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PB alcança a segunda melhor
cobertura contra poliomielite

Cerca de 61% do público-alvo já foram imunizados, mas meta é 95%. Campanha segue até 30 de setembro. Página 3
Cariri irá receber
projeto piloto
de saneamento
para as mulheres

Foto: Fellipe Sampaio/STF

Iniciativa terá início por
18 municípios, com foco
em comunidades com difícil acesso a água tratada.
Página 4

Preço do gás
de cozinha terá
redução de 4,7%
a partir de hoje
Apesar da retração
anunciada pela Petrobras,
valor ainda é 11% mais
caro que há um ano.

Presidente Rosa Weber promete STF ‘vigilante’
Ministra assumiu, ao fim da tarde de ontem, a Presidência da Corte com um discurso em defesa das instituições e da democracia. Página 15

Página 17
Foto:Palácio de Buckingham/Divulgação

Olimpíadas
Escolares voltam a
ser realizadas em
JP após 10 anos
Evento foi aberto ontem, na Praça do Povo do
Espaço Cultural, e segue
pelos próximos 15 dias.
Página 4

Objetivo da campanha
é imunizar quase 762 mil
cachorros e gatos, a partir
dos três meses de idade.

importância à necessidade
de apreender conhecimento.
‘Nada, quando eu precisar dessa
informação, procuro na internet’,
dizem na maior tranquilidade”.

ímpar e que desde cedo aprendeu
que, para ser uma rainha, tinha que
estudar, aprender, e se inteirar do
mundo dos homens”.

Luiz Carlos Sousa

Ana Adelaide Peixoto
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Paraíba no topo do pódio: a força no
esporte, nas mais diversas modalidades
Escoceses se despedem
da Rainha Elizabeth 2a
Rei Charles 3o e irmãos participaram do velório,
em Edimburgo. Hoje, o corpo viaja a Londres.

Dia da Cachaça:
produção local
se destaca
nacionalmente

SETEMBRO AMARELO
Mês de combate ao suicídio e de
valorização à vida

MARKETING EPC

VOCÊ NÃO
ESTÁ SÓ!

João Pessoa irá sediar,
em outubro, seminário
voltado à produção e comercialização da bebida.

Assine o Jornal A União agora:

Foto:Luciano Ribeiro/Secom-PB

Os últimos dias foram de muitas
medalhas, tanto na Taça Brasil Sub11, quanto no judô paralímpico,
powerlifting e Jogos da Juventude,
que já rendeu 18 para o estado, entre
elas, duas de Pedro Henrique (foto)
na luta olímpica.
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PB terá “Dia D”
de vacinação
contra a raiva
animal dia 24

n “A juventude não está dando

A Covid em números
CASOS
NA PARAÍBA

651.955

MORTES vacinas aplicadas

10.400

9.465.511

NO BRASIL

34.580.412 684.951 454.278.858

NO MUNDO

608.205.847 6.513.190 12.634.140.225
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
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Editorial
Ulisses e a ‘Constituição Cidadã’
No próximo 5 de outubro, três dias após o primeiro turno das eleições
gerais deste ano, a Constituição Brasileira completará 34 anos. Chamada de
‘Constituição Cidadã’, em função dos avanços que promoveu no que tange
aos direitos sociais e à garantia dos direitos individuais, a nossa Carta Magna, de fato, representou um marco histórico na jovem democracia brasileira.
Não há como falar da ‘Constituição Cidadã’, promulgada em 5 de outubro de 1988, sem fazer referência a um dos mais importantes políticos do
Brasil, símbolo maior da oposição ao regime de exceção: o deputado federal
Ulisses Guimarães que, como presidente da Câmara dos Deputados àquele ano, presidiu a Assembleia Nacional Constituinte. Também em outubro,
o próximo dia 12 marcará 30 anos da morte dele, em um acidente de helicóptero, em Angra dos Reis (RJ).
Anos antes da ‘Constituição Cidadã’, em 1984, na deflagração do processo
de redemocratização do país, ele foi chamado de ‘Senhor Diretas’. De fato,
Ulisses Guimarães foi o grande timoneiro do movimento que pavimentou
a realização da primeira eleição presidencial do país em mais de 20 anos de
regime militar. Não fosse pelo seu envolvimento direto com a causa, possivelmente o movimento das ‘Diretas Já’ não teria alcançado a dimensão que
obteve em todo o país, com muito engajamento popular.
Ulisses Guimarães deixou um legado: a defesa veemente do texto constitucional enquanto símbolo maior da democracia. No histórico 5 de outubro de 1988, no evento de promulgação da nova Carta Magna, ele registrou em seu discurso a importância do respeito às regras nela contida: “A
Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir
a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais.
Afrontá-la, nunca”.
Nesses tempos em que o Estado Democrático de Direito é posto em risco e em que as instituições basilares da República são atacadas, as palavras
de Ulisses Guimarães naquele discurso ainda soam como uma resistência
em favor da democracia. E da esperança por dias melhores.

Artigo

Luiz Carlos Sousa

luizcarlosjp@gmail.com | Colaborador

Preso ao presente
O futuro está em quase todas as ações
que o presente requer. Se há estudo é
porque o conhecimento pode garantir o
amanhã. Quando a questão é econômica,
a opção é poupar. Para o dia em que todos
serão forçados a deixar de trabalhar, há
a aposentadoria, e a manutenção de um
carro, por exemplo, é a segurança de que
ele não deve enguiçar a qualquer instante.
Estamos tratando o porvir como principal preocupação de hoje. Quer dizer,
gastamos recursos, tempo, imaginação
investindo no que poderá ser a vida depois, sempre amanhã.
Não creio que essa preocupação não
deve estar presente, mas há exageros,
especialmente das novas gerações, que
fazem de conta que já estão no futuro
porque têm em mãos uma engenhoca
tecnológica que permite ouvir música e
trocar mensagens instantaneamente.
O que chama mais a atenção é o fato
de não haver uma preocupação, serena
que seja, com o aprendizado. Os jovens
querem fazer o Enem e alcançar pontos suficientes par escolher Medicina,
Computação, Eletrônica ou outra ciência
qualquer para “garantir o futuro” com
a certeza de que ganharão o suficiente
para sobreviver. Nada de errado, mas
cadê o resto?
Onde está o objetivo de ser um bom
profissional, de acumular conhecimentos
que podem fazer a diferença na solução
de um problema? Estão se contentando
em assistir aulas, fazer trabalhos escolares
copiando e colando, que não resistem a
um curto questionário sobre quem foi o
“pai da aviação”.
Um ex-professor e grande amigo, o
maestro José Alberto Kaplan, dizia, citando Sigmund Freud que “a gente só
esquece o que não dá importância e quer
esquecer”. À primeira vista, a juventude
não está dando importância à necessidade de apreender conhecimento. “Nada,
quando eu precisar dessa informação,
procuro na internet”, dizem na maior
tranquilidade.
E assim o raciocínio cartesiano, a ciência e suas disciplinas vão sendo escanteadas, além da distância da estante, se é que
as estantes ainda existem e nelas há algum
livro empoeirado.

Num quadro desses é difícil acreditar
que há um futuro promissor à frente,
seja em que direção for, como se todos
estivessem indo por um caminho que
não puderam escolher porque só tinham
aquela opção: a ignorância.
Lembrei de Carlos Drummond de
Andrade no poema “Mãos dadas”:
“Não serei o poeta de um mundo caduco
Também não cantarei o mundo futuro
Estou preso à vida e olho meus companheiros
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças
Entre eles, considero a enorme realidade
O presente é tão grande, não nos afastemos
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”
Acredito que os mais jovens deveriam
aceitar as mãos que estão estendidas por
pais, avós e professores para ajudar a
superar os degraus, às vezes áridos, que
a vida impõe e que são mais fáceis de
serem transpostos se houver uma carga
de conhecimento suficiente para um raciocínio seguro, com argumentos sólidos
baseados na sabedoria de uma experiência que recomenda pensar no futuro,
mas não esquecer do presente. Sob pena
de rapidamente começarmos a lembrar
do passado com a nostalgia de que um
tempo bom, enquanto a vida passa. Como
diz o poeta no convite ao presente: “Não
nos afastemos muito”.

O pinião
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Um descuido, uma mureta

Artigo

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

E as crianças?
Foi durante o primeiro governo de Leonel
Brizola, no Rio de Janeiro, de 1983 a 1987, que o
antropólogo e sociólogo Darcy Ribeiro, então
vice-governador do Estado, criou, planejou e
dirigiu a implantação dos Centros Integrados
de Ensino Público (Ciep), um projeto pedagógico visionário e revolucionário no Brasil, que
previa assistência em tempo integral de estudantes que teriam atividades escolares regulares, educação física, projetos culturais e
aulas de música, pintura e teatro.
Nos Cieps, as crianças ficavam das oito da
manhã às cinco da tarde e faziam lá todas as
refeições do período (café da manhã, lanche,
almoço e jantar). Também havia unidades que
recolhiam crianças de rua em uma estrutura
separada, funcionando como um abrigo público. O projeto, do arquiteto Oscar Niemeyer, avançou e vários deles foram construídos e inaugurados, até serem abandonados
pelas administrações posteriores, como costuma acontecer.
É isso que me vem à mente quando ando
nas ruas de João Pessoa e me deparo com o
cenário chocante observado em diversos pontos da cidade, com famílias inteiras nas calçadas, com crianças de colo, pedindo esmolas e
sobrevivendo da caridade alheia, da boa vontade dos que têm compaixão e que, como eu,
se sentem constrangidos e envergonhados
em ver a situação de risco a que se submetem
seres humanos em busca de condições mínimas necessárias à sobrevivência.
As cenas se repetem, praticamente, a cada
quarteirão. Na avenida Fernando Luiz Henrique, no Bessa, em frente à farmácia Pague
Menos o quadro é desolador. Mães e filhos pequenos, alguns com meses de idade, prostrados ao chão; no meio dos carros, meninas de
10 a 12 anos circulam exibindo cartazes com
pedidos de socorro, em cenas dignas de um
filme de terror.
Há poucos metros dali, no primeiro sinal
de trânsito, o assédio dos esfomeados se repete. Com mensagens escritas em caixas de
papelão, revelam o seu desespero. Adolescen-

“

Mães e filhos
pequenos,
alguns
com meses
de idade,
prostrados
ao chão
Aberlardo Jurema Filho

tes, munidos de um esfregão improvisado,
brigam para limpar o para-brisa dos carros,
para ganhar algumas moedas. E até chegar ao
meu escritório, na avenida Rui Carneiro, essas
imagens me perseguem, fazendo-me sentir
culpado por um problema que é de toda a sociedade, que deveria exigir providências do
poder público – do Juizado de Menores, dos
conselhos tutelares, dos órgãos de assistência
social e de todas as instituições envolvidas em
cuidar do bem comum.
Em plena campanha eleitoral, quando nos
preparamos para eleger os nossos futuros governantes e membros do Congresso Nacional,
o que se vê no horário político do TRE são candidatos preocupados com sua eleição; trocando acusações e agressões com discursos de
ódio e violência, discutindo se é melhor a ‘direita’ ou a ‘esquerda’.
Mas não se ouve ninguém se referir às
milhares de crianças em completo abandono; às famílias em absoluta vulnerabilidade social; ao grito dos excluídos em busca de
um prato de comida, enquanto políticos se
exibem com o dinheiro público, cuidando de
suas próprias vidas, e discutindo se “é Lula
ou Bolsonaro”.
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contra a poliomielite

Paraíba alcança segunda
melhor cobertura do país
Campanha Nacional de Multivacinação acontece até o próximo dia 30
A Paraíba está em segundo lugar no ranking de cobertura vacinal do Brasil contra
poliomielite, com 61,06% do
público-alvo alcançado. Até
o próximo dia 30, acontece a
Campanha Nacional de Multivacinação e Poliomielite e
o Estado conta com mais de
1.000 salas de vacina onde os
pais e responsáveis devem levar suas crianças.
Dos 223 municípios paraibanos, os cinco com os
melhores índices de vacinação contra a pólio, são: Joca
Claudino (103,42%), Nazarezinho (103,31%), São Francisco (103,14%), Marizópolis (102,96%) e Mogeiro
(102,46%). Já os municípios
paraibanos com menores índices são: Campina Grande
(35,38%), João Pessoa (33,57%),
Cabedelo (32,52%), Alagoinha (28,77%) e Mamanguape
(18,23%).
Apesar da colocação e do
esforço na campanha vacinal, a Paraíba, assim como outros estados brasileiros, ainda
está abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde (MS), que é de 95%, faltan-

do vacinar 88.724 crianças,
de um ano a menores de cinco anos. “Com as baixas coberturas, há o risco altíssimo
do retorno da poliomielite,
uma doença cujas sequelas,
normalmente, são motoras e
estão relacionadas com a infecção da medula e do cérebro pelo poliovírus e não tem
cura”, alertou a técnica do Núcleo de Imunizações, da Secretaria de Estado da Saúde
(SES), Milena Vitorino.
A técnica observa ainda
que as fakes news contribuem
para essa baixa nos índices
de vacinação. “Hoje estamos
com um grande número de
profissionais e usuários antivacina. E isso já vem de anos
atrás, mas hoje vem repercutindo diretamente em nosso
calendário vacinal trazendo
baixas coberturas. Nós trabalhamos na ponta e sabemos
da importância da vacina que
existe há anos e vem protegendo e erradicando várias
doenças. O nosso calendário
vacinal do Ministério da Saúde é muito rico e protege contra 19 doenças”, declarou.
De acordo com o Minis-

tério da Saúde, o estado brasileiro em primeiro lugar,
na vacinação contra a pólio, é Alagoas, com 62,82%.
Em seguida, vem a Paraíba,
(61,06%); Santa Catarina está
em 3º (56,87%); Sergipe, em
4º, com 56,39% e Minas Gerais, está na quinta colocação,
com 53,86%.
Reforço
Além da pólio, a campanha de multivacinação tem
o objetivo de atualizar a caderneta da criança e do adolescente menor de 15 anos de
idade. A campanha dedicada
à vacinação contra pólio é voltada para atualizar o cartão
das crianças menores de um
ano e ofertar uma dose de reforço para todas crianças com
idade entre um ano a menores de cinco anos.
De acordo com Milena Vitorino, até o fim da campanha, no dia 30, juntamente
com o Vacina Mais PB, será
realizado mais um Dia D, em
17 de setembro. Na ocasião,
todos os municípios oferecerão as vacinas das duas campanhas.

Durante a ação e no Dia
D de Mobilização do Vacina Mais Paraíba serão ofertados mais de 19 imunobiológicos. As vacinas disponíveis
protegem contra tuberculose, hepatite B, difteria, tétano,
coqueluche, meningite, pneumonia, otite, diarreia por rotavírus, doença meningocócica, influenza, febre amarela,
sarampo, caxumba, rubéola,
hepatite A, catapora e HPV,
além da poliomielite.

Dia D

Até o fim da
campanha, no dia
30, juntamente com
o Vacina Mais PB,
será realizado mais
um Dia D, em 17 de
setembro

Foto: Secom-PB
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“Seguiremos confiantes”, diz
Gleisi sobre batalha jurídica
pela candidatura de Ricardo

Na página ‘Divulgacandcontas’, do TSE, a candidatura de Ricardo Coutinho (PT)
para o Senado consta como
indeferida, assim como as
candidaturas do primeiro e segundo suplentes,
Jeová Campos e Alexandre Santiago, respectivamente. Ontem,
foi encerrado o prazo para que partidos, federações
ou coligações possam substituir candidatos considerados inelegíveis ou
que tiveram o registro de candidatura
Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação
indeferido, como é o
caso do petista – semana passada, por unanimidade, o TRE-PB indeferiu o registro dele, em função de
inelegibilidade de oito anos imposta, em 2020, pelo
TSE. No entanto, o PT não exerceu o direto de trocar o
nome do ex-governador por outro candidato. Em entrevista a uma emissora de rádio da capital, a presidente nacional da legenda, deputada federal Gleisi
Hoffmann (foto), descartou essa possibilidade e justificou a decisão: “Seguimos confiantes. É uma questão de justiça para com o Ricardo Coutinho, que tem
a preferência da maioria do eleitorado da Paraíba”.
De fato, o partido e o candidato seguirão na batalha
judicial. A defesa do petista apresentou, ontem, embargos de declaração contra a decisão do TRE-PB.

Nilvan minimiza briga no PL
Candidato a governador, Nilvan Ferreira (PL)
minimizou a confusão ocorrida em plenária do
PL, no município de Soledade, que quase levou
à briga física o presidente da legenda, deputado
Wellington Roberto, e o deputado estadual Cabo
Gilberto. “As discussões serão superadas”, disse, afirmando, em seguida, que o episódio não
afetará a sua campanha.

Vítima do ‘fogo amigo’
Mas o fato é que a propalada unidade da direita
foi desmentida pelas cenas de agressões verbais
entre os integrantes do partido do presidente Jair
Bolsonaro. Ainda na semana passada, o deputado Wellington Roberto acusou os adversários de
tentarem desestabilizar a chapa do PL. Porém, o
que vemos é que o partido está sendo vítima do
chamado ‘fogo amigo’.

Dois presidenciáveis em CG

O calendário vacinal do Ministério da Saúde é muito rico e protege as crianças contra 19 doenças

Sistema de videomonitoramento

Sesds vai auxiliar Semob-JP em fiscalização

O sistema de videomonitoramento da Secretaria
de Segurança e Defesa Social da Paraíba (Sesds) será
compartilhado com a Superintendência Executiva de
Mobilidade Urbana de João
Pessoa (Semob-JP) para uso
dos agentes de mobilidade
urbana da capital em ações
de fiscalização.
O termo de cooperação
técnica foi assinado pelo secretário Jean Nunes; o superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho; o gerente
de Tecnologia da Informação da Sesds, Fabiano Abrantes; o responsável pelo sistema de videomonitoramento
da Segurança Pública, Eliabe
Leal; o diretor administrativo-financeiro da Semob-JP,
Marcos Holmes; diretor de
Operações, Sanderson Cesário; e o chefe do COTT da Semob-JP, Haylton Medeiros.
De acordo com Jean Nunes, a boa relação e diálogo
com a Semob-JP favoreceram

para que o Termo de Cooperação Técnica fosse possível.
“Sempre mantivemos um importante diálogo com a Semob-JP, tanto nas atividades
administrativas quanto nas
operações de segurança pública e viária. Atendemos a
esta solicitação compreendendo a necessidade da realização deste importante tra-

balho desenvolvido em prol
do trânsito da nossa capital. Com o convênio firmado,
agora, as equipes da Secretaria de Segurança treinarão os
agentes de mobilidade para
acessarem as 171 câmeras do
Centro Integrado de Operações Policiais do nosso sistema de videomonitoramento”,
explicou.

“Fomos prontamente atendidos pelo Governo do Estado,
através da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social,
nos disponibilizando as imagens do Ciop para que sigamos
com nosso importante trabalho
de monitoramento e fiscalização
do trânsito”, ressaltou o superintendente de Mobilidade Urbana
da Capital, Expedito Leite Filho.
Foto: Secom-PB

Quem desembarca na Paraíba nesta terça-feira é Simone Tebet, candidata a presidente da
República pelo MDB. Ela cumprirá agenda em
Campina Grande, onde será recebida por Pedro
Cunha Lima (PSDB), candidato a governador,
cujo partido está coligado, nacionalmente, com
o MDB. Já na sexta-feira, o tucano receberá o
candidato Ciro Gomes (PDT), também na ‘Rainha
da Borborema’.

Nova pesquisa
no dia 22

Senado: novo
debate amanhã

Na quinta-feira da
próxima semana, está
programada a divulgação de uma nova
pesquisa do Ipec – ex
-Ibope – para governador e senador da
Paraíba. O levantamento foi contratado
pelas TVs Paraíba e
Cabo Branco, que integram a Rede Paraíba de Comunicação.
Será a segunda pesquisa de intenção de
voto feita pelo instituto
na Paraíba.

Amanhã, ocorrerá
novo debate com os
candidatos a senador pela Paraíba, no
Sistema Arapuan de
Comunicação. Estão
confirmadas as participações de Pollyanna Dutra (PSB), André
Ribeiro (PDT), Efraim
Filho (União Brasil),
Sérgio Queiroz (PRTB),
Bruno Roberto (PL) e
Alexandres Soares
(PSOL). O confronto
entre os candidatos
começará às 12h.

Após três eleições como adversária,
Marina Silva declara apoio a Lula

O termo foi assinado pelo secretário Jean Nunes e o superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho

Marina Silva, presidente nacional do Rede, está
de volta à trincheira onde já se encontram o PT
e outros partidos de esquerda – ela foi adversária dos petistas nas eleições de 2010, 2014
e 2018. “Compreendo que nesse momento crucial da nossa história quem reúne as melhores
condições para derrotar a semente maléfica do
bolsonarismo é a sua candidatura”, declarou,
ao anunciar apoio a Lula.
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voltado às mulheres

Cariri paraibano terá projeto piloto
Objetivo é promover políticas públicas de água e saneamento destinadas às populações mais vulneráveis
Agência Brasil
Foi lançado ontem em Brasília o projeto Mulheres: Saúde
Ambiental e Saneamento Rural, com o objetivo de promover políticas públicas relacionadas à água e ao saneamento
para as populações mais atingidas por esse problema. O
foco é principalmente mulheres que vivem em regiões de
seca e de difícil acesso à água

tratada. O projeto piloto vai ter
início em 18 municípios do Cariri Ocidental, na Paraíba.
A iniciativa é da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a
Ciência e a Cultura no Brasil (OEI) e do Ministério da
Saúde do Brasil, por meio da
Fundação Nacional de Saúde
(Funasa). As ações serão realizadas em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saú-

de do Cariri Ocidental (Cisco).
“Essa iniciativa tem duas
áreas muito interessantes:
pela primeira vez, tem a mulher como objeto principal
dentro da política pública de
saneamento e, ao mesmo tempo, difundir isso junto às autoridades nacionais e locais,
tendo nesse projeto piloto no
Cariri Ocidental a primeira
parte de uma iniciativa que
visa, no futuro, ganhar di-

mensão e chegar a outras localidades”, disse o diretor da
OEI no Brasil, Raphael Callou.
Dados do Sistema Único
de Saúde (Datasus) revelam
que, em 2019, ocorreram 273
mil internações em hospitais
da rede pública por causa de
doenças causadas por água
não tratada ou contaminada.
De acordo com o Ministério
da Saúde, o acesso pleno ao
saneamento pode reduzir em

63,4% a incidência de doenças
ginecológicas em mulheres
com idade entre 12 e 55 anos.
O projeto foi estruturado
em três etapas. Na primeira,
consultores vão coletar dados para uma pesquisa qualitativa e quantitativa sobre a
realidade das mulheres na região. Em seguida, haverá duas
capacitações sobre o tema de
água e saneamento básico
com 50 lideranças.

Na terceira etapa, serão
realizadas 50 oficinas para
abordar temas e ações como
construção de banheiro seco,
reaproveitamento de água,
acesso ao microcrédito e manejo de resíduos sólidos. A organização do projeto destaca
que as ações escolhidas têm
como base experiências já realizadas em outros países. A expectativa é que o projeto seja
concluído até o fim de 2023.
Foto: Marcos Russo

‘Monkeypox’

Paraíba tem 25 novos
casos suspeitos da doença
Ana Flávia Nóbrega

ana8flavianobreg@gmailcom

Desde a última atualização pública, na sexta-feira,
a Paraíba registrou um aumento de 25 novos casos suspeitos de Monkeypox, varíola dos macacos, saindo de 73
para 98 notificações entre os
boletins diários emitidos pela
Secretaria de Estado da Saúde (SES). Ao todo, a Paraíba
tem 200 notificações, sendo
11 confirmados, um provável e, além dos suspeitos, 90
descartados.
João Pessoa concentra a
maioria dos registros, com
nove casos confirmados, um
provável, 50 descartados e
59 em investigação. Cabedelo aparece na sequência com
dois casos confirmados, dois
descartados e 11 em investigação.
O estado tem 38 dos 223
municípios com notificações,
sendo 20 com casos suspeitos.
São eles: Campina Grande
(quatro casos); Areia e Cajazeiras (três casos cada); Monteiro, Santa Rita e Sapé (dois

casos cada); Barra de Santana, Boqueirão, Cruz do Espírito Santo, Itabaiana, Itatuba, Mari, Marizópolis, Nova
Palmeira, Patos, Pedro Régis,
Solânea e Soledade (um caso
cada). Sousa, Araçagi, Belém,
Coremas, Guarabira, Gurinhém, Ingá, Lagoa Seca, Mamanguape, Massaranduba,
Mogeiro, Mulungu, Picuí, Pilar, Princesa Isabel, Rio Tinto
e São João do Cariri tiveram
descartes de casos suspeitos.
Até o momento, os homens são maioria entre os casos confirmados e suspeitos.
Ao todo, o sexo masculino registra 123 notificações, sendo
59 casos suspeitos, 54 descatados, um provável e nove confirmados. Entre o sexo feminino, são 39 em investigação,
36 descartados e dois confirmados, totalizando 77 casos
notificados.
Todas as amostras colhidas na Paraíba foram enviadas pelo Laboratório Central
de Saúde Pública da Paraíba
(Lacen-PB) para o laboratório
da Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Covid-19

Estado segue com baixo
registro de casos e óbitos
Ana Flávia Nóbrega

ana8flavianobreg@gmailcom

Novos 49 casos de contaminação pela Covid-19 foram confirmados na Paraíba,
sendo todos os pacientes com
quadro leve da doença e recuperação em residência. Os casos se concentram em São José
do Bonfim(11); Bayeux e João
Pessoa (10); Campina Grande
(nove) e Santa Rita (três). Segundo dados da SES, o estado
não registrou falecimentos em

decorrência do agravamento
da doença nas últimas 24h, entre domingo e ontem. No entanto, duas mortes estão em
investigação pela pasta.
A Paraíba registra 651.955
casos da doença, sendo 10.400
óbitos e 468.712 pacientes recuperados.
Entre domingo e ontem, o
Centro Estadual de Regulação Hospitalar registrou uma
internação. Ao todo, nove pacientes estão internados em
leitos públicos.

A abertura das Olimpíadas teve apresentações de corpos de bailes de bandas marciais, coral Canto Livre Meninada, ginastas e outros

após dez anos

Olimpíadas Escolares acontecem na capital
n
As Olimpíadas
Escolares
promovem a
disputa entre
as escolas
em diversas
modalidades

O esporte escolar da cidade de João Pessoa voltou, na
tarde de ontem, a se manifestar em sua forma mais vibrante. Após dez anos, a Prefeitura da capital retomou a
realização das Olimpíadas
Escolares do Município, competição que permite a disputa
entre as escolas em diversas
modalidades esportivas. O
evento, que acontece nos próximos 15 dias, foi aberto oficialmente pelo prefeito Cícero Lucena durante cerimônia
realizada na Praça do Povo
do Espaço Cultural José Lins
do Rêgo, em Tambauzinho.
“Esse é o resgate de uma

prática de nossas gestões anteriores, pois sabemos que a
formação do cidadão precisa,
além do aspecto pedagógico,
incluir o cultural e o esportivo. ”, afirmou Cícero.
O evento foi a oportunidade para o acendimento da
pira olímpica, o que foi feito pela judoca Ketly Gomes,
de 14 anos, após revezamento entre atletas de destaque
da Rede Municipal em modalidades olímpicas e paralímpica. A chama ficará acessa durante toda a competição,
quando cerca de 2500 estudantes de 49 escolas vão se enfrentar em oito modalidades.
“Foi uma emoção muito
grande ser responsável por
acender a pira, pois pratico
judô há muitos anos e nunca
tive a oportunidade. É surreal e estou cheia de felicidade”, afirmou Ketly, que é aluna da Escola Tarcila Barbosa
França, no Funcionários III.
A secretária municipal da
Educação e Cultura (Sedec),
América Castro, afirmou que

o dia é de celebração. “Esses jogos não aconteciam há
cerca de uma década e nunca ocorreram nessa magnitude. Fizemos algo decente,
pois nossos alunos merecem
o melhor. Foi um trabalho
em equipe recompensado
com a alegria dos estudantes em participar dos jogos”,
afirmou.
Um dos momentos de
destaque foi o hasteamento
da bandeira ao som do Hino
Nacional. O prefeito Cícero
Lucena cuidou do pavilhão
nacional, enquanto a professora América Castro hasteou
o municipal. A bandeira da
Paraíba ficou a cargo do comandante da Marinha, Marcelo Bione.
A abertura do evento ainda contou com as apresentações de corpos de bailes
de bandas marciais, do coral Canto Livre Meninada,
de grupos escolares de dança e de ginastas da seleção paraibana de ginástica rítmica.
Os estudantes vão compe-

tir nas modalidades de atletismo, judô, natação, bocha,
handebol, vôlei, futsal e basquete. Disputas paralímpicas
vão ocorrer no judô, atletismo e natação. Para os alunos dos anos iniciais será feito um evento denominado
‘Kids Games’, com estudantes de até 10 anos de idade.
Para a Educação de Jovens e
Adultos (EJA), a competição
será na modalidade de futsal
masculino e feminino.
As provas de atletismo
irão acontecer na Vila Olímpica Parahyba, no Bairro dos
Estados; judô e bocha paralímpica serão no ginásio poliesportivo do Centro Administrativo Municipal (CAM),
em Água Fria; e natação na
piscina do CAM.
Já os esportes coletivos irão acontecer no ginásio das próprias unidades
de ensino e no Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire
(Cemapi), em Mangabeira.

Habite Seguro

Guarda Municipal ganha direito a financiar o primeiro imóvel
Os agentes da Guarda Civil
Metropolitana de João Pessoa
vão poder contar com condições facilitadas para a compra
de seu primeiro imóvel. A Prefeitura de João Pessoa atendeu
aos requisitos para inclusão do
Município no programa Habite Seguro, do Governo Federal, que garante benefícios
para categorias do setor de Segurança Pública na aquisição
da moradia.

Na tarde de ontem, o prefeito Cícero Lucena recebeu o
superintendente executivo de
Habitação da Caixa Econômica Federal, Adriano Freitas,
para formalizar a adesão ao
programa. O encontro aconteceu em seu Gabinete, no Centro Administrativo Municipal
(CAM), em Água Fria.
“Esse é um programa muito interessante e que não incluía a Guarda Municipal,

mas conseguimos, através de
novo critério estabelecido, incluir os agentes municipais.
João Pessoa é uma das duas
únicas cidades que avançaram para que os seus agentes
pudessem ter acesso a um financiamento com benefícios
e possam, assim, morar bem e
garantir o melhor para sua família”, ressaltou Cícero.
Entre os benefícios incluídos no programa estão o sub-

sídio ao pagamento de parte do
valor do imóvel, seja ele novo,
usado ou em construção; o subsídio para pagamento do valor
da parcela da tarifa para a contratação do financiamento, devida pelo beneficiário no ato da
contratação do crédito; a redução das taxas de juros, entre outras condições especiais.
De acordo com a secretária municipal da Habitação
(Semhab), Socorro Gadelha,

dois correspondentes bancários da Caixa estão nas dependências da Secretaria Municipal da Segurança Urbana
e Cidadania (Semusb) para
atender aos guardas civis municipais das capital. “Essa é
mais uma das ações da Prefeitura de João Pessoa para
reduzir o déficit habitacional
e foi possível por um esforço
da gestão para que estivéssemos aptos a ser atendidos pelo

programa”, frisou.
O secretário da Semusb,
João Almeida, destacou que a
gestão fez a sua parte para garantir o benefício. “Para que a
Guarda de João Pessoa fosse
vinculada, ela precisou cumprir todo o trâmite burocrático
junto ao Ministério da Justiça
e hoje podemos garantir esse
benefício aos servidores efetivados há mais de três anos”,
destacou.
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em ponta de campina

ONG afirma que obra está irregular
Moradores dizem que acordo feito no MPF é desrespeitado; órgão assegura que acompanha cumprimento do TAC
Foto: Divulgação

Prefeitura de
Cabedelo diz que
segue as normas

Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Moradores da orla do
município de Cabedelo
apresentaram nova denúncia contra a prefeitura da cidade que, segundo eles, não
estaria cumprindo o Termo
de Ajuste de Conduta (TAC)
firmado com o Ministério
Público Federal (MPF), retomando a obra do calçadão da Praia de Ponta de
Campina sem cumprir as
condições previstas para a
continuidade do projeto. O
Instituto Protecionista SOS
Animais e Plantas entrou
com ação no MPF e na Justiça Federal pedindo a imediata suspensão da obra. Já a
Procuradoria-Geral da Prefeitura de Cabedelo diz que
todas as exigências estão
sendo cumpridas.
A denúncia dos moradores se ampara na justificativa
de que o laudo técnico elaborado por peritos do MPF
identificou diversas irregularidades e crimes ambientais. Ainda assim, conforme a denúncia, a obra segue
sem o cumprimento das determinações do TAC, especialmente as cláusulas 2ª,
3ª e 4ª.
Entre as falhas constatadas pelos técnicos do MPF
durante vistoria está a supressão de parte da restinga no local que é uma Área
de Preservação Permanente (APP).
O relatório aponta ainda
que existe ali uma fauna que
inclui, entre outras espécies,
tartarugas marinhas, tartaruga-oliva e a verde, a fragata, uma ave migratória, além
de gambá-da-orelha-branca,
carcará, coruja-buraqueira,
maria-farinha.
“Existe o TAC firmado e
as cláusulas 2ª, 3ª e 4ª estão
sendo descumpridas porque
a prefeitura deveria adequar
o estudo de impacto ambiental, bem como o projeto, e

Medida
Integrantes
do Instituto
Protecionista SOS
Animais e Plantas
pedem a imediata
suspensão da
obra de construção
da calçada na
orla de Cabedelo

isso não foi feito. A partir do
momento em que o prefeito
assinou o TAC, ele começou
a obra sem demonstrar se fez
um novo projeto adequado
às condicionantes impostas
pelo MPF. Começou o desmatamento de área de preservação permanente sem
observância a essas condicionantes”, declarou a advogada do Instituto Protecionista SOS Animais e Plantas,
Thaísa Lima.
Dessa forma, segundo
ela, a obra está acontecendo
de forma irregular. Por isso,
foi feita a nova denúncia junto ao MPF pedindo que haja
sanção à prefeitura e imediata suspensão da obra em razão do descumprimento do
TAC. “Além disso, nós também juntamos essas informações à ação civil pública
que corre na Justiça Federal pedindo a suspensão da
obra pelo descumprimento
do TAC”, enfatizou.
O procurador do MPF,
Bruno Galvão, que está à
frente do caso, foi sucinto. “Estamos acompanhando o cumprimento do TAC
em todos os seus termos”,
resumiu.

n
Prefeitura de
Cabedelo
assegura que
a obra vai
democratizar
o acesso à
praia e que
cumpre todas
as normas
ambientais

Moradores divulgaram fotos de árvores cortadas para afirmar que há irregularidade

Por outro lado, o procurador-geral do município de Cabedelo, Diego Carvalho Martins, disse que a obra está
regular. “Obviamente que ninguém iniciaria uma obra com
um TAC na qual há uma multa imposta sem haver um efetivo cumprimento. O que há, na
verdade, ali é uma insatisfação
dos moradores que estão perdendo uma – digamos assim –
praia particular e há hoje uma
obra que amplia o sistema viário
do município e vai dar acessibilidade a todas as pessoas, inclusive aos deficientes físicos à área
de Ponta de Campina”, disse.
E emendou: “Uma área que
hoje é privativa daqueles moradores, que eles mesmos foram abrir os caminhos em área
de preservação permanente de
forma irregular para ter acesso à praia como se fosse privativa. E hoje, a Prefeitura está fazendo uma democratização do
espaço com acessibilidade para
toda a população, e existem insatisfeitos fazendo denúncia, o
que é um factoide, dizendo que
há descumprimento de TAC,
mas ninguém é irresponsável
de iniciar uma obra de maneira que haja descumprimento”.
O procurador-geral de Cabedelo enfatizou que trata-se
de uma área de preservação
permanente e que a abertura é
condicionada a algumas situações específicas. Uma delas é
justamente de interesse público
para ampliação do sistema viário do município. Assim, segundo ele, o MPF fez uma perícia e
constatou a viabilidade da realização da obra no local. “Após
essa constatação, assinamos o
TAC como forma de uniformizar a atuação do município ali.
Assinamos o TAC e a própria
perícia do MPF constatou a viabilidade da obra, tanto é que estamos dando continuidade com
a ciência do órgão”, completou.

meio ambiente

Análise do óleo encontrado nas praias da PB não foi concluída
Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Apesar do material coletado na Paraíba ainda não ter
sua análise concluída, os demais resíduos de óleo encontrados em praias do Nordeste,
em sua maioria, não possuem
relação com o incidente ocorrido em 2019, conforme nota técnica da Marinha do Brasil. As
manchas verificadas desde o
final de agosto foram consideradas um evento sem relação
com o derramamento de óleo
anterior, caracterizadas como,
possivelmente, fruto do descarte de água oleosa lançada
no mar depois de limpeza em
tanques de navios petroleiros.
Ainda de acordo com o documento emitido pela Marinha, a informação foi constatada a partir da análise
dos resíduos encontrados em
praias de Pernambuco, de

Alagoas e da Bahia. Contudo,
nem todos os laboratórios finalizaram as análises dos materiais. Com base nos resultados já obtidos, o novo evento
se trataria de petróleo produzido no Golfo do México.
“Tal origem foi estabelecida
a partir da análise das amostras coletadas, especificamente, nas praias de Pernambuco
(Boa Viagem, Paiva e Quartel) e Bahia (Ondina)”, informou a nota.
Entretanto, em outras
praias da Bahia, como Itacimirim e Itapuã, os resultados apresentaram similaridades com os resíduos de óleo
de 2019. Segundo a Marinha,
esse fato não indica um novo
derramamento, mas sim “a
existência de resíduos daquele óleo, que permaneceu nas
areias das praias ou fixado em
rochas e recifes de coral próximos ao litoral, que se desprenderam por força de ven-

tos mais fortes e de ressacas,
que normalmente ocorrem na
região nessa época do ano”.
Outras informações foram
obtidas através das análises,
como a identificação de organismos do gênero Lepas, conhecidos como “cracas”, ou
crustáceos. Eles correspondem a uma espécie que vive
em mar aberto. “De acordo
com o tamanho das cracas encontradas, já bem desenvolvidas, pode-se afirmar que essas
pelotas de óleo permaneceram mais de duas semanas
à deriva, no oceano, antes de
encalhar na praia”, detalhou a
nota técnica da Marinha.
A Marinha do Brasil enfatizou que o enfrentamento
desse tipo de problema ambiental requer “vigilância e
esforços constantes”, que estão sendo empreendidos pelos órgãos governamentais
em parcerias com a comunidade científica do Brasil. Os

Outros pontos
Amostras colhidas nas
praias de Pernambuco,
Alagoas e Bahia
apontam que material
é proveniente da água
jogada ao mar depois
da limpeza em tanques
de navios

documentos obtidos a partir
dessa investigação irão compor uma ferramenta que deverá, futuramente, agregar a
estrutura que já existe para a
identificação de “possíveis navios infratores e autores de crimes ambientais que venham a
ser cometidos, na Amazônia

Azul”, finalizou o órgão.
Além da Marinha do Brasil, a nota técnica contou com
a assinatura da Universidade
Federal de Pernambuco, da
Universidade Federal da Bahia, do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais /Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações, da Universidade Federal
do Ceará, entre outros órgãos.
Os primeiros registros de
óleos nas praias nordestinas
este ano começaram no final
do mês de agosto, com o surgimento em Pernambuco, Alagoas, na Bahia e na Paraíba. No
litoral paraibano, o material foi
encontrado em Pitimbu, Jacarapé, Jacumã, Tambaba, Intermares, Ponta de Campina e
Praia do Poço.
Segundo o secretário de
Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, Chico

Urtiga, não foram verificadas
novas manchas em praias do
município, tampouco em João
Pessoa ou Conde. Na ocasião
em que os resíduos foram verificados, uma equipe especializada coletou pouco mais de
quatro quilos de material nas
praias de Intermares, Ponta de
Campina e Poço, na cidade de
Cabedelo.
A Superintendência de Administração do Meio Ambiente
(Sudema) da Paraíba publicou,
na época, uma nota informando que estava acompanhando
o surgimento desses fragmentos de óleo no litoral paraibano. “Informamos ainda que o
volume de óleo registrado até
(31 de agosto) foi mínimo, não
havendo motivos para preocupação quanto à qualidade da
água, ficando recomendado à
população apenas que evite o
material caso ainda o encontre em uma das praias atingidas”, pontuou.
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projeto da ufpb

Medicamento ganha forma de doce
Objetivo é que as formulações inovadoras facilitem a administração dos remédios para crianças e idosos
Um projeto do Departamento de Ciências Farmacêuticas do Centro de Ciências da
Saúde (CCS) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
vem desenvolvendo formulações inovadoras de medicamentos no formato de doces
a fim de facilitar a administração de medicamentos infantis e até para idosos. Até
o momento, já foram desenvolvidas pastilhas, pirulitos,
chocolates, picolés e jujubas.
Por meio dessas novas
formas farmacêuticas - encontradas nos formatos de
guloseimas - é possível administrar anti-inflamatórios
como ibuprofeno e cetoprofeno, medicamentos como
paracetamol e ainda diversos outros fármacos antifúngicos, antimicrobianos e fitoterápicos.
As formulações oferecem
de forma mais atrativa, palatável e agradável, o objetivo primário do fármaco, podendo ter, inclusive, cores e
sabores personalizados. Nesse contexto, a manipulação
dessas bases inovadoras surge como uma estratégia para
melhora da adesão medicamentosa da população.
O projeto, relacionado ao
Edital 01/2022 da Pró-reitoria de Pesquisa (Propesq/
UFPB), desenvolve os produtos no Laboratório de Farmacotécnica da UFPB, com
uma equipe composta pelo
professor Pablo Queiroz Lopes (coordenador), professora Leonia Maria Batista, além
dos colaboradores João Delonx Regis Barboza de Souza
e Larissa Figueiredo Pacheco
(estudante).
Segundo o coordenador
do projeto, Pablo Queiroz
Lopes, por meio do medicamento manipulado é possível
melhorar a relação medicamento-paciente e ainda adequar a terapêutica de acordo
com as necessidades do paciente, incluindo idade, gênero e metabolismo, dentre outras particularidades.
Conforme relatou o professor Pablo Queiroz, formas
farmacêuticas pouco atrativas, dificuldade de deglutição
de comprimidos e palatabilidade desagradável interferem diretamente na ausência
de aceitação do tratamento
medicamentoso por pessoas
que apresentem problemas

“

Foto: UFPB/Divulgação

Como alternativa
viável e atrativa,
estamos
trabalhando esse
nicho escasso de
medicamentos
saborosos no
mercado

n
No próximo
passo, os
pesquisadores
vão realizar
uma análise
sensorial
para avaliar a
aceitabilidade
do produto

Pablo Queiroz

ou dificuldade para deglutir.
“Como alternativa viável e
atrativa estamos trabalhando
esse nicho escasso de medicamentos saborosos no mercado”, frisou Pablo.
Ainda segundo ele, além
da base desenvolvida ser de
baixo custo, apresenta também características organolépticas melhores que as bases existentes no mercado.
Além disso, quando comparadas a outras marcas presentes no mercado, os doces
desenvolvidos pelo grupo de
pesquisadores da UFPB possuem uma melhor estabilidade físico-química e microbiológica.
No momento a equipe trabalha em formulações para
veicular o medicamento em
formato de goma de mascar
(chicletes), apresentando-se
diversas opções de formas
farmacêuticas para crianças
e idosos, de forma a agradar
ao paciente e facilitar a administração dos medicamentos.
Vale ressaltar que a escolha pela forma farmacêutica
mais adequada deve ser realizada em conjunto com o médico, considerando as particularidades de cada paciente,
após relatos dos responsáveis,
principalmente no que se refere à dificuldade da adesão
ao tratamento devido ao sabor desagradável do remédio.
O próximo passo consistirá na realização de uma análise sensorial para avaliar a
aceitabilidade mercadológica e a qualidade do produto
para que as formas farmacêuticas possam ser disponibilizadas para o público em um
futuro breve.

Equipe trabalha, atualmente, em formulações para veicular o medicamento em formato de goma de mascar (chicletes)

na paraíba

Saúde vai realizar o Dia D de vacinação
contra a raiva animal no próximo dia 24
Núcleo de Controle de
Zoonoses da Secretaria de
Estado da Saúde (SES) está
organizando a campanha de
vacinação contra a raiva animal, que terá como abertura
o Dia D no próximo dia 24. A
campanha faz parte do Programa Nacional de Imunização (PNI) para a prevenção
da doença infecciosa aguda
viral que pode ser transmitida também aos humanos.
Na Paraíba, a meta deste ano
é imunizar 761.830 animais,
a partir dos três meses de
idade, sendo 560.127 cães e
201.703 gatos.
A transmissão do agravo
entre humanos e animais se
dá por meio de mordidas, arranhões e saliva de animais
infectados em contato com
a pele lesionada ou mucosas. O vírus acomete o sistema nervoso central, levando
ao óbito após curta evolução,
sendo letal em aproximadamente 100% dos casos. De
acordo com o chefe do Núcleo
de Zoonoses da Secretaria, o
médico veterinário Francisco
de Assis Azevedo, apesar de
não haver registros de raiva
humana transmitida por cães
e gatos há 23 anos na Paraíba,
não é momento de descuidar
da proteção por vacina.

"A vacina contra raiva
animal utilizada na campanha é de cultivo celular com
uma resposta imunológica duradoura, mas é preciso que seja aplicada anualmente para que a proteção
do animal, e consequentemente da população, seja efetiva. A vacinação faz parte do
Plano de Eliminação da Raiva Humana transmitida por
cães, principal fonte de infecção no ciclo urbano", explica
o veterinário.
Para a campanha deste
ano, Assis ressalta que foram realizadas capacitações
com as 12 Gerências Regionais de Saúde a respeito do
manejo de materiais e montagem dos mais de 800 postos
de vacinação, que serão divididos nos 223 municípios paraibanos durante o Dia D. “A
mobilização deste ano contará com aproximadamente
seis mil profissionais de saúde, das 8h às 17h no sábado,
mas a campanha segue até o
dia 30 de outubro e a população pode procurar o município de residência para vacinar o seu cão, ou o seu gato”,
observa.
Além das orientações e
planejamento da campanha,
a SES distribui para as Ge-

Meta
Objetivo é vacinar
contra a raiva, em
toda a Paraíba,
761.930 animais a
partir dos três meses
de idade, sendo
560.127 cães
e 201.703 gatos

rências Regionais de Saúde
todos os insumos necessários como seringas e agulhas descartáveis, vacinas
a serem aplicadas. A partir
da próxima semana todos
os municípios estarão abastecidos.
A Paraíba não registra casos de raiva humana
transmitida por cães há 23
anos. Os últimos casos da
doença na Paraíba em humanos, onde o animal agressor foi o cão, foi em 1999 nos
municípios de Queimadas e
João Pessoa.

Sobre a doença
A raiva é uma doença
infecciosa aguda, de etiologia viral. A transmissão
ocorre quando o vírus rábico existente na saliva do
animal infectado penetra
no organismo.
A doença apresenta
quatro ciclos de transmissão: no ciclo rural, os bovinos, ovinos, caprinos,
suínos e equídeos são os
principais elementos transmissores da raiva; no ciclo
silvestre, as raposas, guaxinins, macacos e roedores
silvestres têm maior destaque na transmissão da
doença; no ciclo aéreo, os
morcegos representam o
maior perigo; e no ciclo urbano os principais elementos responsáveis pela manutenção do vírus rábico
são os cães e gatos.
A única maneira de evitá a doença é através da vacinação que não tem contraindicação. Caso não seja feita
a devida prevenção, a doença acomete o sistema nervoso central, levando ao óbito
após curta evolução, sendo
letal em aproximadamente
100% dos casos, tanto para
os homens quanto para os
animais.

maternidade frei damião

cartão sus

Homens trans: cirurgias se tornarão rotineiras

SMS disponibiliza telefone
para atender a população

A realização de cirurgias
em homens trans deve-se
tornar rotina na Maternidade Frei Damião, que integra
a Rede Hospitalar do Estado.
Semana passada, a unidade
de saúde realizou o terceiro
procedimento.
A Frei Damião é a quarta
unidade de saúde do Brasil a
realizar esse tipo de cirurgia.
Todos os três pacientes que
realizaram a cirurgia foram
acompanhados pelo Ambulatório para Travestis e Transexuais do Hospital Clementino Fraga.
Em 2020, o número de
atendimentos no processo transexualizador, que é
o processo de transição de
gênero, no SUS caiu drasti-

camente: as cirurgias diminuíram em 70% e a terapia
hormonal em 6,5% em comparação com o ano anterior,
segundo dados do DataSus
até novembro de 2020.
As cirurgias do processo
transexualizador incluem
mastectomia (retirada dos
seios), plástica mamária (implante de prótese mamária
de silicone), tireoplastia (redução do pomo de adão para
feminilização da voz), histerectomia (retirada do útero
e ovários), as cirurgias de redesignação sexual no órgão
genital de ambos os gêneros e cirurgias complementares. Além disso, o SUS oferece terapia medicamentosa
hormonal disponibilizada

mensalmente (estrógeno ou
testosterona) e acompanhamento do usuário no processo com uma equipe multiprofissional nas unidades
de saúde e ambulatórios.
Apesar de ser um braço importante, a saúde das pessoas trans não se restringe ao
processo transexualizador.
Por isso, a Política Nacional de Saúde Integral de
Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais, instituída pelo Ministério da
Saúde em 2010, prevê a instituição de mecanismos de
gestão para atingir maior
equidade no SUS, a ampliação do acesso da população
LGBT+ aos serviços de saúde e a qualificação da rede

de serviços para a atenção
e o cuidado integral à saúde da população LGBT+. A
discriminação por orientação sexual e identidade de
gênero, no entanto, ainda
incide na área da saúde e
afasta pessoas trans desses
serviços.
O primeiro Ambulatório de Saúde Integral para
Travestis e Transexuais da
Paraíba (Ambulatório TT)
TT foi implantado há nove
anos na Paraíba, no Hospital Clementino Fraga, em
João Pessoa e que faz apenas
o acompanhamento médico e aplicação do hormônio
e que agora, com a cirurgia,
todo o processo transexualidor se completa.

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de João Pessoa
informa à população que o telefone (83) 3214-7981 continua
funcionando como acesso alternativo aos usuários que necessitam tirar dúvidas ou obter maiores informações sobre
o funcionamento da plataforma CadSus. O sistema é responsável pelos atendimentos
do Cartão SUS e tem apresentado problemas de instabilidade nas últimas semanas.
A coordenação do Cartão
SUS em João Pessoa já manteve contato com o Ministério da
Saúde para saber as causas relacionadas a este problema e,
junto com ele, tomar as providências necessárias no senti-

do de solucionar a situação o
quanto antes.
O CadSus Simplificado
Multiplataforma é uma ferramenta de cadastramento dos
usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS), direcionada aos
Estabelecimentos Assistenciais
de Saúde.

Alternativo
O telefone (83) 3214-7981
continua funcionando
durante instabilidade do
sistema do Cartão SUS

Paraíba
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agilidade

PM frustra arrombamento de farmácia
Buraco na parede de uma casa seria usado como acesso ao estabelecimento comercial, onde funciona um caixa eletrônico
Fotos: Polícia Militar

Cardoso Filho
j´secardosofilho@gmail.com

O homem de 48 anos,
preso numa casa onde foi
localizado um buraco que
seria usado para assaltantes terem acesso a uma farmácia, teve a prisão em flagrante relaxada durante
audiência de custódia, realizada na manhã de ontem.
A decisão judicial foi em
atendimento a parecer do
Ministério Público, após o
advogado provar que o suspeito reside na casa há cerca
de 13 anos e que teria sido
rendido pelo grupo e obrigado a ceder o local. Ele é
natural do Rio de Janeiro e
já respondeu por porte ilegal de arma de fogo.
Na manhã de domingo
(11), a Polícia Militar tomou
conhecimento que um buraco estava sendo escavado em uma casa abandonada no bairro de Jaguaribe,
em João Pessoa, vizinha a
uma farmácia onde funciona um caixa eletrônico.
Segundo o tenente-coronel Marques Júnior, comandante do 1º Batalhão da PM,
a casa abandonada é ocupada por pessoas em situação
de vulnerabilidade social.
Marques Júnior acrescentou que a PM teria recebido informação de que
“c r i m i no so s” e st ava m
abrindo um buraco para
ter acesso à farmácia. Inclusive, quando os policiais
chegaram na casa, o buraco estava protegido por um
colchão para evitar qualquer suspeita. No local fo-

Foragido da Justiça é
localizado na capital
A Polícia Militar capturou mais um foragido
da Justiça que estava sendo procurado pelos
crimes de homicídio qualificado e furtos. Contra
ele existe mais de 20 anos de pena a ser cumprida. A captura aconteceu no fim de semana,
no bairro do Varadouro, em João Pessoa.
O condenado, de 47 anos, estava sendo
procurado pela Justiça, e contra ele há mandado de prisão expedido pela Vara de Execução
Penal de João Pessoa. O homem foi preso pelos
policiais do 10 BPM, durante abordagem no
Terminal Rodoviário. Ao verificar o nome dele,
os policiais constataram que estava sendo
procurado.
Os policiais do 1º BPM também apreenderam dois comprimidos de artane que estavam
com o acusado, material usado como entorpecente. Toda a ocorrência foi apresentada na
Central de Polícia.

Discussão termina em
morte na cidade de Patos

Um colchão foi posicionado para esconder o buraco, onde foram encontrados materiais de escavação

ram encontrados materiais
de escavação.
No levantamento realizado, a Polícia Militar tomou conhecimento de que
pelo menos oito homens,

em veículos diferentes, passaram a madrugada de sábado fazendo a escavação,
após render e trancar pessoas que estavam no local.
“Conseguimos evitar mais

um assalto a caixa eletrônico”, comemorou Marques
Júnior. “Junto com a Polícia
Civil vamos tentar identificar os membros do grupo”,
concluiu o tenente-coronel.

violência

Mulheres são mortas a tiros em Santa Rita
e dentro de bar na cidade de Itaporanga
Mais duas mulheres foram assassinadas nesse fim
de semana na Paraíba e outra
está internada no Hospital de
Emergência e Trauma de João
Pessoa, após serem agredidas
pelos companheiros.
A mulher, que é servidora pública e tem 40 anos, foi
ferida dentro do prédio da
Prefeitura Municipal de Pitimbu, onde trabalha como
auxiliar de serviços gerais.
Ela sofreu três disparos na
região do ombro e do braço esquerdo, sendo inicial-

mente socorrida para o hospital local.
Feminicídios
Um dos crimes foi verificado na madrugada de ontem, no distrito de Várzea
Nova, em Santa Rita. A vítima até o final da tarde de
ontem ainda não havia sido
identificada, mas a polícia
solicita apoio da população,
pois a mulher apresentava
uma tatuagem em uma das
pernas.
O delegado Alan Murilo

Terruel, de Santa Rita, esteve no local e tomou conhecimento que na madrugada moradores da localidade
ouviram barulho de disparos
de arma de fogo, no entanto, apenas pela manhã o corpo foi localizado na Rua Roberto dos Santos Correia, no
Loteamento Boa Vista, apresentando pelo menos oito
perfurações, sendo um deles
no rosto.
A outra vítima de feminicídio foi identificada por Cosma Ribeiro, de 24 anos. O cri-

me aconteceu em um bar no
conjunto Chagas Soares, na
manhã de domingo (11), na
cidade de Itaporanga, no Vale
do Piancó.
Segundo informações preliminares, a vítima foi atingida por disparos de arma de
fogo. Um homem que estava
no local também acabou sendo ferido no braço pelos tiros,
mas foi levado com vida ao
hospital. A Polícia Militar foi
acionada, isolou a área e saiu
em diligências à procura do
autor do crime.

em famílias

Homicídios acontecem no interior da PB
Duas tragédias em família foram registradas no fim
de semana na Paraíba. No domingo (11), um homem de 39
anos, foi preso suspeito de matar o próprio pai, um idoso de
81 anos, na cidade de Livramento, no Cariri paraibano. O
autor do crime teria usado um
canivete para praticar o crime.
As informações colhidas
pela polícia dão contar que
pai e filho estavam bebendo
quando começaram a discutir. O filho, identificado apenas por “Sebastião”, se ar-

Curtas

mou com o canivete e deu
vários golpes no pai, conhecido por “Martin Doido”. O
caso aconteceu no fim da tarde, no Sítio Torrões, zona rural do município. A vítima
morreu no local.
Sebastião também foi atingido durante a discussão,
foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade,
onde foi medicado e em seguida transferido para a Delegacia de Polícia Civil. Familiares
informaram que o suspeito
tem problemas mentais.

Vingança
No centro da cidade de
Uiraúna, Sertão da Paraíba, Vagner Samuel de Oliveira, de 19 anos, foi morto
a tiros quando se encontrava na frente a um lava jato,
onde trabalhava. O suspeito
pelo crime, tio da vítima, até
ontem ainda não havia sido
localizado. O crime aconteceu, na manhã de sexta-feira (9), e o suspeito de matar
o rapaz é o próprio tio.
O delegado Ilamilton
Simplício, que acompanha

o caso, soube que o assassinato foi motivado porque
a vítima estaria tendo um
caso com a esposa do tio e
isso teria motivado a violência. O assassinato foi registrado por câmera de segurança e as imagens estão em
poder da polícia. A imagem
mostra o rapaz sentado em
uma cadeira quando o tio
saca e aponta a arma, para
em seguida efetuar os disparos. Familiares de vítima
e acusado estão sendo ouvidos pelo delegado.

Um homem foi preso em flagrante, apontado
como autor de um assassinato na cidade de
Água Branca, Sertão do estado. Na noite de sexta-feira (9) uma guarnição da Polícia Militar, foi
solicitada para averiguar a informação de que
havia um corpo, ensanguentado, na Rua José
Anastácio de Brito.
Testemunhas relataram que a vítima havia
sido ferida com um golpe de faca e a ainda
estava cravada no corpo. Com informações das
testemunhas, os policiais foram ao sítio Paizinho
e prenderam o suspeito Na delegacia, ele confessou o crime e disse que agiu em legítima defesa,
acrescentando que após discutir com dois homens, um deles, a vítima, foi para a casa da sua
mãe. Minutos depois, os dois chegaram armados com facas. Houve luta corporal e o suspeito
tomou a faca de um deles e desferiu o golpe. O
outro rapaz se apresentou à polícia horas depois.

Criança de 11 anos morre
atropelada em Juazeirinho
Ums criança, identificada por João Rodrigo,
de apenas 11 anos, morreu vítima de atropelamento na noite de domingo (11), quando
pedalava sua bicicleta entre as comunidades
Escurinha e Mendonça da Pista, Zona Oeste
de Juazeirinho.
O acidente aconteceu na BR-230 e o veículo
que colidiu contra a bicicleta foi uma caminhonete modelo S10 de cor branca.
Segundo informações de testemunhas,
João Rodrigo seguia com um colega, cada
qual numa bicicleta, quando foi atropelado
pela caminhonete e morreu imediatamente.
O motorista da caminhonete permaneceu no
local. A outra criança nada sofreu Um médico
examinou a criança, e constatou o óbito. O menino era filho do casal Edson e Juliery e neto
do professor da rede municipal juazeirinhense
Zenildo Jorge.

Imagens podem identificar
suspeitos de assalto
A Polícia Civil de Campina Grande está
analisando imagens de câmera de segurança
para identificar os três homens que assaltaram
duas mulheres, no bairro do Centenário. Inclusive levaram um veículo.
O assalto aconteceu na noite de domingo
(11). Uma mulher, que trabalha como decoradora de festas, estava com uma amiga em um
carro retirando o material após um evento,
quando três homens, um deles armado, abordam as vítimas.
A imagem mostra o momento que o homem
armado chega e, em seguida aparecem os
outros dois. Após render as vítimas, o trio foge
levando o carro e objetos de decoração que já
estavam no carro, uma caminhonete. A Polícia
Militar realizou diligências e localizou o veículo, na madrugada de ontem, no Centro de
Campina Grande.
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cachaça

PB é destaque na produção nacional
2o Seminário de Cachaça do Brasil será lançado hoje, em João Pessoa, com feira de vários tipos de “pinga”
Fotos: Roberto Guedes

Mayra Santos

Instituto
brasileiro vai
participar de
evento em JP

mayraalvessantos@hotmail.com

Hoje (13) é celebrado o Dia Nacional da Cachaça - patrimônio
do Brasil -, sendo conhecida como
“pinga” ou “branquinha”, entre
outras denominações. A data foi
instituída em 2009 pelo Instituto
Brasileiro da Cachaça (Ibrac) e é
uma homenagem ao dia em que
a bebida passou a ser oficialmente liberada para a fabricação e venda no Brasil, em 1961. No ranking
nacional, a Paraíba ocupa o sétimo lugar, por estado, na produção de cachaça por alambique e
industrial e é o primeiro no quesito produção total, ficando entre
22 a 25 milhões de litros de cachaça por safra.
Os dados constam no Anuário da Cachaça de 2021. De acordo com Marise Barreto, diretora
executiva da Associação Paraibana dos Engenhos de Cachaças de
Alambique, a cachaça é um produto sazonal, fabricado nos engenhos, sendo o melhor período
para sua produção depois do inverno e pode ir até novembro; em
alguns casos, até dezembro, sendo em torno de três a quatro meses de produção. Ela informou
que a Paraíba é um estado peculiar por produzir cachaça do Litoral ao Sertão, “desde a Zona da
Mata até o alto Sertão paraibano”.
Ela explicou como funciona
todo processo de produção da
“pinga”. que começa desde a colheita da cana-de-açúcar, passando pela moagem, em seguida
pela fermentação, para prosseguir com a destilação. Feito isso,
inicia-se o processo de envelhecimento, fundamental para garantir a qualidade do produto.
Por fim, ocorre o engarrafamento para venda.
No processo de produção de
cachaça, segundo Marise Barreto, primeiro acontece a colheita da cana in natura, isto é, sem
ser queimada. Ela explicou que a
cana é colhida e levada para o pátio de engenho, tendo que ser moída dentro do prazo de 24h, para
garantir a qualidade final do produto. Em seguida, é feita a moagem, processo em que é extraído o
caldo da cana, que vai para umas
dornas - as chamadas dornas de
fermentação. Nesse processo, o
açúcar da cana vai ser convertido
em álcool e gás carbônico.
Feito isso, a etapa seguinte
é a destilação. Nela, o caldo da
cana que estava nas dornas de
fermentação vai para o destilador, que é o alambique. Ali, o
produto vai ser aquecido, constituindo num destilado com teor
de álcool muito maior do que o
produto inicial.
O processo de envelhecimento da cachaça é feito por meio de
armazenamento em madeiras
nobres, que podem ser importadas ou nacionais. “As importadas são os carvalhos, que são os
mais utilizados para o envelhecimento do produto. Esse processo
também pode acontecer em um
material de inox, numa madeira
neutra, sem cor nem sabor, sendo que a mais utilizada na Paraíba é o Frejó do Pará, porque justamente não altera a cor e o sabor,
garantindo a qualidade”, ressaltou Marise.
Ela informou ainda que esse
processo de envelhecimento pode
durar em torno de seis meses a
um ano, dependendo do produtor. Entre os tipos de madeiras utilizados estão: o carvalho, podendo ser o americano, o francês ou
outro europeu; a madeira umburama, jaqueira, amendoim, bálsamo e jequitibá rosa.

Produções industrial e por alambique na Paraíba ganham notoriedade no Brasil pela qualidade e quantidade

Municípios que mais se sobressaem na produção
As cidades paraibanas que mais
se destacam nesse cenário são Areia,
Cruz do Espírito Santo, Alagoa Grande, Bananeiras, Guarabira. Toda a região do Brejo possui uma significativa
representatividade nesse ramo. Areia
é reconhecida por lei como a Capital
Paraibana da Cachaça, e Cruz do Espírito Santo é o maior produtor de cachaça de alambique do Brasil, com o
engenho São Paulo.
Thiago Baracho, presidente da Associação de Produtores de Cachaça de
Areia, afirmou que o título adquirido
pela cidade não foi só pela quantidade de estabelecimentos produtores,
mas por possuir a maior arrecadação
de ICMS da Paraíba sobre o produto. “Hoje são 11 produtores de cachaça que fabricam legalmente, mas, de
acordo com dados da Receita Estadual,
Areia representa 45% da arrecadação
estadual sobre o produto”, informou.
Marise Barreto acrescentou ainda
que são 40 o número de engenhos de
produção de cachaça registrados, mas
ultrapassa o número de 100 engenhos
na informalidade. Além disso, ela informou que a produção de cachaça
gera aproximadamente 20 mil empregos de forma direta e indireta. Diante

Cachaça também é cultura na PB

disso, ela ressalta que fica constatado
que a cachaça é muito mais que uma
bebida para entretenimento. Trata-se
da cultura de um povo, que promove
a economia e o turismo da Paraíba.
História
A trajetória da cachaça é de longa
data, coincidindo com a história do
país. De acordo com o Instituto Bra-

sileiro da Cachaça (IBRAC), a história da bebida está vinculada à colonização do Brasil. Não se sabe ao certo
quando ocorreu a primeira produção,
mas afirma-se que foi em algum engenho situado no Litoral do país, por
volta de 1516 e 1532. Há várias histórias com relação ao surgimento da cachaças, mas só duas delas são aceitas
pela relação lógica.
A primeira hipótese é de que os
portugueses teriam improvisado
uma bebida a partir da fermentação
e destilação de derivados da cana-de
-açúcar, que produzia o mesmo efeito prazeroso do destilado português:
o destilado de uva. Já a outra versão
conta que nos engenhos de açúcar,
durante a fervura da garapa, surgia a
espuma que era retirada dos tachos e
jogada nos cochos dos animais.
Com o tempo, o líquido fermentava e se transformava num caldo a
que se dava o nome de “cagaça”, que
parecia revigorar o gado. Percebendo esses efeitos, os homens escravizados na época experimentaram e
passaram também a bebê-lo. Como
os portugueses já conheciam a técnica de destilação, começaram a destilar o mosto fermentado da cagaça.

O 2º Seminário e Feiras
de Cachaças do Brasil será
lançado hoje, às 17h30, no
terraço do Hotel Litoral,
em João Pessoa. O evento contará com a participação de representantes do
Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC), Associação
Paraibana de Produtores
de Cachaça de Alambique
(ASPECA) e Associação
de Produtores de Cachaça
de Areia (APCA). O evento ocorrerá nos dias 20, 21
e 22 de outubro, no Espaço
Cultural José Lins do Rego,
com objetivo de promover a
cadeia produtiva com exposição e comercialização dos
produtos.
Consumo
Para Fernanda Melo,
promotora do evento, “a
cachaça é a bebida mais
consumida no país, o que
representa um grande desenvolvimento no setor
econômico, além de toda
sua cadeia produtiva, porque não é só o líquido cachaça, mas as garrafas, enfim, todo o mercado que
envolve a bebida. O Brasil Cachaças vai mostrar as
bebidas não só do estado,
mas do Brasil inteiro, como
também enaltecer o quanto
as cachaças da Paraíba estão bem posicionadas, não
só em quantidade, mas em
qualidade”, ressaltou.

visita à redação

Alunos do 3o ano do Ensino Médio conhecem jornal

Fotos: Evandro Pereira

Estudantes conheceram os vários setores do Jornal A União e como é feita a produção diária; professores de Português comandaram a visita ao jornal

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Os alunos do Ensino Médio da
Escola Cidadã Integral Técnica Daura Santiago Rangel, do bairro José
Américo, em João Pessoa, visitaram
durante a manhã de ontem (12) as
instalações do Jornal A União, no
Distrito Industrial. O grupo foi levado pelos professores de Língua
Portuguesa e teve a oportunidade
de conhecer diversos setores do periódico, conversar com repórteres,
diagramadores, dentre outros produtores de conteúdo, além de tirar
dúvidas sobre os diferentes cadernos que fazem parte do jornal.
De acordo com o professor de
Língua Portuguesa Ananias Oliveira, a turma trabalha constantemente
com produção textual, inclusive voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Por essa razão,
a proposta nessa segunda-feira era
destacar o trabalho do jornal. “Hoje
em dia, é muito pedida a questão da
intertextualidade e eles leem bastante notícias de uma forma geral. As-

sim, procuramos mostrar como é
essa produção, especialmente como
é a produção de um jornal impresso. Sempre li muito jornal e sou viciado em notícias e quis apresentar
para eles um pouco desse mundo”,
afirmou.
Anna Carolyna é aluna do primeiro ano do Ensino Médio da ECIT
Daura Santiago Rangel e revelou
empolgação com a visita. “O propósito dessa visita era conhecer e estudar sobre uma redação de jornal
para entender como realmente funciona na prática”, explicou.
Além da Redação, os alunos passaram pela Gráfica, Arquivo, Imprensa Braille e, nesses departamentos, conversaram com profissionais
sobre as etapas de construção de um
jornal, desde a concepção da pauta,
produção de notícias e reportagens,
o trabalho de design, de edição, até a
divisão em diferentes cadernos (Esportes, Cultura, Paraíba, dentre outros). Também identificaram aspectos que ainda não tiveram contato
em sala de aula.
Sobre isso, a professora de Lín-

gua Portuguesa Kívia Maria ressaltou que o objetivo de vir até o Jornal
A União foi fazer os alunos verem
que a redação não vale apenas para
o Enem, pois a produção textual é
fundamental para a mídia como um
todo: antes de estar na televisão, no
rádio ou nas mídias digitais, passa
por um texto, isto é, por uma produção. “Eles puderam ver melhor
essa importância e ter essa motivação para querer escrever, se sentirem
mais motivados para produzir textos. Na Paraíba, existe o Programa
Desafio Nota Mil e toda semana os
alunos participam produzindo textos”, comentou.
A estudante Ana Beatriz, do terceiro ano do Ensino Médio, conta
que a visita foi a oportunidade de
expandir seus planos profissionais,
pois a redação é uma das suas áreas
de maior interesse. A aluna pensa
em cursar Letras ou Jornalismo, graduações em que a produção textual é
importante. “Gostei muito de conhecer a Redação e até agora, acredito
que eu vá seguir o curso de Letras,
que é o meu foco, hoje. Mas, o cur-

so de Jornalismo é bem interessante, também, e quero conhecer mais
sobre ele a partir de agora”, opinou.
Para Luciano Santos Guimarães, do terceiro ano do Ensino Médio, durante a passagem pelo jornal
pôde vivenciar uma nova experiência. Por isso, esteve atento a todas as
explicações, tentando captar o máximo de conhecimento possível. “Foi
uma visita muito interessante. Pude
ver de tudo um pouco, prestando
atenção ao que estavam me explicando”, conta.
Kívia Maria tem um projeto na
escola sobre produção textual associada à autoestima, e observa que a
presença da turma no jornal será benéfica, inclusive para o desenvolvimento dessa iniciativa.
“Eles têm uma baixa autoestima que é nítida. É como se eles se
sentissem incapazes de produzir,
de escrever. Mas, através da produção textual, eles podem recuperar
essa autoestima e a presença deles
no jornal vai colaborar muito nisso.
Produzir um bom texto não é apenas para o Enem”, concluiu.
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No ritmo de um
clássico zeliniano

Gravação do Prima
que aconteceu no
ano passado, no
engenho Corredor,
no município de
Pilar, terra natal do
escritor homenageado

Foto: Roberto Guedes

Hoje, em João Pessoa, Prima apresenta, pela primeira
vez de forma presencial, ‘Menino de Engenho’, música
em homenagem a José Lins do Rego

Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

‘M

enino de Engenho’ é o título da
obra instrumental,
composta por Uirá
Garcia, que o Programa de Inclusão
Através da Música e das Artes (Prima), sob a regência do maestro Rainere Travassos, apresenta em caráter
de estreia hoje, a partir das 9h, no auditório 1 da Fundação Espaço Cultural José Lins do Rego, localizada na
cidade de João Pessoa.
O concerto gratuito integra a programação de encerramento das atividades da Funesc para marcar os 65
anos da morte do escritor José Lins
do Rego, completados ontem, e também inclui a exposição Lins do Rego
– O adeus da Imprensa em 1957, que
permanecerá à visitação gratuita no
museu que leva o nome do autor –
também localizado no Espaço Cultural – até o final de outubro.
Inspirada no livro Menino de Engenho, romance que se tornou um clássico e marcou a estreia de José Lins
do Rego (1901-1957) na literatura, em
1932, a música foi composta em 2021,
dentro da programação do Ano Cultural instituído pelo Governo do Estado da Paraíba, naquela ocasião, para
homenagear os 120 anos de nascimento do escritor, natural do município de Pilar. O evento será aberto com
palestra de Uirá Garcia, que é arranjador do Prima e professor de guitarra
elétrica no Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Campus Monteiro, falando

sobre o processo criativo da peça, que,
em seguida, será executada pelos músicos do programa.
O maestro Rainere Travassos,
que é diretor artístico-pedagógico
do Prima, informou que 27 professores dos polos de João Pessoa e de
Campina Grande vão executar a música, que tem cerca de sete minutos
de duração. “Essa apresentação é importantíssima porque, se há um ano
estávamos enclausurados, por causa
da pandemia da Covid- 19, e os trabalhos eram realizados virtualmente, agora vai ser uma satisfação tocar
diante do público”, disse ele, acrescentando que o grupo utilizará instrumentos de cordas (violino, viola,
violoncelo e contrabaixo), madeiras
(oboé, flauta, fagote, clarinete) e percussão (tímpanos).
O regente explicou como surgiu
o projeto de elaborar a música. “O
secretário executivo de Estado da
Cultura, Milton Dornellas, que vai
apoiar o evento de hoje, vinha pensando em como inserir uma música para homenagear José Lins do
Rego durante o Ano Cultural e então ele teve a sacada de se lembrar
de Uirá Garcia, que é um grande arranjador e compositor, para fazer a
composição da obra, que aceitou e
ficou animadíssimo com a ideia. E
o livro Menino de Engenho foi escolhido por ser uma obra muito conhecida e difundida do autor”, comentou Rainere.
Como já estavam na quarentena,
o áudio foi gravado na casa de cada
músico, que são professores do Pri-

ma de algumas cidades, como Campina Grande e João Pessoa. “No meio
da composição tem uma participação especial do neto de José Lins, Rodrigo Salgado, que toca solo de improviso com o contrabaixo acústico.
Na improvisação também há um
coro de professores. Depois foram
captadas imagens do Engenho Corredor, em Pilar, onde o escritor nasceu, e, posteriormente, fizemos a edição dessas filmagens com a música
para a produção de um vídeo”, disse Rainere Travassos.
O professor e arranjador Uirá
Garcia, que é natural de João Pessoa,
confessou ter ficado muito honrado
com o convite e, por isso, aceitou de
imediato a ideia de fazer a composição. “A música é instrumental, em
quase sua totalidade, e tem um coro,
que funciona como recurso timbrístico. Vai ser interessante ouvir essa
música na apresentação na Funesc
porque fizemos uma gravação no
formato remoto, com a restrição no
número de músicos e com cenas filmadas no Engenho Corredor, e agora, diante do público, a sonoridade
será outra, pois todos vão tocar juntos. Estou curioso para saber como
será essa apresentação da orquestra”, disse o músico.
Uirá garantiu que teve total autonomia para a produção da peça. “Foi
um processo intenso de imersão para
a composição da música. Li Menino de
Engenho e assisti ao filme homônimo,
dirigido por Walter Lima Jr., lançado
em 1965. Faço arranjos para outras
composições e, agora, fiz para uma

obra literária e aquela experiência me
ajudou no trabalho. Saí pensando em
sonoridade e tracei um mapa mental
das sensações do livro. Comecei com
a tragédia, pois o personagem principal, o menino Carlinhos, perde a
mãe, assassinada pelo próprio marido, o que faz a música ficar bem tensa; depois vem a transição de Carlinhos, que vai para Pilar e chega ao
engenho; então, a composição inclui
da infância, com uma narrativa psicológica, até chegar à fase adulta. É a
minha leitura musical sobre a narrativa do livro”, detalhou ele.
O músico considerou como “um
processo orgânico” o trabalho de
compor a música em homenagem
a José Lins do Rego. “Para transpor
uma obra, tudo se baseia nas sensações e naquilo que entra em você
nesse processo de composição do
personagem, no qual incluo minha
linguagem musical, mas também, ao
lado da intuição dos sentimentos, tenho a técnica de usar os instrumentos para uso em orquestras. Pontualmente, foi a primeira vez que fiz esse
tipo de transposição e me inspirei
ouvindo a trilha do filme, que tem
Heitor Villa-Lobos e o maestro Pedro
Santos, mas também costumo ouvir outros compositores, como Stravinsky. Outros músicos paraibanos,
como Xisto Medeiros, já fizeram esse
tipo de adaptação e isso é ótimo, excelente, para abrir portais para formações diferentes de orquestras”,
disse Uirá Garcia.
O secretário executivo de Estado
da Cultura, Milton Dornellas, lem-

brou é um projeto muito importante porque, além de comemorar os
120 anos de nascimento de Zé Lins,
no ano passado, também celebra os
90 anos de lançamento de Menino
de Engenho, neste ano. “Além dessa
obra, no ano passado, também lançamos virtualmente, numa parceria da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia com a
Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), a revista Uma Música
para José Lins, que contém a partitura da música ‘Menino de Engenho’,
textos e fotografias e que será distribuída durante o evento de hoje,
na Funesc. O vídeo da música está
disponibilizado no canal do Prima
no YouTube. Essa revista é mais um
veículo de comunicação que se junta para difundir a obra de José Lins,
um autor reconhecido até internacionalmente”, informou ele.
Marcando também os 10 anos do
Prima, com uma série de concertos
ao longo do ano, incluindo pelo interior da Paraíba, Milton Dornellas revelou que o próximo concerto será na
próxima sexta-feira (dia 16), às 10h,
na inauguração do Centro de Formação de Professores de Sumé, no Cariri. “Nesse concerto teremos alunos
dos polos de Catolé do Rocha, Campina Grande e João Pessoa, e o repertório vai incluir a música ‘Sala de Reboco’, de José Marcolino. Até 24 de
novembro, serão 18 concertos, além
dos que ocorrem através de convites para participar de eventos, como
o da Funesc em homenagem a José
Lins do Rego”, informou o gestor.
Fotos: Roberto Guedes

Secretário executivo de Estado da Cultura e responsável administrativo do Prima, Milton Dornellas (E), convidou o arranjador Uirá Garcia (C) para compor a peça, cuja execução será sob a batuta de Rainere Travassos (D)
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Veja! Veja hoje ‘Não! Não olhe!’
Não é todo dia que você entra no cinema, assiste a um filme e sai da sala
completamente extasiado. Isso aconteceu comigo em Não! Não olhe!, em cartaz em todo o país. E tudo isso graças
à maneira inteligente como o filme foi
realizado sobre um bom roteiro que, na
superfície, é apenas uma movimentada
ficção científica B ambientada em um
meio rural dos Estados Unidos. Mas só
na superfície.
O mérito principal da obra é do diretor (e também roteirista) Jordan Peele. Peele tem 43 anos, é americano da cidade de Nova York (EUA), filho de mãe
branca e pai preto - de acordo com o
IMDB (banco de dados sobre cinema).
Só tem três filmes, incluindo esse Não!,
mas os outros dois são tão bons que ajudaram o cineasta a, rapidamente, ser alçado à condição de “the next big thing” do
cinema (algo como “a próxima grande
promessa”).
Se o leitor acompanha atentamente
a sétima arte contemporânea, pautada pelos bons filmes, já deve ter visto
os outros dois: o premiado suspense
Corra e o terror Nós. Em comum, ambos
trazem à tona a questão da desigualdade racial, e a apresenta de maneira soberba, com leituras sociológicas e psicológicas muito intensas, travestidas de
entretenimento dos melhores.
Não! Não olhe! é apoiado nesses mesmos alicerces. Uma parte do público irá se deparar com um ótimo filme
que apresenta um eletrizante suspense através de uma ficção científica intrigante. O roteiro é brilhante. De largada, o filme lança algumas peças que
vão se encaixando à medida que a trama se desenrola.
O primeiro impacto do espectador
é ver um macaco banhado de sangue
no cenário de uma sitcom. Depois, um
senhor, montado em um cavalo, desaba ao ser atingido por uma moeda, ao
mesmo tempo em que uma chave perfura o animal. Mais à frente, outro cavalo se assusta ao ver seu olho refletido em um espelho durante a gravação
do comercial.
Essas sequências iniciais, aparentemente desconexas, é que vão dando ao

Escritor - fer.mengo@uol.com.br
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Ilha da Madeira

A

No filme, Palmer (E) e Kaluuya (D) se veem ameaçados por uma espécie de Ovni

espectador a régua e o compasso para
que ele consiga mergulhar nas camadas mais profundas da história que,
claro, passa pelo tema racismo, pela exclusão do povo negro do protagonismo histórico, do racismo predatório.
Sim, tudo isso está inserido nas metáforas da trama.
Não dá para falar muito de Não! Não
olhe! sob pena de estragar a experiência
do espectador. O que está no trailer é o
seguinte: dois irmãos (Daniel Kaluuya, astro de Corra, e Keke Palmer, aqui,
ótima) se veem ameaçados por uma
espécie de nave espacial, que sobrevoa
o rancho deles no meio de um imenso
pasto nos confins dos Estados Unidos.
Com a ajuda de um técnico em eletrônica e de um cineasta (Brandon Perea
e o veterano Michael Wincott, respectivamente), eles tentam filmar o Ovni
e tirar uns trocados com isso, para evitar que o rancho vá para as mãos do vizinho, uma estrela da TV que montou
um parque de diversões ali perto (vivido pelo ator coreano Steven Yeun, de
The Walking Dead).
Em linhas gerais, é isso. Mas não é
só isso. Diferente do trailer, a maneira como vamos entendendo o que está
acontecendo, sem pressa e encarando

Crônica

muito mistério e muita tensão, deixaria Alfred Hitchcock extremamente
orgulhoso. Afinal, é do raciocínio fílmico do mestre do suspense que Peele extrai o ritmo do filme, prendendo o
espectador na cadeira, ao invés de entregar sustos fáceis.
Já ouvi quem dissesse que Não! Não
olhe! é uma A Vila que deu certo (aquele mesmo, de M. Night Shyamalan, que
começa bem, mas vai se perdendo), ou
O Ataque dos Vermes Malditos (com Kevin Bacon, lembra?) com algo a dizer.
As referências são apropriadas, mas
Não! Não olhe! vai bem mais além, e já
nasce com lugar garantido na história
dos pequenos grandes clássicos de ficção científica.

Através do QR Code acima,
acesse o trailer oficial

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

A rainha & o meu castelo
Como todos que nasceram
na segunda metade do século 20, também vivi com a imagem da rainha Elizabeth 2a
pairando sobre os meus sonhos de contos de fadas. Só
adulta, tomei consciência do
Império, colonialismo, guerras etc. Mas isso é outra história, como disse alguma notícia
que li. Uma coisa é o Império e
a outra é essa mulher ícone, Lilibeth, ou rainha Elizabeth 2a,
que reinou por 70 anos, e morreu na semana passada, diante
dos olhos incrédulos do mundo. Uma rainha global e interplanetária. Mas não só, uma
mulher que aos 25 anos recebeu esse caminho irreversível
e soube honrar e unir esse mesmo Império.
Como estudei inglês na
Cultura Inglesa, com o querido professor Mr. Barlow, me
tornei uma professora dessa
língua, e fiz mestrado no país
da rainha; é claro que tenho laços simbólicos com esse lugar e
os seus ícones. A rainha era um
deles. Junto aos Beatles, David Bowie, Stones, e ‘Let it be’.
Acompanhei pela TV, coroações, jubileus, casamentos, divórcios, doenças, mortes (chorei na de Diana) e enterros.
Não seria diferente por agora.
Assisti a filmes e documentários sobre Elizabeth 2a, e mais
recentemente a série The Crown, aprendendo um pouco

Fernando
Vasconcelos

mais sobre a vida e personalidade dessa que, talvez seja
das últimas personalidades a
comover o mundo com a sua
partida. Elizabeth 2a era uma
mulher ímpar e que desde
cedo aprendeu que, para ser
uma rainha, tinha que estudar, aprender, e se inteirar do
mundo dos homens. Soube
se impor e também despertar
um amor fora da caixa do reinado. Um amor humano.
Assistindo aos programas
que mostraram o seu castelo
em Balmoral, na Escócia, viajei no tempo, para 1987, quando fui de trem, com três amigos britânicos e brasileiros,
visitar Edimburgo. Por três
horas pelos trilhos da cidade de Coventry (Universidade de Warwick), onde eu estudava – Mestrado, cruzando
aquelas terras verdes infinitas. Não sabíamos que estava havendo a final do jogo
de rugby, paixão nacional. E
a viagem já foi uma cantoria
só. Todos aqueles homens, a
cantar e fazer coro organizado. Os ingleses contra os galeses, o antagonismo é grande nas torcidas. Mas não só.
E em Londres, eles cantam e
tiram as calças e sobem nas
mesas dos pubs. A primeira vez que vi, fiquei em choque com tanto homem nu à
paisana...
Pois, por conta dessa final,

claro, não tinha hospedagem
disponível em Edimburgo,
mas conseguimos uma pousada à beira-mar, num lugarejo à meia hora de trem da
cidade. A cena era de cinema.
E como chegamos à noite, não
percebi a presença do mar. Estava escuro. Quando amanheceu é que eu tomei tento de
onde estava, meus olhos se arregalaram. Passamos um fim
de semana prolongado, ouvindo gaivotas naquele mar
gelado – vi blocos de neve à
beira-mar, num cenário tão
longínquo da minha praia do
Bessa ou Tambaú.
Todos os dias, íamos de
trem para Edimburgo visitar castelos, perambular pelas ruelas, subir nos monumentos e torres de escadarias
claustrofóbicas (em algumas
voltei da metade), visitar lojas
de kilts, ouvir aquelas gaitas
de foles típicas pelas praças, e
tomar uns shots de cowboy com
o whisky local. A paisagem dos
parques (já com flores da primavera que sorrateiramente
se anunciava), ou até mesmo
lá do castelo, são de parar para
pensar nos cenários ou nas séries como Outland, que maratonei na pandemia.
Num dos dias, fomos fazer
um passeio a pé, para um castelo em ruinas à beira-mar. Fazia muito frio, mas o dia estava lindo, e tínhamos a trilha

no mapa. Passamos o dia caminhando por aquelas pegadas dignas do filme A Filha de
Ryan. E o castelo não chegava
nunca. Até que conseguimos
e lá estava as ruínas daquele
lugar que parecia sair das histórias dos reis e rainhas. Naqueles tempos não tínhamos
celular nem selfies. Tenho poucos registros. Mas jamais esquecerei a beleza daquela paisagem plácida e exuberante
nem da experiência de caminhar tanto por trilhas tão distantes do meu habitat. Eu era
jovem e estudante, e esse estado dos anos, tem a potência e magia.
Embora eu tenha deixado
Lucas (filho mais velho), pequeno com o pai, e ter vivido as ambiguidades da maternidade e culpas todas, essa
etapa da minha vida teve riquezas e aprendizados. E a
Escócia, com esse pouquinho
que conheci, ficou por entre os
meus dias de felicidade. Daqueles que a gente vive e sabe.
Ao assistir aos verdes, aos
gradios dos castelos e a toda
pompa e tristeza da perda da
rainha Elizabeth 2a, me junto
àqueles que lamentam a sua
morte e que sabe que, a monarquia tem a sua história, e
que só a História será capaz
de contá-la e julgá-la. Já o meu
passeio à terra das Highlands,
esse eu mesma conto.

pós quatro dias de intensa atividade turística
em Lisboa rumamos, no dia 27 de agosto
último, para a Ilha da Madeira (uma hora e
40 minutos de voo). Quando nos foi apresentada
a opção de um passeio de quatro dias, pensei
que era muito tempo, pois deveria ser uma ilha
parecida com Fernando de Noronha, porém mais
desenvolvida. Ledo engano! A viagem começa a nos
surpreender logo no trajeto aeroporto/Funchal, que
é a capital da Ilha da Madeira. Conduzidos pela
Empresa Euromar Viagens e Turismo, agenciada
pela Lusanova, de Lisboa, e sob a condução do guia
Albino, ficamos logo espantados com a quantidade
de túneis (140), abertos nas rochas vulcânicas. O
grupo era constituído, nos primeiros dias, por mim,
minha esposa Valdiria e os amigos Severino Lopes
e Tânia. No último dia juntou-se a nós um simpático
casal de baianos.
Ficamos também logo surpresos com o
desenvolvimento da ilha, o grande número de
hotéis, a segurança dos moradores e turistas, a
limpeza e a quantidade de equipamentos turísticos.
A alimentação, mesmo cobrada em Euros, não
se tornava cara devido à equiparação da moeda
europeia com o dólar americano. E lá fomos nós,
com a condução segura e a simpatia do nosso
guia, passando por ladeiras, curvas e abismos,
todos em rodovias asfaltadas, onde não se via
buracos ou depressões no asfalto. Chamaram
a atenção nossa a quantidade de turistas, a
receptividade dos moradores e o atendimento em
hotéis e restaurantes.
Apesar de apresentar uma superfície não tão
pequena (800 quilômetros quadrados), a Madeira
é rica em cenários majestosos e de rara beleza.
Partimos para a descoberta dos recantos e encantos
deste jardim flutuante, descobrindo que a ilha
apresenta as suas localidades divididas pelo
Funchal, a capital de todo o arquipélago. Depois
vêm a Costa Leste (Santa Cruz e Machico), a Costa
Oeste (Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do
Sol e Calheta), a Costa Norte (Porto Moniz, São
Vicente e Santana) e o Porto Santo.
No primeiro dia saímos de Funchal em direção
a oeste, encontrando a cidade de Câmara de
Lobos, típica vila de pescadores e o Cabo Girão,
o mais alto promontório da Europa e o segundo
mais alto do mundo (580m). Encontramos, ainda,
a peculiar Freguesia do Curral das Freiras, situada
em um vale profundo, apresentando uma das
paisagens mais impressionantes da ilha que,
com as suas vistas vertiginosas (mais de 500
metros de altura, do miradouro – Eira do Serrado),
causam admiração a qualquer visitante. No
segundo dia continuamos para oeste, visitando
a agradável cidade da Ribeira Brava, antes de
subir até à Encumeada, num percurso recheado de
miradouros que permitem observar os cumes das
montanhas circundantes.
Outro passeio interessante foi em direção às
costas ensolaradas da Ponta do Sol e da Calheta,
onde não faltam áreas balneárias, que convidam
a banhos e muitos mergulhos. Os desportistas
encontrarão nas praias das pitorescas vilas do
Jardim e do Paul do Mar as melhores ondas da
Europa para surfar. Depois subimos em direção ao
Paul da Serra, o maior planalto da Madeira, fazendo
uma pausa para apreciar a bela vista sobre as
encostas norte e sul. Seguimos depois em direção ao
Porto Moniz, onde retemperamos nossas energias,
observando mergulhos revigorantes nas piscinas
naturais da localidade, formadas naturalmente por
restos de lava sobre o Oceano.
Em Santana é obrigatória a visita às casas
típicas, ao Parque Temático e à zona das
Queimadas, que constitui o local de partida para
belíssimos passeios a pé, como o Caldeirão Verde. A
descida para o Faial surpreende uma vez mais pela
beleza e imponência das montanhas. Chegando
ao Faial, optamos por seguir para Machico,
continuando a visitar lugares incríveis em todo o
interior da ilha, como o Pico do Areeiro, Ribeiro Frio
e Porto da Cruz. O Pico do Areeiro constitui o terceiro
ponto mais alto da ilha (1818m), encontrando-se ali
belas formações rochosas que se projetam no céu
como estátuas sem tempo. O espaço de uma coluna
deste jornal é muito pouco para se descrever o
impacto que o visitante recebe ao chegar à Madeira.
Só indo para ver e ficando por lá para crer!
Foto: Divulgação
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Arte na Rua

Exposição em outdoor é
lançada em João Pessoa
Projeto itinerante ‘Horizontes Moventes’ vai rodar as 27 capitais do Brasil
Foto: Antônio Oba/Divulgação

Da Redação

Já pode ser visto pelas
ruas de João Pessoa os outdoors com a obra da artista Juliana dos Santos. Na
sua 2ª edição, Horizontes
Moventes faz parte da Modos de Ação para Propagar
Arte (Mapa), uma exposição itinerante nesse formato que vai rodar as 27 capitais do país levando obras
de 27 artistas (um por capital) para serem expostas
ao ar livre.
O objetivo da iniciativa é fazer um intercâmbio
entre os profissionais e as
cidades. Representando a
capital paraibana, Juliana
dos Santos apresenta um
olhar incisivo e crítico so-

Obra de Juliana Santos: proposta é fazer um intercâmbio entre artistas

bre a cidade contemporânea em sua dimensão política e social.

A mostra promove uma
reflexão sobre o momento
atual do país. Ao ocupar

27 outdoors, nas 27 capitais
brasileiras, com o trabalho dos artistas de linguagens múltiplas, o projeto
busca subverter a lógica da
propaganda e do palanque
eleitoral, que faz uso frequente dessa mídia, para
capturar o olhar do público desprevenido em suas
rotinas na cidade, fazendo
da rua um espaço de ação
e resistência.
A mostra será dividida em quatro ciclos, começando em seis cidades, exibidas em conjunto durante
14 dias, até completar o total de 27 cidades. Na capital
paraibana, os outdoors com
a arte de Juliana Santos ficam expostos até o dia 25
deste mês.

EM cartaz
ESTREIAS
Além da Lenda (Brasil. Dir: Marília Mafé
e Marcos França. Animação. Livre). Lendas
do folclore vão atrás de livro sagrado. CINE
BANGÜÊ: 16h (11/9).
Il Buco (França, Itália e Alemanha. Dir:
Michelangelo Frammartino. Drama. Livre).
Jovens espeleólogos exploram a caverna
mais profunda da Europa . CINE BANGÜÊ:
18h (10/9).
Casa das Antiguidades (Brasil,
França. Dir: João Paulo Miranda. Drama. 16
anos).“Caipira” do interior do Brasil que busca em outras terras melhores condições de
trabalho. CINE BANGÜÊ: 18h (11/9).
Homem-Aranha sem Volta para
Casa (Versão Estendida) (Spider-Man:
No Way Home. EUA. Dir: Jon Watts. Fantasia.
12 anos). Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói. CENTERPLEX MAG 3:
17h15 (dub.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE: 15h15 (dub.) - 18h30
(leg.) - 21h45 (dub.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINE
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 20h.
A Ilha de Bergman (Bergman Island.
Alemanha, Bélgica, França, México e Suécia.
Dir: Mia Hansen-Løve. Drama. 14 anos). Um
casal de cineastas tenta superar a crise criativa em uma viagem. CINE BANGÜÊ: 20h30
(dia 13/9); 18h30 (19/9).
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 filha cometa o mesmo erro que eles cometeram, quando se casaram 25 anos atrás. CENTERPLEX MAG 1: 19h15 (dub.) - 21h30 (leg.);
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h30 17h45 - 20h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5
(dub.): 16h - 18h30 - 21h.
A Luta de uma Vida (The Survivor. EUA,
Canadá e Hungria. Dir: Barry Levinson. Drama. 18 anos). A vida de um boxeador (Ben Foster) que, para sobreviver, lutou contra outros
prisioneiros em campos de concentração na
Segunda Guerra Mundial. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 18h15 - 21h15 (exceto qua.).
Men - Faces do Medo (Men. Reino
Unido. Dir: Alex Garland. Terror. 16 anos).
Acontecimentos estranhos surgem quando
uma jovem (Jessie Buckley) busca refúgio
no campo após uma tragédia pessoal. CENTERPLEX MAG 2 (leg.): 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (leg.): 19h15 - 21h30.
Minha Família Perfeita (Brasil. Dir:
Felipe Joffily. Comédia. 12 anos). Fred (Rafael Infante) conhece Denise (Isabelle Drum-

Serviço

mond), que só aceita ser pedida em casamento após conhecer a família (excêntrica)
do pretendente. CINÉPOLIS MANAÍRA 6:
16h45 - 18h45 - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 15h15 - 20h.
Pinocchio - O menino de madeira (Pinocchio - A True Story. Rússia. Dir: Vasiliy Rovenskiy. Animação. Livre). O jovem
Pinóquio foge de seu criador Jepetto acompanhado de seu cavalo Tibalt. CINÉPOLIS
MANAÍRA 8 (dub.): 13h45 - 16h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 14h50; CINE SERCLA
PARTAGE 5 (dub.): 14h50.
Tromba Trem (Brasil. Dir: Zé Brandão.
Animação. Livre). Um elefante desmemoriado quer provar sua inocência quando é acusado de misteriosos raptos. CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 13h50.
A Viagem de Pedro (Brasil, Portugal.
Dir: Laís Bodanzky . Drama. 14 anos). Em 1831,
D. Pedro (Cauã Reymond) voltou à Europa
sob condições adversas. CINE BANGÜÊ: 16h
(10/9); 18h (18/9); 18h30 (21/9); 20h30 (26/9).
CONTINUAÇÃO
after: depois da promessa (After
Ever Happy. EUA. Dir: Castille Landon. Romance. 14 anos). O casal Hessa está crescendo e
pode nunca mais ser o mesmo. Embora já tenham encarado inúmeras adversidades, o capítulo final trará um desfecho de conto de fadas ou destruirá o relacionamento apaixonado
e tóxico? CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 17h;
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 18h15; CINE
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h15.
Dragon Ball Super: Super-Herói
(Dragon Ball Super: Super Hero. Japão. Dir:
Tetsurô Kodama. Animação. 12 anos). O exército Red Ribbon havia sido destruído por Goku,
mas um novo foi criado. CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 14h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 5
(dub.): 14h40 (sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h40 (sáb. e dom.).
eLVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. Biografia. 12 anos). A vida de Elvis Presley (Austin
Butler) e sua ascensão à fama. CINÉPOLIS
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h30.
Era uma Vez um Gênio (Three Thousand Years of Longing. EUA. Dir: George Miller. Fantasia. 14 anos). Enquanto participava de uma conferência em Istambul, a Dra.
Alithea Binnie (Tilda Swinton) encontra um
“djinn” (Idris Elba), o que no ocidente, é comumente denominado como “Gênio”. A criatura lhe oferece três desejos em troca de sua
liberdade, mas ela duvida que ele seja real.
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 22h10; CINE
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h50; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h50 - 21h.
O Lendário Cão Guerreiro (Paws Of
Fury: The Legend Of Hank. EUA. Dir: Rob Min-

koff e Mark Koetsier. Animação. Livre). Hank
é um cachorro que sonha em ser um grande
samurai. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h
- 16h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.):
(exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4
(dub.): 16h (sex. e sáb.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h (sex. e sáb.).
Um Lugar Bem Longe Daqui (Where
the Crawdads Sing. EUA. Dir: Olivia Newman.
Suspense. 14 anos). Uma mulher que se criou
no Sul dos EUA torna-se suspeita do assassinato de um homem que esteve envolvida. CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 18h; CINÉPOLIS MANAÍRA 3: 16h15 (dub.) - 19h30 (leg.); CINÉPOLIS
MANGABEIRA 4 (dub.): 15h15 - 22h10; CINE
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h05 - 20h30; CINE
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 18h05 - 20h30.
Maria - Ninguém Sabe Quem Sou Eu
(Brasil. Dir: Carlos Jardim. Documentário. Livre). A cantora Maria Bethânia, que completou 55 anos de carreira em 2020, fala sobre a
sua trajetória. CENTERPLEX MAG 2: 18h45.
Marte UM (Brasil. Dir: Gabriel Martins.
Drama. 14 anos). Uma família negra de classe média baixa sentem a tensão da nova realidade. CINE BANGÜÊ: 19h (12/9); 18h (17/9);
20h30 (20/9); 20h30 (29/9).
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 suficiente para se juntar a
um grupo de supervilões. CENTERPLEX MAG
2 (dub.): 16h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.):
14h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.):
14h30 (exceto seg.) - 16h45 (exceto seg.); CINE
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h35 - 16h25; CINE
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h35 - 16h25.
Não! Não Olhe! (Nope. EUA. Dir: Jordan
Peele. Terror. 14 anos). Residentes em uma ravina solitária do interior da Califórnia testemunham uma descoberta estranha e assustadora.
CENTERPLEX MAG 4 (leg.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 19h - 22h; CINÉPOLIS
MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 18h - 21h; CINÉPOLIS
MANGABEIRA 2 (dub.): 19h (exceto seg.) - 22h
(exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.):
20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4: 20h15.
Predestinado (Brasil. Dir: Gustavo Fernandez. Drama. 14 anos). José Pedro de Freitas, mais conhecido por Zé Arigó (Dalton Mello), era um homem simples que morava junto
com a sua esposa Arlete (Juliana Paes) em Minas Gerais. Durante a década de 1950, uma
época em que a religião espírita não era tão
conhecida no país, Arigó tornou-se um símbolo de esperança através de suas cirurgias
e curas espirituais. CENTERPLEX MAG 1:
16h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 15h - 17h30
- 20h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 19h15
(exceto seg. e ter.) - 21h45 (exceto seg. e ter.);
CINE SERCLA TAMBIÁ 6: 15h40 - 17h50; CINE
SERCLA PARTAGE 2: 15h40 - 17h50.

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]
•
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Bdaúe livros
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Recordando
Henriqueta Lisboa

O

tempo é um fio / por entre os dedos.
Escapa o fio, / perdeu-se o tempo.
(Henriqueta Lisboa. O tempo é um fio.)

Henriqueta Lisboa é considerada uma das
vozes mais puras da poesia brasileira. Como
sua contemporânea Cecília Meireles, também
se dedicou à poesia e ao magistério. Formou-se
professora no Colégio Sion (MG) e desde muito
cedo enveredou para a área do ensino, valorizando,
principalmente, a leitura e a poesia.
Nas minhas estantes, tenho alguns livros de
poesia de Henriqueta Lisboa – O menino poeta,
Antologia Poética para a Infância e Juventude
e Para gostar de ler – Volume 6: Poesias. Neste
último, encontram-se poesias para crianças
de Cecília Meireles, Henriqueta Lisboa. Mário
Quintana e Vinícius de Moraes.
A poetisa e educadora atuou como representante
oficial da mulher mineira no 3º. Congresso Feminino
Nacional, que foi realizado no Rio de Janeiro, em
1936. Foi a primeira mulher a integrar a Academia
Mineira de Letras (1963). Sua obra é vasta, quase
toda dedicada à poesia, e recebeu os prêmios mais
importantes no Brasil, entre outros, da Academia
Brasileira de Letras, da Câmara Brasileira de Letras
e Brasília de Literatura.
Henriqueta conheceu Mário de Andrade
em 1939, e desse encontro nasceu uma
sólida amizade que resultou em uma troca
de cartas cheias de ensinamentos. Sobre
essa correspondência foi publicado o livro
Correspondência Mário de Andrade &
Henriqueta Lisboa (Editora Peirópolis, 2010), com
introdução e notas de Eneida Maria de Souza.
As cartas são quase todas manuscritas, tanto
Mário como Henriqueta tinha uma caligrafia
muito bonita e legível.
Foram apenas seis anos de troca de ideias
através de cartas, isso entre 1939 e 1945, ano da
morte do escritor. No acervo Mário de Andrade, no
Instituto de Estudos Brasileiros (IEB), encontramse 63 documentos, compostos por 43 cartas, treze
bilhetes, oito telegramas e dois cartões-postais
sobre esta correspondência. Esse material epistolar
já havia sido parcialmente divulgado com o livro
Querida Henriqueta, volume correspondente às
cartas de Mário à escritora.
Mário escrevia cartas longas e cheias de
ensinamentos. Henriqueta era mais contida
e pedia que o escritor emitisse opiniões sobre
seus escritos. Chama a atenção do(a) leitor(a)
um pedido que Henriqueta fez para o amigo a
respeito de um dos seus livros: “Por favor, não
demore mais a retirar Prisioneira dessa fria torre
de livros empilhados aí na sua mesa.”Às vezes
Mário demorava a dar sua opinião sobre os textos
da poetisa, daí esse veemente pedido.
Depois do aval positivo de Mário de Andrade
sobre esse livro, Henriqueta enviou um exemplar
para Murilo Mendes, seu conterrâneo e também
poeta, e recebeu uma carta de agradecimento
que vale a pena transcrever um dos trechos:

Cara poetisa,
Muito obrigado pela remessa do seu belo
livro. Não sei se recebeu m.carta qdo me enviou a
“Prisioneira da noite”.
Só mesmo os poetas e os santos conseguem
ficar sempre crianças. O reino de Deus e o da
poesia, “c´est la même chose”. (...)
Mário de Andrade teve poucas interlocutoras
femininas e a poetisa mineira se destaca nesse
círculo literário, dominado por escritores. Eneida
Maria de Souza afirma que “essa voz feminina
soube cultivar a conversa epistolar de Mário,
acatando as sugestões de ordem estética, apesar
de destoar de seu programa estético-ideológico,
pautada pela defesa de uma arte nacional”. (2010:
p. 22). E prossegue a pesquisadora: “Retirar o ranço
de eloquência da linguagem, despindo as imagens
de um sentido elevado e essencialista, reside aí o
trabalho do amigo conselheiro” (p.31).
Correspondência Mário de Andrade &
Henriqueta Lisboa é um livro que merece ser lido
e relido. Sua leitura proporciona conhecimento
não só para a literatura, mas para a própria
cultura brasileira. Logo após a morte de Mário
de Andrade (1945), Antonio Candido profetizou:
“A sua correspondência encherá volumes e será
porventura o maior monumento do gênero em
língua portuguesa: terá devotos fervorosos e
apenas ela permitirá uma vista completa da sua
obra e do seu espírito.”
Colunista colaboradora
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Literatura

Ficção traz elementos paranormais
Jornalista paraibano estreia no cenário da literatura com o lançamento do romance ‘Eu Vejo Gente Morta’
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

O jornalista paraibano
Sousa Neto está estreando
na literatura com o romance
Eu Vejo Gente Morta (Editora
Ideia, 118 páginas, R$ 30), que
não terá lançamento presencial, mas já pode ser adquirido na Livraria do Luiz, localizada no centro da cidade
de João Pessoa e na filial, no
MAG Shopping, no bairro de
Manaíra, também na capital.
A obra aborda temas como a
contemporaneidade e o realismo, a partir de uma narrativa em primeira pessoa, com
traços de ficção, filosofia e experiências consideradas sobrenaturais.
O autor explicou a razão
da escolha do título para o livro: “É porque traz elementos
de paranormalidade, acontecimentos, experiências que
são racionalmente inexplicáveis, por serem sobrenaturais. É um mergulho na
complexidade do sentido e do
sentir humanos na vida e depois dela, reunindo elementos distintos do pensamento
e que, embora pareçam contrastantes, convergem para
uma mesma essência. Pelo
menos é o que tento mostrar
na obra”, disse ele.
Ainda há outras camadas
presentes em Eu Vejo Gente
Morta. “O livro é uma grande reflexão e, ao mesmo tempo, contestação ao momento
atual que vive o Brasil e que
é de intolerância, ódio, opressão da polícia contra os mais

pobres e de opressão política. É uma obra que contesta
tudo. É um casamento das várias maneiras do sentir e do
sentido humano, cujo objetivo é o de contestar as instituições humanas, como também
para tentar melhorar tudo. Ou
seja, é colocar o dedo na ferida para buscar a cura, sem a
pretensão de querer resolver
os problemas do mundo, mas
contribuir para a reflexão sobre esses assuntos”, afirmou
Sousa Neto.
O escritor esclareceu que
a obra só tem um subtítulo
na parte interna, que é Primeiras e últimas palavras. Em
seguida, começa a trama,
cujo principal personagem é o ex-agricultor chamado

João, que tinha vida simples,
na roça, e ao se mudar para
a zona rrbana, se torna agiota e negociante. “A base de
todo o enredo é a redação de
um jornal de uma cidade do
interior, que realmente existe. João sabe detalhes de um
homicídio que ocorreu na
cidade, mas o jornal publi-

Caldeirão
Além do sobrenatural,
obra também aborda
temas que misturam
religiosidade
e política

cou a notícia contendo alguns
detalhes sobre o fato que não
eram verdadeiros, o que fez o
protagonista ir ao local falar
com o dono do jornal, quando
os dois mantêm um diálogo
a respeito e o dono se defende alegando que as informações foram presta-

das por fontes institucionais,
ou seja, a polícia”, explicou o
autor.
Um dos temas abordados no livro é a mistura da
religiosidade com a política. “Respeito todas as religiões, mas não sou adepto
de nenhuma delas. Considero todas fundamentais para
a humanidade e até indico,
na obra, que é importante se
ter fé, o que hoje é até aconselhado pelos psiquiatras.
Porém, o Governo Federal
tem, atualmente, na tentativa
de uma teocracia, usar a religião para conseguir apoio,
através do uso político da fé”,
comentou Sousa Neto, que é
natural de Itaporanga, cidade localizada na região Sertão do estado, onde atualIm
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mente mora.
Na contracapa do livro,
o próprio o jornalista escreveu um texto. Em certo trecho, o autor diz o seguinte:
“Não carrego pretensiosismo de alcançar muitos leitores, ou talvez carregue, nem
me importa que poucos me
creiam ou talvez isso seja
importante. Também não tenho compromisso com a contemporaneidade pelas suas
rusgas, fugas e fugacidades,
mas pode ser que esteja errado”. E, na sequência, conclui da seguinte forma: “Só
a posteridade é que melhor
nos entende e melhor nos
julga, ou não. Deixem que
ela diga alguma coisa sobre
mim e minhas escrituras, ou
não diga nada”.

Romance é uma união
das várias maneiras
do sentir e do sentido
humano, cujo objetivo é
contestar as instituições
humanas para tentar
melhorá-las

Foto: Arquivo Pessoal

Guilherme Cabral

Artes Visuais

Edital de Ocupação da Usina Energisa divulga resultado
Da Redação
A Comissão de Seleção do
Edital de Ocupação da Usina Cultural Energisa divulgou o resultado dos trabalhos
de seleção dos artistas visuais
que farão parte da programação de exposições entre 2022 e
2023, na galeria de arte da Usina, em João Pessoa. O projeto é
uma realização da Secretaria

“

A Usina
Energisa
está dando
sequência ao
seu programa
de exposições
dedicadas
a artistas
paraibanos,
na ideia que a
Paraíba deve
reconhecer,
antes de tudo,
seus artistas e
sua produção
contemporânea
Dyógenes Chaves

Especial da Cultura, Ministério do Turismo, via Lei Rouanet, com patrocínio da Energisa Paraíba.
A comissão de seleção do
edital foi formada pelos artistas e curadores: Alena Sá,
Flávio Tavares, Raul Córdula,
Chico Pereira, além da representante do Grupo Energisa,
Delania Cavalcante.
Ao final, a comissão selecionou 10 propostas vencedoras, entre 57 inscrições, sendo
oito para mostras individuais
– Flaw Mendes, Serge Huot,
Margarete Aurélio, Lucas Alves, Allan Luna, Cris Peres,
Thiago Costa e Sérgio Nascimento – e duas para exposi-

ção coletiva – Ricardo Peixoto
e Carlos Nigro, Marilia Riul e
Aurora Caballero.
Além destes selecionados
a comissão indicou os artistas (nesta sequência): Luiz Barroso, Pedro Anísio, ARTHUr,
Murilo Filho, Trexy, Hermano Cananéa, Karla Noronha e
Conceição Myllena, como suplentes do edital.
Segundo o coordenador,
Dyógenes Chaves, esses artistas apresentaram propostas de qualidade, e “é muito
importante que eles saibam
que obtiveram boa pontuação
no processo de avaliação, ao
mesmo tempo em que, ocorrendo alguma desistência ou
Foto: Usina Energisa/Divulgação

Escultura da mostra de Cris Peres (acima),
artista selecionada no Edital de Ocupação
de 2019-2020 – número de mulheres
inscritas e selecionadas aumentou neste
ano; registro de ‘Cores da Feira’ (ao lado),
de Roberto Coura (em memória), artista
convidado no Edital do mesmo biênio

outro imprevisto, eles estejam
prontos para realizar sua exposição”, enfatizou.
Dyógenes Chaves ainda
indicou que em breve será
anunciada a programação
com o calendário das exposições para o ano de 2023. “A
Usina Energisa está dando sequência ao seu programa de
exposições dedicadas a artistas paraibanos, na ideia que a
Paraíba deve reconhecer, antes de tudo, seus artistas e sua
produção contemporânea”,
ressaltou o coordenador.
A comissão, em razão do
papel da Usina Energisa na difusão das artes visuais na Paraíba, decidiu pelo convite aos

paraibanos, considerados hors-concours nesse edital: Sandoval Fagundes, Celene Sitônio,
Petrônio Bendito e Unhandeijara Lisboa (em memória),
para realizar mostras individuais como homenagem e reconhecimento à trajetória artística dos mesmos.
Dentre os critérios, foi levada em consideração a qualidade artística da proposta
apresentada, o interesse cultural que a obra desperta, ineditismo da proposta no circuito local e efeito multiplicador
na comunidade, sua viabilidade prática da proposta quanto à sua realização, a valorização da diversidade identitária

e inclusiva (também propostas que tenham origem em periferias ou localidades do interior do estado), o conceito e
a adequação ao contexto contemporâneo (inclusão, acessibilidade, conteúdo reflexivo e
poético, temas relacionados
ao meio ambiente e sustentabilidade, dentre outros).
Segundo a comissão técnica do edital, este ano superou outras edições, principalmente nos números referentes
às inscrições. Por exemplo, aumentou o número de mulheres inscritas e selecionadas,
assim como o número de nascidos no estado e os residentes
em cidades do interior.
Foto: Roberto Coura/Divulgação
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na cmjp

João destaca o Centro Histórico
Na sabatina que está sendo realizada no Parlamento Municipal, candidato revela metas e investimentos
Pettronio Torres

pettroniotorres@yahoo.com.br

O governador João Azevêdo (PSB), candidato a reeleição, foi o sabatinado de ontem da Câmara Municipal de
João Pessoa. Entre as propostas apresentadas e as realizações em andamento ou conclusas, na capital paraibana,
que estão sendo executadas
pelo Governo do Estado e reveladas por ele, destaque para
as várias obras no Centro Histórico da capital.
“O fortalecimento do Centro Histórico de João Pessoa é
uma pauta muito importante. Nós estamos construindo a Escola Técnica de Artes,
vizinha à rodoviária; reformamos a Biblioteca Central
Augusto dos Anjos, na General Osório; estamos fazendo uma grande reforma para
implantar o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação,
no antigo Colégio das Neves,
vizinho da Catedral. Estamos
fazendo essas ações no Centro Histórico exatamente porque queremos ter uma política voltada para a valorização
daquela área. Não tenho dúvidas de que, levando habitações para aquela localidade,
nós vamos revitalizar o Centro Histórico de João Pessoa,
que é um dos mais bonitos do
Brasil”, disse João Azevêdo.
Durante a sabatina, João
Azevêdo destacou a construção do Hospital da Mulher, no
bairro de Cruz das Armas, e
investimentos para melhorar
a mobilidade urbana e ressaltou os avanços da saúde em
sua gestão em todo o estado.
“Nós demos respostas
na pandemia, estamos construindo o Hospital da Mulher, em João Pessoa, acabamos com a ‘fila da vergonha’

“

Fotos: Roberto Guedes

Fortalecimento
do Centro
Histórico de João
Pessoa é uma
pauta muito
importante

Reformas dos museus
foram obras lembradas
n
Azevêdo fez
um balanço
dos avanços
da educação,
destacando
parcerias com
municípios

João Azevêdo

por cirurgias eletivas, com a
realização de 30 mil procedimentos. Vamos construir o
Hospital de Clínicas e Traumatologia de Patos, estamos
interiorizando a média e alta
complexidade, com os serviços de hemodinâmica em
Campina Grande e Patos, e
distribuímos uma rede de tomógrafos para equipar toda
a rede do estado”, enfatizou.
O governador destacou a
parceria com a Prefeitura de
João Pessoa para implantar
na cidade o sistema de Bus
Rapid Service (BRS), por meio
de financiamento da Agência
Francesa de Desenvolvimento (AFD).
“Esse é um projeto que
prevê um sistema de transporte rápido, com corredores
em Cruz das Armas e Mangabeira, o que será importante também para o transporte
público, dando mais comodidade à população”, explicou.
O candidato citou ainda
os investimentos em infraestrutura para fortalecer a economia do estado. Lembrou
também de uma logística de
transporte adequada, com R$
1,8 bilhão de investimentos
em mobilidade urbana.

Azevêdo vê potencialidades turisticas do Centro Histórico

O candidato João Azevêdo,
respondendo perguntas da
população, de jornalistas e dos
vereadores falou dos investimentos no segmento cultural.
“Inauguramos o Museu da
Cidade de João Pessoa, o Museu da Polícia Militar, entregamos as reformas do Museu
do Artesanato, do Teatro Santa Catarina, da biblioteca Augusto dos Anjos, apoiamos
festejos populares e festivais

da cultura cigana, indígena e
quilombola. Incentivamos o
artesanato, com a implantação do ‘Crença’ em Monteiro,
que se tornou a cidade referência na renda renascença”, elencou o governador.
João Azevêdo fez um balanço dos avanços da educação, destacando parcerias com
municípios para construção
de creches.
“Firmamos parcerias com
213 municípios para construção de creches dentro do processo de aprendizagem do
ensino infantil ao superior,
criamos o programa ‘Integra
Paraíba’, com a disponibilidade do sistema de informatização para todos os municípios,
temos parcerias com a UEPB
com a oferta do ensino à distância para capacitar professores”, disse.

Candidato também assina Carta de JP
Assim como todos os outros quatro candidatos ao Governo do Estado, o governador
João Azevêdo no final do evento de ontem foi o quinto postulante ao cargo a assinar a Carta de João Pessoa. Ele também
assumiu o compromisso com
os destinos da cidade.
A Carta destaca os valores,
potencialidades e necessidades que os representantes mais
próximos do povo observam
no contato, dia a dia, com a população e que devem ser cumpridos pelo governante eleito
que assinar o documento.
“Quero agradecer a presença do governador João Azevê-

do e de pronto faço o convite
para a assinatura do documento. A intenção destas sabatinas é dar espaço para que
todos possam apresentar seu
plano de governo, contribuindo para o bom debate eleitoral. A Carta de João Pessoa
tem propostas dos vereadores
e da população para o futuro
do nosso município”, explicou
o presidente da Casa, Dinho
Dowsley (Avante),
João Azevêdo assinou a
Carta de João Pessoa e avaliou
de forma positiva a participação na sabatina. Ele destacou
como é importante quando se
tem um espaço generoso como

o da Casa Napoleão Laureano em termos de tempo para
que se possa conversar diretamente com os pessoenses.
“Acho muito importan-

te quando se tem um espaço
tão generoso em termos de
tempo para que a gente possa conversar com a população”disse o candidato.

Vereadores fizeram perguntas, ontem, e João assinou carta

19 dias

Pouco mais de duas semanas para eleitor fazer suas escolhas
No dia 2 de outubro, mais
156 milhões de brasileiros,
destes, 3 milhões são eleitores paraibanos, se dirigirão
a uma das mais de 496 mil
seções eleitorais espalhadas
por todos os municípios do
país e em representações diplomáticas em outras nações
para escolher os governantes
e os legisladores que conduzirão o Brasil pelos próximos
anos. Para que isso aconteça de forma segura e transparente, uma grande estrutura foi mobilizada desde o
começo de 2021 pela Justiça
Eleitoral.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em coordenação
com os 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs), assegurou que vem trabalhando
para que cada eleitor exercer o
direito constitucional de votar
livremente e tenha o sigilo do
voto devidamente protegido.
Para isso, um contingente de 22 mil servidores, três
mil juízes e três mil promotores eleitorais está mobilizado para, entre outras atividades, desenvolver e testar os
programas de computador
que serão utilizados nas ur-

nas eletrônicas e no sistema
eletrônico de votação. Também cabe a eles aprontar as
mais de 577 mil urnas que serão utilizadas no pleito deste
ano para colher, de forma se-

Perfil

Três milhões
de paraibanos
irão a uma
das mais de
496 mil seções
eleitorais

gura, transparente e auditável, em cada uma das 2.637
zonas eleitorais que cobrem
todo o Brasil, a manifestação
da vontade do povo brasileiro sobre os rumos do país nos
próximos anos.
Aos magistrados eleitorais compete, ainda, a tarefa de analisar e julgar, dentro

do prazo estabelecido no calendário eleitoral, os processos de registro das milhares
de candidaturas a deputado
distrital ou estadual e federal,
senador, governador e presidente da República, além de
examinar as contas eleitorais
de 32 partidos, coligações e de
cada candidato, bem como nomear o exército de mais de 1,7
milhão de mesários.
Além da Justiça Eleitoral
As Eleições Gerais de 2022
também mobilizarão um importante contingente das Forças Armadas, incumbidas de
garantir que as urnas eletrônicas cheguem íntegras e protegidas até os rincões mais remotos do Brasil, como é o caso
das comunidades ribeirinhas
e das reservas indígenas na
Amazônia mais profunda.
Além disso, forças federais
de segurança foram destacadas para garantir a ordem
e a tranquilidade na votação
em localidades consideradas
pelos respectivos TREs como
merecedoras de maior atenção em relação à segurança
pública.
A preocupação com a pro-

teção nestas eleições não se
restringe ao uso das forças de
segurança pública. Foi igualmente colocada em prontidão uma grande quantidade de pessoas e instituições
empenhadas em assegurar
que os eleitores tenham garantido o direito de formarem livremente a sua convicção político-ideológica, sem
tentativas de manipulação
por meio da disseminação
de mentiras, boatos e conteúdos falsos que visam e impor
o medo e o ódio como linguagem política.
Assim, sob a coordenação
do TSE, foi formada a Frente
Nacional de Enfrentamento
à Desinformação, que conta
com 2.178 participantes, além
de terem sido firmadas parcerias com mais de 150 plataformas digitais, entidades públicas e privadas, veículos de
imprensa e de checagem de
notícias e organismos da sociedade civil empenhados em
combater as notícias e conteúdos falsos.
Campanhas de conscientização foram preparadas e veiculadas ao longo dos últimos
anos e também foram criados

canais especiais para a circulação de informações genuínas,
como o chatbot de tira-dúvidas sobre o processo eleitoral
na plataforma de mensagens
WhatsApp e o canal verificado no Telegram, que conquistou números expressivos de
inscritos em tempo recorde.
E, no Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC) da Ouvidoria do TSE, mais de 40 mil
demandas de eleitores foram
atendidas para informar corretamente sobre o processo
eleitoral.
Transparência e participação
E, para assegurar a transparência e garantir a participação da sociedade civil na
organização e na fiscalização
das Eleições 2022, o TSE também contou com a presença de 17 instituições na Comissão de Transparência das
Eleições (CTE) e outras 62 que
compuseram o Observatório
de Transparência das Eleições (OTE).
Ao longo de nove meses
de trabalho, em que aconteceram cinco encontros da CTE
e três do OTE, foram discutidas 44 sugestões apresenta-

das para incrementar ainda
mais a transparência e a auditabilidade do processo eleitoral. Destas, 32 foram aceitas e,
das 11 que não foram implementadas, uma violava a Lei
Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD) e dez eram
aplicáveis em fases já superadas do calendário eleitoral
deste ano.
Podcast votação
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou a primeira
temporada do podcast “TiraDúvidas das Eleições”, que já
está disponível no Spotify e
nas principais plataformas
de áudio, com o intuito de responder questões dos eleitores
sobre o pleito deste ano.
“São boletins com dois ou
três minutos de duração, com
informações seguras e confiáveis sobre o processo eleitoral em linguagem fácil de entender”, explica a secretária
de Comunicação e Multimídia do TSE, Giselly Siqueira.
“É mais uma ação da Justiça
Eleitoral para levar informação de qualidade sobre as eleições para eleitoras e eleitores”,
completou.
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Pedido de registros

TRE-PB julga últimos processos
Postulante ao Governo do Estado pelo PCO, Adriano Trajano teve candidatura indeferida pela Corte Eleitoral
Iluska Cavalcante

cavalcanteiluska@gmail.com

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba julgou ontem
os últimos registros de candidatura para os cargos de governador, senador e deputado estadual e federal. Entre
os indeferidos na sessão estão o candidato ao Governo
do Estado, Adriano Trajano
(PCO) e os ex-prefeitos, candidatos ao cargo de deputado federal, Douglas Lucena
(União Brasil) e Jacó Maciel
(União Brasil). O candidato
a senador, Manoel Messias
(PCO) e o candidato a primeiro suplente, Marcos da Silva
(PCO), também tiveram os
seus registros de candidatura indeferidos pela Corte Eleitoral. Segundo a relatoria e o
Ministério Público Eleitoral,
ficou registrado que nos dois
casos não houve comprovação de filiação partidária pelo
tempo previsto em lei.
O prazo para os Tribunais
Regionais realizarem os julgamentos terminou ontem.
No entanto, o sistema do TSE,
Divulga Cand, tem até hoje às
13h para ser atualizado com
todas as candidaturas deferidas e indeferidas. Até o fechamento desta edição, o sistema
apresentava 56 candidaturas
indeferidas.
Entre os candidatos que
tiveram o registro indeferido na sessão de ontem, está

Adriano Trajano, do Partido
da Causa Operária (PCO),
que concorre ao Governo do
Estado. Os motivos que levaram a Corte a essa decisão foram apresentados pela procuradora Regional Eleitoral,
Acácia Suassuna, que alegou
a não prestação de contas relativas às Eleições 2020, a ausência de prova de que o candidato é alfabetizado, além de
falhas na apresentação do seu
plano de Governo, sem propostas para a Paraíba.
Já o ex-prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena, teve
o seu registro para a candidatura a deputado federal indeferido e está impedido de
receber recursos do fundo
eleitoral pelo partido União
Brasil, sob pena de multa de
R$ 100 mil. O motivo apresentado pela Corte Eleitoral
foi o crime de improbidade
administrativa. O ex-gestor
teve suas contas reprovadas
pelo Tribunal de Contas do
Estado (TCE-PB), por não recolhimento de verbas previdenciárias.
Enquanto isso, Jacó Maciel, ex-prefeito de Queimadas, também teve o seu registro indeferido para a
candidatura de deputado federal. O relator do processo,
juiz José Ferreira Ramos Júnior, alegou que o candidato
está na lista de inelegíveis do
Tribunal de Contas da União
(TCU), por improbidade adFoto: Waldemir Barreto/Agência Senado

ministrativa
Outras impugnações
Na sessão que aconteceu
na última sexta-feira (9), o
TRE-PB indeferiu as candidaturas do ex-governador da
Paraíba, Ricardo Coutinho
(PT), a senador, e da ex-prefeita de Conde, Márcia Lucena (PT), a deputada estadual.
A decisão dos dois processos

n
O prazo para
os Tribunais
Regionais
realizarem os
julgamentos
terminou
ontem,
segundo prevê
o Calendário
Eleitoral

ocorreu por unanimidade na
Corte Eleitoral.
Além disso, o 1o e 2o suplentes da chapa de Ricardo
Coutinho, Jeová Campos (PT)
e Alexandre Henrique (PT),
também tiveram suas candidaturas indeferidas, devido a
decisão sobre o candidato Ricardo Coutinho. “Tendo em
vista o requerimento do re-

gistro de candidatura de Ricardo Vieira Coutinho, eu indefiro em ambos os casos, o
registro da chapa apresentada da coligação ‘A Paraíba
tem pressa de ser feliz’, para
ambos os cargos de senador e
suplente para a eleição 2022”,
disse o relator do caso, juiz
José Ferreira Ramos Júnior.
A procuradora Regional
Eleitoral, Acássia Suassuna,
expôs as condenações contra
Ricardo Coutinho, que ocorreram no âmbito do Tribunal
Superior Eleitoral, para justificar a inelegibilidade do candidato. O ex-governador foi
condenado por contratações
e exonerações de codificados,
irregularidades no programa
Empreender e distribuição de
kits escolares em alta quantidade e com o slogan de propaganda do governo.
Renúncias
A Justiça Eleitoral registrou 17 renúncias. Destas, oito
são de candidatos a deputado
estadual e nove de candidatos
ao cargo de deputado federal.
Entre os que pediram pela
renúncia à candidatura do
cargo de deputado federal
estão: Betinho da RS (PDT),
Caio Marcelo (PMN), Cícera
Santos (PMN), Juíza Flávia
(MDB), Luidji Aplinário de
Albuquerque (PMN), Marcos
Pesauto (PDT), Queiroguinha
(PL), Ricardinho (PMB), Samanta Ferreira (PMB).

Candidatos podem
recorrer da decisão
De acordo com a secretária judiciária e da informação do TRE-PB, Andréa Ribeiro, apesar do prazo para
os Tribunais Regionais realizarem os julgamentos de
registro de candidatura ter
terminado ontem, para todos os julgamentos cabe recurso, tanto os indeferidos
como deferidos.
“Enquanto não for julgado, esses candidatos podem
fazer campanha por sua conta em risco. Quando formos
fazer o fechamento do Sistema vamos colocar os nomes
nas urnas e dados dos candidatos que tenham recorrido, porque eles têm direito”,
comentou.
Os candidatos que foram
indeferidos poderão recorrer ao Tribunal Superior
Eleitoral e continuar tentando reverter a decisão até não
caber mais recurso. Por isso,
eles poderão ser votados em
outubro e até ser diplomados, caso consigam suspender a decisão. “Enquanto ele
tiver chances de reverter fica
na urna o seu nome, mas se a
decisão final da justiça eleitoral dizer que ele está indeferido, os votos que foram
atribuídos ao candidato são
anulados”, disse.

A Resolução do TSE nº
23.609/2019, prevê que o candidato indeferido terá todos
os votos anulados, caso não
consiga reverter a situação.
No caso do sistema majoritário, ou seja, candidatos a
governador, presidente ou
senador, se o candidato chegar a ser eleito mesmo com
registro indeferido, deverá
acontecer novas eleições.
“Sobrevindo qualquer
fato que acarrete o indeferimento do registro, cassação
do diploma ou do mandato dos eleitos em pleito regido pelo sistema majoritário
– de maioria simples ou absoluta –, independentemente do número de votos anulados, a consequência será a
realização de nova eleição”,
diz a resolução.
Caso eleito, o candidato tem duas opções: “O TSE
reforma a decisão do TRE e
defere o registro. Deve ter recurso do Ministério Público ou do outro impugnante, mas segue podendo ser
diplomado, a menos que o
Supremo Tribunal Federal
mude; ou o TSE mantém a
decisão do TRE e acontece
uma nova eleição, a menos
que consiga liminar e suspendam”, explicou.

candidata à presidência

Simone Tebet faz visita à Paraíba hoje

Simone é a primeira candidata homologada a visitar a PB

A senadora Simone Tebet
(MDB), candidata à Presidência da República, será a primeira postulante ao Palácio
do Planalto que visitará a Paraíba, após as convenções de
agosto passado. Ela será recebida, hoje, às 14h, em Campina Grande, pelo candidato
ao Governo do Estado, Pedro
Cunha Lima (PSDB).
A primeira agenda do dia
de Simone Tebet será a visita ao Núcleo de Tecnologias
Estratégicas em Saúde (Nutes) da Universidade Estadual
da Paraíba (UEPB), que tem

água

Pedras de Fogo e Mamanguape sediam
consultas sobre gestão dos recursos
Os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas litorâneas da Paraíba
estão em uma nova fase: a
divulgação dos resultados
preliminares do diagnóstico realizado pela empresa
contratada pelo Governo do
Estado. O estudo será apre-

Alcance

Plano considera
aspectos sociais,
econômicos e
ambientais das
bacias

sentado para moradores de
Pedras de Fogo, quarta-feira
(14), e na cidade de Mamanguape, na sexta-feira (16).
O evento, organizado pela
Agência Executiva de Gestão
das Águas da Paraíba (Aesa),
será aberto ao público e, após
as apresentações, serão realizadas as primeiras rodadas
de consultas públicas. Neste momento, os participantes poderão contribuir com
a gestão participativa das
águas propondo ajustes ao
estudo que está sendo realizado. Já estão confirmadas as
presenças de representantes
dos comitês dos litorais norte e sul, além de técnicos da
empresa responsável pelos
estudos.
Em Pedras de Fogo, o
evento será realizado no au-

ditório da Secretaria de Educação, na Rua Manoel Alves,
número 145, no centro da cidade. Em Mamanguape, a
apresentação será no auditório da Escola Técnica Estadual, localizada na avenida
Aluísio Alves Pereira, sem
número, no bairro Areial.
O objetivo dos planos de
recursos hídricos das bacias hidrográficas litorâneas
da Paraíba é produzir um
instrumento que permita o
gerenciamento efetivo dos
recursos hídricos da área estudada. Seguindo as normas da Política Nacional de
Recursos Hídricos, o plano
considera aspectos sociais,
econômicos e ambientais, de
modo a garantir o seu uso
múltiplo, racional e sustentável.

como missão atuar em Sistemas de Saúde, com excelência
em inovação, tornando soluções de ponta acessíveis, gerando negócios com organizações públicas e privadas,
atendendo às agências reguladoras.
Juntos, Pedro Cunha Lima
e Simone Tebet também cumprirão agenda de rua em
Campina Grande. No entanto, até o fechamento desta edição, as assessorias dos dois
ainda não tinham anunciado o percurso a ser feito. Porém, algumas ruas do Centro

da cidade estarão no roteiro.
Um fato curioso envolve a
visita da presidenciável à Paraíba. A senadora Simone Tebet tem como candidata a vice-presidente em sua chapa
Mara Gabrilli, que é do mesmo partido de Pedro Cunha
Lima.
No entanto, ela sendo do
mesmo partido do candidato ao Governo do Estado pelo
MDB na Paraíba, Veneziano
Vital do Rêgo e Simone Tebet não terão nenhum tipo de
encontro nesta vista da presidenciável. O postulante do

Palácio da Redenção anunciou voto em Luiz Inácio Lula
da Silva (PT).

Agenda

Simone Tebet fará
visita ao Núcleo
de Tecnologias
Estratégicas
em Saúde

A genda dos candidatos
Diariamente, o Jornal A União tem divulgado as agendas com as
atividades de todos os candidatos a governador da Paraíba que
disputarão o pleito de outubro.:

Adjany Simplício (PSOL)
- Manhã: Gravação de
Guias Eleitorais e demais
materiais para campanha,
às 6h. Tarde: Reunião de
coordenação de campanha, às 14h; toalhasso em
apoio a Lula, às 16h. Noite:
Reunião com coordenação
política, às 19h;
Adriano Trajano (PCO) Reunião com equipe de
campanha;
Antônio Nascimento
(PSTU) - Manhã: Sabatina na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), às
8h30. Tarde: Reunião com
apoiadores, às 14h. Noite: Reunião com comitê de
Campanha, às 18h;
João Azevêdo (PSB) - Até o
fechamento desta edição,

o candidato não havia divulgado sua agenda para
o dia hoje;
Major Fábio (PRTB) – Manhã: visita apoiadores
em Campina Grande.
Tarde: realiza gravações para televisão e
rádio em João Pessoa.
Noite: visita apoiadores em
João Pessoa;
Nilvan Ferreira (PL) - Manhã: visita aos shoppings
Terceirão, Shopping de
Passagem e 4400, às 9h30.
Tarde: Carreata no município de Bayeux, às 17h.
Pedro Cunha Lima (PSDB) Manhã: Sabatina TV Cabo
Branco. Tarde: Recebe a
presidenciável Simone Tebet, em Campina Grande;
visita ao Núcleo de Tecno-

logia da Saúde da UEPB;
caminhada em Campina
Grande; sabatina Rede
ITA. Noite: Encontro com
lideranças religiosas;
Veneziano Vital do Rêgo
(MDB) - Manhã:Participa
de reunião com integrantes da Associação dos
Procuradores do Estado
da Paraíba (ASPAS), em
João Pessoa, a partir das
9h30; em seguida, participa de Sabatina na sede
da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), em João
Pessoa. Tarde: Concede
entrevista na Rádio Correio
FM de João Pessoa, a partir das 13h. Tarde e noite:
Participa de Caminhada
no Centro de João Pessoa,
com concentração na Lagoa, a partir das 15h15.
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cerimônia em Brasília

Rosa Weber toma posse no STF
Em discurso de posse, nova presidente fez defesa das instituições, da democracia e prometeu uma Corte “vigilante”
Foto: Fellipe Sampaio/STF

Rayssa Motta e
Weslley Galzo
Agência Estado

Em cerimônia sem a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), a ministra Rosa
Weber assumiu ontem a Presidência do Supremo Tribunal
Federal (STF) com um discurso em defesa das instituições e
da democracia. Ela disse que
o “mínimo” esperado nos governos democráticos é “respeitar as diferenças e as regras do jogo”.
“Sem um Poder Judiciário independente e forte, sem
juízes independentes e sem
imprensa livre não há democracia”, disse antes de ser interrompida por longos aplausos. “A democracia pressupõe
diálogo constante, tolerância,
compreensão das diferenças e
cotejo pacífico de ideias distintas e até mesmo antagônicas”.
A ministra disse que o
“norte” de sua gestão será a
defesa da Constituição e da
democracia. “A defesa democrática não pode ser meramente retórica”, defendeu.
“O Supremo Tribunal Federal, estejam certos, permanecerá vigilante na defesa incondicional da supremacia da
Constituição e da integridade
da ordem democrática “
Rosa Weber também pregou a defesa da liberdade religiosa, da laicidade do Estado, das minorias sociais e
da separação dos Poderes. O
STF é constantemente atacado por aliados do presidente
Jair Bolsonaro (PL), que acusam o tribunal de interferir indevidamente em medidas do
Executivo.
“Vivemos tempos particularmente difíceis da vida
institucional do País. Tempos
verdadeiramente perturbado-

res, de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal
Federal não pode desconhecer essa realidade, até porque
tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive
sob a pecha de um mal compreendido ativismo judicial”,
reagiu Rosa.
A nova presidente do STF
ainda saiu em defesa da segurança das urnas eletrônicas, que vem sendo colocadas
sob suspeita por Bolsonaro.
Embora nunca tenham sido
encontradas fraudes, o presidente ataca reiteradamente o
sistema eletrônico de votação.
“O TSE mais uma vez garantirá a regularidade do processo eleitoral, a certeza e a legitimidade do resultado das
urnas e, em fiel observância
aos postulados de nossa Constituição, o primado da vontade soberana do povo”, pregou Rosa.
A ministra não vai cumprir todo o biênio de mandato. A gestão será encurtada
porque ela completa 75 anos
em outubro do ano que vem
e precisará deixar o tribunal.
A aposentadoria por idade é
compulsória para os ministros do STF.

n
Ministra Rosa
Weber também
pregou a defesa
da liberdade
religiosa, da
laicidade do
Estado, das
minorias sociais
e da separação
dos Poderes

A nova presidente do STF, ministra Rosa Weber, também saiu em defesa da segurança das urnas eletrônicas durante a posse

mudança na corte

Supremo mantém ação contra Bolsonaro
Pepita Ortega
Agência Estado

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF,),ministra Rosa Weber, acolheu pedidos da cúpula da
CPI da Covid e determinou
que a Polícia Federal realize uma série de diligências
no bojo de apurações sobre
a conduta do presidente Jair
Bolsonaro durante a pandemia. As medidas foram
autorizadas no âmbito de
investigações que se debruçam sobre supostos crimes
de charlatanismo, prevaricação e emprego irregular
de verbas públicas atribuídos ao chefe do Executivo.
“Encaminhem-se os autos à Polícia Federal, para a

realização da diligência indicada pelos peticionários
(os senadores Omar Aziz,
Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros), além de outras que a autoridade policial entender pertinentes
ao esclarecimento dos fatos
objeto do presente procedimento”, escreveu a ministra em despachos assinados
na sexta-feira, 9, e lançados
no sistema do STF nesta segunda, 12.
No final de julho, a vice
-procuradora-geral da República Lindôra Araújo pediu
o arquivamento em série de
apurações abertas na esteira
da CPI da Covid sobre supostos crimes cometidos por Bolsonaro e seus aliados. As investigações no bojo das quais

contra empresários

Agência Estado

A Procuradoria-Geral
da República (PGR) voltou a pedir nesta segundafeira, 12, o arquivamento
da investigação sobre os
empresários bolsonaristas
que trocaram mensagens
golpistas no WhatsApp.
A vice-procuradorageral da República Lindôra Araújo sugere dois
caminhos: que o ministro Alexandre de Moraes
reconsidere a decisão que
manteve a investigação ou
que o assunto seja decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao negar o primeiro
pedido de arquivamento,
Moraes disse que a manifestação foi enviada fora
do prazo. O ministro afirmou que a PGR tinha cinco dias para opinar sobre
a decisão que autorizou a
operação, mas que o parecer só veio 18 dias após a
intimação.
Em seu recurso, Lindôra alega que se manifestou no prazo e reitera

os argumentos apresentados na semana passada. A
PGR defende o fim da investigação e a anulação de
eventuais provas obtidas a
partir da operação.
“Somente a partir da
remessa dos autos ao Ministério Público, conforme exigência legal, foi possível averiguar todas as
ilegalidades e inconstitucionalidades do presente procedimento investigativo, que foram então
impugnadas, tempestivamente, via agravo regimental”, diz um dos trechos do documento.
A vice-procuradora diz
que não havia elementos
suficientes para apreender
os celulares dos empresários, para quebrar seu sigilo fiscal e de mensagem
e para bloquear o acesso a
contas bancárias e às redes sociais. Para a PGR,
as medidas foram “desproporcionais” e caracterizam “constrangimento
ilegal”, o que em sua avaliação compromete as provas levantadas até o momento.

soas, por ‘estimular a população a se aglomerar, a não
usar máscara e a não se vacinar’, segundo a CPI da Covid. Tal investigação segue
em curso. Quando a PGR
pediu o arquivamento em
série de apurações que atingiam Bolsonaro, o órgão deu
parecer favorável ao pedido
da Polícia Federal para que a
investigação fosse prorrogada por 90 dias.
A avaliação da ministra
Rosa Weber foi a de que as
diligências pedidas pela cúpula da CPI ‘têm pertinência com o objeto investigado
e potencial epistêmico para
colher novos elementos a respeito dos fatos em apuração,
não malferindo direitos e garantias individuais’.

piso dos enfermeiros

PGR insiste no arquivamento de investigação

Rayssa Motta

Rosa determinou novas diligências estão entre elas.
Em reação, à solicitação
da PGR para encerrar as
apurações, a cúpula da Comissão Parlamentar de Inquérito pediu ao Supremo
que autorizasse a Polícia Federal a cruzar ‘fatos, imputações, provas e indiciados’
citados nos autos das apurações sobre os crimes de
charlatanismo, prevaricação e emprego irregular de
verbas públicas atribuídos
a Bolsonaro e uma outra investigação, que está sob relatoria do ministro Luís Roberto Barroso.
A apuração em questão
se debruça sobre suposta incitação ao crime atribuída a
Bolsonaro e outras 24 pes-

Sugestão
A vice-procuradora
Lindôra Araújo sugere
dois caminhos: que o
ministro Alexandre de
Moraes reconsidere a
decisão que manteve a
investigação ou que o
assunto seja decidido no
plenário do STF

“A imediata interposição de outro recurso justifica-se diante do quadro
de inconstitucionalidades e ilegalidades que sobressaem da apuração, dão
azo a nulidades absolutas e
acarretam a vigência de indevidas restrições de direi-

tos e garantias fundamentais”, afirma a Lindôra.
A v ice-procu radora
também voltou a criticar a
abertura da operação sem
o aval do Ministério Público. A PGR sustenta que
Moraes violou o sistema
acusatório. Lindôra também reitera que não vê razão para a investigação ter
sido encaminhada ao gabinete do ministro.
Como revelou o portal Jota, a Polícia Federal
(PF) encontrou nos celulares apreendidos conversas entre os empresários e
o procurador-geral da República Augusto Aras. Investigadores adiantaram
ao Estadão que a análise completa das conversas vai provocar “grandes
surpresas, pior do que se
pode imaginar”. A PGR foi
contra o levantamento do
sigilo das mensagens sob
o argumento de que parlamentares de oposição usaram o pedido para tornar
os diálogos públicos como
uma tentativa de se “autopromover” em “pleno período eleitoral”.

Guedes quer desonerar
folha do setor da saúde
Lorenna Rodrigues e
Débora Alvares
Agência Estado

O ministro da Economia, Paulo Guedes, passou
a defender a desoneração
da folha de pagamentos do
setor de saúde (ou seja, reduzir os encargos cobrados
sobre os salários dos funcionários) como forma de
compensar o piso salarial
para profissionais de enfermagem, relataram fontes que acompanharam reunião do ministro com o
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG),
na última sexta-feira, 9.
Não há ainda estimativa de quanto o governo federal deixaria de arrecadar
com a desoneração da folha
de pagamentos nem que
medida poderia ser adotada para compensar essa renúncia.
A lei que estabeleceu o
piso salarial dos profissionais de enfermagem entre
R$ 2.375 e R$ 4.750 foi sancionada pelo presidente da

República, Jair Bolsonaro,
no início de agosto, mas,
ao aprová-la, o Congresso
não indicou as fontes de recurso para os gastos extras,
especialmente de estados e
municípios.
Os efeitos da norma estão suspensos por uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal
(STF) Luís Roberto Barroso
até a decisão final da Corte
em plenário virtual.
Até o domingo, o placar
era de 5 a 2 pela suspensão
da lei. O julgamento será
encerrado na quarta-feira.
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Adeus a elizabeth 2a

Corpo da rainha é velado na Escócia
Milhares de cidadãos desfilaram diante da capela para se despedir da monarca, que morreu aos 96 anos dia 8
Agência Estado
O novo rei Charles 3º e os
seus irmãos velaram o caixão
da rainha Elizabeth 2ª ontem,
na Catedral de Saint Giles, em
Edimburgo, na Escócia. Milhares de cidadãos desfilaram
diante da capela para se despedir da rainha, que morreu
aos 96 anos no dia 8.
O velório em Edimburgo
segue até esta terça-feira (13),
quando o corpo da rainha será
levado a Londres para cinco
dias de homenagens e funeral. O rei e os irmãos devem
passar a noite em vigília em
Edimburgo, como parte da
tradição da monarquia. Antes,
o caixão chegou à catedral depois de uma breve procissão,
também chefiada pelos descendentes de Elizabeth. O público recebeu permissão para
passar diante do caixão, que
permaneceu fechado.
O novo monarca estava
vestido com trajes militares
e chefiou a procissão a pé do
Palácio de Holyroodhouse,
em cuja sala do trono ele passou a noite, até o templo. Os
irmãos Anne e Edward também usaram uniforme. Andrew foi o único a estar com
outros trajes, já que foi despojado das honras militares pela
rainha devido às acusações de
agressão sexual.
O funeral está marcado
para o dia 19. Enquanto isso, o
país também prossegue com
o protocolo de posse do novo
rei, que se reuniu na Escócia
com a chefe do governo regional, a independentista Nicola Sturgeon, e esteve perante
o parlamento escocês. “A rainha, como tantas gerações de
nossa família antes dela, encontrou nas colinas desta terra
e nos corações de seu povo um
refúgio e um lar”, disse Charles aos legisladores escoceses.
Horas antes, Charles 3°
se dirigiu pela primeira vez
ao Parlamento britânico em
Londres. “Não posso deixar
de sentir o peso da história
ao nosso redor”, disse ele aos
representantes reunidos em
Westminster para uma sessão especial.

“

Foto: Roger Harris/Fotos Públicas

A rainha, como
tantas gerações
de nossa família
antes dela,
encontrou nas
colinas desta terra
e nos corações
de seu povo um
refúgio e um lar
Rei Charles 3º

Funeral em Londres

Londres se prepara para
se despedir de Elizabeth 2ª
em um funeral de Estado que
acontecerá na segunda-feira
(19), na Abadia de Westminster. Um dia antes, os britânicos serão convidados a observar um minuto de silêncio, às
20h (horário local).
Antes disso, a caixão da
rainha permanecerá exposto em uma capela para os londrinos poderem se despedir
da monarca. A expectativa é
de 750 mil pessoas. “A fila provavelmente será muito longa.
As pessoas terão que esperar
muitas horas, às vezes à noite,
com pouca oportunidade de
se sentar”, alertou o governo
O funeral da rainha vai
contar com a presença de líderes de todo o mundo - entre eles, o presidente Jair Bolsonaro. Durante o seu reinado
de 70 anos, ela viu o Reino Unido ter 15 primeiros-ministros.
Quatro dias depois do falecimento de Elizabeth 2ª, o rei
Charles 3° assume cada vez
mais as funções de chefe de
Estado e líder da família real.
A Escócia foi o primeiro destino de uma série de viagens
do monarca pelas nações que
fazem parte do Reino Unido.
Charles segue para a Irlanda do Norte nesta terça-feira,
onde o partido Sinn Fein, que
defende a reunificação com a
Irlanda, não participou da cerimônia de proclamação do
novo rei.

Bolsonaro confirma que
participará do funeral
Andreia Verdélio
Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença no funeral da rainha Elizabeth II,
em Londres, no Reino Unido,
na próxima segunda-feira (19).
“O convite à cerimônia foi
encaminhado, na noite do sábado (10), à Embaixada do Brasil em Londres. Consultado na
manhã do domingo (11), o senhor presidente da República
orientou o Itamaraty a responder positivamente ao convite”,
informou o Ministério das Relações Exteriores, em nota.
De lá, Bolsonaro deve viajar direto a Nova York, nos
Estados Unidos, onde participa da abertura da 77ª Assembleia Geral das Nações
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Unidas. O evento está marcado para o dia 20 de setembro.
Tradicionalmente, o discurso
do presidente brasileiro abre
a conferência. A rainha Elizabeth morreu na última quinta-feira (8), aos 96 anos, no Palácio de Balmoral, na Escócia.
No mesmo dia, Bolsonaro decretou luto oficial de três dias.
Na ocasião, o presidente brasileiro disse que ela foi “uma
rainha para todos nós”.
“É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de sua majestade a rainha Elizabeth 2ª,
uma mulher extraordinária e
singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor
à pátria seguirá inspirando a
nós e ao mundo inteiro até o
fim dos tempos”, escreveu em
suas redes sociais.

Acompanhado da rainha Consorte, o rei Charles 3o compareceu ontem ao Parlamento escocês, onde discursou

levantamento global

Estudo da OIT revela que 50 milhões de
pessoas são vítimas de escravidão moderna

ONU News
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançou
um estudo revelando que 50
milhões de pessoas viviam em
escravidão moderna em 2021.
O levantamento foi feito em
parceria com a Organização
Internacional para Migrações
(OIM) e a entidade de direitos
humanos Walk Free.
Segundo as estimativas,
entre as vítimas, 28 milhões
realizavam trabalho forçado,
sendo que 3,3 milhões eram
crianças. O levantamento ainda revela que 22 milhões estavam presas em casamento
forçado.
Para os especialistas, o risco de exploração de mulheres
aumentou, incluindo de tráfico
de crianças, casamentos forçados e trabalho forçadoUnicef/
Sayed Bidel
Para os especialistas, o risco de exploração de mulheres
aumentou, incluindo de tráfico
de crianças, casamentos forçados e trabalho forçado
Trabalho forçado
O número aumentou significativamente nos últimos
cinco anos: são 10 milhões de
pessoas a mais em escravidão
moderna quando comparado
com as estimativas globais de
2016. Mulheres e crianças são
os mais afetados.

De acordo com as agências,
a escravidão moderna ocorre
em quase todos os países do
mundo e atravessa grupos étnicos, culturas e religiões. Mais
da metade, ou 52%, de todo o
trabalho forçado, além de um
quarto de todos os casamentos forçados foram encontrados em países de renda média-alta ou de rendimento alto.
A maioria dos casos, somando 86%, ocorre no setor
privado. A exploração sexual
comercial forçada representa
23% de todo o trabalho análogo a escravidão. Cerca de quatro em cada cinco das vítimas
de exploração sexual são mulheres ou meninas.
Casamento forçado
Em relação aos números
globais de 2016, os casos de casamentos forçados tiveram um
aumento de 6,6 milhões. Segundo a análise das agências
da ONU, a incidência pode ser
maior, particularmente aqueles envolvendo crianças de 16
anos ou menos. Os casamentos infantis são considerados
forçados porque a criança não
pode consentir legalmente
com a união. De acordo com o
estudo, estes casamentos estão
associados a atitudes e práticas
patriarcais, já que mais de 85%
dos matrimônios forçados foram impulsionados pela pressão familiar.
Embora dois terços dos ca-

Países
A escravidão moderna
ocorre em quase todos
os países do mundo
e atravessa grupos
étnicos, culturas e
religiões

samentos sejam encontrados
na Ásia e no Pacífico, tendo em
conta o tamanho da população
regional, a prevalência é mais
alta nos Estados Árabes, com
4,8 pessoas em cada 1 mil na
região na situação.
Migrantes
Trabalhadores migrantes
têm mais de três vezes mais
probabilidade de estar em trabalho forçado do que trabalhadores adultos não-migrantes.
Na análise das agências,
embora a migração laboral tenha um efeito amplamente positivo, esta descoberta demonstra como as pessoas migrantes
são particularmente vulneráveis ao trabalho forçado e ao
tráfico de pessoas, seja devido
à imigração irregular ou a práticas de recrutamento injustas
e antiéticas.

O diretor-geral da OIM,
António Vitorino, afirmou que
os resultados destacam a urgência de garantir que toda a
migração seja segura, ordenada e regular.
Para ele, a redução da vulnerabilidade das pessoas migrantes ao trabalho forçado e
ao tráfico de pessoas depende,
em primeiro lugar, de estruturas políticas e jurídicas que respeitem, protejam e cumpram
com os direitos humanos e as
liberdades fundamentais de
todos os migrantes.
O relatório propõe uma série de ações que, tomadas em
conjunto e rapidamente, contribuiriam para acabar com a
escravidão moderna.
As medidas incluem melhorar e fazer cumprir as leis e
as inspeções do trabalho, pôr
fim ao trabalho forçado imposto pelo Estado, fortalecer
o combate ao trabalho forçado
e ao tráfico de pessoas em empresas e cadeias de suprimentos, ampliar a proteção social
e fortalecer as proteções legais,
incluindo o aumento da idade legal do casamento para 18
anos, sem exceção.
Outras sugestões incluem
abordar o aumento do risco de
tráfico de pessoas e de trabalho forçado para trabalhadores
migrantes, promover o recrutamento justo e ético e aumentar o apoio a mulheres, meninas e pessoas vulneráveis.

estados unidos

Aliança entre China e Rússia após guerra
causa preocupação ao governo americano
Gabriel Caldeira
Agência Estado

Às vésperas de uma reunião entre os presidentes da
China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, a secretária de Imprensa da Casa

Branca, Karine Jean-Pierre, reafirmou as preocupações do governo dos EUA
quanto à aliança entre os
dois países, mesmo após a
invasão da Ucrânia.
“Deixamos claras nossas preocupações sobre a
aliança entre China e Rús-

sia” após o início da guerra, disse ela, sem detalhar
a posição dos EUA sobre
o encontro de Xi Jinping
com Putin, em comentários a repórteres nessa segunda-feira.
Ela ainda reforçou que
o governo norte-americano

seguirá apoiando a Ucrânia com ajuda financeira e
armamentista, para que o
país continue seu avanço
no campo de batalha.
No fim de semana, forças ucranianas retomaram
territórios que estavam sob
controle russo.
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Libra

Esterlina

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Fixado em 3 de
agosto de 2022

13,75%

R$ 1.212

-0,97%

-0,29%

-0,39%

R$ 5,097

R$ 5,156

R$ 5,953

Agosto/2022
Julho/2022
Junho/2022
Maio/2022
Abril/2022

-0,36
-0,68
0,67
0,47
1,06
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Ibovespa
113.406 pts
+0,98%

nas distribuidoras

Preço do gás de cozinha tem queda
Petrobras reduz, hoje, em 4,7% o valor do produto, mas ainda não há cálculo do impacto ao consumidor final
Thadeu Rodrigues

Foto: Secom-JP

thadeu.rodriguez@gmail.com

A Petrobras reduz hoje, em
4,7%, o preço do gás liquefeito de
petróleo (GLP), o gás de cozinha,
vendido às distribuidoras. A última modificação de preços da estatal sobre o botijão de gás, em abril
deste ano, também foi de redução,
no índice de 5,58%. Contudo, como
havia uma tendência de sucessivas
altas, o novo preço praticado pela
Petrobras ainda supera em 11,94%
o de um ano atrás.
A partir desta redução, o preço
médio que a estatal cobra das distribuidoras cai de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03 por quilo. Considerando o botijão de 13 quilos, o valor
é de R$ 52,34. Em setembro do ano
passado, o preço médio era de R$
3,60, o que corresponde a R$ 46,8
no botijão.
De acordo com o presidente
do Sindicato dos Revendedores
de Gás de Cozinha (Sinregás), na
Paraíba, Marcos Antônio Bezerra,
ainda não há uma definição por
parte das distribuidoras sobre o repasse aos empresários dos depósitos. Só a partir daí, será possível ter
uma ideia sobre o impacto ao consumidor final.
Na segunda-feira passada, as
distribuidoras anunciaram aumento médio de 5% sobre o preço do gás de cozinha aos revendedores do produto na Paraíba, em
razão do reajuste salarial dos trabalhadores do setor. Contudo, no
bolso do consumidor, o impacto foi maior. Pesquisa do Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa,
realizada na terça-feira passada,
registrou aumento de 15,79% no
menor preço do botijão de 13 quilos do gás de cozinha, em relação
ao último levantamento, feito em
17 de agosto. O menor preço subiu
de R$ 94,99 para R$ 110. Entretanto, o maior preço apresentou redução de 4%, passando de R$ 125
para R$ 120, diminuindo a variação entre a menor e a maior oferta
dos depósitos.
Nota da Petrobras informa que
a “redução acompanha a evolução
dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos
seus preços com o mercado, mas
sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural
das cotações e da taxa de câmbio”.
Em julho do ano passado, a Petrobras aumentou o preço do GLP
em 6%, quando o valor por quilo
subiu de R$ 3,40 para R$ 3,6. Em outubro, houve novo reajuste, de 7,2%,
com o preço subindo a R$ 3,86. Já
em março deste ano, houve alta de
16%, com o GLP chegando a R$ 4,48
por quilo. Em abril, houve redução
de 5,58%, a R$ 4,23.

Acumulado
Apesar da redução, novo
preço praticado pela
Petrobras ainda supera em
11,94% o de um ano atrás

n
Durante o
plantão na rua,
estão sendo
distribuídos
exemplares
do Código
de Defesa do
Consumidor
e cartilha
orientativa

Atendimentos referentes aos cartões de crédito são exemplos de reclamações corriqueiras que chegam diariamente ao Procon Municipal

ação do Procon-JP

Consumidores se queixam de cobranças indevidas

As aposentadas Gilvanete Barbosa e Cleide Maria da Silva Lima
recorreram ao Procon de João Pessoa, ontem, através do serviço móvel instalado no Parque Solon de
Lucena, para solucionar problemas financeiros junto ao comércio
da capital. As duas, que se queixam de cobranças indevidas nos
cartões de crédito, são exemplos
de reclamações corriqueiras que
chegam ao órgão diariamente, segundo a diretora-geral do Procon
Municipal, Sara Peixoto. Hoje, o
serviço estará no Mercado Público de Mangabeira, das 8h às 12h.
A professora Gilvanete Barbosa disse que buscou o serviço para
resolver pendências no comércio,
porque não tem conseguido chegar a um entendimento com a loja,
onde já acumula atraso no pagamento da fatura há três meses.
“Em nenhum momento deixei de
pagar, apenas não consegui acessar o débito. Eu tinha um cartão
que venceu e eles me deram uma
senha digital, só que não estou

conseguindo acessar, pois esqueci
a senha. Por conta disso, não consigo pagar a conta e nem a loja me
ajuda a resolver o problema. Agora, meu nome foi parar na Serasa.
Então, vim buscar junto ao Procon
a solução e acredito que conseguirei”, explicou.
Cleide Maria da Silva, bacharel em Direito, procurou o serviço
móvel do Procon para reclamar de
cobrança duplicada da fatura do
cartão de uma grande loja de departamento. “Fiz uma compra no
cartão em três vezes e agora estão
me cobrando em oito vezes. É um
absurdo. Mas confio que o Procon Municipal vá me ajudar, porque eu vou atrás dos meus direitos até o fim”, destacou.

“

Oferecemos
diversos
serviços, a
exemplo de
abertura de
reclamação,
atendimento a
dúvidas, além de
solucionarmos
problemas
Sara Peixoto

Defesa do consumidor
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) foi promulgado no
dia 11 de setembro de 1990, através da Lei 8.078, modificando a relação entre os consumidores e as
empresas. Para comemorar os 32

anos de existência, o serviço itinerante do programa “Procon-JP
no seu Bairro” atendeu a população em um ônibus móvel na Lagoa. Durante o plantão na rua, estão sendo distribuídos exemplares
do Código de Defesa do Consumidor e cartilha orientativa sobre
seus direitos.
Segundo a diretora Sara Peixoto, o Código de Defesa do Consumidor trouxe vários benefícios e
também equilíbrio na relação de
consumo. Conforme explicou, a
consulta ao Serasa continua sendo o serviço mais procurado pelos consumidores de João Pessoa.
“Mas, disponibilizamos diversos
serviços, a exemplo de abertura de
reclamação, atendimento a dúvidas
em geral, além de solucionarmos
problemas do consumidor com o
fornecedor”, informou, esclarecendo que alguns casos são resolvidos
de imediato, mediante ligação telefônica, mas em outros obedecendo
o prazo de 10 dias estabelecido pela
empresa em questão.

Crediamigo delas

BNB liberou R$ 500 mi para mulheres em 2022

As microempreendedoras
atendidas pelo Banco do Nordeste em toda sua área de atuação já
contrataram R$ 500 milhões em
empréstimos, entre janeiro e agosto deste ano, pela linha de crédito Crediamigo Delas. Os valores
correspondem a cerca de 199 mil
operações com valor médio de
R$ 2.575.
As microempreendedoras capixabas financiadas pelo Crediamigo Delas contrataram R$ 2,6
milhões em 961 operações no estado até agosto, ao ticket médio de

R$ 2.764,91. “O Crediamigo Delas
estimula o empreendedorismo feminino possibilitando para as mulheres ter independência financeira, realizar sonhos e, em alguns
casos, sair de situação de vulnerabilidade”, afirma o superintendente de Microfinança Urbana e
Microempresas do BNB, Fabrizzio Leite Feitosa.
Exclusiva para empreendedoras, a linha de crédito Crediamigo Delas, além da taxa de juros reduzida, oferece outras vantagens,
como carência e maior prazo em

relação aos produtos tradicionais
do Crediamigo. O produto possui limite de financiamento de
até R$ 12 mil nas modalidades
de crédito individual e solidário,
com prazo de pagamento de até
24 meses e até 90 dias para pagar
a primeira parcela.
Perfil mais presente
O perfil do cliente mais participativo no programa Crediamigo, que oferta microcrédito urbano a todos gêneros, é a mulher de
35 a 44 anos, com nove a 12 anos

de estudo, que investe em comércio e tem renda entre R$ 1 mil e
R$ 3 mil por mês.
Segundo estudo do Escritório
Técnico de Estudos Econômicos
do Nordeste (Etene), área de estudos e pesquisas do BNB, utilizando dados de 2021 do Crediamigo,
o público feminino é mais empreendedor. Elas representam 68% de
todo o universo de clientes. O comércio é o caminho escolhido por
87% deles para melhorar de vida.
Os serviços ficam em segundo lugar, com 11%.
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Boletim Focus

Mercado reduz projeção da inflação
Esta é a décima terceira redução consecutiva do IPCA, conforme estimativa divulgada, ontem, pelo Banco Central
Andreia Verdélio
Agência Brasil

A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), considerada a
inflação oficial do país, caiu
de 6,61% para 6,4% neste ano.
É a 13a redução consecutiva
da projeção. A estimativa está
no Boletim Focus de ontem,
pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central
(BC), com a expectativa de instituições para os principais indicadores econômicos.
Para 2023, a estimativa de
inflação ficou em 5,17%. Para
2024 e 2025, as previsões são
de inflação em 3,47% e 3%, respectivamente.
A previsão para 2022 está
acima da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC.
A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de
3,5% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto
percentual para cima ou para
baixo. Ou seja, o limite inferior é 2,25% e o superior 5,25%.
Em agosto, a inflação teve
novo recuo, de 0,36%, após queda de 0,68% em julho. Com
isso, o IPCA acumula alta de
4,39% no ano e 8,73% em 12 meses, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Taxa de juros
Para alcançar a meta de
inflação, o Banco Central usa
como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano
pelo Comitê de Política Monetária (Copom). A taxa está no
maior nível desde janeiro de
2017, quando também estava
em 13,75% ao ano.
Para o mercado financeiro,
a expectativa é de que a Selic
encerre o ano nesse patamar.
Para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica caia

n
Em agosto, a
inflação teve
novo recuo, de
0,36%. Com
o resultado, o
IPCA acumula
alta de 4,39%
no ano e
8,73% em 12
meses
para 11,25% ao ano. Já para
2024 e 2025, a previsão é de Selic em 8% ao ano e 7,5% ao ano,
respectivamente.
Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda
aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros
mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.
Desse modo, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia.
Além da taxa Selic, os bancos
consideram outros fatores na
hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como
risco de inadimplência, lucro
e despesas administrativas.
Quando o Copom reduz
a Selic, a tendência é de que o
crédito fique mais barato, com
incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle
da inflação e estimulando a
atividade econômica.
PIB e câmbio
As instituições financeiras consultadas pelo BC elevaram a projeção para o crescimento da economia brasileira
neste ano de 2,26% para 2,39%.
Para 2023, a expectativa para o
Produto Interno Bruto (PIB) - a
soma de todos os bens e serviços produzidos no país - é de
crescimento de 0,5%. Em 2024
e 2025, a expansão é de 1,8% e
2%, respectivamente.

Foodtechs

Agência Estado

Inconformados com os números de desperdício de alimentos no mundo, alguns
empreendedores decidiram
encontrar saídas para o problema com a ajuda da tecnologia. São startups ligadas ao setor alimentício (as chamadas
foodtechs) com soluções para
conectar produtores, indústria
e varejo ao consumidor final.
A ideia é comercializar aquilo que seria descartado por estar perto do prazo de validade
ou fora do padrão estético adotado pelo mercado, apesar de
ter valor nutricional e ser apropriado para o consumo.
É a cenoura torta, o tomate com um furo na pele, o pé
de escarola meio murcho, o
queijo que vence logo mais. E
o melhor da história: além de
combater o desperdício, essas
startups estão gerando economia em toda a cadeia. Quem
produz ou comercializa os alimentos acaba lucrando com
aquilo que antes ia para o lixo,
e o consumidor final, em tempos de inflação alta, consegue
rechear a geladeira pagando
até 40% menos, em média, mas

n
Considerando
só o mercado
doméstico,
a demanda
subiu 4,3%,
enquanto
a oferta
avançou 2,7%

aviação

Demanda da Azul cresce 21,5% em agosto
na comparação com igual período de 2021
Beth Moreira
Agência Estado

A Azul divulgou ontem seus dados preliminares de tráfego referentes
ao mês de agosto. O tráfego de passageiros consolidado (RPKs) aumentou
21,5% em relação a agosto de 2021, frente a um aumento de 16,5% da capacidade (ASKs), resultando em
uma taxa de ocupação de

os descontos chegam até a 70%.
Segundo o Índice de Desperdício de Alimentos 2021, do
Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma) e da organização britânica de resíduos WRAP, 931 bilhões de toneladas de comida
vão para o lixo. Isso significa que 17% dos alimentos disponíveis em mercados, residências e restaurantes foram
descartados e cerca de 14% da
produção foi perdida.
Iniciativas
Entre as foodtechs que trabalham para mudar esses números está a Food to Save, que
evitou o descarte de mais de
300 toneladas de alimentos
na capital paulista, no Grande
ABC, em cidades do interior
de São Paulo e no Rio de Janeiro desde o início de sua operação, em 2021. A startup entrega
produtos de parceiros - restaurantes, padarias, hortifrútis e
confeitarias - que não foram
vendidos na operação do dia
e demandam consumo mais
imediato. Entre as marcas, estão Starbucks At Home, Rei do
Mate, Dengo Chocolates, Havanna, padaria Bella Paulista
e Brownie do Luiz.

81,3%, com aumento de 3,4
pontos porcentuais comparado com o mesmo período
em 2021.
“Em agosto vimos, mais
uma vez, um ambiente de
demanda robusto na malha da Azul. As tendências
de vendas continuam fortes, com tarifas médias bem
acima dos níveis de 2019 e
esperamos que essa tendência na receita continue”,
diz John Rodgerson, CEO

Vendas
Tendência na oferta
de passagens continua
alta, mesmo com as
tarifas médias acima
dos níveis de 2019

da Azul. Considerando só
o mercado doméstico, a demanda subiu 4,3%, enquanto a oferta avançou 2,7%. A
taxa de ocupação ficou em
79,7%, uma alta de 1,2 pontos porcentuais (p.p.).
No mercado internacional, a demanda na empresa
subiu 283,1%, com aumento
de 202,1% na oferta e taxa
de ocupação de 88,4%, um
avanço de 18,7% ante ao período de um ano.

decisão do Confaz

Bancos devem informar sobre operações
feitas pelo Pix às secretarias de Fazenda
Thadeu Rodrigues

Ação de empresas combate
o desperdício de alimentos
Bianca Zanatta

Foto: Tony Winston/Ministério da Saúde

thadeu.rodriguez@gmail.com

As instituições financeiras de todo o país devem comunicar às secretarias estaduais de Fazenda sobre
as operações realizadas por
Pix, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. A medida foi definida pelo Convênio
do Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Ser-

viços (ICMS) no 50, de 7 de
abril de 2022, firmado pelo
Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), formado por representantes de
todos os estados brasileiros.
De acordo com secretário de Estado da Fazenda da
Paraíba, Marialvo Laureano,
as informações do Pix passam a ser informadas, assim
como já ocorria com as transações com cartões de dé-

bito, crédito, de loja (private
label) e transferência de recursos. Desde abril, foram
incluídas as transações eletrônicas do Sistema de Pagamento Instantâneo e demais
instrumentos de pagamentos
eletrônicos, o que está sendo
feito de maneira retroativa
ao mês de janeiro deste ano.
Marialvo Laureano explica que o Confaz determinou
que todos os estados recebes-

sem informações do Pix, que
é uma figura jurídica nova,
algo procedimental e sem
nenhuma relação com o Estado da Paraíba. Ele esclarece que não existe cobrança de
ICMS em transação de Pix.
“Essa informação disseminada nas redes sociais é fake
news. Tivemos que fazer um
ofício para as entidades empresariais explicando exatamente isso”, garantiu.

inovação

Bradesco realiza parceria com Claro e
Embratel para explorar soluções no 5G
Matheus Piovesana
Agência Estado

O Bradesco fechou uma
parceria com as operadoras
Claro e Embratel para explorar o uso da tecnologia
5G no atendimento bancário. De acordo com o banco,
o foco é na melhoria da jornada do cliente. A intenção
é avaliar como as aplicações
5G auxiliarão em serviços
em que alta velocidade, baixa latência e grande capacidade de processamento de
dados são diferenciais.
A parceria envolve ainda
a NTT DATA e a IBM. A primeira prova de conceito que

as empresas desenvolveram
para o banco é na busca de
imóveis para financiamento. O produto busca tornar
mais rápida a procura e a
aquisição de imóveis, com
pesquisa por filtros de interesse dos clientes, navegação
por um modelo 3D da propriedade e interação com os
ambientes em realidade aumentada
Um projeto-piloto já está
em andamento junto com
uma incorporadora. “Trabalhamos com as tecnologias para o Metaverso há
mais de dois anos no nosso laboratório de inovação”,
afirma Silvana Pioli Vallim,

Modelo
Primeira prova
desenvolvida para
a instituição é na
busca de imóveis para
financiamento

sócia da NTT DATA na área
de banking.”
Em breve, outro modelo
deve ser testado para avaliar como a tecnologia pode
aumentar a eficiência e a segurança das agências do
banco. Uma das unidades,
na capital paulista, recebeu
a instalação de uma rede
5G da Claro, com a conexão
de câmeras digitais à rede,
que por sua vez, é integrada ao IBM Máximo Visual
Inspection.
Através dessa ferramenta, o banco afirma que será
possível analisar e detectar
possíveis situação de risco
de segurança em tempo real.

Diversidade
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Colégio de Procuradores

MPPB discute ocupação de calçadas
Promotor instaurou procedimento para apurar situação em estabelecimentos comerciais de João Pessoa
O Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério
Público da Paraíba (MPPB)
realizou, na manhã de ontem,
a 15ª sessão ordinária, de forma híbrida. Durante a sessão,
foi recebido o relatório estatístico da Ouvidoria do MPPB,
referente ao mês de agosto, e
foram discutidos assuntos de
relevância institucional.
Na sessão, foi recebida resposta do promotor de Justiça
José Farias a ofício encaminhado pelo CPJ informando a
instauração de notícia de fato
para apurar acerca de ocupação irregular de calçadas em
João Pessoa, por estabelecimentos comerciais (bares e
restaurantes), dificultando
o trânsito e a circulação de
pedestres. As providências
haviam sido solicitadas pelo
procurador José Roseno Neto,
na 10ª sessão do CPJ.
A sessão foi presidida pelo
procurador-geral de Justiça,
Antônio Hortêncio Rocha
Neto. . De forma presencial,
participaram da reunião o
corregedor-geral do MPPB,
Alvaro Gadelha Campos, e
os procuradores de Justiça
Janete Maria Ismael, Kátia
Rejane de Medeiros Lira Lucena, José Roseno Neto, Francisco Sagres Macedo Vieira,
Vasti Cléa Marinho da Costa Lopes, Valberto Cosme de
Lira, Herbert Douglas Targino, Aristóteles de Santana
Ferreira, Victor Granadeiro,
João Geraldo Barbosa, Maria
das Graças Azevedo e Francisco Paula Lavor. Por videoconferência, estiveram presentes os procuradores Maria
Lurdélia Diniz, Alcides Jansen, Luciano Maracajá e Joaci Juvino da Costa Silva.
Voto de pesar
O procurador-geral propôs um voto de pesar pelo
falecimento de Diana Porto,
mãe do desembargador José
Ricardo Porto, do juiz Geraldo Porto e sogra da promotora de Justiça Maria Salete
Porto. O voto foi subscrito por
todos os procuradores.

13 e 14 de outubro, a Paraíba
vai sediar a reunião do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais (CNCG), que
deverá ter diversas palestras,
entre as quais de conselheiros
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Ele
acrescentou que será encaminhado aos procuradores convite com a programação completa do evento.
O ouvidor Aristóteles Santana comunicou que, em acordo com a Procuradoria-Geral
de Justiça, iniciou uma escala de plantões exclusivos para
o recebimento de demandas
eleitorais, nos finais de semana e feriados, até as eleições.
O procurador José Roseno
propôs um voto de pesar pelo
falecimento da mãe da assessora Eliana Pereira da Silva.
A procuradora Janete Ismael
apresentou proposta de voto
de pronto restabelecimento
ao irmão do procurador José
Roseno. Os votos foram aprovados por unanimidade.
Já o procurador Valberto Lira informou sobre a reunião da Comissão Nacional
Permanente de Prevenção e
Combate à Violência nos Estádios, ocorrida na semana
passada no MPPB, que discutiu temas importantes como o
combate ao racismo e à intolerância no futebol.

Na PB

Nos próximos dias
13 e 14 de outubro, a
Paraíba vai sediar a
reunião do Conselho
Nacional
dos CorregedoresGerais, que deverá ter
diversas palestras

Reunião do CNCG
O corregedor-geral informou que, nos próximos dias

Foto: Marcos Russo
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Providências
haviam sido
solicitadas
pelo
procurador
José Roseno
Neto, na 10ª
sessão do CPJ

Flagrante do Calçadão da rua Duque de Caxias, Centro da capital, nos dias atuais e até finais de semana

Atendimento Digital

PMJP cria 1a Central de Conciliação do NE

A Procuradoria-Geral
do Município de João Pessoa (Progem) desenvolveu
a primeira Central de Conciliação da Administração
Municipal (CCAM) de uma
capital do Nordeste brasileiro. Com atendimento 100%
digital, o serviço tem como
objetivo a prevenção e a solução consensual de conflitos entre órgãos da Administração Municipal e
o cidadão. O contribuinte
pode acessar pela internet,
no endereço eletrônico: https://portal.joaopessoa.spa.
coreplan.com.br/ .
De acordo com o procurador e chefe da Central de
Conciliação, Leon Delácio
de Oliveira e Silva, o objetivo é promover, de forma
alternativa e subsidiária, a
prevenção e a solução consensual de conflitos entre
órgãos da Administração
Municipal e pessoas físicas

e jurídicas administradas.
“A Central tem a finalidade
de racionalizar a judicialização de questões envolvendo
o município de João Pessoa
e facilitar essa negociação
com o cidadão”, explicou.
Ainda conforme ressaltou o procurador, seja na
esfera administrativa ou jurídica, conciliar é o melhor
caminho. “Apesar de não
haver restrições, a atuação
da Central de Conciliação
da Administração Municipal buscará a pacificação
de demandas de grande repercussão financeira ou com
potencial de repetitividade”,
destacou Leon Delácio.
O procurador-geral do
Município, Bruno Nóbrega,
acrescentou a importância
do pioneirismo da Central
de Conciliação da Administração Municipal. “Trata-se
de iniciativa pioneira na região Nordeste, com a Procu-

radoria-Geral do Município
oportunizando ao cidadão
pessoense novos métodos
de resolução e prevenção de
demandas e conflitos junto à
Administração Pública Municipal”, completou.
A CCAM é composta
por três câmaras, onde cada
uma é especializada em conciliar determinado assunto,
sendo: a Câmara de Conciliação de Precatórios; a Câmara de Conciliação de Desapropriações; e a Câmara
Geral de Prevenção de Conflitos.
CCAM
A Central foi criada pela
Lei Complementar número 140/2021, e regulamentada pelo Decreto número 10.007/2022, sendo um
órgão integrante da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa (Progem-JP).

Membros da CCAM
O procurador-geral do
Município de João Pessoa,
Bruno Nóbrega, o procurador adjunto, Danilo de Sousa Mota, o procurador-chefe, Leon Delácio, o diretor
jurídico Fábio Maia Trigueiro e a assessora Daiane Dourado.

n
Serviço tem
como objetivo
a prevenção
e a solução
consensual de
conflitos entre
órgãos da
Administração
Municipal e o
cidadão

‘Toda vida importa’

TJPB

Suicídio é tema de webinário da
Esma dentro do Setembro Amarelo

Sessões das Câmaras Cíveis e
Criminal analisam 80 processos

Dando continuidade aos webinários voltados à área de saúde mental, a Escola Superior da
Magistratura (Esma) promoveu,
na sexta-feira (9), o tema ‘Ideação suicida: Toda vida importa,
o que posso fazer?’.
A temática foi ministrada,
na oportunidade, pela médica
Morrana Moraes Rêgo e a supervisora da Gerência de Qualidade de Vida (Gevid) do Tribunal de Justiça da Paraíba,
psicóloga Maria da Penha Pontes Borges, foi a mediadora dos
debates.
O evento foi destinado aos
magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual e ao público em geral.
O evento foi transmitido ao
vivo pela plataforma Zoom e
através do canal da Esma no
YouTube. Quem não assistiu em
tempo real, o vídeo está disponível para os interessados por

Estão pautados 80 processos nas sessões ordinárias das Câmaras Cíveis e
Criminal desta terça-feira (13). Os julgamentos dos
integrantes da Segunda e
Quarta Câmaras Especializadas Cíveis e da Câmara Especializada Criminal,
órgãos fracionários do Tribunal de Justiça da Paraíba,
ocorrerão por meio de videoconferência. Informações sobre os feitos, como nome das
partes e dos advogados e pedidos de preferência, poderão ser visualizadas na página do Tribunal na internet
(www.tjpb.jus.br), no link
‘Pautas de Julgamentos’.
Presidido pelo Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a partir das
8h30, os membros da Quarta Câmara julgarão 28 feitos das pautas ordinária e

meio do link https://www.youtube.com/watch?v=TrvvLlAboJw&t=107s.
Representando a Esma, a
estagiária Helena Ribeiro deu
as boas-vindas a palestrante
e abriu o webinário, que tem
como foco a Campanha ‘Setembro Amarelo’. A ação tem como
finalidade a conscientização
sobre a prevenção do suicídio.
“Esse é um tema de extrema importância para dialogarmos sobre saúde mental”, disse Helena.
Ao abrir sua explanação, a
médica Morrana Rêgo afirmou
que, nos últimos tempos, a questão da saúde mental vem sendo
tratada com mais importância.
“Falar sobre suicídio, primeiro, ele precisa ser falado porque não é nenhum tabu falar sobre o assunto, o erro que se tem
é o incentivo a isso”, disse Morrana, acrescentando que, a ideação suicida não está só ligada

aos transtornos mentais. “Essa
ação do suicídio é algo ligado ao
desespero”, falou.
Segundo a ministrante, o Setembro Amarelo veio para mostrar ao cidadão que a vida dele
importa. “O Setembro Amarelo traz a importância de você se
cuidar, cuidar da sua vida, emoções e pensamentos”, ressaltou.
Ela pontuou, ainda, que
nem toda doença psiquiátrica
ou transtorno psiquiátrico está
diretamente ligado a ideação
suicida e nem toda ideação suicida está conectado a transtornos mentais.
Morrana Rêgo disse que a
depressão está muito mais presente ao suicídio do que em outros transtornos. “A depressão é
uma doença e não uma frescura”, enfatizou. Em seguida, os
participantes puderam interagir
com a palestrante com perguntas encaminhadas sobre o tema.

Serviço

Sobre os feitos, como
nome das partes e dos
advogados e pedidos
de preferência,
poderão ser
visualizados na página
do TJ, no link ‘Pautas
de Julgamentos’

suplementar. Participarão
também da sessão, os Desembargadores João Alves
da Silva e Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
Com início às 9h, os integrantes da Segunda Câmara
apreciarão 35 feitos. Os pro-

cessos serão julgados pelos
desembargadores Abraham Lincoln da Cunha Ramos (presidente) e Luiz Silvio Ramalho Júnior, além
dos juízes convocados Carlos Eduardo Leite Lisboa e
Carlos Antônio Sarmento
têm feitos vinculados.
Na Câmara Criminal,
também às 9h, foram pautados 17 recursos, sendo 16 processos judiciais eletrônicos
(PJe) e um feito físico. Participarão da sessão, os desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho (presidente),
João Benedito da Silva, Ricardo Vital de Almeida, Joás
de Brito Pereira e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Os juízes convocados Agamenilde
Dias Arruda Vieira Dantas e
Miguel de Britto Lyra Filho
também têm feitos vinculados à pauta.
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população LGbti+

IBGE faz proposta de questionário
Modelo traz perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual e poderá ser usado em pesquisas futuras
O IBGE se reuniu com
representantes de entidades que defendem os direitos LGBTI+, na última quinta-feira (8), para apresentar
uma proposta de questionário sobre identidade de gênero e orientação sexual a ser incluído em pesquisas futuras.
O encontro aconteceu na sede
do instituto, no Rio de Janeiro,
e marca o início de um trabalho conjunto, a fim de aprimorar a metodologia da coleta e
aumentar a qualidade dos dados divulgados sobre o tema.
O evento teve a participação de especialistas e membros da academia, do Ministério da Saúde e da militância
organizada. Há cerca de três
meses, o IBGE montou um
grupo de trabalho (GT) dedicado a essas questões.
A diretora-adjunta de Pesquisas do IBGE, Maria Lucia
Vieira, ressalta as dificuldades encontradas para tratar
do assunto, como a falta de
consenso em alguns conceitos
e o modo de se fazer as perguntas. Mas ela destaca o empenho do GT no estudo das
experiências internacionais
e na adaptação das questões
para nossa realidade.
“Essa primeira reunião foi
muito produtiva, porque vimos que muito do que definimos está no caminho correto.
A ideia é começar do simples
e ir aperfeiçoando”, analisa.
Esta foi a primeira fase de
um conjunto de ações previstas até o fim do ano para incluir questões sobre o tema

“

Essa primeira
reunião foi
muito produtiva,
porque vimos
que muito do que
definimos está
no caminho
correto
Maria Lucia Vieira

nas pesquisas do Sistema Integrado de Pesquisa Domiciliares (SIPD), como a Pesquisa Nacional de Demografia
e Saúde (PNDS) e a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) Contínua em 2023.
A proposta de questionário foi apresentada na reunião
para os participantes. Nos
próximos meses, o questionário será avaliado em uma
etapa chamada de teste cognitivo. Esse processo é importante para verificar se a
pergunta foi entendida, lembrada, julgada e respondida
pelo público-alvo. Ou seja, é
o percurso de entendimento que a mente humana faz
do momento em que se ouve
a questão até ser dada a resposta.

depósitos futuros

FGTS poderá ser usado
para comprar casa própria
Wellton Máximo
Agência Brasil

A partir do próximo ano,
o trabalhador poderá usar os
depósitos futuros no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para a compra de casas
populares. Na quinta-feira (8),
o Diário Oficial da União publicou portaria que autoriza o
uso desses recursos para pagar
prestações do Programa Casa
Verde e Amarela. A operação,
no entanto, envolve riscos.
Embora a autorização para
o início da modalidade já esteja valendo, a medida demorará para chegar ao mutuário.
Isso porque as instituições financeiras terão 120 dias para
se adaptarem à nova regra de
contratação e só começarão a
oferecer esse tipo de contrato
em fevereiro de 2023.
A portaria regulamentou
a Lei 14.438, promulgada pelo
Congresso Nacional em agosto, após a aprovação da Medida Provisória 1.107, editada em
março. Embora a lei autorizasse a utilização dos futuros depósitos do FGTS, a medida só
valeria após a regulamentação
definir as regras.
Somente famílias com renda mensal bruta de até R$ 4,4
mil poderão recorrer ao mecanismo, que poderá ser usado para a compra de apenas
um imóvel por beneficiário.
Na prática, a medida institui
uma espécie de consignado
do FGTS. Em vez de o dinheiro depositado mensalmente ir
para a conta do trabalhador,

Foto: Freepick/IBGE

será descontado para ajudar
a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular.
Responsável pelo Programa Casa Verde e Amarela,
o Ministério do Desenvolvimento Regional forneceu um
exemplo de como a medida
funcionará. Até agora, um mutuário que ganhe R$ 2 mil por
mês podia financiar um imóvel com prestação de R$ 440.
Com o uso do FGTS futuro,
mais R$ 160 serão incorporados, fazendo o valor da prestação subir para R$ 600 sem que
o trabalhador tire mais dinheiro do próprio bolso.
A medida tem como objetivo desovar o estoque de imóveis parados no Casa Verde e
Amarela. Atualmente, cerca
de um terço dos financiamentos são negados por falta de capacidade de renda. Ao incluir
os depósitos futuros do FGTS
no pagamento das parcelas,
mais famílias poderão ter acesso ao programa habitacional.
Riscos
A decisão caberá ao trabalhador, que não será obrigado a aderir a essa modalidade.
Esse tipo de operação, no entanto, não está isento de riscos.
Em vez de acumular o saldo no
FGTS e usar o dinheiro para
amortizar ou quitar o financiamento, como ocorre atualmente, o empregado terá bloqueados os depósitos futuros
do empregador no Fundo de
Garantia. O risco está no caso
de demissão.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística montou um grupo de trabalho há três meses dedicado às questões da população LGBTI+

Entidades elogiam iniciativa da discussão
Após a apresentação das
ações do GT e da proposta do questionário, os participantes da mesa apresentaram sugestões e fizeram
apontamentos. Maria Lucia garantiu que todas as
demandas serão avaliadas.
“Depois desse primeiro teste cognitivo, voltaremos a
nos reunir com um grupo
ainda mais amplo para debater o resultado”, planeja a
diretora-adjunta de pesquisas do IBGE.
Toni Reis, militante da
causa há 40 anos e representante da Aliança Nacional LGBTI+ e da Rede Gay
Latino, esteve na reunião
e comemorou o inédito encontro. “Parabenizo o IBGE.
Fiz questão de vir porque
é histórico esse momento
aqui. Queremos saber quantos somos, como vivemos,
o quanto ganhamos. Sem
evidência não há política
pública. Queremos ser contados”, disse na fala de aber-

tura. Para Reis, a expectativa é que a estatística para a
população LGBTI+ seja implementada em breve, ressaltando a complexidade do
tema. “Queremos dialogar
bastante. É um problema
complexo e teremos que encontrar soluções complexas
também. Vamos precisar de
muita reunião e muito diálogo, mas vai dar certo”, diz,
otimista.
Já Claudio Nascimento, que representou o grupo
Grupo Arco-Íris no debate,
acredita que as entidades de
direitos LGBTI+ têm muito a
contribuir com IBGE a fim de
gerar estatísticas para a população. “Hoje apontamos
alguns caminhos de como
realizar as próximas pesquisas para inclusão da temática de identidade de gênero e
orientação sexual. A equipe
técnica do IBGE mostrou que
se preparou muito bem para
o encontro”, celebra.
O IBGE trabalha para de-

senvolver o retrato da população LGBTI+ no país.
Entretanto, o Instituto apresenta um histórico recente de
avanço no tema. No último
Censo Demográfico, em 2010,
houve captação da informação de casais do mesmo sexo,
quadro que foi replicado em
pesquisas domiciliares. A
partir de 2013, o IBGE passou
a incorporar dados de casamentos de pessoas do mesmo sexo nas Estatísticas do
Registro Civil, como consequência da Resolução 175 do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que obrigou cartórios a realizarem casamentos
homoafetivos.
Desde 2012, o instituto
atua como representante do
Brasil em grupos de estatísticas de gênero, acompanhando as experiências dos
outros países e recomendações internacionais e participando do Inter-Agency
and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS).

Este ano, o IBGE divulgou
resultados inéditos do Módulo Atividade Sexual da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de
2019. A pesquisa mostrou que
cerca de 2,9 milhões de pessoas se declararam homossexuais ou bissexuais, no país,
o que correspondia a 1,8% da
população maior de 18 anos.
Os dados, ainda em caráter experimental, atendem ao eixo 2
da Política Nacional de Saúde
Integral LGBT.

Avanços

A partir de 2013, o IBGE
passou a incorporar
dados de casamentos
de pessoas do mesmo
sexo nas Estatísticas do
Registro Civil

Em boa vista e pacaraima

Governo prorroga emprego da Força Nacional
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) prorrogou por
mais 90 dias o emprego
da Força Nacional nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. A
Força Nacional atua em
Boa Vista desde agosto de
2018, quando um grupo de
60 agentes chegou ao estado para reforçar e fiscalizar a segurança em Pacaraima, na fronteira com a
Venezuela.
A portaria que estabelece a prorrogação da presença do efetivo na região
até o dia 8 de dezembro de
2022 foi publicada no Diário Oficial da União dessa
segunda-feira (12), com o
objetivo e garantir apoio
aos órgãos de segurança
pública local em atividades e serviços “imprescindíveis” à preservação da
ordem pública e na segurança das pessoas e do patrimônio.

n
O estado é
a principal
rota de
entrada de
venezuelanos
que buscam
refúgio no
Brasil

As tropas vão permanecer na região de fronteira até o dia 8 de dezembro

Operação Acolhida
A fim de melhor organizar
o fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil, o governo brasileiro implementou, na região, a Operação
Acolhida, e, posteriormente,
a Operação Controle, com o

objetivo de intensificar a vigilância nas áreas de fronteira
próximas a Pacaraima.
Instituída em 2018, a Operação Acolhida oferece assistência emergencial a refugiados e imigrantes.
O atendimento ao fluxo

dessa parcela de venezuelanos na fronteira começa nas
estruturas montadas para assegurar a recepção, identificação, fiscalização sanitária,
imunização, regularização
migratória e triagem de todos que vêm do país vizinho.
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n
A Associação
Atlética
Paraíba e
os garotos
do sub-11
conquistaram
a Taça Brasil
no fim de
semana, na
capital

n
O voleibol
masculino
mostrou a
sua força
nos Jogos da
Juventude, em
Aracaju, ao
conquistar a
medalha de
ouro
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n
Mayara
Rocha segue
conquistando
expressivos
resultados no
powerlifting
e novamente
subiu ao
pódio, em
Santa Catarina

n
Willians
Araújo
continua sua
caminhada
em direção
a Paris 2024,
conquistando
mais um ouro
no Grand Prix,
em São Paulo

Paraíba

no alto
do pódio
Atletas do estado
conquistam expressivos
resultados nos mais
diversos esportes no
fim de semana
Laura Luna

lauraluna@epc.pb.gov.br

F

inal de semana dourado para a Paraíba que
conquistou o mais alto
lugar do pódio em diversos esportes. No futsal, a
equipe do Benfica/Apcef se sagrou campeã da Taça Brasil sub10, enfrentando equipes de todo
o país e vencendo todas as partidas que disputou. Na Sub-11 foi
a Associação Atlética Paraíba
(AAPB) a campeã da taça.
No boxe, feito inédito com dois
paraibanos vencendo o 13° Campeonato Juvenil. O evento, considerado o mais importante da
modalidade realizado no país,
aconteceu em Foz do Iguaçu, no
Paraná. Alecsandro Oliveira, da
categoria mosca para atletas de 51
quilos, venceu a final contra João
Vitor, do Rio de Janeiro. Já José
Marcondes, dos 57 pena, derrotou
Rafael da Silva, também do Rio de
Janeiro. O presidente da Federação
Paraibana de Boxe, Filipe Oliveira, comemorou o resultado. “Eles
tinham sido prata e bronze no último brasileiro. Desde 2017 que os
atletas paraibanos competem em
eventos nacionais e a vitória é importante porque eles são avaliados
e podem ser convocados para a seleção e também para participar de
campings de treinamento”, destacou Filipe Oliveira, presidente da
Federação Paraibana de Boxe.

“

É muito
importante
para a Paraíba
estar na elite
do voleibol
brasileiro.
O feminino
permaneceu
na primeira
divisão e, agora,
o masculino
está chegando
novamente.
Então é muito
importante para
o voleibol que
está no nível
do eixo Sul e
Sudeste
Jorge Carvalho

No judô paralímpico, mais
uma vitória do atual líder do ranking mundial. O paraibano Willians Araújo venceu o Grand Prix
organizado pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de
Deficientes Visuais), que aconteceu
no último domingo, 11, no Centro de Treinamento Paralímpico
(CTP), em São Paulo. A competição
é a última antes da convocação oficial da seleção que vai representar
o Brasil no Mundial do Azerbaijão,
em novembro.
Também teve ouro no arremesso de peso e lançamento de dardo. Luiz Antônio Bezerra, de 18
anos, que compete pela classe F43
(para atletas com deficiências nos
membros inferiores), conquistou
as duas medalhas durante o Meeting Loterias Caixa de atletismo,
que aconteceu no final de semana na Vila Olímpica Parahyba,
em João Pessoa. Natural da cidade de Várzea, Luiz arremessou o
peso para 11, 14 metros e no dardo o atleta obteve a marca de 32,69
metros.
Em Aracaju, o voleibol masculino ficou com o título dos Jogos
Escolares, vencendo a final contra
Pernambuco. O feito coloca a equipe na primeira divisão da competição. “É muito importante para a
Paraíba estar na elite do voleibol
brasileiro. O feminino permaneceu na primeira divisão e agora o
masculino está chegando novamente. Então é muito importan-

te para o voleibol que está no nível do eixo Sul e Sudeste”, afirmou
Jorge Carvalho. Ainda nos jogos,
Pedro Henrique conquistou duas
medalhas de ouro na luta olímpica(wrestling).
Em Brasília, na 9° Etapa da
Copa Brasil de Águas Abertas,
ouro paraibano com Miguel Leal,
Elias Freitas, Viviane Marques,
Marcilio Onofre, Paula, Carlos Eri-

n
No boxe,
feito inédito
com dois
paraibanos
conquistando
a medalha
dourada em
Foz do Iguaçu

cson e Remilson Honorato da equipe Cabo Branco/ Acqua R1. Já no
powerlifting Mayara Rocha conquistou oito medalhas no Campeonato Sul-Americano, realizado na cidade de Caçador, em Santa
Catarina. Entre as conquistas está
um ouro no agachamento. O campeonato, considerado o maior da
América Latina, reuniu 240 atletas
de 11 países. Um final de semana
de excelentes resultados para o esporte paraibano.
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jogos da juventude

Paraíba supera campanha de 2019
Dirigentes e atletas comemoram excelente desempenho, e número de medalhas ainda pode aumentar até o dia 17
Foto:Luciano Ribeiro

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Restando poucos dias para
o encerramento dos Jogos da
Juventude 2022 realizado em
Aracaju-SE, os atletas paraibanos começam, hoje, a disputa
da terceira etapa da competição, tendo atingindo marcas
que já superaram a participação da delegação paraibana na
disputa da última edição ocorrida em 2019. No total, a Paraíba soma o número de 18 medalhas conquistadas na atual
edição.
Para atingir o número de
medalhas conquistadas, até o
momento, os atletas brilharam
no último fim de semana, com
a conquista de mais quatro medalhas, sendo duas medalhas
de ouro e duas de bronze. Os
ouros vieram com a equipe de
voleibol masculino, que tem
como técnico, o professor Jorge Carvalho, na luta olímpica,
Pedro Henrique subiu no lugar
mais alto do pódio enquanto os
bronzes foram conquistados
pelo time de futsal masculino, além de outro terceiro lugar também na luta olímpica
com João Vitor. Ontem, mais
duas com outro ouro de Pedro Henrique e um bronze de
Raissa Souza, também na luta
olímpica.
Pelo calendário do Comitê
Olímpico do Brasil (COB), realizador do evento destinado
para alunos das redes públicas
e privadas entre 15 e 17 anos, a
segunda e última etapa dos jogos foi iniciada, hoje, com as
disputas do basquete, handebol, judô e ginástica rítmica.
Até lá, a comissão paraibana
deseja alcançar novas conquistas, para melhorar a posição no
quadro de medalhas.
“Foram até agora 18 medalhas conquistadas, faltando
cinco dias para encerrar os Jogos, está excelente essa partici-

ivo_esportes@yahoo.com.br

Uma decisão
importante do
Auto Esporte

J

manhã, a Desportiva enfrenta o Femar e às 15h, o Perilima
joga contra o Spartax. As duas
partidas também serão disputadas na Toca do Papão.

á há muitos anos que se comenta a importância
do crescimento do Auto Esporte para o próprio
futebol paraibano e especialmente o de João
Pessoa. O futebol vive de rivalidade e da alegria
dos clássicos. Eu já fui ao Almeidão assistir um
Botauto com mais de 30 mil pessoas no estádio, uma
verdadeira festa. O Belo sempre teve mais torcida,
mas o alvirrubro tinha uma torcida fiel e bastante
barulhenta.
O Clube do Povo era um adversário à altura, e
vez por outra, beliscava uma vitória sobre o maior
rival. Infelizmente, por causa de más gestões, o Auto
Esporte foi caindo até se transformar no que é hoje,
um mero participante da primeira divisão, que joga
para fugir de mais um rebaixamento. Seu último
título estadual foi em 1992, ou seja, há 30 anos.
De lá para cá, o clube vive na agonia entre a
primeira e a segunda divisão. Mas do ano passado
para cá, o clube vem se empenhando e procurando
fazer o que fazia há décadas, quando valorizava
a prata da casa e conseguia formar grandes
equipes. E para tanto, o clube manteve um professor
qualificado para participar dessa nova fase do
clube, o técnico Reginaldo Sousa.
Ele chegou no clube este ano, quando a equipe
mais uma vez caminhava para voltar à segunda
divisão. Após assumir a comissão técnica, ele
conseguiu evitar o rebaixamento e chegou a
enfrentar os grandes com dignidade, honrando a
camisa alvirrubra. Quem não se lembra do empate
contra o Botafogo, que por muito pouco não foi uma
vitória maiúscula? E assim, o clube conseguiu se
segurar na primeira divisão.
O passo agora, segundo o próprio Reginaldo, é
não brigar mais para fugir do rebaixamento e sim
por uma vaga entre os melhores. Quem sabe até
descolar uma vaga para a Série D do Campeonato
Brasileiro. Para tanto, ele não parou de trabalhar no
clube, assumindo assim a coordenação de base. De
lá para cá, o treinador vem garimpando jogadores
aqui na capital e em outras cidades do Estado.
Ele acredita que é possível se descobrir grandes
talentos, que não são aproveitados pelos clubes da
Paraíba, e por isso, vemos craques made in Paraíba
lá fora, que nunca vimos jogando em um grande
clube do Estado.
Reginaldo me disse que o trabalho vem sendo
realizado com muito sucesso e que o Auto Esporte
tem jogado uma ou duas vezes por mês, observando
atletas de várias cidades do Estado. Segundo ele, a
ideia é manter uma boa base e trazer apenas alguns
atletas mais experientes para fazer um time bom
e barato, capaz de fazer uma boa campanha no
próximo Campeonato Paraibano. Desde já, a gente
torce pelo sucesso deste trabalho e que o Auto Esporte
volte a ser uma das principais equipes da Paraíba.

Reunião
A partir da quarta rodada, os jogos do Campeonato
Paraibano da Segunda Divisão poderão ser disputados
também em outros estádios,
além da Toca do Papão, em
Sapé. O assunto será discutido hoje em uma reunião, a
partir das 9h da manhã, na
sede do Ministério Público,
em João Pessoa.
Durante o encontro, que
vai reunir dirigentes da FPF,
dos clubes e da Comissão
Permanente de Prevenção e
Combate a Violência nos Estádios da Paraíba, serão avaliados os novos laudos dos
estádios. Caso tenham sido
feitas as mudanças solicitadas
pelo MP, eles poderão ser liberados, total ou parcialmente, para sediar os jogos com a
presença do público. Como a
FPF já tinha divulgado a tabela com jogos na Toca do Papão
até a terceira rodada, é provável que haja mudanças apenas a partir da quarta rodada.

Campeonato Paraibano
Com o calendário apertado deste ano, por
causa da Copa do Catar, o futebol como um todo no
Brasil, deve parar no final de outubro, e só retornar
em janeiro do próximo ano. A partir de novembro,
o assunto será só Copa do Mundo. Falam que os
principais clubes da Paraíba voltariam às atividades
a partir de dezembro, para se preparar para a
temporada 2023, que deverá começar em janeiro,
com as disputas do Paraibano e da pré-Copa do
Nordeste. Em seguida, viria Copa do Brasil e a fase
principal da Copa do Nordeste. O calendário ainda
não está feito e o sonho da CBF é fazer campeonatos
estaduais mais curtos e diminuir também os
excessos de jogos na Copa do Brasil e Campeonato
Brasileiro. Para isso, está convocando uma reunião
com as televisões e os clubes para definir o assunto.
Por enquanto, o certo é que uma competição, para
obedecer o Estatuto do Torcedor, precisa divulgar a
tabela e o regulamento, com 60 dias de antecedência.
Já estamos em setembro e novembro vai parar tudo
por causa da Copa. Até o momento, não há nenhuma
divulgação da FPF sobre a data para a realização
do Conselho Arbitral, que vai definir os detalhes
da competição. O assunto já começa a preocupar
alguns dirigentes de clubes, que querem concluir o
planejamento para a próxima temporada. Na minha
modesta opinião, esta reunião deveria ser realizada
até o final de outubro, porque do jeito que vai, em
novembro não haverá condição, e para começar em
janeiro, a definição terá de sair dois meses antes da
bola rolar. Aguardemos.

O garoto Pedro Henrique conquistou duas medalhas de ouro na luta olímpica dos Jogos da Juventude

pação da Paraíba, pois na última edição, em 2019, foram 11
no total. Há uma grande chance de ampliarmos esse número
porque faltam ainda a ser disputado, o basquete, ginástica
rítmica, handebol e judô e por
isso, estamos otimistas em voltar ao nosso estado com mais
conquistas nesse evento organizado pelo COB”, comentou
professor Mineiro, chefe da de-

legação paraibana.
Das 18 medalhas conquistadas até ontem pela delegação
paraibana foram sete de ouro
(voleibol masculino, wrestling
(luta Olímpica) – Pedro Henrique (duas), vôlei de praia –
Raissa e Maria Clara, taekwondo – Karen Eduarda, natação
- Daniel Azevedo 100m costas
e mais uma nos 50m costas);
três pratas (natação – Isabella

Garcia – 400 metros medley,
natação – Daniel Azevedo 200
metros medley e vôlei de praia
– Gabriel e Gustavo); oito bronzes (Natação- Isabela Garcia
200 metros medley, natação-Equipe feminina Revezamento 4
x 200, natação - Estephany Camilly – 800 metros livre, futsal masculino, taekwondo –
Nathan Freire e luta olímpica
- João Vitor e Raíssa Souza.

segunda divisão

Confiança e Serra Branca são destaques
Ivo Marques

ivo_esportes@yahoo.com.br

Os times que mais investiram na formação de um elenco forte para as disputas da
Segunda Divisão do Campeonato Paraibano confirmaram
o favoritismo nas duas primeiras rodadas da competição, com jogos realizados apenas no Estádio Toca do Papão,
em Sapé. No grupo A, o líder é
o Confiança, que está com cem
por cento de aproveitamento.
Já no grupo B, o líder é o Serra
Branca, também com cem por
cento de aproveitamento até o
momento no campeonato.
O Confiança, que fez uma
parceria com o São Paulo
Crystal, estreou com uma goleada sobre a Desportiva Guarabira por 5 a 2. Na segunda
rodada, disputada no último
final de semana, o time de
Sapé aproveitou bem o fator
campo e torcida e goleou o
Spartax por 5 a 0. Com seis
pontos ganhos, o Papão agora vai folgar na terceira rodada. Neste grupo A, o Femar
está em segundo, com 4 pontos, a Perilima está em terceiro com 1 ponto (com um jogo a
menos), seguindo a Desporti-

Ivo
Marques

va ( com um jogo a menos) e o
lanterna Spartax, ambos sem
nenhum ponto conquistado.
“A competição está sendo de
bom nível, sem nenhum atropelo, apenas a questão da liberação dos outros estádios, o que
espero que aconteça na reunião
desta terça-feira no Ministério
Público. Os times que se prepararam mais para a competição saíram na frente. O Confiança se preparou muito forte
e começou bem. Respeitamos
os adversários, mas vamos em
busca da vaga para a primeira
divisão do próximo ano”, afirmou o presidente do Confiança, Wilson Nascimento.

Liberação
Na reunião de hoje
do MP, existe a
possibilidade de
mais estádios serem
liberados para a
competição

No grupo B, o líder Serra
Branca, que tem seis pontos,
venceu na estreia o Queimadense por 3 a 0 e no final de
semana derrotou o Serrano
por 2 a 0. Na segunda posição
está o Sabugy com três pontos
(um jogo a menos), em terceiro
vem a Queimadense também
com três pontos. Na sequência
está o Serrano ( um jogo a menos) e o Picuiense, ambos sem
nenhum ponto conquistado.
Após duas derrotas, uma
por 2 a 0 para o Sabugy, e no
último domingo por 4 a 0 para
a Queimadense, o técnico do
Picuiense, Betão, pediu demissão. A diretoria aceitou o
pedido e no momento está à
procura de um novo treinador.
A competição prossegue
nesta terça-feira com dois jogos pelo grupo B. A partir das
10 horas da manhã, o Sabugy vai enfrentar o Serrano, e
a partir das 15h, o Picuiense
vai encarar o Serra Branca. Os
dois jogos serão disputados
no Estádio Toca do Papão em
Sapé, porque os outros estádios ainda não estão liberados
para sediar os jogos. A terceira
rodada prossegue com mais
dois jogos amanhã, pelo grupo A. A partir das 10 horas da
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radar da seleção

Rodrygo ganha mais força pela vaga
Jogadores brasileiros que atuam na Europa seguem se destacando e ficando mais perto da Copa do Catar
Assistir a jogos do Real
Madrid tem sido motivo de
empolgação para o torcedor
brasileiro mais ansioso pela
chegada da Copa do Mundo,
pois Vinícius Júnior e Rodrygo estão se mostrando cada
vez mais maduros e prontos
para a seleção brasileira. Presentes na lista de convocados
divulgada por Tite na última sexta-feira, para a última
Data Fifa antes da Copa, os
jovens atacantes se destacaram na goleada por 4 a 1 sobre o Mallorca, no Campeonato Espanhol.
Rodrygo não é titular absoluto do Real em razão da
forte concorrência no ataque,
mas mostrou que tem condições de buscar isso num futuro próximo, até porque pode
jogar pelos dois lados. Neste
final de semana, começou jogando e fez bonito. Após dar
a assistência para o gol marcado por Vini Jr. em uma jogada
de velocidade, anotou um golaço ao aplicar um lindo drible
na entrada da área, antes de se
livrar de outro marcador mais
para frente e chutar para o gol.
A dupla brasileira empolgou a imprensa espanhola.
O jornal Marca publicou um
texto com o título "Se Dembelé é Neymar, Rodrygo e Vinícius são Pelé", em referência
a uma declaração do técnico
Xavi, do Barcelona, que comparou o francês ao astro do
Paris Saint-Germain em entrevista recente.
"O Real Madrid diverte-se
no jogo alegre de Vini e Rodrygo, que deu um recital no
Bernabéu. Puro samba oferecido pelos dois contra o Mallorca, mostrando que neste
momento são dois dos melhores futebolistas do mundo.
Vini já foi na temporada passada, mas o crescimento de
Rodrygo não fica muito atrás",
diz um trecho do texto.
Meio e ataque
O também citado Neymar
foi outro jogador da seleção
que balançou a rede no final
de semana. Principal estrela
do Brasil, o atacante marcou
o único gol da vitória do PSG
sobre o Brest e somou seu décimo gol em nove jogos pelo
time parisiense nesta temporada. É o melhor início dele
em termos de artilharia.

Foto: Divulgação/Pinterest

Agência Estado

Neymar enfrenta adversário
forte, fora dos gramados

Rodrygo e Vinicius Junior seguem embalando a boa campanha do Real Madrid no Espanhol

Outros jogadores de ataque
que estão cotados para a Copa
não foram a campo, caso de
Roberto Firmino, Antony e Richarlison, que jogam na Inglaterra, onde a rodada foi adiada
por causa da morte da Rainha
Elizabeth II. O mesmo vale
para os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (City), o zagueiro Thiago Silva (Chelsea) e
quase todo o setor de meio de
campo da convocação de sextafeira: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester
United), Fabinho (Liverpool),
Fred (Manchester United) e
Lucas Paquetá (West Ham).
Da lista divulgada por Tite,
o único que foi a campo foi
Everton Ribeiro, no empate
por 1 a 1 com o Goiás. O experiente meia fez uma partida
discreta e foi substituído cedo
após jogar no sacrifício, conforme relatado por Dorival Júnior. De acordo com o treinador, Everton passou mal antes
do jogo. Pedro, outro flamen-

guista convocado, não jogou.
No Campeonato Espanhol, Matheus Cunha entrou
no segundo tempo contra o
Celta de Vigo e mostrou participação como sempre. Foi o
responsável pela jogada que
terminou em gol contra de
Núñez para fechar a goleada
por 4 a 1 do Atlético de Madrid. Em campo na vitória por
4 a 0 do Barcelona sobre o Cádiz, o atacante Raphinha participou da jogada de dois gols
barcelonistas, mas foi substituído insatisfeito com a própria atuação, como foi possível ver no momento em que
sentou no banco de reservas.
Defesa
No Campeonato Italiano,
o zagueiro Bremer, uma das
principais novidades da convocação, apareceu bastante,
para o bem e para o mal, durante o empate por 2 a 2 da Juventus com a Salernitana. Ele
cometeu o pênalti que permi-

tiu ao adversário marcar o segundo gol na partida, mas se
redimiu marcando um gol, o
seu primeiro com a camisa do
time de Turim. O jogo também teve a presença dos laterais Danilo e Alex Sandro,
que entraram apenas no segundo tempo.
Entre jogadores que ficaram fora da convocação, mas
ainda sonham com a Copa,
Daniel Alves, de 39 anos, teve
um momento de brilho ao fazer o cruzamento que resultou
em um gol de goleiro Pumas
contra o Toluca no Campeonato Mexicano. O jogo terminou
empatado por 2 a 2. Apesar de
não ter aparecido na última
lista, Dani não está fora dos
planos. "Ele não se encontra
em condições de estar conosco
para estes dois jogos, mas, em
se tratando da Copa do Mundo, ele pode voltar, sim", disse
o preparador físico da seleção,
Fábio Mahseredjian, após Tite
listar os convocados.

Ceni prioriza os torneios mata-mata
Agência Estado

Neste segundo semestre,
o São Paulo decidiu se concentrar unicamente nas disputas dos torneios mata-mata. Rogério Ceni passou a usar
time reserva no Campeonato
Brasileiro e a campanha, que
não era das melhores, fez o
time despencar na tabela com
a sequência de resultados negativos.
Diante do Corinthians, por
causa da derrota para o Flamengo no jogo de ida da Copa
do Brasil, esperava-se que o exgoleiro escalasse time titular.
Ceni, porém, manteve a tática
de poupar os atletas para tentar reverter a provável elimi-

Palmeiras se mantém firme
em busca de mais um título
O Palmeiras segue mais líder do que nunca
no Campeonato Brasileiro da Série A com oito
pontos de diferença para o segundo colocado
- 54 a 46 -, agora o Internacional, faltando
12 rodadas para o final da competição. O
Flamengo caiu para a terceira posição ao lado
do Fluminense com 45 pontos. Corinthians com
44 e Athletico com 43 fecham o G6. Na parte de
baixo da tabela, aparecem Cuiabá, Avaí, Atlético
de Goiás e Juventude. Já na Série B, o Cruzeiro
segue soberano em primeiro com 62 pontos.
Bahia com 51, Grêmio com 50 e Vasco com 45
fecham o G4, mas Londrina, Ituano, Sport e CRB
ainda estão na briga, sonhando com a Série A.
Na zona de rebaixamento aparecem Vila Nova,
Operário-PR, Guarani e Náutico.

são paulo

Marcos Antomil

Curtas

nação no Maracanã, na quarta-feira, às 21h45.
"Estamos fazendo o máximo que é possível. Não adianta eu colocar os mesmos 11 e
eles se lesionarem. Não tenho
tempo até o dia 1º de outubro.
Qualquer lesão muscular, e
eles estão fora da final da Copa
Sul-Americana. Sei que a gente ainda está numa situação
apertada do Campeonato Brasileiro", avaliou Rogério Ceni.
Em campo, no entanto, o
que se viu foi um São Paulo muito aquém das expectativas. No segundo tempo, os
donos da casa foram dominados pelo Corinthians, que graças ao goleiro Felipe Alves não
conseguiu sair do Morumbi
com a vitória. O placar de 1 a

1 frustrou os planos de ambas
as partes.
"Se nós não temos nem
a velocidade ou o drible no
time principal, quando joga
um time alternativo você espera o quê? Tem o desejo, vontade e união do grupo... Não saio
satisfeito, quero resultado, mas
tenho o limite físico dos atletas. O que você quer que eu
faça? São Paulo entrega mais
do que as possibilidades oferecem", indagou Rogério Ceni.
Para o São Paulo, a rodada não foi de todo ruim, dados os tropeços dos principais
concorrentes no fundo da tabela. Cuiabá, Avaí, Fortaleza
não conseguiram bons resultados. Os únicos vitoriosos foram Ceará e Coritiba. Agora, a

distância do time de Rogério
Ceni para a zona de rebaixamento é de cinco pontos.
Com 31 pontos somados
até aqui, o São Paulo tem campanha idêntica à da temporada passada. Em 2021, após 26
jogos, o time tinha as mesmas
seis vitórias, 13 empates e sete
derrotas.
A diferença, porém, está
guardada na construção da
campanha. No ano passado,
o São Paulo começou o Brasileirão muito mal, demitiu Hernán Crespo do cargo de técnico, trouxe Ceni e conseguiu
reagir. Em 2022, o caso é oposto. O São Paulo iniciou o torneio brigando na parte alta da
tabela e quando focou no mata-mata começou a despencar.

Neymar enfrenta uma das principais decisões
de sua carreira no dia 17 de outubro, em Barcelona, mas desta vez o confronto será fora dos
gramados, no tribunal, e o adversário é um ex-aliado, o Grupo DIS, que adquiriu 40% dos direitos
econômicos do camisa 10 antes mesmo de ele se
tornar profissional, lá atrás, em 2009. A sociedade
de empresários, liderada por Delcir Sonda, investiu R$ 5 milhões para comprar a porcentagem do
próprio atleta - os 60% restantes permaneceram
com o Santos - e agora acusa o jogador, seus pais,
o Barcelona e o próprio alvinegro da Vila Belmiro
de uma manobra para não pagar o que lhe é de
direito, culminando com delitos de corrupção entre
particulares e fraude por contrato simulado. A lei
espanhola prevê dois anos de reclusão e inabilitação profissional, além de multa. A DIS ainda
deseja uma indenização de 25 milhões de euros
(R$ 131 milhões) para cobrir seu prejuízo

Campeão da F-2, brasileiro
será reserva na Aston Martin
Campeão da Fórmula 2 com uma etapa
de antecedência no último domingo, o piloto
brasileiro Felipe Drugovich foi anunciado nesta
segunda-feira como primeiro membro do novo
Programa de Desenvolvimento de Pilotos da
Aston Martin. Com isso, ele se torna um dos
pilotos reservas da equipe e vai participar de
treinos livres na Fórmula 1, com início programado já para este ano. De acordo com o comunicado divulgado nesta manhã, o plano é que
o brasileiro participe do primeiro treino livre
do GP de Abu Dabi, a etapa de encerramento
da F-1, no dia 18 de novembro, substituindo o
canadense Lance Stroll. Também deve fazer
parte de um teste de jovens pilotos na capital
dos Emirados Árabes ao fim da temporada.
“Tornar-se membro do Programa de Desenvolvimento de Pilotos AMF1 é uma oportunidade
fantástica para mim, e só contribui para o
que foi uma temporada de 2022 extremamente
bem-sucedida”, disse Drugovich ao site oficial
da Aston Martin. O piloto brasileiro foi campeão em Monza, domingo passado.

Alcaraz vence o US Open
e assume ranking da ATP
Alvo de forte expectativa nos últimos anos, Carlos Alcaraz voltou a confirmar as apostas em seu
tênis no domingo passado. Em uma crescente desde o início da temporada, o espanhol alcançou seu
ápice, ao menos até o momento, ao se sagrar campeão do US Open e se tornar o mais jovem tenista
a ocupar a liderança do ranking. Os feitos foram
alcançados na vitória sobre o norueguês Casper
Ruud, numa final de alto nível técnico, por 3 sets
a 1, com parciais de 6/4, 2/6, 7/6 (7/1) e 6/3. Aos 19
anos, Alcaraz entrou no Grand Slam americano na
quarta posição do ranking. Terminou como número
1, sendo agora o mais novo da história a figurar no
topo. Também se tornou o mais jovem campeão do
US Open desde 1990. Ruud, 7º do ranking, poderia
também ter alcançado o posto de número 1, em
caso de título. Ocupará a vice-liderança agora. Os
dois tenistas se tornaram os mais jovens números 1
e 2 do mundo desde 1975.
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BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

Pensão: outro casamento não interfere
Caso novo cônjuge também venha a morrer, legislação prevê que o viúvo ou a viúva não poderá acumular os dois benefícios
Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

Quem recebe pensão por
morte de cônjuge, companheiro ou companheira pode
continuar recebendo o benefício se adquirir novo casamento? Essa condição causa
muita dúvida entre os beneficiários, principalmente após
a reforma da Previdência.
O novo casamento não interfere no recebimento do benefício. No entanto, se o novo
cônjuge também vier a morrer, o viúvo ou a viúva não
poderá receber os dois benefícios, mas poderá optar pelo
mais vantajoso.
A pensão por morte é
um benefício previdenciário pago mensalmente aos
dependentes do falecido, que
na data do óbito possuía a

qualidade de segurado, recebia benefício previdenciário
ou já tinha direito a algum
benefício antes de morrer. Os
cônjuges têm direito à pensão por morte em três situações: casamento, união estável e, ainda que divorciados,
o pagamento de pensão alimentícia. Ou seja, o cônjuge
ou companheiro divorciado, homem ou mulher, também tem direito à pensão,
mas somente se recebia pensão alimentícia. O cônjuge
sobrevivente, se inválido ou
deficiente, tem a pensão por
morte vitalícia, ou enquanto
perdurar a invalidez ou deficiência.
A advogada Nathália Almeida, especialista em Direito Previdenciário, explica que
o tempo de duração da pensão por morte vai depender

Aforismo
Foto: Reprodução

“A minha avó [Rainha Elizabeth
II] dizia que o luto é o preço que
pagamos pelo amor.”

de alguns critérios. “Do tempo de relacionamento, seja
união estável ou casamento;
o tempo em que a pessoa falecida contribuiu para o INSS
antes do seu falecimento; e a
idade do beneficiário da pensão por morte”, afirma.
Na avaliação da advogada, a comprovação de união
estável é o serviço jurídico
mais procurado sobre pensão por morte referente a cônjuge. “Na maioria das vezes,
a gente tem que entrar judicialmente, tanto na Justiça
Cível quanto na Justiça Federal, contra o INSS, para o reconhecimento da união estável. Pode acontecer também
do falecido trabalhar, mas
não ter recolhido o INSS e temos que comprovar a qualidade de segurado na data do
óbito”, explica.

Em relação a um novo relacionamento após a morte
do cônjuge, tende a ter uma
união estável. “Geralmente
são pessoas mais maduras.
Não é mais um namoro, mas
também não oficializam um
casamento”, acrescenta.
Ela destaca que já atendeu a um casal, próximo dos
60 anos, em que a mulher era
pensionista. Eles resolveram
se casar em outro país para
não perder o benefício. “Expliquei ao casal que não tinha necessidade de se casar
em outro país, era só oficializar a união estável em cartório. Se o segundo marido
viesse a falecer, ela teria que
optar por um dos benefícios”.
Tempo e critérios
O fim da pensão por morte para cônjuge ou compa-

Antônio da Costa Silva
(?)/9/2022 – Aos 49 anos, em João
Pessoa (PB). Estava desaparecido
há seis dias e foi encontrado
morto na tarde do dia 9. Estava
enterrado em uma vala rasa e
coberta por pedras.
Vagner Daniel de Oliveira
9/9/2022 – Aos 19 anos, em Uiraúna
(PB), assassinado. Foi morto a tiros
pelo próprio tio. A suspeita é de
crime passional. A Polícia Civil está
investigando o caso.

(Príncipe William)

Mortes na História
81 — Tito, imperador romano
1409 — Isabel de Valois, rainha da Inglaterra
1592 — Michel de Montaigne, filósofo francês
1598 — Filipe II, rei da Espanha e I de Portugal
1612 — Catarina Mansdotter, rainha da Suécia
1877 — Maria Ana da Baviera, rainha da Saxônia
1967 — Muhammed bin Laden, empresário saudita
1993 — Austregésilo de Athayde, jornalista e
escritor brasileiro
1996 — Tupac Shakur, rapper, ator e filósofo norteamericano
2007 — Pedro de Lara, comediante e radialista
brasileiro
2013 — Luiz Gushiken, político brasileiro
2015 — Betty Lago, atriz brasileira
2019 — Ronaldo Cunha Pereira, político e militar
(PB)
2020 — Geraldo Correia (Geraldo Bispo Antero),
sanfoneiro (PB)

Obituário

Maria Milena Trajano de Lima
9/9/2022 – Aos 21 anos, na PB-325,
entre Riacho dos Cavalos e Catolé
do Rocha, Sertão paraibano, em
acidente com motocicleta. Ela
morreu quando dirigia seu veículo
acompanhando um grupo de
amigos.
Vagner Segundo
9/9/2022 – Aos 6 anos, em João
Pessoa (PB), por problemas respiratórios. Era filho do casal de
empresários Vagner Lima e Bruna
Carneiro, e bisneto do vice-prefeito de Santa Rita, Carimbó.
Inalda Araújo
10/9/2022 – Aos 49 anos, em João
Pessoa (PB), de câncer. Era tenente
da Polícia Militar da Paraíba, com
mais de vinte anos na corporação.
Natural de Patos (PB), foi
sepultada no domingo (11).

Foto: Patosonline

José Carlos Felipe de Sousa
(Zé Carlos da Cagepa)
(?)/9/2022 – Aos 64 anos, no Sítio
Mocambo, na zona rural de
Patos (PB). Foi encontrado morto
na manhã do dia 9, no Açude
de Cláudia Palmeira. Estava
desaparecido desde o dia 7, quando teria ido
para sua propriedade e não foi mais visto.

Jonatas Davi Fernandes do
Nascimento
8/9/2022 – Aos 22 anos, na PB-057,
entre Mamanguape e Itapororoca,
no Litoral Norte da Paraíba, em
acidente de trânsito. Ele estava
em um carro que colidiu com um
caminhão que transportava abacaxis.

Foto: Reprodução

Severino Severo Lima (Zé Binô)
10/9/2022 – Aos 59 anos, na
PB-400, entre Cajazeiras e São
José de Piranhas, no Sertão
da Paraíba, em acidente de
trânsito, envolvendo um carro e a
motocicleta guiada pela vítima.

Foto: TV Cabo Branco

Foto: TV Paraíba

Foto: Internet

Foto: Reprodução

Foto: Tá na Área

Foto: Reprodução

Foto: Redes Sociais

Gildivan Dias Moreira
10/9/2022 – Aos 54 anos, de causa
não divulgada. Servidor público
federal, técnico-administrativo
do Instituto Federal da Paraíba
(IFPB), campus de Cajazeiras.
Foi coordenador da Biblioteca,
coordenador de Recursos Audiovisuais e integrou
por vários anos a Comissão Permanente de
Concursos Públicos do IFPB (Compec).

nheiro pode ocorrer nas seguintes hipóteses: em quatro
meses, se o falecido tiver contribuído por 18 meses ou menos; o casamento ou união
estável tiverem sido oficializados em menos de dois anos
antes do óbito do segurado;
o fim da pensão por morte para o cônjuge ou companheiro vai depender da idade do viúvo ou da viúva, se
na data do óbito o falecido tiver contribuído por mais de
18 meses e o tempo de casamento ou união estável for
superior a dois anos; e se inválido ou com deficiência,
pela cessação da invalidez
ou pelo afastamento da deficiência, respeitando as regras anteriores.
O tempo de pensão é de
três anos para o cônjuge que
tiver menos de 21 anos; de

seis anos para quem tem entre 22 e 27 anos; dez anos
para quem tem entre 28 e
30 anos; de 15 anos, entre 31
e 41 anos; e vitalícia para o
dependente com 45 anos ou
mais.
De acordo com o advogado Raonny Azevedo, também especialista em Direito
Previdenciário, a lei determinou uma tabela que relaciona
a idade do cônjuge sobrevivente com a duração da pensão por morte. “Após a reforma previdenciária, a pensão
por morte só será vitalícia se
o cônjuge tiver mais de 45
anos, e se o falecimento tiver
ocorrido até o fim de 2020. A
pensão por morte era vitalícia e não havia esses condicionantes de duração de casamento ou união estável,
por exemplo”, esclarece.

Igor Ramalho
10/9/2022 – Aos 20 anos, em João
Pessoa (PB), assassinado. Foi
executado a tiros e várias facadas,
no bairro da Ilha do Bispo. Seu
corpo foi encontrado debaixo de um
viaduto, às margens da linha férrea.
Cosma Ribeiro
11/9/2022 – Aos 24 anos, em
Itaporanga (PB), assassinada. Crime
ocorreu em um bar, no conjunto
Chagas Soares, e deixou ferido um
homem que estava no local.

Foto: Reprodução

Foto: Blog do Jordan Bezerra

Breves & Curtas
n Oferendas e susto no cemitério
Enquanto faziam oferendas para entidades da
religião que praticam, três jovens levaram um
susto na noite do último dia 30, ao pensarem
que policiais militares eram espíritos. O encontro
inesperado aconteceu no momento em que
os policiais faziam uma ronda no cemitério
do município de Fraiburgo, no meio-oeste em
Santa Catarina. Uma pessoa que passava pelo
cemitério percebeu movimentações anormais no
local e por isso chamou a polícia. Ao chegarem
no local, os oficiais optaram por uma busca
silenciosa, o que pegou os jovens de surpresa.
n “Gangue dos perus” é condenada à morte
Aparentemente, alguns perus, aves que
tradicionalmente são assadas e comidas nos
Estados Unidos e Canadá durante o feriado de
Dia de Ação de Graças, se “revoltaram” com o
próprio destino e atacaram um homem, que ficou
com ferimentos graves. O caso foi registrado em
Shuswap, lago localizado na Colúmbia Britânica,
no Canadá, no dia 28 de julho, mas só viralizou
nesta semana. Batizada de “gangue dos perus”,
o grupo de aves atacou o homem em uma estrada
próxima da casa dele e provocou nele ferimentos
no quadril, que se quebrou em duas partes, e
em um dos dedos. O homem foi internado e está
estável. De acordo com a polícia local, os perus
foram condenados à morte.
n Mortes misteriosas em casamento
A polícia da Nigéria está investigando detalhes
de um casamento ocorrido recentemente e que
resultou na morte do noivo, Obinna Dieke, de 33
anos, e cinco de seus convidados. O motivo das
mortes ainda não foi esclarecido. A celebração
aconteceu no dia 26 de agosto e, na manhã
seguinte, vizinhos estranharam o fato de ninguém
ter deixado o local em que o casamento ocorreu.
Então, eles resolveram derrubar a porta e se
depararam com todos caídos no chão e com a
boca espumando. A noiva, Nebechi, foi internada
em estado grave.

G
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com operadoras de turismo

Paraíba discute estratégia de ações
Grupo de representantes do Governo do Estado cumpre extensa agenda de reuniões em São Paulo, a partir de hoje
Um grupo de trabalho da
Paraíba formado por representantes do Governo do Estado, por meio da Secretaria
de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Empresa Paraibana de Turismo (PBTur),
além da Secretaria de Turismo de João Pessoa e Associação Brasileira da Indústria
Hoteleira (ABIH-PB), seccional Paraíba, cumprirá uma
extensa agenda de reuniões
em São Paulo, a partir de hoje,
com as principais operadoras
de turismo do Brasil.
Na oportunidade, será
discutida uma série de ações
de capacitação, famtours com
agentes de viagens, mídias
institucionais, promoção do
destino durante roadshows,
entre outras. A primeira reunião acontecerá com a Promo
Viagens, que estará operando
voos fretados para João Pessoa no período de alta temporada 2022/2023. Para ainda
hoje, estão previstas reuniões
com executivos da MSC Cruzeiros e da Azul Viagens.
Amanhã, as reuniões vão
acontecer com executivos da
CVC e Orinter. No dia seguinte, os encontros serão com representantes da Decolar, Diversa e Abreu. Nesse dia, a
presidente da PBTur, Ruth
Avelino, estará presente no
Shopping de Viagens da Operadora Agaxtur, que será realizado no Shopping Eldorado,
um dos mais movimentados
da capital paulista.
Durante duas semanas, a

partir desta sexta-feira (16),
o Destino Paraíba estará em
evidência no Shopping de
Viagens da Agaxtur, quando
haverá divulgação dos principais roteiros paraibanos por
meio de um telão, na área central do shopping. O evento,
destinado ao consumidor final, teve início no dia 9 de setembro e cumpre uma agenda de venda de pacotes com
preços bastante competitivos e atraentes para o período de verão.
O grupo de trabalho da
Paraíba é formado pela Secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália
Lucas; a presidente da PBTur,
Ruth Avelino; o presidente da
ABIH-PB, Rodrigo Pinto; do
secretário de Turismo de João
Pessoa, Daniel Rodrigues; e
da diretora da Luck Receptivo, Christiane Teixeira.

Foto: Divulgação/Operadora Agaxtur
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Durante duas semanas, o Destino Paraíba estará em evidência, no Shopping de Viagens da Agaxtur

loja em Pernambuco

Queda de marquise deixa quatro mortos

Verão

Evento cumpre
agenda de venda de
pacotes com preços
bastante competitivos
e atraentes para o
período de verão

Maria Lígia Ramos
Agência Estado

O desabamento da marquise de uma loja deixou
quatro mortos na noite do
domingo, 11, no município
de Aliança, Zona da Mata
de Pernambuco. Dezenas
de pessoas ficaram feridas,
atingidas pela estrutura. O
incidente ocorreu durante
um desfile cívico em comemoração ao aniversário de
94 anos da cidade.

A marquise, que era de
um prédio onde funciona
uma bomboniere, caiu sobre um grupo de pessoas na
calçada que assistia ao ato na
área central da cidade, que
fica a cerca de uma e hora e
meia da capital.
As identidades das vítimas não foram informadas
pelas autoridades.
Já a Polícia Civil, em nota,
disse que registrou a ocorrência da morte de uma mulher de 46 anos, que chegou

a dar entrada em “uma unidade hospitalar na Região
Metropolitana do Recife”
mas não resistiu.
O inquérito foi aberto
como uma “morte a esclarecer”, e as investigações já
foram iniciadas.
Conforme a prefeitura de Aliança, o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou
duas vítimas em estado grave para Recife e mais duas
para Goiana, na Região Me-

tropolitana. Aqueles que tiveram ferimentos leves foram socorridos para o posto
de saúde local, a Unidade
Mista Belarmino L. P. Melo.
Não é a primeira vez neste ano que a queda de uma
marquise provoca mortes
em Pernambuco. Em março, um homem de 68 anos
morreu ao ser atingido, no
Centro do Recife, pelo desabamento de parte de um
prédio que apresentava risco estrutural desde 2014.
Foto: Pixabay
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Bioeconomia Amazônica

Bioma brasileiro é destaque em evento
pelos 200 Anos da Independência
Agência Estado
Na semana em que o país
comemorou o Dia da Amazônia, o maior bioma brasileiro
foi destaque na palestra realizada pelo engenheiro Carlos
Nobre, durante o evento promovido pelo Instituto de Engenharia e Entidades parceiras, em comemoração aos 200
Anos da Independência.
Nobre, que é professor,
doutor e passou boa parte da
carreira focada nas questões
climáticas, afirmou que é momento de buscar soluções e
para tanto, os engenheiros
são fundamentais. Segundo
ele, o Brasil tem totais condições de liderar os países tropicais na busca do desenvol-

vimento da bioeconomia. No
entanto, alerta que a Amazônia já ativou o tipping point
de “savanização” em função
de várias intempéries, como
o derretimento das geleiras
na Groenlândia, o aumento
da temperatura dos oceanos,
dentre outros. “18% da floresta amazônica foi desmatada e
outros 17% foi degradada e esses desmatamentos e degradações causam inúmeros impactos na vida humana.”
Como exemplo mostrou
números de um estudo indicando que apenas nos três primeiros dias do mês de setembro, foram registrados 8.740
focos de incêndios na floresta. Em setembro de 2021 inteiro foram 16.742 focos. “Va-

mos bater o recorde de agosto,
que após 12 anos foi de 33.116
focos.”
Para salvar a Amazônia
será necessário combater o
desmatamento e a degradação. “Olhando para frente o
Brasil está se desindustrializando. A pergunta é: queremos ser fornecedores de
commodities para nações industrializadas, ou também
fornecedores de produtos da
rica biodiversidade com valor
agregado e ampla repartição
de benefícios?”
Nobre destacou o projeto
Pan-Amazônico do Instituto
de Tecnologia da Amazônia
-AmIT (https://amit.institute)
que desenvolve no Instituto de
Estudos Avançados da USP.
Foto: Divulgação/Amazônia Real
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Queimadas e desmatamento da Amazônia preocupam os ambientalistas

O Setembro Vermelho conscientiza sobre os cuidados com o caração

Setembro Vermelho

Brasil registra mais de 280,3 mil
mortes por doenças cardiovasculares
Este ano, mais de 280,3
mil mortes foram registradas no Brasil devido
a problemas do coração
e da circulação. Os dados são do Cardiômetro,
indicador do número de
mortes por doenças cardiovasculares criado pela
Sociedade Brasileira de
Cardiologia. Para o cardiologista e pesquisador
Valério Vasconcelos, manter um estilo de vida saudável é fundamental para
se proteger contra doenças no coração.
Neste mês, a orientação do especialista ganha
ainda mais relevância
por causa do Setembro
Ver mel ho, u m a ca m-

panha de conscientização da população sobre
os cuidados com a saúde
cardíaca e para a prevenção das doenças cardiovasculares.
Campanha
O mês de setembro foi
escolhido para a campanha porque no dia 29 é
comemorado o Dia Mun-
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dial do Coração, iniciativa
criada em 2000 pela Federação Mundial do Coração com apoio das Nações
Unidas. “Mas a atenção
à saúde do coração deve
acontecer todos os dias do
ano, a cada escolha, a cada
acompanhamento médico, a cada exame e consultas de rotina”, ressalta Valério Vasconcelos.

onheça cinco hábitos saudáveis
Pratique atividades físicas com regularidade;
Evite cigarros e bebidas alcoólicas em excesso;
Controle a pressão arterial;
Reduza o consumo de açúcar;
Adote uma alimentação saudável.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00042/2022, que objetiva: Aquisição de veículo
tipo Van para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Alcantil – PB;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.
Alcantil - PB, 12 de Setembro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São
José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Serviços Hospitalares
(procedimentos cirúrgicos) para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Alcantil – PB, conforme
Termo de Convênio n° 0088/2022 da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação
Municipal/SEDAM/PB, cujo objeto ‘ Recursos para custeios das ações e serviços públicos de saúde,
conforme plano de trabalho e Termo de Referência. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia
27 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 27 de Setembro de 2022.
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Alcantil - PB, 12 de Setembro de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00043/2022, que objetiva: Aquisição de forma
parcelada de material de construção em geral, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de
Alcantil – PB. (ITEM REMANESCENTE); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório:
Licitação Fracassada.
Alcantil - PB, 12 de Setembro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios, destinados
a Merenda Escolar (PNAE), com fornecimento de forma parcelada, conforme necessidade da
Secretaria de Educação do Município de Alcantil-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico
nº 00009/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00057/2022 - Lucas de Lima Nobrega
10953399400 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 95.106,28. ASSINATURA: 12.09.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica que dará continuidade a Tomada de Preços nº
00006/2022, no dia 14 de setembro de 2022 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado:
Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com.
Aroeiras - PB, 09 de setembro de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: 04001/2022
Aos 08 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de Barra de Santana, Estado da Paraíba, localizada na Avenida Liberdade Centro - Barra de Santana - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Federal nº 10.024, de 20 de
Setembro de 2019; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 002, de 06 de Janeiro de 2020; e legislação
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00017/2022 que objetiva o registro de
preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA,
PELO PERIODO DE DOZE MESES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTINUOS DE
EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA DE SANTANA–PB; resolve registrar o preço nos seguintes
termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - CNPJ nº 01.612.535/0001-86. - CLINICA RADIOLOGICA
DR WAMDERLEY. CNPJ: 08.716.557/0001-35, Item(s): 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 39 - 41 - 42
- 45 - 46 - 50 - 51 - 52 - 53. Valor: R$ 291.600,00; - GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR
IMAGENS EIRELI. CNPJ: 23.871.427/0001-60, Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 37 - 38 - 40 - 43 - 44
- 47 - 48 - 49 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58. Valor: R$ 253.296,10. A referida Ata de Registro de Preços terá
a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato e será publicada
na integra na imprensa oficial do município.
Barra de Santana - PB, 08 de Setembro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA, PELO PERIODO DE DOZE MESES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
CONTINUOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA DE SANTANA–PB. FUNDAMENTO
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra
de Santana: 02.050 Secretaria Municipal de Saúde 10 301 1001 2031 Manutenção das Atividades
da Secretaria de Saúde 10 301 1001 2033 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
de Saúde – Atenção Primária 10 302 1001 2034 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde – Atenção Especializada 10 301 1001 2037 Bloco de Manutenção da Rede de
Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios 10 301 1001 2037 Bloco
de Manutenção da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Especializada – Recursos
Próprios 02.060 Fundo Municipal de Saúde 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica. VIGÊNCIA: até 08/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra
de Santana e: CT Nº 04001/2022 - 08.09.22 - CLINICA RADIOLOGICA DR WAMDERLEY - R$
291.600,00; CT Nº 04002/2022 - 08.09.22 - GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR
IMAGENS EIRELI - R$ 253.296,10.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2022, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PELO PERIODO DE DOZE MESES
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTINUOS DE EXAMES DE ULTRASSONAGRAFIA
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARRA
DE SANTANA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CLINICA
RADIOLOGICA DR WAMDERLEY - R$ 291.600,00; GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR
IMAGENS EIRELI - R$ 253.296,10.
Barra de Santana - PB, 08 de Setembro de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA
SÍTIO VEREDA GRANDE, INCLUSO A RECONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO E APLICAÇÃO
DO PISO EM GRANILITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARRA
DE SANTANA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2022. DOTAÇÃO:
Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.070 Secretaria de Infraestrutura 15
122 1004 2039 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 3390.39 99 Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 29/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 04601/2022 - 30.08.22 - ALTPLAN
CONSTRUTORA LTDA - R$ 32.640,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00003/2022
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
DV00003/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA
SÍTIO VEREDA GRANDE, INCLUSO A RECONSTRUÇÃO DO CONTRAPISO E APLICAÇÃO DO
PISO EM GRANILITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARRA DE
SANTANA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALTPLAN
CONSTRUTORA LTDA - R$ 32.640,00.
Barra de Santana - PB, 30 de Agosto de 2022.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 02 de
Setembro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº
00015/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPCIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA SPEED DOME IP E CENTRAL
DE VÍDEO MONITORAMENTO COMPOSTA DE MONITORES, CABOS, COMPUTADOR
E EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAMENTODAS IMAGENS (DVR), DESTINADOS AO
MONITORAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA
DOS ÍNDIOS. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00
as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Governador Joao Agripino
Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB. Telefone: (083) 35581050. E-mail:
cplpmcindios@gmail.com.
Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Setembro de 2022
ALBERTO DE ABREU PESSOA
Pregoeiro Oficial
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO
LOCADO À CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, PARA O EXERCÍCIO 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL
II IRMAOS LTDA - R$ 8.520,00.
Cacimba de Dentro - PB, 12 de Setembro de 2022
ARNÓBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR
Vereador Presidente
CÂMARA MUNICIPAL CACIMBA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA DESTINADOS AO
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO À CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO,
PARA O EXERCÍCIO 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO:
RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS
ORDINÁRIOS) 01.031.2001.2001 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Câmara Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00011/2022 - 12.09.22 - R & M COMERCIO DE
COMBUSTIVEL II IRMAOS LTDA - R$ 8.520,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 009/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público nos termos da 8666/93
e para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço
na forma de Execução Indireta, tipo Menor Preço GLOBAL, no dia 29 de Setembro de 2022
as 10:00 horas, objetivo: Contratação De Empresa De Engenharia, Para Executar Obra Civil
Pública Construção de capela ecumênica, em caldas Brandão/PB; Informações: Rua José Alípio
de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB, ou pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com.
Caldas Brandão, 12 de Setembro de 2022.
ERIVALDO DA SILVA FERNANDES
PRESIDENTE DA CPL

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 241/2022
AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas
do dia 30 de setembro de 2022, TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de
Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA ESTRUTURAL NO CEREST
(CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHO), PERTECENTES À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE – PB. O Edital está à disposição
na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais:
(https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos) e (https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf), ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.
pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.
Campina Grande, 12 de setembro de 2022.
DAVYSON ODILON DE MELO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para:
Contratação de empresa para informatização completa da gestão e das unidades básicas
de saúde do Município de Conde–PB, com fornecimento de equipamentos em regime de
comodato, contemplando conectividade, rede lógica interna (física e/ou wi–fi a depender
das condições existentes em cada UBS), constituindo um banco de dados único, com possibilidade de acompanhar os dados de produção da equipe, além de alimentar os sistemas
oficiais do Ministério da Saúde, em especial E–SUS. Abertura da sessão pública: 14:00
horas do dia 26 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 26 de
Setembro 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 Municipal nº 007/21; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as
18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis,
no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Conde - PB, 09 de Setembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 040/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica
para prestar serviços diário e parcelado de mão-de-obra especializada de um soldador e um
ajudante, 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 23 de setembro de 2022. Hora prevista para o início
da sessão eletrônica: Será às 09:00 (nove 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, 12 de setembro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 041/2022. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para
fornecimento parcelado de refeições (Lanche/almoço/janta) na cidade de Coremas-PB, para os
técnicos, equipes de apoio, médicos, motoristas, enfermeiros, pacientes, SAMÚ, CAPS e escola
municipal Menino Jesus do Município de Coremas, conforme termo de referência. Data prevista
para realização da sessão eletrônica: Será no dia 23 de setembro de 2022. Hora prevista para
o início da sessão eletrônica: Será às 11:00 (onze horas). Local previsto para realização da
sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por
item. Fonte de recursos: Não vinculados de impostos - ASPS. Dotação: Previstos no QDD/2022.
Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.
Coremas-PB, 12 de setembro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, por meio do site www.
licitanet.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE ESCOLARES, ROTA
DESERTA NO PREGÃO ELETRÔNICO 00015/2022. Abertura da sessão pública: 08:30
horas do dia 26 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 26 de
Setembro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as
11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.pb.gov.br/;
www.tce.pb.gov.br; www.licitanet.com.br.
Coxixola - PB, 12 de Setembro de 2022
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO
Pregoeiro Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2022, que objetiva: Aquisição de um
Veículo de Passeio – Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) destinado a atender a necessidade
do Fundo Municipal de Saúde; ADJUDICO o seu objeto a: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE
AUTOMOTORES LTDA - R$ 71.470,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 09 de Setembro de 2022
ALUIZIO DE ABREU RAMOS
Pregoeiro Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2022, que objetiva: Aquisição de um
Veículo de Passeio – Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km) destinado a atender a necessidade
do Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - R$ 71.470,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 12 de Setembro de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2022, que objetiva: Aquisição de
Veículo, para atender às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município; ADJUDICO o seu objeto a: D. SILVEIRA VEICULOS LTDA - R$ 117.600,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 09 de Setembro de 2022
ALUIZIO DE ABREU RAMOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2022, que objetiva: Aquisição de Veículo,
para atender às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO deste município;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: D. SILVEIRA VEICULOS
LTDA - R$ 117.600,00.
Cuité de Mamanguape - PB, 12 de Setembro de 2022
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE ADITIVO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2022. Contrato: 00052/2022-CPL. Aditivo:
01. Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO PARCELADAS DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS,
EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICIPIO. Condições de
Pagamento: Conforme Contrato. Valor Global: R$ 250.305,90 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL
TREZENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) + (mais) R$ 17.468,63 (DEZESSETE
MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS).
Rubrica Orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 10 301 4280 2021 Manut.
do Fundo Municipal de Saúde 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2023 Man Ativ
Prog Saude na Familia – PSF 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2026 Man Ativ
Programa de Farmacia Basica 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2054 Manut
do Programa NASF 3390.30 99 Material de Consumo. Contratante: FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE. Contratada: FARMAGUEDES COMERCIO DE
PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Data da Assinatura
do Contrato: 04 de Março de 2022. Data da Assinatura do Aditivo: 05 de Setembro de 2022.
Vigência do Aditivo: INALTERADA.
Cuité de Mamanguape - PB, 05 de Setembro de 2022.
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DE ADITIVO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00008/2022. Contrato: 00163/2022-CPL.
Aditivo: 01. Objeto da Licitação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA
ATENDER A POPULAÇÃO DE CUITE DE MAMANGUAPE–PB. Condições de Pagamento:
Conforme Contrato. Valor Global: R$ 72.717,95 (SETENTA E DOIS MIL SETECENTOS E
DEZESSETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) + (mais) R$ 3.362,25 (TRES MIL
TREZENTOS E SESSENTA E DOIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) Rubrica Orçamentaria:
Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Cuité de Mamanguape: 02.120 Fundo Municipal de Saude de C Mamanguape 10 301 4280 2021 Manut. do Fundo Municipal
de Saúde 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2023 Man Ativ Prog Saude na
Familia – PSF 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2026 Man Ativ Programa de
Farmacia Basica 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 4280 2054 Manut do Programa
NASF 3390.30 99 Material de Consumo. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CUITÉ DE MAMANGUAPE. Contratada: ORTOSHOP COMERCIO LTDA. Data da Assinatura
do Contrato: 20 de Junho de 2022. Data da Assinatura do Aditivo: 05 de Setembro de 2022.
Vigência do Aditivo: INALTERADA.
Cuité de Mamanguape - PB, 05 de Setembro de 2022.
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO
Secretário e Gestor
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Setembro de
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa
do ramo de construção civil para executar a obra de construção de uma praça de eventos, na cidade
de Damiao. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. Edital: www.
damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Damião - PB, 31 de Agosto de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 220818PE00035
Ata de Registro de Preços nº. 10035/2022
Pregão Eletrônico nº 00035/2022.
Objeto: Aquisição parcelada de material pedagógico e de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Esperança/PB. Fornecedor Registrado:
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO, CNPJ nº 05.457.028/0001-87. Valores unitários: Item
01 - R$ 5,15; Item 2 - R$ 2,71; Item 5 - R$ 39,95; Item 6 - R$ 3,85; Item 8 - R$ 2,45; Item 9 - R$
2,95; Item 10 - R$ 7,15; Item 11 - R$ 4,84; Item 12 - R$ 3,90; Item 13 - R$ 21,35; Item 14 - R$ 78,92;
Item 15 - R$ 4,47; Item 16 - R$ 6,13; Item 17 - R$ 1,19; Item 18 - R$ 1,19; Item 20 - R$ 12,43; Item
22 - R$ 12,19; Item 23 - R$ 17,50; Item 24 - R$ 11,73; Item 25 - R$ 21,28; Item 26 - R$ 3,94; Item
28 - R$ 22,16; Item 29 - R$ 17,94; Item 30 - R$ 17,94; Item 31 - R$ 18,00; Item 32 - R$ 18,00; Item
33 - R$ 18,00; Item 34 - R$ 18,00;
Item 35 - R$ 18,00; Item 36 - R$ 18,00; Item 37 - R$ 18,00; Item 38 - R$ 17,99; Item 39 - R$ 17,99;
Item 40 - R$ 18,00; Item 41 - R$ 45,00; Item 42 - R$ 45,00; Item 43 - R$ 44,34; Item 44 - R$ 45,00;
Item 45 - R$ 44,94; Item 46 - R$ 44,94; Item 47 - R$ 44,98; Item 48 - R$ 45,00; Item 49 R$ 44,94; Item 50 - R$ 44,94; Item 51 - R$ 44,94; Item 52 - R$ 44,94; Item 53 - R$ 22,00; Item
53 - R$ 22,00; Item 54 - R$ 22,00; Item 55 - R$ 22,00; Item 56 - R$ 22,00; Item 57 - R$ 22,00;
Item 58 - R$ 22,00; Item 59 - R$ 22,00; Item 60 - R$ 1,90; Item 61 - R$ 1,90; Item 62 - R$
1,44; Item 63 - R$ 1,44. Valor Total R$ 113.558,20. Data da assinatura: 02/09/2022. Vigência:
02/09/2022 a 02/09/2023.
Juvencio Rodrigues Neto
Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 220818PE00035
Ata de Registro de Preços nº. 30035/2022
Pregão Eletrônico nº 00035/2022.
Objeto: Aquisição parcelada de material pedagógico e de expediente para atender as necessidade da Secretaria Municipal de Educação do Município de Esperança/PB. Fornecedor Registrado:
HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 20.873.342/0001-23. Valores
unitários: Item 03 - R$ 2,23. Valor Total R$ 892,00. Data da assinatura: 02/09/2022. Vigência:
02/09/2022 a 02/09/2023.
Juvencio Rodrigues Neto
Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 220818PE00035
Ata de Registro de Preços nº. 20035/2022
Pregão Eletrônico nº 00035/2022.
Objeto: Aquisição parcelada de material pedagógico e de expediente para atender as necessidade
da Secretaria Municipal de Educação do Município de Esperança/PB. Fornecedor Registrado: VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ nº 20.008.831/0001-17. Valores unitários: Item
04 - R$ 2,00; Item 27 - R$ 4,78; Item 64 - R$ 12,43. Valor Total R$ 2.338,60. Data da assinatura:
02/09/2022. Vigência: 02/09/2022 a 02/09/2023.
Juvencio Rodrigues Neto
Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José
Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Setembro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTINUO DE ACESSO À INTERNET – SISTEMA
GLOBAL DE REDES DE COMPUTADORES INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CONJUNTOS DE
PROTOCOLOS PADRÃO DE INTERNET (TCP/IP), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. 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 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.
prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br.
Gado Bravo - PB, 13 de Setembro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Setembro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME O
TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06;
Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.prefeituragadobravo.com.br;
www.tce.pb.gov.br.
Gado Bravo - PB, 13 de Setembro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua pregoeira, vem por meio deste tornar público para
conhecimento dos interessados, o resultado de Habilitação e julgamento de Proposta do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 00030/2022, com o seu objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO
DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA QUE ACONTECERÁ NA DATA 06 DE OUTUBRO DE 2022. Conforme especificação do edital. Sendo considerado
classificada a Proposta da empresa ALISON DE SOUZA LEITE – CNPJ: 29.526.569/0001-77 - Valor:
32.900,00(Trinta e dois mil e novecentos reais).
Ibiara - PB, 12 de Setembro de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONVOCAÇÃO DE ABERTURA
O MUNICIPIO DE IBIARA – PB, torna público para ciência dos interessados, que dando prosseguimento ao Processo Licitatório – Pregão Presencial nº 00027/2022, cujo o objeto Aquisição
de equipamentos de informática, eletrônico e eletrodomésticos para secretaria de educação do
município de Ibiara, através do Termo de Convênio nº 0132/2022, entre a Secretária de Estado do
Desenvolvimento e da Articulação Municipal e a Prefeitura Municipal de Ibiara – PB, CONVOCA
as empresas: CARLOS ANTONIO LACERDA 04137150435 - CNPJ: 13.508.356/0001-82; GQS
ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 11.427.407/0001-16; NOBREGA COMERCIO E
SERVICO LTDA - CNPJ: 18.995.457/0001-49; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS - CNPJ:
03.829.590/0001-58; ROSELI DA SILVA DANTAS - CNPJ: 36.977.200/0001-46; THOMAS JOSE
BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - CNPJ: 19.918.905/0001-73; XAVIER AFREU DE
ASSIS - CNPJ: 03.808.036/0001-94, para abertura envelopes proposta de preços, Habilitação
e oferta de lances verbais, fica marcado para o dia 22/09/2022 ás 09:00hs, no setor de licitação
na sede da Prefeitura Municipal de Ibiara – PB, os envelopes serão abertos com ou sem a
presença dos licitantes
Ibiara-PB, 12 de Setenbro de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação
nº IN00008/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENOMES PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO RASÁRIO, NO MUNICÍPIO
DE IBIARA – PB, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO IVANILSON TAVARES
MOREIRA - R$ 40.000,00.
Ibiara - PB, 12 de Setembro de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00008/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ARTISTA
DE RENOMES PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO RASÁRIO, NO MUNICÍPIO DE IBIARA – PB, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
AUTORIZAÇÃO: Fazenda. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 12/09/2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Setembro de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de construção
do Matadouro Público Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.
Ingá - PB, 12 de Setembro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO
Modalidade Tomada de Preços Nº 00004/2022. Contrato: 00097/2022-CPL. Aditivo: 01/2022.
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL
PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DA E.M.E.F. MANOEL FERNANDES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. Condições de Pagamento: Conforme Planilha de Medição.
Valor Global de R$ 300.019,10 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL REAIS E DEZ CENTAVOS).
Rubrica orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca: 12
361 0403 1002 Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares 1111 Receitas de Impostos e de
Transferência de Impostos – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000046 4490.51 99 Obras
e Instalações 000047 4490.61 99 Aquisição de Imóveis 1113 Transferências do FUNDEB 40%
4490.00 Aplicações Diretas 000328 4490.51 99 Obras e Instalações 1124 Outras Transferências
de Recursos do FNDE 4490.00 Aplicações Diretas 000356 4490.51 99 Obras e Instalações 1125
Transferências de Convênios – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000048 4490.51 99 Obras
e Instalações 12 361 0403 1005 Const/Ampl/Reforma de Creches 1111 Receitas de Impostos e de
Transferência de Impostos – Educação 4490.00 Aplicações Diretas 000053 4490.51 99 Obras e
Instalações 27 812 0721 1006 Const/Ampl/Reforma de Ginásios, Quadras e Módulos Esportivos
1001 Recursos Ordinários 4490.00 Aplicações Diretas 000055 4490.51 99 Obras e Instalações
000056 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: CICERO DOS SANTOS CALIXTO. Data da Assinatura do
Contrato: 16 de Março de 2022. Data da Assinatura do Aditivo: 12/02/2023. Vigência do Aditivo:
16 de Julho de 2020.
Itapororoca - PB, 15 de Agosto de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de móveis/similares e outros equipamentos para melhor
atender as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial
nº 00023/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS
DOTAÇÃO CONSIGNADA NO ORÇAMENTO VIGENTE 2022 ELEMENTO DE DESPESA
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00274/2022 - 20.07.22 - ALEXANDRE R BARBOSA
DA SILVA - R$ 100.405,00; CT Nº 00275/2022 - 20.07.22 - COMERCIAL NORTE NORDESTE
LTDA - R$ 85.396,00; CT Nº 00277/2022 - 20.07.22 - EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - R$ 61.125,00; CT Nº 00278/2022 - 20.07.22 - EMMANUEL INÁCIO DE LIMA
ARAÚJO - R$ 14.500,00; CT Nº 00279/2022 - 20.07.22 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$
277.840,00; CT Nº 00280/2022 - 20.07.22 - LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 17.968,00; CT Nº 00281/2022 - 20.07.22 - NUZIA LEILA DUTRA
DA SILVA DANTAS - R$ 211.590,00; CT Nº 00282/2022 - 20.07.22 - REDE LAB TECNOLAB
LTDA - R$ 20.860,00; CT Nº 00283/2022 - 20.07.22 - THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO
ALBUQUERQUE - R$ 55.902,50.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:00 horas do dia
26 de Setembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de
empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em
Gestão Pública nas áreas de gestão de políticas públicas, planejamento, compras, recursos
humanos e folha de pagamento, gestão tributaria e controle interno, incluindo implementação
de novos fluxos para o bom funcionamento administrativo do município de Joca Claudino/PB,
com no mínimo de duas visitas semanais ou até mais a critério ou necessidade da administração. 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
049/21; Decreto Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Joca Claudino - PB, 12 de setembro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO
TORNAR SEM EFEITO
PREGÃO ELETRONICO Nº- 00033/2022
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente
de Licitação, vem por deste, TORNAR SEM EFEITO a publicação vinculada no jornal A União, ano
CXXIX, nº 189, página 27, de 09 de Setembro de 2022, cujo objeto é: SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ADESIVOS, LONAS, BANNERS E OUTROS, DE
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PB. Considerando a necessidade de alteração do edital, o qual influenciará na proposta de preços.
A presente licitação será publicada em data posterior.
Lagoa Seca-PB, 12 de Setembro de 2022.
ANA PAULA DINIZA ALVES BARBOSA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO
TORNAR SEM EFEITO
PREGÃO ELETRONICO Nº- 00033/2022
A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, através da Comissão Permanente
de Licitação, vem por deste, TORNAR SEM EFEITO a publicação vinculada no DOE nº 17.695,
pagina 35, de 09 de Setembro de 2022, cujo objeto é: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ADESIVOS, LONAS, BANNERS E OUTROS, DE FORMA PARCELADA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA - PB. Considerando a
necessidade de alteração do edital, o qual influenciará na proposta de preços. A presente licitação
será publicada em data posterior.
Lagoa Seca-PB, 12 de Setembro de 2022.
ANA PAULA DINIZA ALVES BARBOSA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00007/2022, que objetiva: CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAGOA SECA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o
seu objeto a: ADEILTON TEOFILO DA COSTA - R$ 25.800,00; ELTON SILVA CAVALCANTI - R$
25.800,00; HAROLDO DO NASCIMENTO SILVA - R$ 25.800,00; PAULO ROBERTO LUNA DE
OLIVEIRA - R$ 25.800,00.
Lagoa Seca - PB, 09 de Setembro de 2022.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.
AO CONTRATO: N.º 00021/2022
REF: PREGÃO PRESENCIAL 06.2022.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, Acréscimo de 25% (vinte e cinco por
cento) ao valor contratado de R$ 216.383,12 (Duzentos e Dezesseis Mil Trezentos e Oitenta e Três
Reais e Doze Centavos), representado pelo valor de R$ 54.095,78 (Cinquenta e Quatro Mil Noventa
e Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos) totalizando o valor total de R$ 270.478,90 (Duzentos
e Setenta Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Noventa Centavos), cujo objeto da referida
licitação, é: Aquisições parceladas de materiais de expediente diversos para melhor atender as
necessidades da Administração Municipal no exercício 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA
CRUZ. CONTRATADA: MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES – CNPJ: 03.467.684/0001-24JUSTIFICATIVA: Devido ao quantitativo de alguns itens conforme relatório do setor competente
ter se esgotado e a administração necessitar para desenvolvimento das ações e atividades a
serem realizadas
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 12/09/2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022 - PML
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Porfírio Guedes, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Setembro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE
TRATOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO MAPA Nº 911101/2021. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpllucena@gmail.com. Edital: www.lucena.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br.
Lucena - PB, 06 de Setembro de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2022 - FMS
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Porfírio Guedes, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Setembro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)
AMBULÂNCIAS TIPO A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME PROPOSTA Nº 11516.231000/1220-01 E CONVÊNIO SEDAM Nº 0025/2022. Recursos:
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. E-mail: cpllucena@gmail.com. Edital: www.lucena.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Lucena - PB, 06 de Setembro de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022 - FMS
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Porfírio Guedes, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, às 11:00 horas do dia 21 de Setembro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)
VEÍCULOS 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 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; e legislação pertinente,
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpllucena@gmail.com. Edital: www.
lucena.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Lucena - PB, 06 de Setembro de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 31801/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09.148.131/0001-95
CONTRATADA: - MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LDTA CNPJ Nº 01.402.019/0001-27.
OBJETO: Contratação Artística da Banda CAVALEIROS DO FORRÓ para apresentação na
Tradicional Festa de Emancipação Política do Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará
no dia 21/12/2022, no período da noite, com duração mínima de show de 02:00Hs/min.
VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS: 20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392
1012 2027 Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA:
15001000 - 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
Manaíra - PB, 24 de Agosto de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Manaíra - PB, 23 de agosto de 2022.
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 Inexigibilidade nº IN00018/2022: Contratação
Artística da Banda CAVALEIROS DO FORRÓ para apresentação na Tradicional Festa de Emancipação Política do Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 21/12/2022, no período
da noite, com duração mínima de show de 02:00Hs/min; com base nos elementos constantes do
processo correspondente, a:
- MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA
CNPJ Nº 01.402.019/0001-27
Valor: R$ 70.000,00
Publique-se e cumpra-se.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00006/2022, que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresário
exclusivo, consagrado pela opinião pública denominado “PADRE DAMIÃO SILVA”, para abrilhantar
as festividades religiosas da padroeira deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento
e ADJUDICO o seu objeto a: EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA - R$ 20.000,00.
Natuba - PB, 12 de Setembro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº
IN00007/2022, que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresário
exclusivo, consagrado pela opinião pública denominado “PEDRINHO PEGAÇÃO”, para abrilhantar as
festividades da padroeira deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO
o seu objeto a: LCS DA SILVA EVENTOS - R$ 65.000,00.
Natuba - PB, 12 de Setembro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO
Prefeito

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 13 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresário exclusivo, consagrado
pela opinião pública denominado “PADRE DAMIÃO SILVA”, para abrilhantar as festividades religiosas
da padroeira deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2022.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.140 Secretaria de Esporte e Cultura 13
392 1008 2044 Apoio e realização de Eventos Festivos e Regionais 13 392 2001 2045 Manutenção
das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura
Municipal de Natuba e: CT Nº 00075/2022 - 12.09.22 - EDUARDO HENRIQUE DE A SILVA - R$ 20.000,00.
OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresário exclusivo, consagrado pela opinião pública denominado “PEDRINHO PEGAÇÃO”, para abrilhantar as festividades
da padroeira deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2022.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.140 Secretaria de Esporte e Cultura 13
392 1008 2044 Apoio e realização de Eventos Festivos e Regionais 13 392 2001 2045 Manutenção
das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00076/2022 - 12.09.22 - LCS DA SILVA EVENTOS - R$ 65.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM
Resultado e convocação para assinatura de contrato
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022,
da Prefeitura Municipal de Passagem/PB.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM/PB - através de seu Pregoeiro Oficial, COMUNICA
a todos os interessados, referente ao processo licitatório nº 008/2022, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, que tem como objetivo a aquisição de equipamentos de aparelhos de ar condicionados
para as escolas municipais Genival Matias, José Braz do Nascimento e a Creche José Braz do Nascimento para atender os alunos da rede de ensino do município de Passagem/PB, em conformidade
com o termo de Convênio do Estado nº 0347/2022, obedecendo às disposições da Lei Federal nº
10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666, de 21/06/93 com suas
alterações posteriores, que foi declarada VENCEDORA a empresa: P.A.S & SANTANA LTDA,CNPJ:
13.045.626/0001-66, sediada na Rua Rui Barbosa, 38 Centro, Patos/PB, com valor final de R$
68.200,00 (sessenta e oito mil e duzentos reais), por ter apresentado a proposta mais vantajosa para
a administração e por ter atendido todos os requisitos do Edital e desde já CONVOCAMOS a referida
empresa para devida assinatura dos respectivos termos de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, a
partir desta publicação, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 em sua redação final.
Passagem/PB, 12 de setembro de 2022.
Armando Gomes Ferreira
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 004/2022 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR – PB torna público para conhecimento dos interessados
nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no
art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892,
de 23 de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como
toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de
Pilar, no dia 26 de Setembro de 2022 às 10h30min, objetivo: Aquisição de Matérias de expediente
diversos, destinados a manutenção das secretarias municipais, Informações na Praça João José
Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB CEP: 58.338-000.
PILAR 12 de Setembro de 2022
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO.
PREGOEIRO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014/2022
Objeto: Contratação de veículo para transporte Escolar dos alunos da rede Municipal de ensino
do município de Pilões/PB. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 10h00min de
13/09/2022 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 23/09/2022 às
10h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada
de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de
Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102.
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br.
Pilões - PB, 09 de setembro de 2022.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2022
OBJETO: Aquisição de veículo do tipo SUV, 0 km; vendido por uma concessionária autorizada pelo
fabricante ou pelo próprio fabricante, antes de seu registro de emplacamento e licenciamento destinado a
Câmara Municipal. Em respeito aos princípios gerais de direito público, às prescrições da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, em nome da defesa do interesse público torna o presente certame FRACASSADO.
Mais informações na sala de Reuniões da CPL, na Rua Cel. José Avelino, 416, Centro, Pombal – PB.
Pombal - PB, 06 de Setembro de 2022.
GILBERTO ISMAEL LACERDA
Presidente da Câmara Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE 1ª INFÂNCIA TIPO A PARA O MUNICÍPIO DE
REMÍGIO. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: BSR
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI - Valor: R$ 1.260.826,00. 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,
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM .
Remígio - PB, 09 de Setembro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da
legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00037/2022, que objetiva: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
REMÍGIO E O TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES; ADJUDICO o seu
objeto a: BELARMINO ROQUE DA SILVA NETO 01683378431 - R$ 14.300,00; CARLOS PASSOS DA
COSTA JUNIOR - R$ 34.200,00; WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 - R$ 34.199,10.
Remígio - PB, 05 de Setembro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00037/2022, que objetiva: SERVIÇOS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO E O TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BELARMINO ROQUE DA
SILVA NETO 01683378431 - R$ 14.300,00; CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - R$ 34.200,00;
WANDEYFLAVIO BERTULINO AGRA 04819156489 - R$ 34.199,10.
Remígio - PB, 06 de Setembro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO
DO VEÍCULO E ASSINATURA DE CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00037/2022. OBJETO: SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO E O
TRANSPORTES DE UNIVERSITÁRIOS PARA OUTRAS CIDADES. NOTIFICAÇÃO: 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 apresentação do
documento de veículo e 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: Belarmino Roque
da Silva Neto 01683378431 - CNPJ 32.621.662/0001-75. Carlos Passos da Costa Junior - CNPJ
18.369.916/0001-89. Wandeyflavio Bertulino Agra 04819156489 - CNPJ 33.609.700/0001-37. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB,
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631.
Remígio - PB, 12 de Setembro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA PARA O MUNICÍPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. ADITAMENTO:
Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de Remígio e: CT Nº 00222/2020 - Italo Melo Clementino Eireli - CNPJ: 26.542.655/0001-85 - 2º
Aditivo - prorroga o prazo por mais 8 meses. ASSINATURA: 16.08.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A CONCLUSÃO
DE UMA QUADRA PADRAO FNDE NESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços
nº 00009/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00088/2019 - Natal José
Barbosa da Silva Eireli - 7º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 09.09.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB, torna público para conhecimento dos
interessados, que a empresa AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº
29.828.673/0001-16, vencedora do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022, que tem como objeto:
Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra visando a prestação de
serviços continuados de limpeza urbana, conservação, manutenção e reparo em geral em prédios,
vias e praças públicas do município de Santa Luzia/PB, apresentou a proposta de preços reajustada
no prazo previsto no item 9.2.2.5. do edital, posteriormente foi analisada pela Comissão de Licitação e Setor de Engenharia do Município, sendo verificado que a mesma atendeu aos requisitos
do instrumento convocatório. Ainda informa que a sessão pública para continuidade dos trabalhos
será realizada no dia 14/09/2022 às 11h00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, no
Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá” no endereço Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro
Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000. Fone: (83) 3461-2299.
Santa Luzia/PB, 12 de setembro de 2022.
Nilsamara de Souza Avelino
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 116/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 116/2022, cujo
objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário para atender a demanda da
Secretaria de Assistência Social de Santa Rita/ PB, para às 09h00m do dia 23 de setembro de 2022.
Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Santa Rita/PB, 12 de setembro de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes
Pregoeira/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO
RESULTADO. - APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
- CNPJ: 02.911.193/0001-68 - Valor R$: 2.465,00. - DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA - CNPJ:
44.223.526/0001-06 - Valor R$: 22.680,00. - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO
E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.597.921/0001-44 - Valor R$:
11.200,00. - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 18.588.224/0001-21
- Valor R$: 468.456,40. Publique-se e cumpra-se.
Santa Rita - PB, 06 de setembro de 2022.
RAFAEL GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE SAÚDE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA
Santa Rita - PB, 12 de setembro de 2022.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no
uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 078/2022, que objetiva:
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (ELETRODOMÉSTICOS), DESTINADOS A
EDUCAÇÃO INFANTIL, PROVENIENTES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE (PAR)
N° 8801/2012, PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente,
os quais apontam como proponentes vencedores:
- C DA SILVA GRANGEIRO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS
CNPJ: 13.895.847/0001-23
Valor R$: 28.214,60
- COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA
CNPJ: 15.114.641/0001-44
Valor R$: 14.875,50
- MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 45.579.602/0001-83
Valor R$: 5.018,50
- NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS
CNPJ: 03.829.590/0001-58
Valor R$: 14.260,00
- VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
CNPJ: 05.765.913/0001-12
Valor R$: 26.473,76
Publique-se e cumpra-se.
EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO
OBJETO RESUMIDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO E IMPRENSA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DA CASA DO PREFEITO ANTÔNIO TEIXEIRA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
CONTRATADO: ADAELLYDA FIRMINO PEREIRA
CNPJ: 27.900.608/0001-29
FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0005/2021
CONTRATO Nº 00012/2021 –
ASSINATURA: 10/09/2021
PRAZO DE VIGÊNCIA FINAL: 10/09/2022
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO COM NOVA VIGÊNCIA
VIGÊNCIA: 10/09/2022 A 10/09/2023
VALOR TOTAL GLOBAL: R$ 247.585,20 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta
e cinco reais e vinte centavos)
DOTAÇÃO: 339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 4299 – 339040.
Os efeitos da publicação retroagem a 10 de setembro de 2022.
Santa Rita, 10 de setembro de 2022.
FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO n° 113/2022
TOMADA DE PREÇOS n° 004/2022
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993
A Comissão Permanente de Licitação do Município de São José do Brejo do Cruz/ PB vem a
público comunicar que no dia 12 de setembro de 2022, no site oficial do município: www.saojosedobrejodocruz.pb.gov.br será disponibilizado o Edital de Licitação, tipo MENOR PREÇO, adjudicação
POR VALOR GLOBAL, com execução indireta, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, destinado a Contratação dos serviços de Construção de Creche Tipo B. Será realizado o
credenciamento dos representantes das empresas licitantes, recebimento do Certificado de Registro
Cadastral e recebimento e abertura dos envelopes DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, no dia 29 de
setembro de 2022, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal – Sala das Licitações – situada
na Av Fundador Saraiva Leão, 192, Centro. Maiores informações serão fornecidas através do e-mail:
licitacao@saojosedobrejodocruz.pb.gov.br.
São José do Brejo do Cruz/ PB, 09 de setembro de 2022.
José Fábio Saraiva dos Santos
Presidente
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas através da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14
de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº
00024/2022, que objetiva: Aquisição de Equipamento e Material Permanente Administrativo (Televisor) para as Unidades Básica de Saúde UBS Darcilio Wanderley da Nobrega e UBS Dr Francisco
Wanderley do Município de São José de Espinharas, conforme Proposta Nº 11418.606000/1200-01;
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: A&J SOLUCOES INTEGRADAS
LTDA, CNPJ: nº 40.525.199/0001-96. Valor: R$ 2.900,00
São José de Espinharas - PB, 12 de Setembro de 2022.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO
Pregoeira Oficial
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso
de suas atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade
pregão Eletrônico nº 00024/2022, que objetiva: Aquisição de Equipamento e Material Permanente
Administrativo (Televisor) para as Unidades Básica de Saúde UBS Darcilio Wanderley da Nobrega
e UBS Dr Francisco Wanderley do Município de São José de Espinharas, conforme Proposta Nº
11418.606000/1200-01; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os
quais apontam como proponente(s) vencedor(es): A&J SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ
nº 40.525.199/0001-96, VALOR R$ 2.900,00
São José de Espinharas - PB, 12 de Setembro de 2022.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GARNDE
Pregão Presencial nº 034/2022
Objetivo: Locação de 02(dois) veículos tipo Picape Compacto para o município de Serra Grande-PB, conforme especificações no edital.
Data da sessão: 26 de setembro de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.
Serra Grande-PB, 12 de setembro de 2022.
José Andreson Filho
Pregoeiro (a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. º 014/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados
nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes
no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará
licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em
reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Sobrado, no dia 26 de Setembro 2022
as 10:30, tendo como objetivo: Registro de Preço visando à Aquisição de Matérias de expediente
diversos, destinados a manutenção das secretarias municipais. Para maiores informações e-mail:
cplsobrado@gmail.com.
Sobrado - PB, 08 de Setembro de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
Aviso de Suspensão e Nova Reunião
TOMADA DE PREÇOS N 3/2022

Torna-se público que,
consideradas as observações apontadas durante o processo e analisados os elementos apresentados, passou a informar:
Sessão pública suspensa. Será efetuada análise dos documentos apresentados e posteriormente
encaminhados para crivo do engenheiro fiscal do município a respeito da qualificação técnica das
empresas participantes – Fase Habilitação.
O Presidente informou aos presentes que uma nova reunião para continuidade dos trabalhos
será marcada mediante publicação na imprensa oficial. NOVA REUNIÃO PARA O DIA 23/09/2022
AS 9H00M.
Telefone: no site
Email: no site
TACIMA- PB, 12 - 09 - 2022.
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA
PRESIDENTE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/02019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
REGISTRO CGE Nº 22-01753-6
LICITAÇÃO BB Nº 959277
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOCOS E MESAS CIRÚRGICOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial,
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 010/2022/GS/SES, torna público, para
conhecimento dos interessados, que a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrônico,
sob o critério do menor preço por Item, foi adiada para data a ser consignada posteriormente,
considerando que não houve tempo hábil para avaliação da Engenharia acerca dos pedidos de
impugnação e esclarecimentos. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de
08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.
João Pessoa, 12 de setembro de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia
Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

CONCORRÊNCIA Nº 14/2022
Registro CGE Nº 22-00885-8
COMUNICADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica aos participantes 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.),
que no decorrer do prazo recursal da fase de Habilitação, impetraram recursos contra a decisão
da Comissão, a Empresa: RTA- ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA através do processo
DER-PRC-2022/04797 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.
A CPL informa, ainda, que fica aberto o prazo para impugnação ao(s) recurso(s) a partir da data
desta publicação no protocolo do DER/PB, presencial ou através do e-mail:protocolo@der.pb.gov.br .
João Pessoa, 12 de setembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2022
PROCESSO Nº 19.000.011176.2021
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
INFORMÁTICA, destinado aos órgãos: CSCA, HEMOCENTRO, CHCF, HETCG, HCCG, HGM, AGEVISA, HRG, HRQ, HGT, CPAM, MPF, HEETSHL, HINL, HRDJC e PBPREV, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 26/09/2022 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: gelic09@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 22-01812-8
João Pessoa, 12 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2021
PROCESSO Nº 19.000.044109.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, COM EQUIPAMENTO EM COMODATO, destinado ao HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 26/09/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 901812021
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: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-02038-8
João Pessoa, 12 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO – 3ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2022
PROCESSO Nº 19.000.012818.2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS
(LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, SALAS, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM),
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, conforme
edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 27/09/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 991332022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica,
considerando que a 2ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados que, nos termos
da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito
do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei nº 14.217, de 2021 e subsidiariamente
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a terceira chamada da licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-01374-3
João Pessoa, 12 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2022
PROCESSO Nº 19.000.014651.2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM ALUGUEL MENSAL, destinado a SUPERINTENDÊNCIA
DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 26/09/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 901642022
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 22-01427-9
João Pessoa, 12 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 036/2022
REGISTRO Nº 22-01871-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE GUARABIRA/PB.
Regime de Execução Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de outubro de 2022, às 09h.
João Pessoa, 12 de setembro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro
Presidente da CPL
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAPIM/PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTARIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAPIM - PB, inscrito no CNPJ sob o nº:
01.800.716/0001-36, com Registro Sindical concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego sob o
número: 46000.026709/2006-30, com endereço na Av. São José, 96 - Capim – PB. CEP: 58287-000,
convoca pelo presente EDITAL todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais, agricultores e agricultoras familiares e assalariados e
assalariadas rurais, do Município de Capim/PB, à participarem da Assembleia Geral Extraordinária do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capim – PB, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2022,
no endereço citado acima, com início às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação e em segunda
convocação, 2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do
dia: 1) Alteração Estatutária para: a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria
dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares ativos e aposentados, proprietários ou
não, no caso de proprietários, em área que não exceda a 02 (dois) módulos rurais de sua região e/
ou Município que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia
familiar, no Município de Capim/PB, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação
do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Capim/
PB; 2) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 1.
Capim/PB, 13 de setembro de 2022.
DIOMAR ANTONIO DE BRAGA
Presidente do Sindicato

Publicidades

ESTADO DA PARAÍBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL – CISCO
CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 004/2022
O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental – CISCO,
TORNA PÚBLICA para conhecimento dos interessados, a realização de CHAMAMENTO
PÚBLICO para deCREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICAS PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONSULTAS NA ÁREA DE UROLOGIA, VISANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI
OCIDENTAL – CISCO, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados,
na sala da Comissão de Licitação, localizada na Rua Vereador Elias Duarte, S/N, centro, na
cidade de Sumé-PB, no horário de atendimento ao público, das 08h00min às 12h00minhoras.
Edital no site do https://tce.pb.gov.br/ ou pelo site: https://www.cisco.pb.gov.br/Os interessados
poderão inscrever-se para Credenciamento, a partir da data de 13 de setembro de 2022. No
local supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmenteadequadas aoperíodoremanescentedevigência doCredenciamento.
Sumé – PB, 12 de setembro de 2022.
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA
Presidente
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM
DE JOÃO PESSOA
Com base territorial nos Municípios de Cabedelo, Conde, Alhandra e Caaporã
C.G.C 09.302.092/0001-39 Fundado em 12.01.1977. Reconhecido em 12.03.1979
Processo 323831
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem
de João Pessoa, no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca todos os
trabalhadores(a) integrantes da categoria profissional para participarem de uma Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia16 de Setembro de 2022, às 08:00 horas em
primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores da Categoria e às 09:00 horas em segunda
e última convocação com qualquer número de trabalhador(a) presente na sede desta entidade sindical, localizada na Rua Visconde de Itaparica, 64 - Varadouro João Pessoa- PB,
participarão desta assembleia os trabalhadores(a) de acordo com os municípios da base
territorial acima, para deliberarem a seguinte pauta: A) Discussão, Votação e Aprovação
ou não da pauta de reivindicações em forma clausulada a ser enviada à categoria patronal, B) Autorização para o Sindicato obreiro iniciar as negociações e ao término celebrar
acordos coletivos de trabalho, convenção coletiva de trabalho ou ajuizar dissídio coletivo
de trabalho com ou sem greve C) Autorização para a diretoria da entidade sindical manter
assembléia permanente para aprovação de acordos coletivo em separado por empresa ou
convenção coletiva de trabalho.
João Pessoa, 12 de setembro de 2022.
Jeane Silva Souza
Presidente
ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL – Por este edital são convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se em conjunto no dia 30 de setembro
de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, estabelecida à Rua João Pessoa, 330,
nesta Cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) discussão e votação dos
Documentos da Administração, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado,
das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações dos Recursos, todos referentes ao Exercício de 2021, publicados no Diário Oficial do Estado e no jornal A União, no dia
25.05.2022; 2) apreciação dos assuntos constantes da Reunião da Diretoria realizada no dia
03.09.2022; 3) deliberação sobre alteração do valor do capital social; 4) outros assuntos de
interesse dos Acionistas. Os documentos acham-se à disposição dos Acionistas para consulta
na sede da Companhia.
Campina Grande, 10 de setembro de 2022.
PAULA FRANCINETE MEDEIROS SILVA
Diretora Presidente.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÃRIA
A diretoria do Sindesforte/PB Sindicato dos empregados em Empresas de Segurança
de Transportadora de Valores: Carro Forte, Carro leve, (ATM) Escolta Armada, em Extensão, Trab do Caixa Forte e Tesouraria ( Guarda e contagem de Valores) do Estado da PB.
CNPJ:14.962.782/0001-54 Representado por seu presidente no uso de suas atribuições
vem através deste edital convocar todos os trabalhadores das empresas de transporte de
valores do estado da paraíba-PB. Associados ou não. Para comparecerem á Assembleia
geral extraordinária que será realizada no dia 16 de Setembro de 2022. em João Pessoa
na AV.Dom Pedro II, 1901- Edificio Empresarial Multicenter –SI 301- Torre e no dia 17 de
Setembro em Patos, na Rua José Gomes em frente ao N°119 centro, em primeira convocação ás 19:00(dezenove horas) com coro estatutário e ás 19:30 (dezenove e trinta horas) em
segunda convocação com qualquer numero de presentes, Sendo que na assembleia será
apreciada a seguinte ordem do dia: A)Leitura do edital. B) Abertura da campanha salarial
2023, C)Autorizações para a diretoria negociar com o sindicato patronal, juntamente com as
empresas por estas representadas, e celebrar a convenção coletiva de trabalho ou acordo
coletivo de trabalho. D)A inclusão do risco de vida no desconto da mensalidade sindical E)
Aprovação da contribuição assistencial dos sócios e não sócios Para a cobertura das despesas com esta campanha salarial As assembleias convocadas por este edital terão caráter
permanente ate a celebração da convenção ou acordo coletivo e já autoriza a diretoria do
sindicato a instaurar o dissidio coletivo, com greve ou sem greve, em caso de malogro das
negociações motivado pelos empregadores. João Pessoa 12 de Setembro de 2022 Laudivan
Gonçalves dos Santos: Presidente
SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO SERVIÇO PÚBLICO
DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do Serviço Público do Estado da Paraíba
– SATENF/PB, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ nº 44.645.213/0001-46, com
sede à Rua João Rodrigues Alves, nº 125, sala 01, Bancários, CEP 58051-022, nesta Capital do
Estado da Paraíba, por meio de seu Presidente em exercício, nos termos do Estatuto, CONVOCA
a categoria profissional dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem do quadro funcional do Município de João Pessoa e do Estado da Paraíba, ativos e inativos, sejam de vínculo estatutário,
sejam prestadores de serviço, para participar de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser
realizada na próxima sexta-feira, dia 15 DE SETEMBRO, às 19h30min, em primeira convocação,
com maioria absoluta dos filiados e às 20h00min, em segunda convocação, com qualquer número,
nos termos do art. 15, alínea ‘j’, de forma remota/virtual, por meio de aplicativo Google Meet, com
link a ser devidamente disponibilizado com antecedência, via endereço eletrônico, e publicizado
nas redes sociais do Sindicato, para discussão e deliberação da seguinte pauta: 1 – Informes; 2
- Indicativo de paralisação e proposta de deflagração de greve, em virtude da suspensão do Piso
Salarial Nacional dos Profissionais de Enfermagem; e 3 - Outros assuntos do interesse da categoria.
João Pessoa- PB, 12 de setembro de 2022.
Adriano Lourenço de Sousa
Presidente em exercício do SATENF/PB
OTAVIO MEIRA LINS NETO, CPF: 291.556.304-72, residente e domiciliado na Av Umbuzeiro, Nº547,
Apt-302,Manaíra, João Pessoa- PB. Vem por meio deste, solicitar que torne público a SEMAPA
– Secretaria de Meio Ambiente Pesca e Aquicultura a Licença de Operação da Obra Residencial
unifamiliar, localizado BR 230, km-10, Condomínio Villas Ponta de Campina, lote 42, quadra A,
Bairro – Ponta de Campina, Intermares - Cabedelo/Pb, Cep: 58310-000.
FELIPE DE PAIVA DIAS, CPF: 051.287.504-93, residente e domiciliado na Rua Alfredo Coelho da
Fonseca, Nº225 apt-601, Bairro Aeroclube, João Pessoa- PB. Vem por meio deste, solicitar que
torne público a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente Pesca e Aquicultura a Licença previa e
a Licença de Instalação da Obra Residencial unifamiliar, localizado BR 230 KM-10, Condomínio
Alamoana, lote 60, quadra 05, Bairro – Amazonia Park, Intermares - Cabedelo/PB
DO PORTO FRIGORIFICO LTDA, CNPJ: 33.323.324/0001-10, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençaSimplificada para
Escritório Administrativo de empresa deBeneficiamento, armazenamento e comércio de pescados
e frutos do mar, situadona Rua Presidente João Pessoa, 496, Galpão área 01, Centro – Cabedelo/
PB – TERMINAL PESQUEIRO.
FRANCISCO BARBOSA BEZERRA E SILVA, CPF: 132.643.974-04, com endereço na Av. Oceano
Pacífico, N º470 Apt-401,Edf. Strauss, Intermares, Cabedelo – PB. Vem por meio deste, solicitar
que torne público a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente Pesca e Aquicultura a Licença de
Operação da Obra Residencial unifamiliar, localizado na BR-230, km-10, Quadra-08, Lote-107 no
Condomínio Alamoana na Praia do Jacaré, Intermares, Cabedelo – PB.

RAFAEL CANDIDO DOS ANJOS, CPF: 101.386.264-30, torna público que lhe foi concedida
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB a Licença Municipal Específica Nº
01/2020 em 10/09/2020, válida 10/09/2030, referente a Extração de Areia no Leito do Rio
Curimataú, nas proximidades do Sitio Raposo Jandaia, numa Área de 6,48 hectares, Zona
Rural, Bananeiras/PB.

