 
a negação da 
velhice nem 
ignorar os 
desafios de 
envelhecer no 
século 21

Maria Salete da Silva

Velhice é marcada por mudanças biológicas
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Jogo acontece em  Córdoba, na Argentina, e o campeão vai receber uma premiação que chega a R$ 70 milhões

São Paulo e Del Valle decidem o título
copa sul-americana

São Paulo e Independien-
te Del Valle decidem hoje o 
título da Copa Sul-America-
na 2022, a partir das 17h, no 
Estádio Mário Alberto Kem-
pes, em Córdoba, na Argen-
tina. Os dois clubes já foram 
campeões, o tricolor paulis-
ta em 2012, e o time equato-
riano em 2019. Hoje, ambas 
as equipes buscam o bicam-
peonato, para se igualar aos 
maiores campeões da segun-
da maior competição inter-
clubes da América do Sul, o 
Boca Junior (2004 e 2005) e o 
Independiente da Argentina 
(2010 e 2017), além do Athleti-
co Paranaense, do Brasil (2018 
e 2021), todos eles com dois tí-
tulos conquistados.

A Copa Sul-Americana 
de futebol é disputada des-
de 2002, quando substituiu a 
antiga Copa Mercosul. Esta 
é a 21a edição da competição. 
Caso o São Paulo conquiste o 
título deste ano, vai embolsar, 
ao todo, uma premiação de 
R$ 70 milhões, superior inclu-
sive ao prêmio do campeão 
da Copa do Brasil. Participan-
te, desde a fase de grupos, o 
clube brasileiro já arrecadou 
24,8 milhões.

Na campanha do clube 
paulista, foram 12 jogos, até 
o momento, com 28 pontos 
conquistados em nove vi-
tórias, um empate e apenas 
duas derrotas. O time fez 
21 gols e levou 11, com um 
saldo de 10 gols. Já o time 
equatoriano entrou apenas 

nas oitavas de final, porque 
veio de uma eliminação na 
fase de grupos da Copa Li-
bertadores. Por este motivo, 
o Independiente Del Val-
le jogou apenas seis jogos, 
somando 16 pontos, com 
cinco vitórias, um empate 
e nenhuma derrota. O clu-

be marcou 13 gols e sofreu 
apenas dois.

Com uma campanha 
apenas regular no Cam-
peonato Brasileiro, sem as-
pirações de título e apenas 
na décima-segunda posi-
ção, o São Paulo vê na Copa 
Sul-Americana a chance de 

voltar a conquistar um tí-
tulo internacional, após 10 
anos e fechar o ano com 
chave de ouro. O técnico 
Rogério Ceni vem prome-
tendo essa conquista para 
aumentar ainda mais a ido-
latria que a torcida tem por 
ele. Se isto acontecer, ele 

também será bicampeão 
da copa, uma como goleiro 
e agora como técnico.

Para o argentino Calleri, 
o jogo de hoje é muito im-
portante, e por isso, conta-
rá com o apoio de 55 fami-
liares e amigos no estádio. 
A transferência da final de 
Brasília para Córdoba co-
laborou para a “Caravana 
de Calleri” comparecer em 
peso para a decisão contra 
o Del Valle. Parentes e ami-
gos alugaram casas na cida-
de e estarão ao lado do ar-
gentino, naquele que pode 
ser o maior momento de 
sua carreira no São Paulo. 

“É o jogo mais importan-
te da última década, dos úl-
timos dez anos. Vai ser a pri-
meira final internacional que 
o São Paulo vai jogar (neste 
período). É o jogo dos últi-
mos dez anos não só pelo tí-
tulo, mas pelo que o São Pau-
lo não consegue há anos, não 
conseguindo chegar perto 
de uma final. Temos oportu-
nidade de virar história”, dis-
se o atacante tricolor.

Del Valle
O Independiente Del 

Valle pode ter um grande 
desfalque para esta final 
contra o São Paulo. No úl-
timo duelo antes da parti-
da contra a equipe paulis-
ta, um dos artilheiros da 
equipe, Lautaro Diaz, so-
freu uma pancada e saiu 
de campo chorando, com 
dores na coxa. O atacante 
foi submetido a exames de 
imagem, mas não foi detec-
tado nenhuma lesão gra-
ve. Sendo assim, ainda não 
está confirmada a partici-
pação do jogador na gran-
de final, porque teve pou-
co tempo de recuperação. 
É provável que o atleta não 
reúna condições de partici-
par da partida.

Os jogos da 29a rodada do 
Campeonato Brasileiro serão 
quase todos disputados neste 
sábado, por causa das eleições 
que serão realizadas amanhã, 
em todo o país. Ao todo, estão 
programados oito jogos, sem a 
participação do líder, Palmei-
ras, que tem 60 pontos, e só jo-
gará na próxima segunda-fei-
ra, às 20h, contra o Botafogo,  
9o colocado, com 37 pontos, no 
Estádio Nilton Santos, no Rio 
de Janeiro.

Sem o Verdão nos jogos 
de hoje, as atenções se voltam 
para as partidas do fluminen-
se e do Internacional, clubes 
ainda com chances pequenas 
de assumir a liderança da com-
petição. O tricolor carioca, 2o 
colocado com 51 pontos, vai 
enfrentar o Atlético-MG, na 7ª 
posição com 40 pontos, a par-
tir das 15h, no Estádio Minei-
rão, em Belo Horizonte. Já o 

Internacional, terceiro coloca-
do com 50 pontos, vai receber 
no mesmo horário, o Santos, 
10o colocado, com 37 pontos. 
A partida será na Arena Bei-
ra Rio, em Porto Alegre. fe-
chando os jogos programados 
para as 15h, o Ceará, 16º colo-
cado, vai enfrentar o América 
Mineiro, oitavo colocado com 
39 pontos, na Arena Castelão, 
em fortaleza. 

A partir das 19h, no Mara-
canã, o flamengo, na 5a colo-
cação com 45 pontos, vai en-
frentar o Red Bull Bragantino, 
que está na 13ª posição, com 35 
pontos. Dando sequência aos 
jogos das 19h, o Goiás, 11o co-
locado com 37 pontos, vai en-
frentar o fortaleza, que tem 34 
pontos e está em 14o lugar. O 
jogo será no Estádio Hailé Pi-
nheiro, em Serrinhas-GO. Em 
florianópolis, um duelo de clu-
bes que estão na zona de re-
baixamento. O Avaí, 18o colo-
cado com 28 pontos, encara o 
Atlético Goianiense, que está 

em 19o lugar, com 22 pontos. O 
jogo será no Estádio da Ressa-
cada. Encerrando os jogos que 
começam às 19h, o Atlético Pa-
ranaense, que está na 6a posi-
ção com 44 pontos, vai receber 
o lanterna Juventude, que tem 
apenas 19 pontos.

O último jogo deste sába-
do vai começar às 21h, na Neo 
Química Arena, em São Paulo, 
entre o Corinthians e o Cuiabá. 
O Timão está na quarta posi-
ção com 47 pontos, enquanto 
que o Cuiabá está na zona de 
rebaixamento, na 17a posição, 
com 30 pontos. O jogo entre o 
São Paulo, 12o colocado com 37 
pontos, e o Coritiba, que está 
na 15a posição com 31 pontos, 
foi transferido para o dia 20 
de outubro, às 20h, no Estádio 
do Morumbi, em São Paulo. A 
mudança foi porque o tricolor 
paulista vai disputar o título 
da Copa Sul-Americana, nes-
te sábado, contra o Indepen-
diente Del Valle, em Córdoba, 
na Argentina.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

CLUBES  PG J V E D GP GC SG

1o  Palmeiras-SP  60 28 17 9 2 45 19 26

2o  Fluminense-RJ  51 28 15 6 7 46 31 15

3o  Internacional-RS 50 28 13 11 4 43 26 17

4o  Corinthians-SP  47 28 13 8 7 32 27 5

5o  Flamengo-RJ  45 28 13 6 9 44 27 17

6o  Athletico-PR  44 28 12 8 8 33 33 0

7o  Atlético-MG  40 28 10 10 8 34 31 3

8o  América-MG  39 28 11 6 11 24 27 -3

9o  Botafogo-RJ  37 28 10 7 11 28 30 -2

10o  Santos-SP  37 28 9 10 9 31 25 6

11o  Goiás-GO  37 28 9 10 9 30 34 -4

12o  São Paulo-SP  37 28 8 13 7 39 31 8

13o  Bragantino-SP  35 28 8 11 9 37 34 3

14o  Fortaleza-CE  34 28 9 7 12 28 31 -3

15o  Coritiba-PR  31 28 9 4 15 29 43 -14

16o  Ceará-CE  31 28 6 13 9 26 29 -3

17o  Cuiabá-MT  30 28 7 9 12 21 28 -7

18o  Avaí-SC  28 28 7 7 14 26 43 -17

19o  Atlético-GO  22 28 5 7 16 25 44 -19

20o  Juventude-RS  19 28 3 10 15 21 49 -28

ClassificaçãoJogos são antecipados por causa
das eleições que ocorrem amanhã

brasileirão

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do São Paulo estão supermotivados para a decisão de hoje que pode consagrar o clube como bicampeão da Sul-Americana

Foto: Divulgação/São Paulo

12 jogos
São Paulo tem boa 

campanha com nove 
vitórias, um empate 

e duas derrotas, 
marcando 21 gols 
e sofrendo 10, um 
saldo de 11 gols
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Um grupo de rapazes, sob a presidência de 
Beraldo de Oliveira, no dia 28 de setembro 
do distante ano de 1931, em uma pequena 

e humilde casa, fundou o Botafogo Futebol 
Clube. Daquele dia em diante, essa agremiação 
não parou de crescer, de dar alegria aos seus 
simpatizantes e de representar dignamente o 
nosso estado. Outros jovens foram chegando, se 
apaixonando e repassando esse sentimento de 
geração em geração, até os nossos dias. Essa 
história vem sendo construída ano a ano, com 
muita luta, sacrifício, abnegação e como não 
poderia deixar de ser, com algumas frustrações e 
decepções.

Outros Beraldos de Oliveira foram surgindo, 
como José Américo de Almeida Filho, Herder 
Henrique, Francisco de Assis Camelo, André 
Álvaro Magliano, Carlos Pereira de Carvalho e 
Silva, Sílvio da Silva Tó, Aldo Grisi, José Flávio 
Pinheiro de Lima, Domiciano Cabral, Nelson 
Lira Filho e tantos outros, que de uma forma 
abnegada deixaram a sua respectiva marca 
e contribuição a esse clube. Depois daquela 
humilde, porém simbólica casa, o Botafogo fez 
moradia em vários bairros distintos da cidade de 
João Pessoa, sendo os mais representativos o do 
antigo campo Pedro Gondim, em Tambauzinho, 
onde hoje funciona o Espaço Cultural; o antigo 
Estádio Olímpico do Boi Só, no Bairro dos 
Estados, onde hoje funciona uma Vila Olímpica, 
e a atual Maravilha do Contorno, no bairro do 
Cristo Redentor.

Grandes jogadores em todas as posições 
vestiram e honraram as suas cores, em décadas 
distintas, dando alegrias e títulos ao clube, dentre 
eles podemos citar Chico Matemático,  o maior 
artilheiro de todos os tempos, com a marca de 
107 gols e Washington Luís, atleta que mais vezes 
vestiu a camisa do clube; Fernando, considerado 
o melhor goleiro; Dentinho, grande artilheiro; 
Nininho, Valdeci Santana, Ferreira, Mauro, 
Reinaldo, Zé Eduardo e tantos  outros jogadores 
diferenciados.

Esses esforçados e dinâmicos atletas, tiveram 
a sorte de serem treinados por grandes seres 
humanos e técnicos da linha de Eurivaldo Guerra, 
o seu Vavá, Francisco Barbosa Gomes, o seu 
“Caiçara”, Berto, Pedrinho Rodrigues, Marcelo 
Villar e tantos outros que ajudaram a formar a 
galeria de troféus do clube. No departamento 
amador, podemos citar os abnegados seu Luís 
da Livraria, Luís Ventola, Inaldo, Prince, Adilson 
Fabrício, Roberto Oliveira, Ramiro e Agnaldo.

O Belo, como é carinhosamente chamado por 
sua imensa torcida, conquistou vários torneios 
estaduais e interestaduais. Sendo o maior 
detentor de títulos estaduais, e de uma forma 
espetacular, em 2013 conquistou o Campeonato 
Brasileiro da Série D. O clube já recebeu 
inúmeras homenagens por meio de várias 
instituições públicas e privadas, durante essas 
nove décadas de existência, aqui destacamos o 
selo comemorativo aos seus 80 anos, homenagem 
dos Correios e Telégrafos em conjunto com um 
grupo de conselheiros liderados por José Maria 
Tavares de Melo Neto.

Acompanho e torço pelo clube desde 1970, 
assisti treinos e jogos aqui e em outras cidades, vi 
o vermelho ser incluído no uniforme, escutei pela 
Rádio Tabajara os jogos realizados na excursão 
à Europa, pulei de alegria quando Eudes Moacir 
Toscano narrou os gols na vitória no Clube de 
Regatas Flamengo dentro de um Maracanã 
silencioso e na qualidade de vice-presidente 
social do clube, dei uma pequena contribuição na 
conquista do título brasileiro da série D, em 2013.  
Mas o melhor de tudo isso, caríssimo leitor, é hoje 
gozar da amizade pessoal desses verdadeiros 
artistas que são os ex-jogadores do clube. 

Parabéns ao Botafogo Futebol Clube, que 
na quarta-
feira passada 
completou 
91 anos de 
fundação, 
ajudando 
a escrever 
com tintas 
douradas e 
perpétuas 
a brilhante 
história 
do futebol 
paraibano.

Causos 
  & lendas do nosso futebol

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaborador

Noventa e uma 
belas primaveras 

Time comandado por José Roberto Guimarães sofre primeira derrota no Mundial; adversário de hoje será a China

Brasil joga mal e perde para o Japão
vôlei feminino

Felipe Rosa Mendes 

Agência Estado

A seleção brasileira femi-
nina de vôlei sofreu sua pri-
meira derrota no Mundial de 
vôlei, ontem. O time coman-
dado por José Roberto Gui-
marães oscilou demais, abu-
sou dos erros e foi superado 
pelo Japão por 3 sets a 1, com 
parciais de 22/25, 19/25, 25/17 
e 20/25, na cidade de Arnhem, 
na Holanda.

A equipe brasileira entrou 
em quadra já classificada, vin-
do de três vitórias consecuti-
vas. Mas encara o duelo com 
o Japão como seu maior tes-
te neste Mundial até agora. 
Além disso, queria a vitória 
porque a pontuação desta pri-
meira fase é carregada pelas 
seleções para a segunda fase 
da competição.

O brasil acabou fazendo 
sua pior partida no Mundial 
até agora, com destaque nega-
tivo para o segundo set, quan-
do esteve completamente per-
dido em quadra. No quarto, 
chegou a abrir seis pontos de 

vantagem antes de levar a vi-
rada, decisiva para o resulta-
do final da partida.

Apesar do revés, Zé Ro-
berto deve levar do jogo boas 
avaliações sobre a equipe, 
principalmente em relação 
às mudanças bem-sucedi-
das que fez no time no ter-
ceiro set. A principal pontua-
dora da equipe foi Pri Daroit, 
com 17 pontos. Carol Gattaz 
contribuiu com 13, enquan-
to Gabi, mais discreta nesta 
sexta, anotou 12. Pelo Japão, 
Arisa Inoue brilhou com seus 
27 pontos.

A seleção encerra sua par-
ticipação nesta primeira fase 
do Mundial no sábado, às 9h 
(horário de brasília), contra a 
China, rival direta na briga 
pela liderança do Grupo D. As 
chinesas ainda não perderam 
um set sequer na competição.

Nesta sexta, Zé Roberto 
mandou à quadra a seleção 
com apenas uma mudança 
em relação ao jogo passado. 
Trocou Carol, sem condições 
físicas nesta sexta, por Júlia 
Kudiess e manteve o restan-

te do time, com Carol Gattaz, 
Macris, Pri Daroit, Gabi, Kisy 
e a líbero Natinha, destaque 
na vitória sobre a Colômbia.

Com esta formação, a sele-
ção fez um primeiro set irre-
gular. Lento no início e no fim, 
mas com uma boa performan-
ce na metade da parcial. Após 
iniciar o duelo com um ace, 
o Japão controlou os primei-
ros pontos e abriu 4/1. O bra-
sil virou em 8/7, com um blo-
queio duplo. Chegou a fazer 
14/10, mas caiu de rendimen-
to e viu as japonesas virarem 
para 19/18, encaminhando a 
vitória na parcial.

O segundo set foi o pior 
da equipe brasileira na com-
petição até agora. Perdida em 
campo, a seleção foi engoli-
da pelo ótimo ritmo do Japão, 
que esbanjava eficiência na 
defesa e cometia raros erros 
no ataque. Zé Roberto testou 
Rosamaria na parcial, sem su-
cesso. As falhas se sucediam - 
o saque inofensivo era a prin-
cipal reclamação do técnico. 
O time japonês abriu 2 sets a 
0 sem maiores dificuldades.

Foi somente após segui-
das mudanças na equipe que 
o treinador voltou a acertar o 
time brasileiro. Tainara, Ro-
berta e Lorena entraram bem 
no terceiro set, que marcou 
um forte contraste com a par-
cial anterior. De ânimo reno-
vado, o Brasil passou a con-
trolar a partida, construindo 
a vantagem aos poucos, até 
fazer 20/12. sem sustos, a se-
leção venceu seu primeiro set 
no jogo.

E manteve o embalo no 
início da quarta parcial. Com 
facilidade, fez 4/0 e, depois, 
11/6. Parecia questão de tem-
po para a seleção fechar o set, 
empatar o duelo e forçar o tie
-break. Mas, novamente, o 
time oscilou e flertou com a 
irregularidade do segundo 
set. O Japão empatou em 14/14 
e buscou a virada.

Desta vez, o Brasil reagiu 
rapidamente e manteve o con-
fronto equilibrado, ponto a 
ponto. Até que as japonesas 
abriram vantagem mais uma 
vez, venceram o set e confir-
maram a vitória.

Imagem: Maninho do Samba

O Pombal Esporte Clube é 
uma das duas equipes repre-
sentantes do futebol sertane-
jo na disputa do Campeona-
to Paraibano da 3a Divisão, 
que será realizado ainda nes-
ta temporada pela federação 
Paraibana de futebol (fPf). 
Para comandar a equipe no 
certame, a diretoria anunciou 
a contratação do treinador 
Tardelly Abrantes.

O comandante de 38 anos, 
chega ao clube após passagem 
pelo sousa. No comando do 
Dinossauro durante uma tem-
porada e meia, ele conseguiu 
levar o alviverde para a dispu-
ta da Copa do Nordeste 2022, 
comandou o clube na Copa do 
brasil, Campeonato Paraibano 
e no Campeonato brasileiro da 
série D. No geral, foram 36 jo-
gos sob o comando do alviver-
de, sendo 16 vitórias, oito em-
pates e 12 derrotas. Agora novo 
clube, Tardelly tem a missão de 
buscar o inédito acesso para a 
equipe de Pombal.

“Encaro esse compromis-
so talvez até com uma res-
ponsabilidade maior do que 
disputar uma primeira divi-

são. Pois trata-se de um pro-
jeto inédito montado pela di-
retoria do clube que é levar a 
equipe para a segunda divi-
são. A nossa comissão vai ten-

tar dar sequência ao trabalho 
que foi desenvolvido durante 
essa temporada.

De acordo com Tardelly 
Abrantes, a sua vinda para o 

comando do clube na compe-
tição, esteve condicionada à 
contratação de alguns jogado-
res base do elenco do sousa, 
que disputaram as principais 
competições de 2022 sob o seu 
comando.

“fizemos alguns acertos 
para vinda ao comando do clu-
be, entre elas a contratação de 
jogadores de nossa confian-
ça, que trabalharam conosco 
nesta temporada. foram con-
tratados o goleiro Danilo, os 
volantes Daniel Costa e Gled-
son, o meia Juninho Paraíba e 
o atacante Jô boy. vamos for-
mar um elenco com a qualida-
de para que possamos buscar 
nosso objetivo”, finalizou.

Para buscar o acesso, o 
Pombal vai disputar o Cam-
peonato Paraibano da 3a Divi-
são com o Esporte Clube de Pa-
tos, Internacional (sediado no 
município de Natuba, Agres-
te do estado) e Miramar de Ca-
bedelo. Os quatro clubes farão 
um quadrangular em jogos 
apenas de ida, serão apenas 
seis jogos em toda competição 
com quatro clubes jogando três 
vezes. Os dois melhores colo-
cados, campeão e vice, respec-
tivamente, estarão na segunda 
divisão em 2023.

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

Pombal contrata o técnico Tardely Abrantes
e terá vários jogadores que estavam no Sousa

terceira divisão

Foto: Kioshi Abreu

A Seleção Feminina de Vôlei ainda conseguiu vencer um set, mas as japonesas se impuseram na maior parte do jogo, na Holanda

Foto: Divulgação/FIVB

Tardely fez um bom trabalho no comando do Sousa este ano



O Pleno do Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
(STJD) deferiu parcialmen-
te o recurso do Atlético-GO 
que pedia para o clube ser 
absolvido após multa de R$ 
10 mil por homofobia no 
clássico com o Goiás e mais 
R$ 5 mil por objetos atirados 
ao campo. Em recurso jul-
gado na última quinta-feira, 
os auditores reduziram para 
R$ 5 mil a pena pelos cânti-
cos homofóbicos, mas incluí-
ram a obrigação de o clube 
realizar campanhas educa-
cionais até o fim do Brasilei-
rão em seu estádio, contando 
com seus atletas. A punição 
pelos objetos atirados no gra-
mado foi mantida por maio-
ria dos votos.

O Atlético-GO havia sido 
punido pela Terceira Comis-
são Disciplinar por causa de 
gritos de "mocinha" para o 
goleiro Tadeu, do arquirrival 
Goiás, por torcedores que fi-
caram atrás de uma das me-
tas defendida no clássico. O 
clube tentou argumentar que 
"na nossa modalidade do fu-

tebol goiano faz parte usar o 
termo e não é ultrajante ou 
jocoso. O próprio goleiro não 
se manifestou e não se sentiu 
ofendido." O advogado Pau-
lo Pinheiro foi além. "O clu-
be repudia e entende que o 
combate é necessário, mas 
igualar a manifestação da 
torcida como ato homofóbi-
co não é o caso."

Sobre o drone no campo e 
o copo atirado ao gramado, o 
defensor argumentou que o 
responsável foi identificado e 
detido pelo policiamento. "O 
Atlético pede o provimento 
do recurso e a absolvição. Fato 
isolado e contido rapidamen-
te", pediu o advogado. Mas 
não conseguiu convencer os 
auditores.

O processo de relatoria do 
auditor Mauro Marcelo de 
Lima e Silva foi redistribuí-
do em sessão para o auditor 
Felipe Bevilacqua, que defe-
riu parcialmente o pedido do 
clube goiano, explicando sua 
decisão.

"Entendo caracterizada a 
infração ao artigo 243-G no 
preconceito direcionado ao 
goleiro. Por ter sido cessado 

quando foi requerido, enten-
do pela redução da pena de 
multa para R$ 5 mil devendo 
o clube fazer uma campanha 
educacional contra a homofo-
bia a ser divulgada antes dos 
jogos e no intervalo no telão 
do estádio, durante o Cam-
peonato Brasileiro, composta 
pelos principais jogadores do 
time", disse. "A campanha de-
verá ser comprovada nos au-
tos. Voto ainda para manter 
a multa de R$ 5 mil também 
pelo drone e arremesso de um 

copo, uma vez que não foi jun-
tado o boletim de ocorrência 
com a identificação do torce-
dor", explicou.

O voto acabou acompa-
nhado na íntegra pelos audi-
tores José Perdiz, Ivo Ama-
ral, Paulo Sérgio Feuz e pelo 
presidente Otávio Noronha. 
Único divergente, o auditor 
Sérgio Leal Martinez votou 
para absolver o Atlético-GO 
no artigo 213 e acompanhou 
os demais colegas na pena 
no artigo 243-G.

Não é nada comum um 
jogador de seleção de elite 
deixar sua nação fora das 
favoritas em uma Copa do 
Mundo. Na última quinta-
feira, o experiente meia ale-
mão Tony Kroos surpreen-
deu ao responder sobre qual 
é sua favorita à conquista no 
Catar. Sem pensar duas ve-
zes, apontou o Brasil como o 
principal candidato no fim 
do ano.

Em seu podcast, Simply 
Luppen, o campeão mun-
dial de 2014 foi direto na res-
posta. "O Brasil é meu favo-
rito. Está ganhando tudo no 
momento", afirmou o joga-
dor, que fez questão de res-
saltar o bom momento dos 
atletas de Tite que jogam ou 
jogaram com ele no Real Ma-
drid - Casemiro se transferiu 
recentemente ao Manchester 
United. "Há três ou quatro 
de nossos meninos que vejo 
todos os dias e acho que são 
muito bons", afirmou, sobre 
Vinícius Júnior, Rodrygo e 
Eder Militão. O volante se-
ria o quarto "menino."

Kroos foi um dos algo-
zes da seleção brasileira no 
fatídico 7 a 1 de 2014, quan-
do a seleção alemã calou o 
Mineirão com a impiedosa e 
até hoje dolorosa goleada so-
frida pelos comandados de 
Felipão. Na época, a seleção 
europeia estava em grande 
fase, diferentemente de ago-
ra, que passa por reformula-
ção, com a chegada de mui-
tos jovens, enquanto o time 
de Tite enfileira vitórias.

Há alguns dias, o técni-
co da Espanha, Luis Enri-
que, colocou o Brasil ao lado 
da Argentina como favori-
tos. Jornais da Europa vêm 
elogiando com frequência 
o futebol vistoso apresenta-
do pelo esquadrão verde e 
amarelo.

Ainda em seu podcast, 
Kroos aproveitou para dei-
xar claro que não pretende 
deixar o Real Madrid mes-
mo após ter recebido algu-
mas propostas. "Minha von-
tade é a de me aposentar 
defendendo as cores do Real 

Madrid", garantiu o jogador, 
ainda sem negociar a reno-
vação do contrato que está 
terminando.

Daniel Alves
Fora dos últimos amisto-

sos da seleção brasileira, o 
lateral-direito Daniel Alves 
viu sua presença na Copa do 
Mundo do Catar ser coloca-
da em xeque nesta quinta-
feira após o Pumas anunciar 
que ele sofreu uma lesão no 
ligamento colateral medial 
do joelho direito durante o 
treino. O jogador, contudo, 
desmentiu o clube mexicano 
ao dizer que tudo não passou 
de uma pancada.

Em boletim médico di-
vulgado para a torcida em 

suas redes sociais para in-
formar o motivo de o expe-
riente jogador de 38 anos não 
ter viajado para Juaréz, para 
compromisso da 17ª rodada 
da Liga MX, o Pumas postou 
que o jogador sofreu a lesão 
de ligamento no joelho.

A repercussão da lesão 
rapidamente se espalhou, 
com todo mundo deixando 
a participação do jogador no 
Catar praticamente descarta-
da - ainda não está garantido 
que Tite vá convocá-lo. Pro-
blemas físicos foram a justi-
ficativa para a não presença 
de Daniel Alves na França 
para amistosos contra Gana 
e Tunísia.

Assim que viu reporta-
gens falando sobre a possibi-

lidade de perder a Copa, o la-
teral direito usou seu Twitter 
para desmentir a informa-
ção do Pumas. “Vão zicar ou-
tro pelo amor de Deus! Meu 
amigo Diogo me acertou no 
treino e por precaução não 
viajei”, garantiu o jogador.

Daniel Alves, porém, 
não entrou mais em deta-
lhes sobre a pancada. Prefe-
riu interagir com posts de-
gustando comida saudável 
e falando sobre o Dia do Co-
ração. Atuar com frequência 
no Pumas, com destaque, se-
ria a resposta que Tite preci-
sa para definir se o levará ao 
Catar. Caso a lesão se confir-
me, o lateral direito crava sua 
aposentadoria defendendo 
as cores do país.
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Curtas
Ex-dirigente de El Salvador 
é condenado por suborno

Reynaldo Vásquez, ex-presidente da Federação 
Salvadorenha de Futebol, foi sentenciado a um ano 
e quatro meses de prisão por aceitar propinas e 
facilitar subornos no escândalo de corrupção que 
abalou a Fifa em 2015. O dirigente salvadorenho 
havia admitido, em agosto de 2021, que fez 
parte do escândalo de corrupção que abalou a 
entidade, O FifaGate virou alvo de investigação 
do FBI e dirigentes de muitos países acabaram 
presos naquele ano. Vásquez era um deles e foi 
condenado em 2017 a oito anos de prisão. Na 
última quinta-feira, em julgamento no Tribunal 
Federal do Brooklyn, a juíza Pamela Chen disse 
que Vasquez não recebeu muito dinheiro com os 
subornos, mas o caso ainda é "trágico" pelo fato de 
os fundos terem sidos desviados de programas de 
futebol juvenil ou para mulheres em El Salvador.

Bruno Henrique passa por 
uma nova cirurgia no joelho

Três meses após ter sido submetido a cirurgia 
de reconstrução dos ligamentos do joelho direito, 
o atacante Bruno Henrique ficou sabendo que 
terá de passar por novo procedimento no local,  
para ganhar mais ‘flexibilidade.’O clube carioca 
informou que a intervenção não modificará o 
prazo de recuperação do jogador, estipulado em 
junho entre 10 e 12 meses. O tratamento seguirá 
normalmente no CT Ninho do Urubu e o retorno 
está previsto para o segundo semestre de 2023.“O 
clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta 
Bruno Henrique passará por uma artroscopia para 
retirada de fibrose cicatricial no joelho direito”, 
anunciou o Flamengo. O médico garantiu que a 
recuperação vem sendo boa e o novo procedimento 
será apenas um “adicional” para evitar sequelas.

Ferraris dominam 2o treino 
para o GP de Singapura

A Ferrari assumiu o protagonismo no 
primeiro dia de atividades do GP de Cingapura 
de Fórmula 1. Após apresentar performance 
discreta no primeiro treino livre, ontem, o time 
italiano dominou a segunda sessão, com o 
espanhol Carlos Sainz Jr. na liderança, mas 
seguido de perto pelo companheiro de equipe, 
o monegasco Charles Leclerc. Com o tempo de 
1min42s587 no traçado de rua do Circuito de 
Marina Bay, Sainz derrubou em mais de meio 
segundo a melhor marca do primeiro treino do 
dia, quando o inglês Lewis Hamilton foi o mais 
veloz, com 1min43s033. Leclerc, terceiro mais 
rápido na sessão de abertura, anotou o segundo 
tempo, com 1min42s795. O piloto de Mônaco 
teve bom desempenho apesar das dificuldades 
enfrentadas ao longo desta sexta-feira.

Brasil conhece ordem dos
jogos na Copa América

A Seleção Brasileira de Futebol de Cegos 
conheceu a ordem dos seus jogos pela Copa América 
2022, torneio que será realizado entre os dias 23 e 28 
de outubro, em Córdoba, na Argentina. A estreia dos 
atuais campeões será contra o México, no dia 23, às 
18h (horário de Brasília). Além de detentor do título, o 
Brasil é também o maior ganhador da história, com 
seis das nove taças já disputadas. Fora brasileiros e 
mexicanos, participarão da competição Argentina, 
Chile, Colômbia e Peru.

A Copa América distribuirá quatro vagas para os 
Jogos Parapan-Americanos de 2023, em Santiago, 
no Chile, além de garantir ao campeão lugar na 
Copa do Mundo de 2023, que será disputada em 
Birmingham, na Inglaterra – e para a qual o Brasil 
já está classificado graças ao título do Grand Prix 
da IBSA, conquistado em agosto, no México. Neste 
ano, a equipe treinada pela comissão técnica de 
Fábio Vasconcelos ganhou também a Copa Tango, 
o Desafio das Américas e o Grand Prix da França. O 
sistema de disputa é de todos contra todos na fase 
classificatória, ou seja, cada país entra em campo 
cinco vezes. Os dois times que somarem mais pontos 
fazem a final, no dia 28, às 18h, enquanto terceiro e 
quarto colocados disputam o bronze.

Jogador do Real Madrid diz que a seleção brasileira vive um bom momento e certamente irá brigar pelo título

Toni Kross vê Brasil favorito no Catar
copa do mundo

Agência Estado

STJD obriga Atlético-GO a fazer campanha
contra a homofobia

Agência Estado

O goleiro Tadeu, do Goiás, foi alvo de gritos homofóbicos
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O jogador alemão avalia a seleção de Tite como muito forte para brigar pelo título na Copa do Mundo
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O Pedro Velho era um lugarejo do Cariri 
paraibano que data do século 18. A mais 
antiga referência documental do lugar que 

temos notícia é de 1756. Nunca chegou a ser vila, 
nem tampouco cidade, sempre foi uma bucólica 
povoação à margem do Rio Paraíba, mas desde 
o século 19 já tinha tanto destaque quanto outras 
localidades próximas, como Natuba, Pirauá, 
Salgado de São Félix, Umbuzeiro e Aroeiras. O 
antigo Pedro Velho foi berço de muitas famílias 
antigas: os Cosme de Brito, os Bernardo Frasão, os 
Alves do Egito, os Firmino Normando, os Dias Correia 
de Araújo, os Jerônimo de Moura, entre outras.

Entretanto, como a lendária Atlântida, de um dia 
para o outro essa povoação secular foi engolida 
pelas águas e, desde então, estagnou no tempo, 
transformando-se em escombros fantasmas 
subaquáticos.

Essa trágica saga começou no ano de 2002, 
quando o Governo do Estado mandou erguer uma 
grande barragem nas ombreiras da Serra de Acauã, 
um pouco mais abaixo do lugarejo, e, devido essa 
construção, a povoação foi desapropriada para 
servir de leito do açude que se formaria ali, mas 
para não desamparar os moradores foi erguida 
uma vila de casas pré-moldadas na parte superior 
do vale para transferir as famílias da área que seria 
inundada. A barragem de Acauã foi sendo erguida, 
entretanto, num desses lapsos de insanidade movido 
pelo amor à terra, à população do Pedro Velho 
resistiu à mudança. Não sabemos o que pensavam, 
talvez esperassem que a imensa barragem ruísse 
ao som das trombetas da fé, como ocorrera em 
Jericó, e se mantiveram ali imaginando que o céu se 
recusaria a mandar chuvas para expulsá-los.

Sem que nenhum beato apocalíptico viesse 
anunciar, dois anos depois o povo do Pedro Velho viu 
um inverno rigoroso botar cheia no Rio Paraíba, que, 
obstaculizado pela barragem, começou a ocupar o 
vale. As ruas da povoação foram sendo rapidamente 
inundadas, as pessoas saíam de suas casas às 
pressas, salvando apenas o que era possível 
salvar e, em pouco tempo, casas, escolas, igreja, 
matadouro, praças e até o cemitério da povoação foi 
encoberto, com suas sepulturas e cadáveres.

Passados mais de uma década submersa, 
devido uma estiagem prolongada, em 2015 o açude 
baixou suas águas consideravelmente e a povoação 
emergiu. Nesse ano, aproveitei a ocasião para ver se 
achava o túmulo de meu bisavô, Francisco Cosme de 
Brito, que morreu tuberculoso em 1918 e ali estava 
sepulto desde então. Andei pelo chão tórrido e 
rachado da povoação novamente emersa. Em meio 
aqueles entulhos do passado não se via vivalma 
e, como um sobrevivente de guerra, caminhei por 
entre os escombros, fachadas no chão, calangos 
inspecionando as ruínas, caules de coqueiros sem 
a copa, dobradiças de portas, armadores de redes 
enferrujados, garrafas quebradas, cacos de potes, 
tigelas, tijolos e telhas fragmentados entre as trufas 
do alecrim-do-mato. Tudo ali, entre carcaças de 
caramujos e sinais de lodo endurecido, era o reflexo 
triste do esquecimento.

Com pouco caminhar, cheguei ao cemitério 
do lugar, que esteve inundado também com 
seus corpos e tudo, e, depois de vaguear por 
entre os túmulos em formas de caieira, modelo 
arquitetônico-tumular típico do século 19, constatei 
que nenhum dos jazigos tinha placa indicativa de 
seus mortos, era um campo santo de anônimos. 
Então sentei desapontado sobre o frontispício de 
um mausoléu ostentoso, o maior dali. O silêncio era 
absoluto e mórbido, tudo inspirava respeito, só o 
vento entoava breves melodias ondulantes, como 
que vociferando o silêncio dos mortos. Afagando 
a alvenaria do mausoléu em que estava sentado, 
tive a certeza de que aqueles escombros sepulcrais 
eram os últimos testemunhos da epopeia das velhas 
famílias que colonizaram aquele ermo Sertão, um 
Sertão que um dia virou mar.

Vanderley de 
   Brito

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Cemitério submerso

Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto Histórico 

de Campina Grande (IHCG)

Na década de 1940, o paraibano de Cajazeiras lançou, em programa de rádio, o sanfoneiro Luiz Gonzaga

Três décadas sem Zé do Norte
CANCIONEIRO POPULAR

O músico paraibano Alfredo Ri-
cardo do Nascimento, mais conheci-
do como Zé do Norte, nasceu em Caja-
zeiras, no dia 18 de dezembro de 1908. 
Amanhã será os 30 anos de sua morte, 
ocorrida aos seus 83 anos, no Rio de Ja-
neiro, no dia 2 de outubro de 1992.

Quando menino, órfão de pai e mãe, 
Alfredo Ricardo teve uma infância mui-
to pobre. Trabalhou na enxada, apa-
nhou algodão, conduziu tropas de bur-
ro. Gostava de cantar desde a infância, 
mas sem imaginar que isso pudesse ser 
meio de vida.

Em 1921, foi para Fortaleza e alistou-
se no Exército, indo servir no Rio de Ja-
neiro. Convidado, atuou em programa 
de rádio, obtendo grande sucesso com 
uma embolada de sua autoria. Acabou 
sendo levado para a Rádio Tupi onde 
cantou adotando o pseudônimo de Zé 
do Norte, em 1940.

Em 1941 ele foi para a Rádio Trans-
missora Brasileira (atual Rádio Globo) e 
participou de programas, como ‘Desli-
gue, Faz Favor’ e ‘Hora Sertaneja’. Pas-
sou depois para as Rádios Fluminense, 
Clube do Brasil e Guanabara, atuando 
como animador, organizador, cantor e 
declamador. Nesse tempo, Zé do Norte 
lançou em programa de rádio o sanfo-
neiro pernambucano Luiz Gonzaga, o 
futuro “Rei do Baião”.

Zé do Norte publicou o livro ‘Brasil 
Sertanejo’, em 1948, e cinco anos depois 
atuou como consultor do linguajar nor-
tista e compositor no filme ‘O Cangacei-
ro’, de Lima Barreto (1953). Sua gravação 
de ‘Mulher Rendeira’ (atribuída a Vir-

gulino Ferreira, o Lampião) ficou mun-
dialmente conhecida após ser incluída 
no filme de Barreto.

Entre suas mais de uma centena de 
composições, a segunda mais famosa é 
‘Sôdade, Meu Bem, Sôdade’ (1953), re-
gravada por vários intérpretes, como 
Nana Caymmi, Pena Branca e Xavan-
tinho, Socorro Lira, Marcus Lucenna, 
Xangai e Maria Bethânia. Suas músi-
cas foram interpretadas por uma gama 
variada de artistas, incluindo Raul Sei-
xas (ele gravou uma bela versão de ‘Lua 
Bonita’, no disco ‘A Pedra do Gênesis’, 
de 1988), Caetano Veloso (ele inseriu a 
música ‘Sôdade, Meu Bem, Sôdade’, no 
disco ‘Transa’, de 1972, ao longo da exe-
cução de sua música ‘It’s a Long Way’, 
muito embora não tenha dado os devi-
dos créditos ao autor), Geraldo Azeve-
do (‘Meu Pião’) e Joan Baez.

Pelas mãos de uma escritora e jor-
nalista renomada, a cearense Rachel de 
Queiroz, Zé do Norte foi indicado para a 
equipe da produção cinematográfica de 
‘O Cangaceiro’, como consultor de pro-
sódia sertaneja. Terminou sendo o “au-
tor” da trilha sonora, que incluiu o clás-
sico ‘Mulher Rendeira’. O sucesso da fita 
em Cannes elevou Zé do Norte ao Olim-
po do cancioneiro popular nacional.

Existem controvérsias sobre a sua 
autoria de ‘Mulher Rendeira’. Diz-se 
que a canção já era cantada nos sertões 
nordestinos antes de Zé do Norte che-
gar ao Rio de Janeiro, nos anos de 1940. 
Há quem diga que seu autor é Virguli-
no Ferreira da Silva, o temido cangacei-
ro Lampião. Mas é mais provável que 
tenha sido adaptada e recebido acrés-
cimos ao longo do tempo.

E não é de todo improvável que al-
gumas estrofes tenham sido de fato 
criadas pelo talentoso Zé do Norte. O 
jornalista José Neumanne Pinto, tam-
bém paraibano, segundo a Wikipédia 
– Enciclopédia Livre, afirma que, em-
bora genial, Ze do Norte se apropriara 
de canções tradicionais cantadas pela 
mãe dele. José Nêumanne Pinto Diz: 
“Fui grande amigo de Zé do Norte. To-
mava chope com ele no Bar Brasil, um 
restaurante alemão na Lapa. Os compa-
nheiros de copo eram Zé Ramalho e o 
xilogravador Ciro de Uiraúna. E já tive 
oportunidade de esclarecer a Socorro 
Lira, minha querida Joan Baez de Brejo 
do Cruz, que o genial malandro Alfre-
do Ricardo do Nascimento nunca com-
pôs nenhuma música. Apenas adotou 
como suas canções cantadas pela mãe 
no Sertão do Rio do Peixe, de onde vie-
mos para o Sudeste ele e eu”.

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“A imortalidade continuará 

sendo o inalcançável para a 
humanidade, enquanto vida 

física. O homem é considerado 
imortal na vida espiritual ou 

na memória do povo.”Rui Leitão
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Cláudio Stadnik
28/9/2022 – Aos 51 anos, em Porto 
Alegre (RS), em decorrência de 
problemas cardíacos. Médico 
infectologista que integrou o comitê 
para enfrentamento da covid-19 
mantido pela Ulbra durante toda a 
pandemia. Tornou-se referência nacional no trabalho 
de pesquisa e prevenção contra a doença, sendo 
requisitado como fonte de informação de diversos 
veículos de comunicação durante toda a crise 
sanitária. Era formado em Medicina pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1993).

Foto: Divulgação

Mortes na História
686 — Temmu, imperador japonês
1404 — Papa Bonifácio IX
1972 — Dom Felipe Benito Conduru Pacheco, 
bispo católico (PB)
1995 — Ibrahim Sued, jornalista, apresentador 
de televisão, crítico e colunista social brasileiro
2012 — Eric Hobsbawm, 
historiador e escritor anglo-egípcio
2013 — Giuliano Gemma, ator italiano
2018 — Charles Aznavour, 
cantor e compositor francês

Severino Ramos da Silva
28/9/2022 – Aos 57 anos, em 
Cabedelo, na Região Metropolitana 
de João Pessoa, vítima de acidente 
de trânsito. Catador de material 
reciclável morreu atropelado por um 
caminhão no Km-15 da BR-230.

Foto: TV Cabo Branco

Clenildo Gomes Rodrigues (Pepel)
28/9/2022 – Aos 23 anos, em 
Juru (PB), vítima de homicídio. 
Morto a tiros por dois homens 
que invadiram a casa onde se 
encontrava a vítima. A polícia 
permanece investigando o caso.

Foto: TV Cabo Branco

João de Aquino Monteiro
28/9/2022 – Aos 77 anos, vítima 
de parada cardíaca sofrida em 
decorrência de complicações de 
pneumonia. Nascido em 23 de julho 
de 1945, é considerado como um 
dos grandes violonistas da música brasileira. Era 
primo de Baden Powell (1937-2000) e foi também 
compositor, arranjador e produtor musical, tendo 
dado forma, por exemplo, ao álbum ‘Axé! Gente 
amiga do samba’ (1978), obra-prima do bamba 
Candeia (1935-1978).

Foto: Facebook

Vicente Rios
28/9/2022 – Aos 68 anos, em 
Goiânia (GO), de câncer. Um dos 
cinegrafistas que mais documentou 
de perto a Amazônia e os povos 
indígenas nos últimos cinquenta 
anos. O documentarista era natural de Guapó 
(GO). Entre seus filmes premiados em todo mundo 
está o clássico ‘Chico Mendes Vive’, que mostra 
o trabalho do sindicalista e ativista brasileiro na 
luta a favor dos seringueiros da Bacia Amazônica. 
Trabalhava no Instituto Goiano de Pré-História e 
Antropologia (IGPA), da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás, na catalogação e classificação 
de milhares de filmes.

Foto: Facebook

No QR Code, Zé do Norte 
interpreta a melodia de domínio 

público, com seu arranjo, 
‘Mulher Rendeira’
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Ato do presidente russo corresponde à maior apropriação de parte de um país por outro desde a 2a Guerra

Putin assina anexação de províncias
da ucrânia

Agência Estado

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, assinou de-
cretos reconhecendo a ane-
xação das províncias ao les-
te e ao sul da Ucrânia como 
partes do território russo, 
ontem, em cerimônia rea-
lizada em Moscou. Com a 
anexação, que corresponde 
à maior apropriação de par-
te de um país por outro des-
de a 2a Guerra, Putin abre 
caminho para manobras mi-
litares mais intensas no con-
flito do Leste Europeu sob a 
justificativa de defesa do ter-
ritório russo - o que autoriza-
ria o uso de armas nucleares, 
segundo a doutrina atômi-
ca russa.

“A escolha das pessoas 
em Donetsk, Luhansk, Zapo-
rizhzhia e Kherson não será 
discutida, ela já foi feita e a 
Rússia não vai traí-la”, disse 
Putin à cúpula política reu-
nida no Georgievski Hall, no 
Kremlin. “Essa é a vontade 
de milhões de pessoas. Esse 
é seu direito, seu direito ina-
lienável”, afirmou em outro 
trecho do pronunciamento.

O presidente russo afir-
mou que o reconhecimento 
das regiões por Moscou é ir-
reversível e que os habitan-
tes delas se tornaram cida-
dãos russos “para sempre”, 
prometendo utilizar “de to-
dos os meios para proteger a 
integridade territorial russa. 
“Nós vamos proteger nos-
sa terra com todos os meios 
que tivermos para prover 
uma vida segura para o nos-
so povo. Essa é uma grande 
missão de libertação do nos-
so povo”, acrescentou.

Os decretos são parte de 
um processo orquestrado 
para fornecer um verniz de 
legalidade para a anexação 
das quatro províncias após 
os contestados referendos 
entre a semana passada e 
o começo desta semana. Os 
pleitos foram marcados por 
denúncias de fraude e coa-
ção, e sem a presença de mi-
lhões de pessoas que deixa-
ram suas casas ao fugir da 
frente de conflito. Autorida-
des ocidentais anunciaram 
antecipadamente que não 
vão reconhecer a anexação.

Rejeição
Em um comunicado di-

vulgado pelo Conselho Eu-
ropeu, líderes dos 27 países 
da União Europeia rejeita-
ram e condenaram “de for-

Um homem-bomba matou 
pelo menos 19 pessoas ontem 
ao detonar um explosivo em 
um centro educacional em 
Cabul, no Afeganistão. A in-
formação foi divulgada pelo 
porta-voz da polícia, Khalid 
Zadran. Outras 27 ficaram 
feridas. A explosão ocorreu 
em uma escola na região de 

Dasht-e-Barchi, onde residem 
principalmente membros da 
comunidade Hazara, infor-
mou a mídia local.

“Os alunos estavam se 
preparando para um exame 
quando um homem-bomba 
atingiu a escola. Infelizmen-
te, 19 pessoas foram martiri-
zadas e outras 27 ficaram feri-
das”, disse Zadran. 

Vídeos compartilhados nas 
redes sociais mostraram o ce-

nário de destruição minutos 
após a explosão.

Até o momento, nenhuma 
formação ou grupo terroris-
ta reivindicou a responsabi-
lidade por esses ataques, em-
bora o grupo jihadista Estado 
Islâmico (EI) - o principal ri-
val do Talibã desde a tomada 
do Afeganistão em agosto de 
2021 - tenha tradicionalmente 
essa minoria na mira.

O EI considera os xiitas 

apóstatas - pessoas que re-
nunciam ou renegam uma 
crença ou religião da qual fa-
ziam parte - e realizou vários 
ataques contra eles, especial-
mente visando locais de cul-
to, como mesquitas.

Em 10 de setembro, pelo 
menos cinco pessoas ficaram 
feridas em duas explosões em 
Dasht-e-Barchi, enquanto o EI 
reivindicou a responsabilida-
de por um ataque com explo-

sivos em uma mesquita xii-
ta em 21 de abril, no qual 33 
pessoas morreram e outras 
43 ficaram feridas durante o 
Ramadã.

Naquela mesma semana, 
outras seis pessoas morreram 
e 15 ficaram feridas após um 
ataque com explosivos em vá-
rios centros educacionais da 
minoria xiita Hazara no oes-
te de Cabul.

Desde que chegou ao po-

der, o Talibã lançou várias 
operações contra o EI em vá-
rias partes do país, com o in-
tuito de mostrar que seu re-
torno também significou o 
fim da violência. 

A garantia de segurança 
e controle do jihadismo foi 
uma das grandes demandas 
do Talibã nos territórios sob 
seu controle durante a guer-
ra com o governo deposto e as 
forças internacionais.

Atentado com homem-bomba deixa ao menos 19 mortos em escola
no afeganistão

Agência Estado

ma inequívoca” a “anexação 
ilegal”, que consideram uma 
“violação flagrante” dos di-
reitos da Ucrânia. “Não re-
conhecemos e nunca reco-
nheceremos os referendos 
ilegais que a Rússia criou 
como pretexto para esta nova 
violação da independência, 
soberania e integridade ter-
ritorial da Ucrânia”, diz o 
texto. O comunicado tam-
bém afirma que “as amea-
ças nucleares formuladas 
pelo Kremlin (...) não que-
brarão nossa determinação” 
de apoiar a Ucrânia.

Putin também fez refe-
rências ao Ocidente em seu 
discurso, e afirmou que as 
elites desse grupo de países 
são “o inimigo” que está ten-
tando destruir a Rússia. Eles 
“querem nos ver como uma 
colônia”, disse Putin. “É ex-
tremamente importante para 
eles que todos os países de-
sistam de sua soberania em 
favor dos Estados Unidos.”

Pouco antes da cerimônia, 
o porta-voz do Kremlin, Dmi-
tri Peskov, afirmou que a Rús-
sia ainda precisa “esclarecer” 
se vai anexar a totalidade das 
regiões ucranianas de Kher-
son e Zaporizhzhia ou ape-
nas as partes que ocupa. Se-
gundo o ISW (sigla em inglês 
para Instituto para o Estudo 
da Guerra), a Rússia contro-
la 72% da região de Zapori-
zhzhia e 88% de Kherson.

As regiões de Donetsk e 
Luhansk serão anexadas em 
sua totalidade, depois que 
Moscou reconheceu a sobe-
rania dos regimes separatis-
tas pró-Rússia em fevereiro, 
pouco antes da ofensiva na 
Ucrânia. Somadas, as pro-
víncias reivindicadas pela 
Rússia correspondem a 15% 
do território ucraniano, com 
uma área comparável ao ta-
manho de Portugal e ao Esta-
do de Santa Catarina.

“A escolha das 
pessoas em 
Donetsk, Luhansk, 
Zaporizhzhia e 
Kherson não será 
discutida, ela já foi 
feita e a Rússia não 
vai traí-la

Vladimir Putin

n 

A ação ocorre 
pouco tempo 
depois do 
Kremlin 
oficializar 
a anexação 
de quatro 
províncias 
no leste da 
Ucrânia

O Departamento do Te-
souro dos Estados Unidos 
adicionou mais autorida-
des da Rússia a sua lista de 
indivíduos sob sanções on-
tem. Entre elas, está a presi-
dente do Banco Central da 
Rússia, Elvira Nabiullina. 
A primeira-vice-presidente 
do BC russo, Olga Skorobo-
gatova, também foi incluída 
nas sanções

A ação ocorre pouco tem-
po depois do Kremlin oficia-
lizar a anexação de quatro 
províncias no leste da Ucrâ-
nia, após assinatura de do-
cumentos pelo presidente 

Vladimir Putin. Referendos 
realizados nas regiões ucra-
nianas deram ao governo 
russo base legal para reali-
zar as anexações, na visão do 
Kremlin, embora diversos 
órgãos multilaterais e auto-
ridades da diplomacia inter-
nacional ressaltem a ilegali-
dade do processo.

Entre eles, o presidente 
dos EUA, Joe Biden, conde-
nou a anexação e afirmou 
que ela viola leis interna-
cionais e a Carta das Na-
ções Unidas. “Essas ações 
não têm legitimidade. Insto 
todos os membros da comu-
nidade internacional a rejei-
tarem as tentativas ilegais da 
Rússia de anexação e ficarem 
ao lado do povo da Ucrânia 

EUA impõe sanções a mais autoridades russas

Punição
Segundo comunicado 

do Tesouro americano, 
as medidas têm como 
objetivo punir pessoas 
que “apoiam o setor de 

Defesa” russo

o tempo que for necessário”, 
acrescentou o mandatário, 
em comunicado divulgado 
ontem pela Casa Branca.

Segundo comunicado do 
Tesouro americano, as medi-
das têm como objetivo punir 
pessoas que “apoiam o setor 
de Defesa” russo. “Não va-
mos assistir enquanto Pu-
tin fraudulentamente tenta 
anexar partes da Ucrânia. 
O Departamento do Tesou-
ro e o governo dos EUA es-
tão tomando medidas abran-
gentes hoje para enfraquecer 
ainda mais o já degradado 
complexo industrial militar 
da Rússia e minar sua capa-
cidade de travar sua guerra 
ilegal”, disse a secretária Ja-
net Yellen.

O G-7 divulgou ontem co-
municado no qual os minis-
tros de Relações Exteriores 
do grupo condenam, “por 
unanimidade e nos termos 
mais fortes possíveis” a ane-
xação das regiões ucranianas 
de Donetsk, Luhansk, Kher-
son e Zaporizhia pela Rússia, 
destacando a “continuadas 
violações da soberania, inte-

gridade territorial e indepen-
dência da Ucrânia”.

Segundo o G-7, a ação 
marca “um novo ponto bai-
xo no flagrante desrespeito 
da Rússia pelo direito inter-
nacional”. “Nunca reconhe-
ceremos essas anexações 
ostensivas, nem os falsos ‘re-
ferendos’ conduzidos sob a 
mira de armas”, destacaram 
os ministros no comunicado.

“Reiteramos nosso ape-
lo a todos os países para que 
condenem inequivocamente 
a guerra de agressão da Rús-

sia e as tentativas de apreen-
são territorial. Apelamos a 
toda a comunidade interna-
cional para rejeitar o expan-
sionismo brutal da Rússia, 
seus esforços para negar a 
existência da Ucrânia como 
um Estado independente e 
sua flagrante violação das 
normas internacionais que 
garantem a paz, a seguran-
ça e a integridade territorial 
e a soberania de todos os Es-
tados do mundo”.

De acordo com o G-7, 
mais medidas econômicas 

serão adotadas para pres-
sionar a Rússia. Os EUA já 
anunciaram ontem sanções 
a mais autoridades, incluin-
do a a presidente do Banco 
Central da Rússia, Elvira Na-
biullina.

O grupo demanda que a 
Rússia encerre imediatamente 
a guerra, retire completamen-
te suas tropas e equipamentos 
militares da Ucrânia e respeite a 
independência, soberania e in-
tegridade territorial da Ucrânia 
dentro de suas fronteiras inter-
nacionalmente reconhecidas.

G-7 condena ação do presidente da Rússia
Francine De Lorenzo e  
Letícia Simionato 

Agência Estado

Para o presidente dos EUA, Joe Biden, a anexação viola leis internacionais e a Carta das Nações Unidas

Foto: Fotos Públicas

Gabriel Caldeira 

Agência Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um veículo Tipo Van para transporte de pacientes (trecho Alcantil – 
Campina Grande), destinado para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Alcantil – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00043/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Alcantil: 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 06006.10.122.1008.2020 – 
DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 3.3.90.36.00.00 OUTROS 
SERV.DE TERC.PESSOA FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA 
FONTE 500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00165/2022 - 27.09.22 - SERGIO JOÃO ARAÚJO - R$ 
16.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 13 de Outubro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos 
serviços e fornecimento de refeições para membros das equipes de Profissionais composta 
por “Médico, Dentista, Enfermeiro e outros” da Secretaria Municipal de Saúde prestadores 
de serviços en “UBS” – (Unidades Básica de Saúde) instaladas em Comunidade Rurais e 
Distritos do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; 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) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 30 de Setembro de 2022
GESSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Construção da primeira Etapa da Ponte que liga as comunidades Barra III á 

Unha de Gato – Zona Rural do município de Assunção/PB através do Convênio n.º 032/2022 
firmado entre a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e a Prefeitura 
Municipal de Assunção. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - Valor: R$ 590.614,67. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - As-
sunção - 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, 29 de Setembro de 2022
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP PP016/2022
Aos 29 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Prefeitura Municipal de Assunção, 

nos termos da Lei Federal nº 10.520/2022 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei 
Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 005/2015, e Decreto Federal nº 7.892/2013 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00016/2022 que 
objetiva o registro de preços para: contratação de empresa especializada no fornecimento 
parcelado de material elétrico; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão integrante 
da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº 
01.612.635/0001-02 e ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI. CNPJ: 
00.226.324/0001-42. Item(s): 19 - 49 - 51 - 57 - 58 - 60 - 73 - 80. Valor: R$ 18.519,40; GUSTAVO 
XAVIER GARCEZ. CNPJ: 26.303.607/0001-34. Item(s): 15 - 16 - 70 - 77. Valor: R$ 32.245,00; 
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 40.351.078/0001-75. Item(s): 2 - 4 - 12 - 13 
- 14 - 18 - 48 - 59 - 61 - 67 - 69 - 78 - 82. Valor: R$ 47.045,00. MARIA APARECIDA RAMOS 
MARTINS. CNPJ: 40.063.262/0001-10. Item(s): 1-3-5-6-7-8-9-10-11-17-20-21- 22-23-24-25-26-
27-28-29-31-32-33-34-35-36-38-39-41-47-52-53-54-55-56-65-68-71-72-79-81-83-84. Valor: R$ 
73.234,60. REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU – ELETROSERV COM. E SERV. ELE; CNPJ: 
11.966.359/0001-34. Item(s): 30 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 50 - 62 - 63 - 64 - 66 - 74 - 75 
- 76. Valor: R$ 29.600,00. Total: R$ 200.644,00.

Assunção - PB, 29 de Setembro de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
2ª CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção e 

execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano, Município da Baía da 
Traição-PB. O Presidente da CPL convoca o comparecimento da empresa: R F SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI, CNPJ n.° 29.878.872/0001-39, para proceder início dos serviços, 
conforme os termos do contrato firmado, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, ficando a con-
tratada ciente que o não comparecimento implicará nas seguintes penalidades previstas nos Arts. 
86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Baia de Traição - PB, 30 de setembro de 2022

MARINHO GERMANO DA SILVA NETO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALBERTO JORGE DE 
ANDRADE LIMA VIANA FILHO - R$ 107.670,00; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - 
R$ 124.840,00.

Baia da Traição - PB, 30 de Setembro de 2022
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA; 
ADJUDICO o seu objeto a: ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO - R$ 107.670,00; 
NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 124.840,00.

Baia da Traição - PB, 30 de Setembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00021/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS 

DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. NOTIFICA-
ÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de 
Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
Alberto Jorge de Andrade Lima Viana Filho - CNPJ 29.002.880/0001-17. Nuzia Leila Dutra 
da Silva Dantas - CNPJ 03.829.590/0001-58. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Dom 
Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 99156-0205.

Baia da Traição - PB, 30 de Setembro de 2022
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 11:00 horas do dia 18 de 
outubro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO 
DISTRITO DE RIACHO FUNDO EM BARRA DE SÃO MIGUEL – PB. Recursos: operação n° 
1080761-67 Siconv n° 923420. 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 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 30 de setembro de 2022
JOELSON SILVA LIMA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, 
ELETRODOMÉSTICOS, MATERIAL DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DIVERSOS DESCRITOS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 17 de 
Outubro 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.belem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Belém - PB, 30 de Setembro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00034/2022
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 DV00034/2022, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓ-
GICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - R$ 25.470,00.

Belém - PB, 30 de Setembro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E PRAZO PARA CONTRARRAZÕES
TOMADA DE PREÇOS N° 00003/2022 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0083/2022 – PMBV
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, ATRAVÉS DA CPL, COMUNICA AOS 

PARTICIPANTES DA TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022 – PMBV, QUE NA DATA DE 
27/09/2022, A EMPRESA CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 09.913.177/0001-53, 
E NA DATA DO DIA 30/09/2022, A EMPRESA EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
02.750.635/0001-31 INTERPÔS RECURSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA DECISÃO QUE 
A DECLAROU INABILITADA DO CERTAME. A CPL COMUNICA QUE FICA ABERTO O PRAZO 
LEGAL PARA CONTRARRAZÕES A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO. MAIS INFORMA-
ÇÕES PODERÃO SER OBTIDAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE BOA VENTURA OU POR E-MAIL (licitacaopmboaventura2@gmail.com), A PARTIR 
DA PUBLICAÇÃO DESTE AVISO. 

BOA VENTURA - PB, 30 DE SETEMBRO DE 2022. 
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PRESIDENTE DA CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pc 

General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE. Abertura da sessão pública: 
08:30 horas do dia 14/10/2022. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente 
através do telefone (83) 3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES 
CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiras17@hotmail.
com das 09h00min às 12h00min.

Cabaceiras - PB, 30/09/2022.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Pc General José Pessoa, SN - Centro - Cabaceiras - PB, às 10:00 horas do dia 21/10/2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO COM 
BANHEIROS E VESTIÁRIO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB, CONFORME TERMO 
DE CONVÊNIO Nº 304/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO 
DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, E A PREFEITURA DE CABACEIRAS. As 
empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 
3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural 
de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiras17@hotmail.com das 
09h00min às 12h00min.

Cabaceiras - PB, 30/09/2022.
JOSÉ ALEXANDRE FILHO
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - FT

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.083/2022/FT/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 in-
comensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.083/2022/FT/
PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: 
JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA – CNPJ: 11.839.655/0001-74, no valor de R$17.598,00 
(DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) para PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
AR CONDICIONADOS EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta 
da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 11.334.1006.2149  Elemento da Despesa: 
3390.39. Fonte de Recursos: 17490000.

Campina Grande, 29 de Setembro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - FT

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.145/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.145/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE /FT/PMCG E JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA OBJETO 
CONTRATUAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICI-
PAL DE CAMPINA GRANDE. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.083/2022/
CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
11.334.1006.2149 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 17490000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA. VALOR GLO-
BAL: R$ 17.598,00 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS). DATA DE 
ASSINATURA: 29/09/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - FT

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.083/2022/FT/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 in-
comensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.083/2022/FT/
PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: 
JOSÉ LUCIANO VIEIRA DA COSTA – CNPJ: 11.839.655/0001-74, no valor de R$17.598,00 
(DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS) para PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
AR CONDICIONADOS EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE 
embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta 
da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 11.334.1006.2149  Elemento da Despesa: 
3390.39. Fonte de Recursos: 17490000.

Campina Grande, 29 de Setembro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - FT

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.080/2022/FT/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 2.05.080/2022/FT/PMCG, 
praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: UNIQUE 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA – CNPJ: 44.542.309/0001-89, no 
valor de R$12.405,75 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO 
CENTAVOS) para AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO E DE PROCESSAMEN-
TO DE DADOS EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, embasada 
no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 11.334.1006.2149  Elemento da Despesa: 3390.30. 
Fonte de Recursos: 17490000.

Campina Grande, 15 de Setembro de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.081/2022/CSL/SEMAS/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 pela lei complementar do 
município nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato 
de Dispensa nº 2.05.081/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas 
à contratação com a pessoa física: SANDRO LOPES DO NASCIMENTO, para CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA FÍSICA PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 
8.666/93, no valor total de R$ 14.095,00 (QUATORZE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.243.1018.2125/ 
08.244.1018.2128/ 08.244.1019.2132/ 08.243.1019.2135.Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte 
de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 29 de Setembro 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 2.05.136/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.136/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E SANDRO LOPES DO 
NASCIMENTO. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CO-
LOCAÇÃO DE VIDRO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2022. FUNDAMENTAÇÃO: 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.081/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2128/ 08.244.1019.2132/ 
08.243.1019.2135. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-36. FONTE DE RECURSOS: 15001000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E SANDRO LOPES DO NASCIMENTO. VALOR 
GLOBAL: R$ 14.095,00 (QUATORZE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS). DATA DE ASSI-
NATURA: 29/09/2022.

VALKER NEVES SALES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE - FT

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.135/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.135/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE /FT/PMCG E UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE AR-
TIGOS DO VESTUARIO LTDA OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, 
ELETRÔNICO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.080/2022/
CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
11.334.1006.2149 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 17490000. 
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA. VALOR GLOBAL: 
R$ 12.405,75 (DOZE MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). 
DATA DE ASSINATURA: 15/09/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de 
Outubro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 13 de Outubro 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br;  https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 30 de Setembro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE RATIFICAÇÃO
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de 

suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 00010/2022, acolho o Parecer Jurídico exarado para este processo e em cumprimento 
aos termos do artigo 24, caput, e inc. XIII, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, RA-
TIFICO e ADJUDICO o objeto: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA E SEM FINS 
LUCRATIVOS, INCUMBIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINO OU DO 
DESENVOLVIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONDE/PB, em favor 
de: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, CNPJ: 12.671.814/0001-37, pelo valor 
de R$ 58.024,24 (CINQUENTA E OITO MIL, VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO 
CENTAVOS), possuindo vigência contratual: DE 28/07/2022 À 28/07/2024 e em consequência, 
fica convocada a proponente ara assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 
64, caput, do citado diploma legal.

Conde- PB, 28 de Julho de 2022.
LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE
* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00012/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA E SEM FINS LUCRATIVOS, INCUM-

BIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO, PARA 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE 
PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONDE/PB

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00010/2022
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CONDE: 10.100 – 

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE; 3.3.90 – APLICAÇÕES DIRETAS – DESPESAS CORRESTES; 
3.3.90.39  – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

VIGÊNCIA: DE 28/07/2022 À 28/07/2024
VALOR: R$ 58.024,24 (CINQUENTA E OITO MIL, VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E QUA-

TRO CENTAVOS)
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE, INSCRITA NO CNPJ: 11.993.466/0001-51, 

SIGNATÁRIO: LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA
CONTRATADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB, CNPJ: 12.671.814/0001-37, 

SIGNATÁRIO: REITORA PROFESSORACÉLIA REGINA DINIZ, CPF: 451.698.374-53
Conde- PB, 28 de Julho de 2022.

LUZIMAR NUNES DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONDE

* REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.licitanet.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Patrulha Mecanizada. Abertura da 
sessão pública: 08:30 horas do dia 14 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: 08:31 horas do 
dia 14 de Outubro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: 
licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.licitanet.com.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 30 de Setembro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.licitanet.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Patrulha Mecanizada no Município 
de Congo – PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 14 de Outubro de 2022. Início da 
fase de lances: 10:01 horas do dia 14 de Outubro 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 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://
www.licitanet.com.br;  podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 30 de Setembro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.licitanet.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS TIPO 
TABLET COM ACESSÓRIO DE PROTEÇÃO (CAPA), PARA DOAÇÃO A ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE CONGO-PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 18 de 
Outubro de 2022. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 18 de Outubro de 2022. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.
tce.pb.gov.br;  https://www.licitanet.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 30 de Setembro de 2022
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação 

na modalidade Pregão Eletrônico Nº 043/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica 
para prestar serviços diário e parcelado de mão-de-obra especializada de 01 (um) serralheiro 
e 03 (três) auxiliares, visando a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos 
de ferros pertencentes as diversas secretarias, conforme termo de referência. Data prevista 
para realização da sessão eletrônica: Será no dia 13 de outubro de 2022. Hora prevista para 
o início da sessão eletrônica: Será às 08:00 (oito horas). Local previsto para realização da 
sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço 
por item. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 30 de setembro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 

modalidade Pregão Eletrônico Nº 044/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços de engenharia/arquitetura para acompanhamento e fiscalização de obras no Municipio de 
Coremas-PB, conforme termo de referência. Data prevista para realização da sessão eletrônica: 
Será no dia 13 de outubro de 2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será às 10:00 
(dez horas). Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; 
http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 30 de setembro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, torna público para ciência dos interessados que tendo em vista 

a retificação das clausulas do edital deste objeto, o Processo Licitatório nº 205/2022 - Tomada de 
Preço nº 012/2022, com abertura marcada para o dia 29/09/2022 às 09:30 horas, fica ADIADO para 
o dia 18/10/2022 às 09:00 horas. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
de engenharia na Execução da Reforma da Unidade Básica de Saúde Dra. Maria da Guia Silva 
na sede do Município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Local previsto 
para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): 
Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). 
Download do novo edital: www.coremas.pb.gov.br ou Sala da CPL (horário de expediente da CPL 
é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).

Coremas-PB, 29 de setembro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 036/2022 (Pro-
cesso Administrativo Nº 174/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviços transportando passageiros de forma parcelada (diária, mensal, passagem e 
viagem), que serão usados para atender as demandas das diversas Secretarias, conforme 
termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os 
quais apontam como proponentes vencedores: Licitante vencedor: Edna Paula dos Santos 
Leite-ME, CNPJ: 47.112.989/0001-99, com o valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco 
mil reais), referente aos itens: 1 e 4; Licitante vencedor: Francisco José Ângelo Travassos-
-ME, CNPJ: 41.854.281/0001-27, com o valor total de R$ 74.875,00 (setenta e quatro mil, 
oitocentos e setenta e cinco reais), referente aos itens: 2 e 3; Licitante vencedor: Everaldo 
Honório da Silva-ME, CNPJ: 42.107.538/0001-40, com o valor total de R$ 112.500,00 (cento 
e doze mil e quinhentos), referente aos itens: 5, 7 e 8; Licitante vencedor: Gilvanira Lopes 
de Souza Leite-ME, CNPJ: 11.909.659/0001-81, com o valor total de R$ 37.500,00 (trinta e 
sete mil e quinhentos reais), referente ao item 6; Licitante vencedor: Janiclebson da Silva 
Pereira-ME, CNPJ: 46.007.154/0001-06, com o valor total de R$ 302.000,00 (trezentos e 
dois mil reais), referente aos itens: 09 e 14; Licitante vencedor: Manoel Sostenes de AraujO-
-ME, CNPJ: 41.740.030/0001-11, com o valor total de R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis 
mil reais), referente ao item: 13; Licitante vencedor: Lavenave Estetica Automotiva-ME, 
CNPJ: 30.347.525/0001-69, com o valor total de R$ 146.400,00 (cento e quarenta e seis mil 
e quatrocentos reais), referente ao item 10; Licitante vencedor: Antônio Pereira Filho-ME, 
CNPJ: 41.860.789/0001-38, com o valor total de R$ 37.500,00 (trinta sete mil e quinhentos 
reais), referente ao item 11; Licitante vencedor: Cicero Viana da Silva Sobrinho-ME, CNPJ: 
27.014.728/0001-29, com o valor total de R$ 56.000,00 (cinquenta seis mil reais), referente 
ao item 12. Desta forma o valor total homologado é de R$ 1.057.775,00 (um milhão, cinquenta 
e sete mil e setecentos e cinco reais). Publique-se e cumpra-se. 

Coremas-PB, 08 de setembro de 2022
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 317/2022
Pregão Eletrônico Nº 036/2022.

Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Janiclebson da Silva Pereira-ME, CNPJ: 
46.007.154/0001-06. Valor total contrato: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). Ob-
jeto: Prestar serviços transportando passageiros de forma parcelada (diária, mensal, passagem e 
viagem), que serão usados para atender as demandas das diversas Secretarias, conforme termo 
de referência, referente ao item: 09 e 14. Forma de pagamento: 30 (trinta) dias após recebimento 
da nota fiscal. Fonte de recurso: Diversos. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: 05 (cinco) dias 
úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. 
Janiclebson da Silva Pereira (Pela contratada).  

Coremas-PB, 22 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 318/2022
Pregão Eletrônico Nº 036/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Manoel 

Sostenes de Araújo-ME, CNPJ: 41.740.030/0001-11. Valor total contrato: R$ 216.000,00 (duzentos 
e dezesseis mil reais). Objeto: Prestar serviços transportando passageiros de forma parcelada 
(diária, mensal, passagem e viagem), que serão usados para atender as demandas das diversas 
Secretarias, conforme termo de referência, referente ao item: 10. Forma de pagamento: 30 (trinta) 
dias após recebimento da nota fiscal. Fonte de recurso: Diversos. Dotação: QDD/2022. Prazo 
entrega: 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva 
(Pela contratante) e Sr. Manoel Sostenes de Araújo (Pela contratada).  

Coremas-PB, 22 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO

ELETRÔNICO Nº. 044/2022
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

REFEIÇÕES, LANCHES, BOLOS E SALGADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
PREFEITURA. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08:00h de 01/10/2022 no site 
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 17/10/2022 às 09:01h (horário de Brasília) no 
site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 
12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail 
licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 30 de setembro de 2022.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 15/2022, que objetiva: Aquisição de 01 (um) 
Micro–ônibus de Transporte Sanitário, 0 km, adaptado para o transporte de passageiros com 
deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo a Resolução CONTRAN 316/09, 
(capacidade de 20 a 24 passageiros, 01 Um cadeirante e o motorista) para o Fundo Municipal de 
Saúde de Cuitegi/PB, conforme Proposta nº 11780.026000/1220–02 –“MINISTÉRIO DA SAÚDE”; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIFERAL INDUSTRIA DE 
ONIBUS LTDA - R$ 465.000,00. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura 
do Termo de Contrato, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 28 de Setembro de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para as UBS”s deste Município. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Damião: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.301.2022.1025 (631). 
4.4.90.52.01 – EUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.Proposta MS nº 11767.841000/1210–01. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00113/2022 - 22.08.22 até 
31.12.22 - NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - R$ 15.750,00; CT Nº 00114/2022 - 22.08.22 
até 31.12.22 - K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 3.000,00; CT 
Nº 00115/2022 - 22.08.22 até 31.12.22 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 17.083,80; CT Nº 00116/2022 - 22.08.22 até 31.12.22 - GQS ELETROS 
E EQUIPAMENTOS LTDA ME - R$ 17.388,00; CT Nº 00117/2022 - 22.08.22 até 31.12.22 - NOSSA 
DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. - R$ 4.671,00; CT Nº 00118/2022 - 22.08.22 até 
31.12.22 - MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - R$ 6.272,00; 
CT Nº 00119/2022 - 22.08.22 até 24.12.22 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 
4.275,00; CT Nº 00120/2022 - 22.08.22 até 31.12.22 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS LTDA - R$ 3.100,00; CT Nº 00121/2022 - 22.08.22 até 31.12.22 - BRUMED COMERCIO 
ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 9.550,00; CT Nº 
00122/2022 - 22.08.22 até 31.12.22 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 
1.158,00; CT Nº 00123/2022 - 22.08.22 até 31.12.22 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA - R$ 13.000,00; CT Nº 00124/2022 - 22.08.22 até 31.12.22 - MARIA JOSE FREIRES DA SILVA 
DIAS - R$ 14.748,00; CT Nº 00125/2022 - 22.08.22 até 31.12.22 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - R$ 9.435,00; CT Nº 00126/2022 
- 22.08.22 até 31.12.22 - FABIO JOSE DE SENA 01035021498 - R$ 5.313,50; CT Nº 00127/2022 
- 22.08.22 até 31.12.22 - P D S DE ALMEIDA - R$ 10.696,00; CT Nº 00131/2022 - 05.09.22 até 
31.12.22 - ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA - R$ 9.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA E SEM FINS LUCRATI-
VOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO COM OBJETIVO DE PREENCHIMENTO 
DE DIVERSOS CARGOS EFETIVOS DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00033/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.004–
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 02004.04.122.2001.2005 – MANUTENCAO DAS ATIVID DA 
ADMINISTRACAO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 
500. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00302/2022 - 06.09.22 - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR 
SANTA TEREZINHA - R$ 265.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 02, 

DA  TOMADA DE PREÇOS 00007/2021 DO CONTRATO Nº 00415/2021 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA /PB 
E DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira 
- PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de Lima, 
Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, 
e do outro lado a empresa , DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI –empresa 
inscrita sob CNPJ de nº 18.547.219/0001-70, neste ato representada pela Senhor ANTONIO DO-
MICIANO DANTAS, representante legal  portador do CPF 788.407.834-15 ,doravante denominado 
simplesmente CONTRATADA , que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, 
com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo  o Reequilíbrio Físico-financeiro dos insumos, 

onde a análise técnica aponta, que após a verificação foi aplicado o resumo e somatório dos insumos 
que apresentaram alta variação de preço, para assim fornecer o real valor a ser pago seguindo os valo-
res apresentados pela diferença entre os valores do SINAPI NÃO DESONERADO 05/2021 e 04/2022. 
Observa-se, ainda, que os cálculos foram elaborados através da referência de custo do SINAPI, sendo 
justificados pelo desequilíbrio causado pela variação extrema dos preços resultantes do processo de 
pandemia mundial, COVID 19. Gerando um valor, para o 2° BM de R$ 9.977,87 (Nove mil, novecentos 
e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos) seguem em anexo parecer jurídico e parecer técnico.

Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da TOMADA DE 
PREÇOS  00007/2021 do Contrato nº 00415/2021 proveniente do TOMADA DE PREÇOS 00007/2021 
permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente Termo, 

que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, consoante ao que dispõe 
o art. 61, Parágrafo Único, da Lei n 8.666/93, ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei. 

Guarabira, 19 de Setembro de  2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, Prorrogação por mais 02 (dois) meses, 

contados do término do prazo de vigência do Termo de Contrato de nº 441/2020 datado de 25/08/2020 
e com término de vigência em 25/10/2020, ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 26/12/2020 e 
ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 27/02/2021, e ao terceiro termo aditivo com vigência até 
28/04/2021,e ao quarto termo aditivo de prazo com vigência até 28/06/2021 e ao quinto termo aditivo 
de prazo com vigência até 27/08/2021 e ao sexto aditivo de prazo com vigência até 27/10/2021, e ao 
sétimo aditivo de prazo com vigência   até 27/12/2021  e ao oitavo termo aditivo de prazo com vigência 
até 27/02/2022 e ao décimo aditivo de prazo com vigência até 25/06/2022 celebrado inicialmente entre 
as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para Contratação de empresa no 
ramo pertinente para pavimentação asfáltica de ruas no município de Guarabira, conforme Contrato 
de Repasse nº 1064.022-94/2019 e 1066.335-59/2019 – CAIXA, de acordo Termo de Referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – CNPJ: 05.052.764/0001-44

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contrata

do a dilatação do prazo.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 25/06/2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 27/08/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO - SRP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 305 - Centro - Juazeirinho - PB, às 11:00 HORAS DO 
DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR 
PREÇO, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE ME-
DICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; 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) 3382–1234. E-mail: licitacaojuazeirinho2022@
gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 30 de Setembro de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Pre-

sidente João Pessoa, 305 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 HORAS DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 
2022, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO, para: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA, EM CONJUNTO COM O SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, POR MEIO 
DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS TÉCNICOS EM SAÚDE, PARA A IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, 
GESTÃO E MONITORAMENTO DE DADOS, TREINAMENTO PRESENCIAL, SUPORTE IN LOCO, 
PARA OS SISTEMAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COM INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MONITORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS ATIVOS 
DO MUNICÍPIO, DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 005-A/17; 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) 
3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 30 de Setembro de 2022
ERINALDO ARÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 10010/2022, para o dia 11 DE OU-

TUBRO DE 2022 ÀS 11:00 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: juazeirinholicita2021@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 30 de Setembro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
GABINETE DO PREFEITO

Manaíra - PB, 09 de setembro de 2022.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade DISPENSA Nº DV00010/2022: 
Contratação de empresa especializada para construção do monumento (à Bíblia) localizado na 
Praça Joaquim Simão no Município de Manaíra/PB. - com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: CARLOS LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA 03791816225 - CNPJ: 
44.607.985/0001-93 - Valor: R$ 29.339,42. Publique-se e cumpra-se.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
GABINETE DO PREFEITO

Manaíra - PB, 09 de setembro de 2022.
TERMO DE RATIFICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 
legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Dispensa de licitação, que objetiva; Contratação de empresa es-
pecializada para construção do monumento (à Bíblia) localizado na praça Joaquim Simão no Municí-
pio de Manaíra/PB, com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº DV00010/2022, 
a qual sugere a contratação de: CARLOS LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA 03791816225 - CNPJ: 
44.607.985/0001-93 - Valor: R$ 29.339,42. Publique-se e cumpra-se.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 14/10/2022 as 09:00 horas. Objetivo: aquisição de materiais de construção em 
geral. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ 
ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 239 – 
Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 29 de setembro de 2022.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA, NO MUNICÍPIO 

DE MARI-PB. CONVOCAMOS os interessados para comparecer à reunião de abertura das Pro-
postas de Preço do processo acima citado, que ocorrerá no dia 04/10/2022 às 14:00hs na sala da 
COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mari. Maiores informações através do e-mail: 
cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 239 – Centro – Mari-Pb, 
no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 30 de setembro de 2022.
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10011/2022

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS – PB, POR MEIO DE SEU PREGOEIRO 
ABAIXO TRANSCRITA, TORNA PÚBLICO QUE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 10011/2022, TEMPESTIVAMENTE INTERPOSTO PELA EMPRESA 
KLEYTON GALGUIERE MARTINS DE OLIVEIRA – CNPJ 32.078.202/0001-42, FOI ANALISADO 
E JULGADO PROCEDENTE, CONFORME ATA DE JULGAMENTO CONSTANTE NOS AUTOS 
DO PROCESSO. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO 
EDITAL, REABRE-SE O PRAZO, FICANDO ADIADA A SESSÃO DO CERTAME EM PAUTA 
PARA O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, ÀS 09:30 HORAS. OUTRAS INFORMAÇÕES PELO 
E-MAIL: LICITACAOPOCINHOS@GMAIL.COM.

POCINHOS – PB, 27 DE SETEMBRO DE 2022.
RODRIGO VIEIRA MARTINS

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUI-
SIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA ITENS REMANESCENTES. Abertura 
da sessão pública: 09:30 horas do dia 17 de outubro 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 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) 33922276. E-mail: licitacaopm-
queimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 30 de setembro de 2022
JURANDOR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONS-

TRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA PADRE INÁCIO DE ALBUQUERQUE, NO MUNICÍPIO DE 
RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. LICITANTES HABILITADOS: A. B. CONSTRUCOES EIRELI; 
APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS 
E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES 
EIRELI; TORRES CONSTRUCOES LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: CATAO BONGIOVI 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI; D K CONSTRUCOES EIRELI; HARG EMPREENDIMENTOS, 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; IGOR ROCHA DE BRITO LIRA; MENDONCA 
E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI; TRABES CONSRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alte-
rações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para 
abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 11/10/2022, às 12:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comis-
são Permanente de Licitação, Rua Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo 
Antônio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Setembro de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESPOSTA DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
A Pregoeira do município de Santa Luzia/PB, no uso de suas atribuições informa aos interes-

sados que houve pedido de esclarecimento ao Edital do referido Pregão Eletrônico, que tem como 
objeto contratação de empresa para fornecimento de material de consumo: expediente, gráfico, 
combustível, EPI’s e água mineral, para desenvolver ações de apoio complementar a implantação 
do programa de saúde ambiental, aplicando conhecimentos e utilidade sobre os aspectos que 
definem a qualidade da água em 08 comunidades rurais no município de Santa Luzia-Paraíba, 
promovendo a capacitação das comunidades para lidar com problemas que podemos enfrentar 
com a falta de conhecimento referente a qualidade e o uso da água que consumimos ou que 
desperdiçamos visando atender as Etapas e Ações propostas, no Convênio 905787/2020, FU-
NASA/Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, apresentado pela empresa: MARIA DAS GRAÇAS 
CARNEIRO BEZERRA - ME, pessoa jurídica de direito privado com inscrição no CNPJ sob o nº 
07.986.752/0001-12, nos termos da resposta anexada ao Portal Compras Públicas, através da 
página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no Prédio Sede da Prefeitura “Paço 
Quipauá”, das 08:00 às 12:00hs, no endereço Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio 
Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, e-mail: licitacao@santaluzia.
pb.gov.br. Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia, 30 de Setembro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Constitucional do Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, usando de suas 

atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n.º 8.666/93 de 21 de junho de 
1993, e suas atribuições posteriores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a TOMADA DE PRE-
ÇOS N.º 00006/2022, cujo objeto é contratação de empresa técnica especializada para transporte, 
recebimento e destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de Santa 
Luzia - PB, conforme julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, em favor da 
empresa: EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA - ERSEL 
LTDA, CNPJ nº 44.720.380/0001-04, com o valor total de R$ 965.123,76 (novecentos e sessenta 
e cinco mil, cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos).

Santa Luzia-PB, 30 de setembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 00166/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
OBJETO: Contratação de empresa técnica especializada para transporte, recebimento e desti-

nação final adequada dos resíduos sólidos urbanos do Município de Santa Luzia - PB.
PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, CNPJ n° 09.090.689/0001-67 e a EMPRE-

SA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA - ERSEL LTDA, CNPJ nº 
44.720.380/0001-04, com sede no Sítio Saboeiro, s/nº, Zona Rural - Piancó/PB - CEP nº 58.765-000.

Dotação Orçamentária: 02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
15.122.2010.2046 - Manutenção das Atividades Administrativas da SESU
3390.39 - 1.500.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VALOR DO CONTRATO: R$ 965.123,76 (novecentos e sessenta e cinco mil, cento e vinte e 

três reais e setenta e seis centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, (30/09/2022 a 30/09/2023).

Santa Luzia-PB, 30 de setembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00008/2022, para o dia 19 de Outubro de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 19 de Outubro de 2022 às 10:10 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião 
de Lagoa de Roça - PB. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 30 de Setembro de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Eletrodomésticos, 
mobiliários e equipamentos diversos, para secretaria de educação deste município. Abertura 
da sessão pública: 09:30 horas do dia 18 de Outubro 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 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: 
prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; 
https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 30 de Setembro de 2022
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA
CONVOCAÇÃO CONTINUAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0052/2022
OBJETO Contratação de empresa do ramo pertinente para Fornecimento e Instalação de 10 

kits fotovoltaicos, para implantação de sistema de produção de energia solar nas escolas da 
Rede Pública Municipal da Educação deste Município de Solânea/PB. O Pregoeiro da Prefeitura 
Municipal de Solânea/PB, ]convoca os licitantes: ATIVE ENERGY E VO ITA COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA; CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS 
LTDA; DUSOL INSTALACAO E MANUTENCAO DE ENERGIA SOLAR LTDA; EDUARDO SILVA; 
EFICAZ – COMERCIO E SERVICOS LTDA; LIVE ENGENHARIA COMERCIO DE MATERIAL 
ELETRICO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA; LUZ SOLAR DO SERTAO COMERCIO E 
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS FOTOVOLTAICO LTDA; S G COMERCIO E SERVICOS 
ELETRICOS EIRELI; SILVEIRA & CAVALCANTI – ENERGIA SOLAR COMERCIO E SERVI-
COS LTDA -; YAPE ENGENHARIA LTDA, para a sessão pública de continuidade do certame, 
que ocorrerá às 10:00 horas do dia 06/10/2022, na sala da CPL. Ficando a empresa ATIVE 
ENERGY E VO ITA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA, convocada 
para apresentar  da  2 a 6 alteração do contrato social da empresa, constando a chancela 
da junta comercial, que comprove o registro destas alterações no órgão competente, sob 
pena de indeferimento do credenciamento apresentado. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285.Email: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB,30 de Setembro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2022
PROCESSO Nº 19.000.017218.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DIVERSOS, destinado à FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURA DA PARAÍBA - FUNESC, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/10/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-02019-6
João Pessoa, 30 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 14/2022
Registro CGE Nº 22-00885-8

RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 14/2022 (Contratação de empresa 
de engenharia especializada para Serviços de Supervisão, Fiscalização e Controle de Obras 
de Implantação, Pavimentação, Restauração e Ambiental e Construção e Restauração de 
Obras de Arte Especial das Rodovias Integrantes do Programa Rodovias/PB em execução pelo 
Governo do Estado), o resultado do julgamento dos recursos impetrados na fase de habilita-
ção, pela Empresa: RTA- ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA através do processo DER-
-PRC-2022/04797 foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida 
pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico  nº 587/2022 e  o consorcio 
CONSÓRCIO SUPERVISOR PARAÍBA (RGSE-Projetos e Engenharia Ltda, Ambiente Brasil 
Engenharia Ltda e EHP Engenharia EIRELI/EPP) através do processo DER-PRC-2022/04752 
foi acatado pela Comissão Permanente de Licitação e pelo Diretor Superintendente, respaldado 
no Parecer Jurídico  nº 585/2022..

Em virtude disto, a Comissão retifica parcialmente sua decisão,  considerando as Empresas 
habilitadas: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA e CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
e os CONCORCIOS: CONSÓRCIO PROSUL – TECHNE (PROSUL - Projeto, Supervisão e Plane-
jamento Ltda e TECHNE-Engenheiros Consultores Ltda), CONSÓRCIO SUPEVISOR PARAIBANO 
SDI(Strata Engenharia Ltda, Dynatest Engenharia Ltda e Intervia Consultoria e Projetos Ltda)., 
CONSÓRCIO KT(KL- Serviços de Engenharia S.A e TUV - Rheinland Ductor Ltda), CONSÓRCIO 
MAIA MELO - CONTÉCNICA RODOVIAS/PB(Maio Melo Engenharia Ltda e Contécnica Consultoria 
Técnica S.A), CONSÓRCIO SUPERVISÃO RODOVIAS/PB(Alta Engenharia de Infraestrutura Ltda 
e Plannus Engenharia Ltda), CONSÓRCIO SEPLANE -HOLLUS-FUTURE(SEPLANE-Serviços de 
Engenharia e Planejamento do Nordeste Ltda, Hollus- Serviços Técnicos Especializados Ltda), CON-
SÓRCIO STE / MAGNA / SUPERVISOR PB (STE-Serviços Técnicos de Engenharia S.A e MAGNA 
Engenharia Ltda), CONSÓRCIO TNA( TPF-Engenharia  Ltda, Norconsult Projetos e Consultoria Ltda 
e ASTEP Engenharia Ltda) e CONSÓRCIO SUPERVISOR PARAÍBA (RGSE-Projetos e Engenharia 
Ltda, Ambiente Brasil Engenharia Ltda e EHP Engenharia EIRELI/EPP) e  inabilitada a empresa: 
RTA- ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA por descumprir o item 10.3 subitem 10.3.1 letra “d” 
em consonância com o item 29.0 letra “c” (apresentou capital inferior ao mínimo  solicitado) e marca 
a data de  05/10/2022  às 10:00 horas, para abertura das Propostas Técnicas das  habilitadas.

João Pessoa, 30 de setembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FICAMP INDUSTRIA TEXTIL S/A
CNPJ Nº 12.941.720/0001- 30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Estão convocados os senhores acionistas da FICAMP INDÚSTRIA TEXTIL S/A a se reu-

nirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 31 de outubro 
de 2022, às 10 horas, na sede social, na BR 101 Km 99 – Rua Manoel de César Melo, S/N, 
Distrito Industrial, Alhandra/PB, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO - a) 
prestação de contas dos administradores, examinar, discutir e votar os Relatórios Contabil 
Financeiros relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e b) Outros 
assuntos conexos e correlatos. Em AGE – a) Mudança nos objetivos sociais; b) Consolidação 
do Estatuto Social e c) Outros assuntos conexos e correlatos. AVISO AOS ACIONISTAS: 
Comunicamos que os Relatórios Contábeis e Financeiros relativos ao exercício social en-
cerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicados na íntegra na Central de Balanços 
do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e serão publicados na íntegra no jornal 
“A União” no dia 14/10/2022.

Alhandra/PB, 28 de setembro de 2022. 
hurchill Cavalcante César

Diretor Presidente.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CARTÓRIO 
ANTONIO HOLANDA2ª OFICIO 09.318.577/0001-10 CAJAZEIRA-PB

MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA – TABELIÃ., STANLEY LIRA DE SOUZA – SUBSTITUTO
OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE CAJAZEIRAS/PB Rua Odilon 

Cavalcante, n. 81, centro Cajazeiras-PB.  EDITAL DE INTIMAÇÃO A Maria Dolores Lira de 
Souza, Oficiala do Ofício do Registro de Imóveis, da comarca de Cajazeiras-PB, Segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo26 da Lei 9.514/97, bem como pelo Credor do Contrato 
de Financiamento Imobiliário n. 001014671-2, Banco Bradesco S/A, garantido por Alienação 
Fiduciária, firmado em 20.11.2020, registrado sob n. R-3.27.085, deste Cartório, referente ao 
Imóvel situado na RUA JOÃO PAULO FERREIRA FARIAS, N. 197, BAIRRO Sol Nascente, 
Cajazeiras-PB, pelo presente intima a SR. ROSICLEA SOARES DE OLIVEIRA CESARIO, 
brasileira, do lar, portadora de Cédula de Identidade RG 3834648- SSDS/PB inscrito no CPF 
n. 701.636.284-16, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliada 
na Rua Eliziário Leitão n. 121, centro, Cajazeiras-PB, que figura como Devedor no referido 
contrato, para que a mesma de cumprimento à suas obrigações contratuais cujo valor destes 
encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento 
e as despesas de cobrança, somando - se, também, os encargos que vencerem no prazo desta 
intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos termos do parágrafo 4º do citado artigo 
26, em virtude da intimada ROSICLEA SOARES DE OLIVEIRA CESARIO, brasileira, do lar, 
portadora de Cédula de Identidade RG n. 3834648-SSDS/PB inscrito no CPF n. 701.636.284-
16, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na Rua Eliziário 
Leitão n. 121, centro, Cajazeiras-PB, POR NÃO TER SIDO LOCALIZADO PELO Registro de 
Imóveis, que não conseguiu entregar-lhe a Carta notificação, registrada naquele Oficio. Assim 
fica INTIMADA a Sra. ROSICLEA SOARES DE OLIVEIRA CESARIO, para que dirija a este 
Cartório do Ofício do Registro de Imóveis, situado a Rua Odilon Cavalcante n9 81, Centro, 
Cajazeiras-PB, onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo impror-
rogável de 15 (QUINZE) dias, contados a partir do 32 Publicação do presente edital, ficando 
cientificado que o não cumprimento da referida obrigação no prazo estipulado garante o direito 
de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO BRADESCO 
S.A, nos termos do parágrafo 7º do artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta da e de 
Cajazeiras-PB, e, aos 12 de setembro de 2022. Eu, Maria Dolores Lira de Souza.,Oficiala do 
Registro de Imóveis.CARTÓRIO ANTONIO HOLANDA SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO 
E PROTESTO 2ª OFICIO., MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA – TABELIÃ., STANLEY LIRA 
DE SOUZA – SUBSTITUTO. CAJAZEIRA-PB

CARTA DE COMPARECIMENTO
Presado Senhor; Marinaldo Araujo Alves, CPF. 020.273.864-75
Solicitamos o comparecimento de V. As ao estabelecimento desta empresa, no prazo de 72 

horas, no Intuito de justificar suas faltas desde  15/08/2022, sob pena de caracterização de aban-
dono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 
482, letra i da CLT.

Joao Pessoa  30 de setembro de 2022
Sem mais, 
Atenciosamente, AX CONSTRUÇOES IRELI, CNPJ.30.507.820/0001-35, Proprietária; Celia 

Vieira da Silva, CPF.338.519.724-49, e RG.826030 SSP/PB

ENERGEA ITAPORANGA LTDA.
CNPJ/ME 39.357.719/0001-10 - NIRE 25.200.910.04-4

Ata de Reunião de Sócios realizada em 20 de setembro de 2022
Data, Hora e Local: Aos 20 dias do mês de setembro de 2022, às 10:00 horas, na sede 

social da Energea ItaporangaLtda. (“Sociedade”), no Sítio Catole, S/N, Zona Rural, na cidade 
de Itaporanga, no estado da Paraíba, CEP: 58.780-000. Convocação: Dispensada a convo-
cação, nos termos do art. 1.072, §2º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código 
Civil”), tendo em vista a presença da única sócia representando a totalidade do capital social. 
Presença: VICTORY HILL HOLDINGS BRASIL S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/
ME sob o nº 41.082.853/0001-05 e com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 333003378-49, com sede na Rua Barão de 
Jaguaripe, nº 280, Apto. 501, Ipanema, CEP 22.421-000, na cidade de Rio de Janeiro, estado 
do Rio de Janeiro, neste ato representada, na forma do seu estatuto social, por seu Diretor 
Presidente. Mesa: Presidente: Sr. Christopher Joseph Sattler; Secretário: Antonio Carlos Ne-
ther Ferreira Pires. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade. 
Deliberações: Após exame e discussão da matéria constante na ordem do dia, a única sócia 
decidiu, sem reservas ou ressalvas, aprovar a redução do capital social da Sociedade, por ser 
este considerado excessivo, nos termos do art. 1.082, II, do Código Civil, no valor de até R$ 
1.083.702,00 (um milhão, oitenta e três mil, setecentos e dois reais), passando o capital social 
de R$ 12.094.711,00 (doze milhões, noventa e quatro mil, setecentos e onze reais) para até 
R$ 11.011.009,00 (onze milhões, onze mil e nove reais). A redução ora aprovada será efetuada 
mediante o cancelamento de até 1.083.702 (um milhão, oitenta e três mil, setecentas e duas) 
quotas detidas pela Victory Hill Holdings Brasil S.A. com a consequente restituição à Victory 
Hill Holdings Brasil S.A., do valor integral de até R$ 1.083.702,00 (um milhão, oitenta e três 
mil, setecentos e dois reais), ou seja, R$ 1,00 (um real) por quota cancelada. A redução do 
capital social ora deliberada somente se tornará eficaz e o pagamento da restituição de capital 
somente se dará após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para oposição de credores, 
contados da data da publicação do extrato da presente ata, de acordo com o art. 1.084, §1º, 
do Código Civil. Transcorrido referido prazo, será a presente ata levada a registro perante a 
Junta Comercial e os sócios providenciarão a correspondente alteração do contrato social da 
Sociedade para refletir a redução do capital social. Encerramento, Lavratura e Aprovação: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que lida, conferida e 
achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Itaporanga, 20 de setembro 
de 2022. Mesa: Christopher Joseph Sattler - Presidente; Antonio Carlos Nether Ferreira Pires 
- Secretário. Sócios: Victory Hill Holdings Brasil S.A.

SEDAN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Torna público que recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa, a Licença 

de Operação nº 5144-22 com vencimento em 27/09/2023 para a atividade de Comercialização a 
varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Serviço de manutenção e reparação 
elétrica e mecânica dos veículos automotores, e Comércio a varejo de peças e acessórios novos 
para veículos automotores e artigos do vestuário, situado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 
n° 3397, Miramar, João Pessoa-Paraíba.

SINDICATO DOS MOTORISTAS E TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
DE PASSAGEIROS E CARGAS NO ESTADO DA PARAÍBA

Reconhecido em 23/06/1978 – Carta Assinada em 23 de junho de 1978
Processo Nº 327.431/74 – CNPJ 09.237.660/0001-65

SEDE PRÓPRIA: Av. Ministro José Américo de Almeida, 244 – Torre
FONE (83) 3221-2946 – CEP 58040-300 – João Pessoa/PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto 

e Legislação Sindical vigente, vem através deste, convocar todos os Trabalhadores associados à 
esta entidade das Empresas de Transportes de Passageiros Urbanos, Intermunicipais e Interes-
taduais no Estado da Paraíba, para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada na sede da Entidade, sito à Av. Ministro José Américo de Almeida, 244 – Torre – João 
Pessoa-PB, no dia 04 de outubro de 2022 às 18:00hs em primeira convocação, e às 19:00hs 
em segunda convocação, com qualquer número de trabalhadores associados presentes, para 
deliberar a seguinte ordem do dia: a) Aprovar Filiação desta entidade à CUT, b) Transparecer à 
todos associados sobre bloqueio judicial da conta bancária do sindicato. e todo processo que 
culminou neste resultado. 

João Pessoa, 30 de setembro de 2022,
Ronne Nunes de Souza

Presidente
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AVISO DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 00001/2022

O CONDE PREVIDÊNCIA – CONDEPREV, por intermédio do seu Presidente Wellington 
da Silva Ribeiro realizará, torna público que fará o presente CHAMAMENTO PÚBLICO, para a 
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LOTE DE TERRENO, COM ÁREA MINIMA DE 450M², NO RAIO MÁ-
XIMO DE 430 METROS A CONTAR DO EXATO CRUZAMENTO ENTRE AS RUAS DOMINGOS 
MARANHÃO E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NOS LIMITES DA PRAÇA PEDRO ALVES 
E ANTÔNIO SOUZA MARANHÃO, CENTRO, CONDE-PB, VISANDO A FUTURA CONSTRUÇÃO 
DE SEDE PRÓPRIA DO CONDE PREV, com base na Lei Federal nº 8.666, DE 21 DE JUNHO 
DE 1993 e suas alterações.

Prazo para entrega do envelope: de 30/09/2022 até 10/10/2022 ÀS 12:30 HORAS
Local para inscrição: CONDE PREVIDÊNCIA – CONDEPREV, localizado no Loteamento Nossa 

Senhora das Neves, lote 48E, quadra 58 - Conde - PB.
Endereço eletrônico para consulta da íntegra do Edital, bem como, maiores informações e 

esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Comissão Permanente de Licitações – CPL 
no e-mail condeprev@conde.pb.gov.br, telefone: (83) 987406666 – Luciano Xavier – Coordenador 
Geral do CONDE PREVIDÊNCIA, Horário: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e 
das 08:00 as 14:00 horas – Sexta.

Conde/PB, 29 de setembro de 2022.
WELLINGTON DA SILVA RIBEIRO         

PRESIDENTE DO CONDE PREVIDÊNCIA - CONDEPREV
CNPJ Nº 41.217.035/0001-64

ASra. Fabiane Ritta Monteiro, CPF 925.523.150-20,torna público que requereuda SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente de CondeaLICENÇA DE OPERAÇÃO,para uma Edificação 
residencial Unifamiliar, localizada na PB 008 s/n, Quadra R-21, Lote 03, Loteamento Cidade 
Balneário Novo Mundo – Conde/PB. CEP 58.322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 
006 de 24/01/1986)

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LRO = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = ORÇ: 
5.000.000,00 = ÁREA: 250M² = NE:05 = L/AT: MUNICÍPIO DE SERRARIA-PB. Processo: 2022-
003752/TEC/LRO-0128.
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