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Ensino da escola pública da PB
a
tem a 3 maior evolução do país
Nota no IDEB passou de 3,6 para 3,9, alçando o estado da 17a para a 12a colocação nacional. Página 3
Em dois anos,
salário médio
do trabalhador
despencou 6,7%

Foto: Kleide Teixeira/Secom-PB

Inflação de quase 20%
no período também reduziu o poder de compra do
brasileiro.
Página 17

Enfermeiros
farão mobilização
no próximo dia 21
em João Pessoa

Estado realiza hoje novo Dia D de vacinação
Mais de mil postos estarão funcionando para garantir acesso da população aos imunizantes, sobretudo contra a poliomielite. Página 5

Protesto pela suspensão do piso salarial deverá
durar 24 horas e atingirá
postos de saúde.
Página 6
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Academia Paraibana de Letras
dá posse à nova diretoria
Foto: Marcos Russo

De passagem
pela PB, Ciro faz
campanha em
Campina Grande

Escritor Ramalho Leite
(ao centro da mesa) foi
reconduzido à presidência
da entidade. Ontem, APL
também foi homenageada
pelo projeto ‘Rota das
Letras’

No Calçadão da Cardoso Vieira, candidato à Presidência falou sobre seus
planos para a economia.

Página 4

n “A gente da redondeza,

n “José Walter Marsicano,

convidada ou não, dispunha-se a
comparecer à festa anual agrícola
do mês de maio, época em que
todos os engenhos principiavam a
funcionar”.

conhecido por Tereré, dedicou-se
tanto ao clube que o seu apelido
foi incorporado pelo time, quando
passou a ser denominado
como o ‘Santos de Tereré’”.

MP quer que José Dumont
seja ouvido em ação na PB

Francisco Di Lorenzo Serpa
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CASOS

652.285

MORTES vacinas aplicadas

10.402

9.479.684

NO BRASIL

34.621.481 685.350 454.995.863

NO MUNDO

608.518.726 6.513.932 12.669.693.595
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

Assine o Jornal A União agora:

Shoppings e
lojas estarão
fechadas na
segunda-feira

Alzheimer:
medidas precoces
podem reduzir
casos pela metade
Doença é caracterizada pela perda gradual de
funções cognitivas, como
a memória e o raciocínio.
Página 20
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Irani Medeiros

Ator está preso no Rio, suspeito de pedofilia, crime pelo
qual também é investigado, após denúncia em Cabedelo.

A Covid em números
NA PARAÍBA
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Feriado do Dia do Comerciário não afeta bares,
restaurantes, bancos e
repartições públicas.
Página 6
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Editorial
Defesa da democracia
O principal momento da democracia, o ponto alto do processo democrático, a escolha dos nomes de homens e mulheres que irão representar o povo,
está se aproximando. O dia da votação, quando os eleitores se dirigem a um
local específico para exercer muito mais que um dever, mas um direito que o
Brasil conquistou após longo e doloroso processo, que foi aperfeiçoado ao longo de décadas.
Porém, o ano de 2022 traz uma eleição cheia de tensões desnecessárias, de
ameaças veladas e outras nem tanto, algumas escancaradas. Todo o processo
eleitoral, exaustivamente testado, auditado, aberto ao acompanhamento público, passou a ser atacado. Os argumentos frágeis são repetidos de maneira criminosa para confundir o eleitor, sabe-se lá com quais objetivos escusos.
Felizmente, a sociedade brasileira, em sua maior parte, parece vacinada contra os defensores da quebra de regras, os maus perdedores por antecipação.
O Brasil e grande parte de suas instituições têm demonstrado clareza do que
é fato e do que é mentira. E têm sabido garantir o processo eleitoral vigente, a
essência da sobrevivência da democracia.
A defesa do voto livre e secreto, garantia sine qua non para a existência do
prédio da democracia, que sem ele desmorona e destrói tudo de positivo erguido pelas gerações anteriores de brasileiros, tem que ser feita de maneira intransigente, sem recuos. Se faz necessário manter os olhos abertos aos ataques
e ter a dose certa de reação, dentro do que prevê a lei.
Não é aceitável esquecer ou menosprezar a luta de tantos. O gesto de Ulisses Guimarães ao levantar a Constituição cidadã e todo o seu simbolismo deve
servir de inspiração aos que defendem o direito ao voto, à uma nação justa. O
ataque à democracia passa longe de ser projeto de governo seja de direita, esquerda ou centro. A palavra correta para os que são defensores de golpes é que
são criminosos. E quem comete crime precisa responder por isso nos tribunais.
O brasileiro como cidadão necessita refletir diariamente à luz da história e
da própria consciência qual país deseja para os seus filhos. Com um mínimo
de informação ele perceberá que regimes totalitários não são soluções para os
problemas nacionais. Ao contrário, são agravantes, multiplicadores das desigualdades.
O 2 de outubro se aproxima e o eleitor deve fazer uso desse privilégio que
é escolher seus representantes. O voto é um exercício de respeito por si mesmo e pela sociedade. Comparecer às urnas e votar é, antes de escolher qualquer representante, é defender a democracia.

Crônica

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Brasil cachaças
Ana Flávia Nóbrega começa bem seu
texto sobre o Brasil Cachaças, evento
dos próximos 20, 21 e 22 de outubro, no
Espaço Cultural, ao lembrar a condição
de bebida estigmatizada por ser “originária da população mais afastada dos
locais de poder”. Acerta em cheio.
Não custa imaginar que a cachaça
tenha sido consumida na Paraíba bem
antes da ocupação portuguesa. Não era
de cana ainda, mas de mandioca.
Sabe-se que antes da chegada dos
portugueses os normandos já dormiam
com as nossas ninfas potiguares, enquanto o índio macho cortava o pau de
tinta que eles usurpavam. Sabe-se também da tara dos franceses pela borra do
vinho, a cachaça lá deles que não devia
faltar nas cumbucas traficantes. E de saber feito temos que o índio era chegado
à embriaguez com a cachaça de mandioca processada ou salivada na boca
das caboclinhas postas a mastigar como
bem descreve, excitado, o cronista Hans
Staden.
A crônica conservadora do Nordeste não levava a sério a cachaça que os
viajantes estrangeiros já não receavam
identificar como a bebida brasileira.
Há todo um riquíssimo acervo de estudos sobre o açúcar, enquanto a cachaça, que faz parte desse ciclo, sempre foi
ocultada.
Se a história partisse das raízes populares, como sugere Ana Flávia, se
fosse apurada de baixo para cima, se as
suas fontes viessem de fontes naturais,
a cachaça teria sido tratada como o vinho, sob efeito do qual caminham todas
as civilizações, chegando-se a insinuar
que o vinho antecede o pão.
As outras regiões produtoras, como
Minas e Rio de Janeiro, mudaram de
ótica, de comportamento a partir da
modernização da cachaça, sem deixar
de alinhar-se ao folclore tradicional.
Na nossa Paraíba, até as menções são
raras, salvo na poesia popular. Aparece uma ou duas nas anotações de BeaurepaireRohan e não recordo de ter vis-

ta muita coisa nas edições da história
contemporânea.
No entanto a cachaça dispensa os
favores da história formal. Tem sobrevivido sem ela, salvo apanhas ao estilo
de Luiz da Câmara Cascudo, que lhe
dedicou rico verbete em seu Dicionário
do Folclore Brasileiro e um ensaio que ele
próprio chamou de Prelúdio da Cachaça, colhido através dos livros que pavimentaram a viagem de toda a sua vida,
Brasil a dentro e além-mar, resgatando a
inventiva e a graça do seu povo. Mário
Souto Maior deu-nos o Dicionário Folclórico da Cachaça, cuja riqueza tem a
virtude de se amparar na “cor local”.
Velha de 500 anos, foi mantida por
baixo do pano mesmo que o preconceito
se traísse no hálito de muita gente da elite. Na revolução pela república verdadeira de 1817, a aristocracia política que
a liderava trocou as taças do vinho europeu de seus banquetes pela cachaça destilada nos alambiques de Pernambuco e,
notadamente, da Paraíba. Num trabalho
que fiz para a associação dos produtores paraibanos foi preciso valer-me da
crônica de Rubem Braga que estranhava
não fosse a cachaça reconhecida e erigida em bebida nacional.
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Trânsito na calçada

Artigo

Dom Manoel Delson

arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador

Deus é o verdadeiro bem
O anseio humano em busca da felicidade frequentemente é cercado pela tentação
da posse, do dinheiro. O dinheiro em si não
é ruim, mas torna-se perigo quando o empregamos mal ou deixamos que ele assegure o sentido de nossas vidas: “Ninguém
pode servir a dois senhores; porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e
desprezará o outro. Vós não podeis servir a
Deus e ao dinheiro” (Lc 16,13). Para os cristãos, existe uma medida de relação com as
posses: o dinheiro não é o fim, mas um meio
que nos auxilia para também colocá-lo a serviço dos mais necessitados.
O excessivo apego aos bens é um tema
bastante combatido por Nosso Senhor em
Seu Evangelho. O discípulo de Jesus não se
conforma em ter uma vida orientada fundamentalmente para o acúmulo exagerados de riquezas. Muito embora, faz-se oportuno dizer que, não há pecado em ser rico
nesta terra. O fruto do trabalho honesto também é uma benção de Deus; o pecado existe quando enricamos ilicitamente, passando
por cima das necessidades dos mais pobres.
O Evangelho de Jesus faz preferência pelos
empobrecidos, mas nunca exclui o rico, colocando fora do horizonte da salvação. A proposta da moral social do Evangelho sempre
lançará fora um estilo que valoriza tão somente a sede do lucro a todo custo. A moral
do Evangelho de Cristo sempre inclui o irmão e suas reais necessidades.
Quando buscamos a Deus como nosso
verdadeiro bem, os pobres tornam-se nossos irmãos. Não podemos estar na sociedade como pessoas que usam os bens econômicos somente em próprio benefício, devemos
pensar também nas muitas necessidades
dos irmãos que estão à nossa volta. O Após-

“

O excessivo
apego aos
bens é um
tema bastante
combatido
por Nosso
Senhor em Seu
Evangelho
Dom Manoel Delson

tolo Paulo tem uma afirmação belíssima sobre a relação de Jesus com a verdadeira riqueza: “...sendo rico se fez pobre por vós, a
fim de vos enriquecer pela pobreza. “ (Cf. 2
Cor 8,9). Esta frase aparentemente contraditória nos ensina que Nosso Senhor não buscou enriquecer-nos com a sua riqueza, mas
com o seu desapego. Com o seu amor extremado que o levou a doar-Se inteiramente a
nós. Que o desejo desenfreado de ter muitas posses, tão reclamado em nossos tempos,
não encham nossos olhos de encantamento,
mas que a exemplo de Jesus, sejamos sóbrios
e sirvamos com alegria os nossos irmãos,
principalmente, os mais necessitados. Que
em tempos sombrios marcados pelo egoísmo, nunca nos falte o amor a Deus traduzido
no amor generoso aos nossos irmãos, principalmente, os mais pobres.
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Ensino da escola pública no IDEB

Paraíba tem a terceira
maior evolução do país
Estado ficou atrás de Sergipe e Rio de Janeiro e empatado com Bahia e Piauí
O ensino das escolas estaduais públicas da Paraíba voltou a apresentar evolução na
nota do IDEB do Ensino Médio. O Estado passou de 3,6
para 3,9. Foi a terceira maior
evolução do país, atrás somente de Sergipe (0,6) e Rio
de Janeiro (0,4) e empatado
com Bahia e Piauí, também
com 0,3.
“Isso tudo em um momento em que, por conta dos efeitos da pandemia de Covid 19,
doze estados, pioraram ou não
apresentaram evolução em
suas notas”, afirmou o secretário estadual de Educacão,
Cláudio Furtado.
No ranking dos estados, a
Paraíba subiu de 17º para 12º
lugar na classificação nacional. A nota do Estado ficou
acima da média do Nordeste
e da média nacional.

Foto: Marcos Russo
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A nota do estado ficou acima da média do Nordeste e da média nacional

Cine Enem

Projeto exibe filme e debate ciências da natureza
A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) e a Feira Literária de Campina Grande (Flic) realizam, na próxima
terça-feira (20), mais uma edição da temporada 2022 do
‘Cine Enem’. Às 14h, será exibido o curta paraibano ‘Era
uma vez na cidade atômica,
dirigido por Riccardo Migliore. Em seguida, haverá debate
com o professor Stanley (Ciências da Natureza).
A atividade é gratuita e
acontece no Cine Teatro São
José, em Campina Grande,
tendo como público-alvo estudantes do Ensino Médio.
Ao final de cada sessão, professores fazem uma contextualização da obra exibida
com matérias do Ensino Médio, trazendo assuntos da
atualidade. Depois de dois
anos no formato digital, o

projeto volta a receber o público com encontros presenciais, oferecendo aulas diferenciadas de preparação para
o Enem 2022.
Os encontros ocorrem
quinzenalmente, sempre às
terças-feiras. Temas mais frequentes nas provas do Enem
são revisados, a partir da leitura de filmes exibidos pouco
antes da aula. Os comentários
são feitos por uma equipe de
professores com experiência
em preparação para o Enem,
que este ano acontece em novembro.
Para a temporada 2022, a
organização do projeto fechou
parceria com a 3ª Regional
de Ensino, garantindo a ida
de alunos de diferentes escolas da rede pública do Estado,
sendo também de livre acesso
ao público em geral.

Professor convidado
Stanley Raposo é formado em Física Licenciatura
pela Universidade Federal
de Campina Grande (UFCG),
possui mestrado em Ensino de Física pelo Programa
de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências, pela Universidade de
São Paulo (USP). Desenvolve pesquisas relacionadas ao
Ensino de Ciências e desenhos animados e Alfabetização Científica. É professor
na rede privada de Campina Grande, atuando no Ensino Fundamental Anos Finais.
Sobre o filme
Em Pocinhos (PB), há
aproximadamente meio século, norte-americanos começaram a aparecer com
frequência, conduzindo pes-

quisas científicas no anonimato. A pequena cidade do
Semiárido paraibano, hoje,
tem um índice elevado de casos de câncer. Pesquisadores
brasileiros, nas décadas de 70
e 80 do século passado, realizaram pesquisas in loco, confirmando a presença de urânio no subsolo do município.
Neste documentário, os
moradores falam sobre a situação, sendo que alguns deles testemunharam o processo de extração de urânio e a
medição do mesmo com aparelhos científicos. Eles expressam as respectivas opiniões,
ou protestam contra o silêncio que, ainda hoje, nega para
a população local qualquer informação capaz de elucidar os
fatos e, acima de tudo, a eventual relação entre urânio e incidência de câncer.

cooperação técnica em aulas práticas

Empaer e Senar-PB firmam termo de parceria
Foto: Secom-PB

A Empresa Paraibana de
Pesquisa, Extensão Rural e
Regularização Fundiária
(Empaer), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e
da Pesca (Sedap), e o Serviço
Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar) na Paraíba, assinaram, na quinta-feira (15),
um Termo de Cooperação
Técnica que irá contribuir
para a realização de aulas
práticas com alunos dos cursos técnicos e superiores do
Senar nas estações experimentais.
A assinatura aconteceu
no auditório do Parque de
Exposição Henrique Vieira de Melo, em João Pessoa,
pelo presidente da Empaer,
Nivaldo Magalhães e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Mário Borba.
O presidente da Empaer,
Nivaldo Magalhães, destacou a importância da parceria e a disposição em contribuir com o Sistema Faepa/
Senar-PB, por meio do Termo

Sedap e Senar assinaram um Termo de Cooperação Técnica na última quinta-feira (15)

de Cooperação, que vai contribuir, significativamente,
com o fortalecimento e a expansão das atividades em favor do produtor rural.
O presidente do Sistema
Faepa/Senar-PB, Mário Borba, lembrou do potencial da
Paraíba no segmento agropecuário e a importância da

atuação das instituições de
maneira articulada. “Nós só
podemos construir o desenvolvimento se estivermos
juntos. Nós temos que pensar no produtor, no potencial
do Estado e na sua capacidade de geração de emprego e
renda. Por isso essa parceria é
importante”, afirmou Borba.

A iniciativa deverá atender, principalmente, os
alunos dos cursos da Faculdade CNA, e dos cursos
técnicos em Agronegócio,
Fruticultura e Zootecnia no
Senar, que poderão utilizar
as estruturas das estações
de pesquisa da Empaer em
todo o Estado.
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Ricco Farias

papiroeletronico@hotmail.com

Um debate a ser enfrentado:
por que candidato sem registro
pode ser votado na eleição?
Lei é para
ser cumprida,
quanto a isso
não há controvérsia. É
entendimento
pacífico. Mas
lei estabelecida pode, sim,
Foto: TSE
ser discutida,
questionada. Atenho-me à legislação eleitoral que
permite que candidato cujo registro foi indeferido por
um TRE possa ter o nome inserido na urna eletrônica
para ser votado. A regra está contida no artigo 16-A,
da Lei nº 9.504/97. E serve para todos. Candidato de /
esquerda, de direta e de centro. Rico ou pobre. E, nesse
particular, é democrática. Se existe a possibilidade de
o candidato conseguir, em instância superior, alterar
uma decisão regional, é justo que o faça. O problema
é que, se não modificar a decisão no TSE ou no STF,
os votos dados a ele serão considerados nulos. Penso
que a regra ideal seria: o procedimento de inserção
dos nomes na urna eletrônica só ocorreria após o esgotamento de todos os recursos referentes a candidaturas impugnadas. Assim, votos não seriam ‘desperdiçados’. O eleitor saberia que o candidato que escolheu
estaria, de fato, apto a disputar. Não seria melhor assim? Há quem enxergue um senão. A Justiça, em instância superior, teria calendário e recursos humanos
suficientes para julgar todos os recursos protocolados? Bem, temos aí, entre outras coisas, uma questão
estrutural. Mas esse debate precisa, em algum momento, ser enfrentado.

Guinada de 360 graus
Defensor da candidatura de Lula (PT) a presidente e de uma frente progressista para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL), o vereador
de João Pessoa, Júnio Leandro (PDT), fez um
movimento surpreendente, ao anunciar apoio à
candidatura a senador de Efraim Filho (União
Brasil), antipetista de carteirinha. E apoiador do
governo Bolsonaro.

Uma postura indulgente
Em entrevista passada, Júnio Leandro citou que
o seu partido – e ele próprio – “foi contra o golpe que tirou a ex-presidente Dilma sem crime
nenhum”. Porém, agora, declara voto em Efraim
Filho, que foi um dos maiores entusiastas do impeachment. Em 2016, Efraim justificou seu voto a
favor da cassação: “O remédio para um governo
irresponsável está previsto na Constituição e é
o impeachment”.

Mais divergência política
A adesão de Júnio Leandro a Efraim Filho alarga
ainda mais o abismo político que existe entre ele
e o irmão, Jackson Macedo, presidente estadual
do PT, que defende a candidatura de Ricardo
Coutinho (PT) a senador. Mas há que se registrar:
Jackson não apoiou, oficialmente, a candidatura
do irmão a vereador, em 2020.

Uma ‘guerra’
de versões

Eleição: API tem
convite do TRE

Após carreata em Santa Rita, com Nilvan Ferreira e Bruno Roberto,
candidatos a governador e a senador,
respectivamente, o PL
declarou que “apesar
da intensa e deplorável
onda de ataques e de
factoides criados pelos
adversários”, os dois
“seguem irmanados
em defesa do projeto”.
Ora, foram os próprios
integrantes da legenda que expuseram,
publicamente, a crise
instalada no partido.
Não os adversários.

Presidente da comissão de auditoria da
votação eletrônica do
TRE-PB, o juiz José Ferreira Júnior convidou a
Associação Paraibana
de Imprensa (API) para
ser uma das entidades fiscalizadoras das
etapas da auditoria
de funcionamento das
urnas eletrônicas. No
próximo dia 21, serão
divulgados procedimentos para a realização da auditoria. O
evento será transmitido no canal da Corte,
no YouTube.

Condenado no TCU, Dallagnol
ataca o STF: “Casa da mãe Joana”

Candidato a deputado federal, Deltan Dallagnol
(Podemos) desancou o STF, em vídeo de campanha. “[Essa casa] se tornou a casa da mãe Joana,
uma mãe para os corruptos”. No mês passado,
o TCU manteve condenação a Dallagnol por
despesas irregulares da Operação Lava Jato.
Ele terá que devolver R$ 2,5 milhões aos cofres
públicos. A condenação equivale a ato de improbidade, o que poderá deixá-lo inelegível.
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pornografia infantil

MPPB também investiga Dumont
Artista já responde a processo na Paraíba por suspeita de pedofilia, e Ministério Público pede depoimento
Fabio Grellet
Agência Estado

O ator José Dumont, 72, preso e autuado em flagrante na
quinta-feira, 15, acusado de armazenar fotos e vídeos de pornografia infantil, vai continuar
na cadeia. Na audiência de custódia realizada ontem, a Justiça
transformou a prisão em preventiva.
Depois da repercusão do
crime atribuído ao ator, o Ministério Público da Paraíba decidiu pedir à Polícia do Rio de
Janeiro que ouça o acusado
também a respeito de um pro-

cesso que tramita na Paraíba
desde 2009. Segundo denúncias, Dumont na época teria recebido crianças e praticado atos
libidinosos em um apartamento onde morava em Cabedelo.
Embora a denúncia já tenha
13 anos, a investigação, que tramita em sigilo, não avançou. As
tentativas de ouvir o ator foram frustradas. Após sua prisão no Rio, essa providência
deve ser tentada novamente.
Em 2009, Dumont morava ou passava temporadas em
um apartamento em Cabedelo, município da Região Metropolitana de João Pessoa. Uma

Ator alegou “estudo”
para personagem
José Dumont, cujo trabalho mais recente como ator
foi em Nos Tempos do Imperador, da TV Globo, estava
escalado para Todas as Flores, a ser exibida pelo Globoplay. O contrato de trabalho,
porém, foi rescindido pela
Globo após a prisão.
O artistas foi preso na
última quinta-feira, a partir de investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do RJ em
torno da denúncia de que
ele havia mantido relações
sexuais com um adolescente de 12 anos. Em troca, teria dado dinheiro ao
garoto. Uma transferência
bancária feita por Dumont
para a suposta vítima embasou a ordem judicial de
busca e apreensão, que foi
cumprida por policiais da
DCAV no apartamento de
Dumont, no Catete (Zona
Sul do Rio).
Na ocasião, foram encontrados e apreendidos no celular e em um computador
do ator 240 arquivos. Eram
fotos e vídeos, com cenas de
crianças e adolescentes nus
ou durante relações sexuais.
Essa descoberta levou à prisão em flagrante.
À Polícia, o ator afirmou
que reuniu esse material
para um estudo de preparação profissional. Disse que
ia interpretar um papel que
teria relação com o assunto.

Mas peritos afirmam que
parte das imagens pode ter
sido produzida pela própria
câmera do celular. Essa suspeita ainda será investigada.
Ao registrar a prisão, o
delegado estipulou fiança de
R$ 40 mil para a libertação
de Dumont. O ator não fez
o pagamento, por isso ficou
preso. Ontem, na audiência
de custódia, na Central de
Audiências de Custódia de
Benfica, o juiz Antonio Luiz
da Fonsêca Lucchese determinou a conversão do flagrante em preventiva.
“Neste prisma, tudo indica que o restabelecimento da liberdade do custodiado gera ofensa à ordem
pública. Apontar que inexiste dolo é questão não manifesta, sendo certo que não se
pode ignorar que, embora a
defesa tenha afirmado que
ele não teria tido a vontade
de armazenar os arquivos e
que realizaria um trabalho
envolvendo o assunto, certo
é que não se pode desconsiderar que o relatório da SEPOL indica ‘a possibilidade
de ter sido produzida pela
câmera do trabalho apreendido’”, afirma. “Entendo ser
o caso de converter a prisão
em flagrante em prisão preventiva do indiciado, uma
vez que se fazem presentes
os requisitos estampados no
art. 312 do Código de Processo Penal.”

vizinha, moradora de andar
mais alto e com vista para o
apartamento do ator, afirmou
ao Ministério Público Federal
que via Dumont receber crianças e adolescentes e praticar
sexo ou atos libidinosos com
eles. A denunciante, porém,
não apresentou fotos, vídeos
nem qualquer outra prova documental, nem indicou quem
eram as supostas vítimas.
A denúncia foi encaminhada à Polícia Civil, para investigações. Chamada a depor, a
mulher confirmou as acusações, novamente sem apresentar provas documentais. Outra
vizinha de Dumont também
prestou depoimento e confirmou a denúncia, igualmente
sem apresentar provas.
Um porteiro do prédio foi
ouvido. Confirmou que o ator
recebia crianças e adolescentes com frequência. Disse,
porém, não ter considerado
estranho porque, segundo
o ator teria lhe dito, os visitantes eram parentes dele. O
porteiro afirmou nunca ter
flagrado nenhuma conduta
suspeita do ator, no sentido
de se aproveitar sexualmente dos visitantes.
Mesmo sem conseguir localizar as vítimas nem ouvir
o ator acusado, a Polícia Civil
paraibana concluiu o inquérito e o encaminhou à Justiça, à qual cabia acionar o Ministério Público. O processo
foi distribuído à 1a Vara Mista
de Cabedelo em 28 de agosto
de 2013. Já teve quase 150 movimentações, mas nunca houve denúncia, porque o MP-PB
considerou a investigação incompleta.
Até hoje nenhuma vítima
foi localizada. As autoridades
conhecem apenas o apelido
de uma delas. O ator tampouco foi ouvido. Quando procurado, por carta precatória, em
São Paulo e no Rio, não foi encontrado.
O MP-PB solicitou à polícia que repita a tentativa de
ouvi-lo, para dar andamento à investigação. Sobre essa
denúncia na Paraíba, a reportagem tentou ouvir por telefone o atual advogado de Dumont, Arthur Fischer. Não foi
atendida.
Leia mais na página 12

‘Monkeypox’

em mamanguape

Estado registra
mais seis novos
casos suspeitos

Promotoria ajuíza ação
por contratações ilegais

Nalim Tavares

Especial para A União

A Paraíba registrou, ontem, seis novos casos suspeitos de Monkeypox, conhecida
como varíola dos macacos.
Ao todo, são 99 casos sob investigação, segundo dados da
Secretaria de Estado da Saúde (SES-PB). Até o momento,
são 17 casos confirmados, um
provável e 110 descartados no
Estado.
Segundo o relatório, João
Pessoa é a cidade que concentra o maior número de
casos, com 13 confirmados e
um provável. Até o momento,
João Pessoa descartou 63 casos e possui 55 sob investigação. Cabedelo aparece como
o segundo município com
maior número de casos.

A Promotoria de Justiça de Mamanguape ajuizou
uma ação civil pública de
obrigação de fazer contra o
Município de Mamanguape,
em razão das inúmeras contratações por excepcional interesse público firmadas pelo
Fundo Municipal de Saúde
(FMS), nos dois últimos anos
(2021 e 2022), em desacordo
com a Constituição Federal.
A Aç ão 0 8 02918 67.2022.8.15.0231 foi ajuizada pela promotora de Justiça Carmem Perazzo, que
atua na defesa do patrimônio público, e tramita na 3ª
Vara Mista da comarca de
Mamanguape. Ela é um desdobramento do Inquérito Civil Público 001.2021.031416,
instaurado na Promotoria de
Justiça para apurar denún-

cia advinda da Ouvidoria do
Ministério Público da Paraíba (MPPB), sobre irregularidades na contratação por excepcional interesse público
realizada pelo FMS de Mamanguape, em 2021.
Segundo os autos, em janeiro de 2021, o FMS possuía
315 contratados por excepcional interesse público. Em dezembro do mesmo ano, esse
número aumentou para 394.
Em janeiro deste ano, o órgão
tinha 388 contratados por excepcional interesse público,
o que representava 58,08%
dos servidores em atuação na
saúde do Município. Em junho, a quantidade de contratados passou para 396, sendo
59,02% de todos os servidores em atuação na saúde do
Município.

Foto: Marcos Russo

A APL contou com a posse da nova diretoria e a edição especial da “Rota das Letras”

academia de letras

Empossada diretoria da APL para
mais um biênio à frente da entidade
Beatriz de Alcântara

alcantarabtriz@gmail.com

A nova diretoria da Academia Paraibana de Letras
(APL), presidida por Ramalho Leite, tomou posse
na noite de ontem, em uma
solenidade na sede da entidade, no Centro de João
Pessoa. O presidente foi reconduzido a mais um biênio depois de ter sido eleito de forma unânime. Na
ocasião também foram empossados os membros do
Conselho Fiscal e da Comissão Eleitoral, além de
Sales Gaudêncio (vice-presidente), Helder Moura (administrativo), Rui Leitão
(financeiro) e Milton Marques Júnior (Documentação e Comunicação).
“É uma posse muito
simples, mas de muita responsabilidade, porque eu
estou substituindo Ângela Bezerra de Castro, que
é uma das maiores agentes culturais, e eu fui eleito
por consenso, de modo que
a minha responsabilidade
aumentou e eu tenho que
corresponder a ela”, afirmou Ramalho ao Jornal A
União.
Em relação às expectativas para o biênio 2022/2023,
Leite é enfático ao destacar
que pretende dar continuidade ao trabalho que já está
em andamento. “Nós vamos continuar esse trabalho, inclusive os convênios
que nós temos com a Secretaria de Estado da Educação, para colocar a Academia nas escolas, perante os
estudantes, perante a juventude, para incentivar a leitura e divulgar os autores
paraibanos”, completou o
presidente da APL.
Integrando também o
novo time da Casa das Letras, Rui Leitão, que assume
o cargo de diretor econômico, financeiro e patrimonial,
destaca que a expectativa é
de que haja continuidade
do trabalho, pois foi desenvolvido um esforço no sentido de “fazer com que essa
casa de cultura, a mais importante do estado, possa
dialogar com as novas gerações”, disse. “Eu acho muito interessante que a Aca-

demia esteja abrindo esse
espaço para que a sociedade se harmonize com o trabalho que desenvolvemos,
acho que a Academia tem
também essa função pedagógica de atuar como estimuladora da produção e
da promoção da cultura”,
finalizou.
Rota das Letras
A Academia Paraibana de Letras também foi
a grande homenageada da
edição especial da “Rota
das Letras”, evento promovido pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), em celebração “aos
80 anos da APL”, de acordo
com a divulgação do even-

“

É uma posse
muito simples,
mas de muita
responsabilidade,
porque eu estou
substituindo
Ângela Bezerra
de Castro
Ramalho Leite

to. Como parte da programação de ontem, que encerrou a edição, houve
homenagem ao poeta Sérgio de Castro Pinto e uma
mesa de lançamento do livro “Além do Ipiranga: a
Extraordinária Vida de Pedro Américo e suas Incríveis Facetas”, de Thélio Farias, com participação de
Naná Garcez, diretora presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, e
Alexandre Macedo, editor e
gerente da Editora A União,
que integra a EPC.
Marcus Alves, diretor
executivo da Funjope, explicou que o “Rota das Le-

tras” é um projeto criado no
ano passado, em João Pessoa, para estimular a leitura e o livro, de maneira geral, na capital paraibana. “A
gente trouxe aqui essa semana para a Academia Paraibana de Letras em função dos 80 anos da APL.
Tivemos contação de história, homenagem ao poeta
Sérgio Castro Pinto, saraus
literários, lançamento coletivo de livros, entre outros,
pois esse é o papel da Rota
das Letras”, ressaltou.
O lançamento de “Além
do Ipiranga” foi marcado
por uma apresentação de
Thélio Farias sobre o próprio livro, que destaca Pedro Américo para além do
pintor conhecido pelo quadro do Grito do Ipiranga.
Segundo Thélio, o multiprofissional pode ser considerado como o maior paraibano de todos os tempos,
sendo o primeiro popstar
da História, por ter agradado o público, a crítica e os
intelectuais de sua época.
A diretora presidente
da EPC, a jornalista Naná
Garcez, enfatizou que o trabalho da Editora A União
com lançamentos que fortalecem a cultura local,
bem como o papel dos outros veículos que integram
a empresa, representam o
compromisso com a missão da EPC em “promover
e estimular a cultura paraibana, seja através de festivais de música, seja através
das publicações da editora,
seja em colunas diárias do
jornal, no Correio das Artes, e em várias manifestações que existem e que estamos presentes”, afirmou.
Para a editora, particularmente, que assina a edição de “Além do Ipiranga”
juntamente com a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), o momento foi muito especial, pois
fortalece o selo da Editora A União, de acordo com
Alexandre Macedo, editor e gerente da editora.
Ele completa resgatando a
participação da editora ao
longo da “Rota das Letras”,
nessa parceria tanto com a
Funjope, quanto com a própria APL.
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saúde

Paraíba realiza Dia D de vacinação
Ação de imunização contra a poliomielite e outras doenças busca aumentar as taxas de cobertura vacinal
A Paraíba realiza hoje
o Dia D de mobilização da
Campanha Nacional de
Multivacinação e Poliomielite. A Secretaria de Estado da Saúde informou que
a ação prevê atualizar a caderneta de vacinação da
criança e do adolescente
menor de 15 anos de idade,
além de promover a vacinação indiscriminada contra
a pólio para crianças de um
a menores de cinco anos. A
campanha faz parte do projeto Vacina Mais Paraíba e a
abertura oficial será em Santa Rita, na Praça da Criança,
em Tibiri II, às 9h30.
A secretária de Estado da
Saúde, Renata Nóbrega, convoca a todos os pais e responsáveis para que levem
suas crianças e adolescentes aos mais de mil postos
de vacinação espalhados em
todos os 223 municípios. “A
ação foi pactuada com todos
os secretários municipais de
saúde no intuito de facilitar
o acesso aos locais de vacinação para todos os pais que
não têm disponibilidade durante a semana”, explicou a
secretária.
De acordo com Renata
Nóbrega, atualmente, a Paraíba está em segundo lugar no país com cobertura
de 66,02%. Porém, ela frisou
que o número ainda está
abaixo da meta de 95%.
Em toda a Paraíba, o objetivo é vacinar contra a
poliomielite 227.851 crianças. Porém, até essa semana
pouco mais de 150 mil haviam recebido a vacina. Isso
significa que mais de 77 mil
crianças não haviam recebido o imunizante.
Segundo informações do
Ministério da Saúde, Alagoas é o estado brasileiro
que ocupa o primeiro lugar
na vacinação contra a pólio, com 66,29%. A Paraíba
aparece na sequência, com
66,02%
A técnica do Núcleo de
Imunizações da SES, Milena Vitorino, comentou que
a expectativa de melhoria
nas coberturas não é apenas referente à poliomielite, mas para todas as vacinas do calendário nacional
de imunizações. Milena Vitorino declarou que “todo o
estado encontra-se abastecido com as vacinas inclusas
no calendário do Ministério
da Saúde”.
Milena Vitorino completou que os responsáveis pelas crianças devem procurar os locais de vacinação,
porém, as equipes de saúde
dos municípios estão realizando busca ativa.
Durante a Campanha e
no Dia D de Mobilização do
projeto Vacina Mais Paraíba serão ofertados mais de
19 imunobiológicos (BCG,
hepatite B, penta, pólio inativada, pólio oral, rotavírus, Pneumo 10, Meningo
C, Febre amarela, tríplice
viral (sarampo, caxumba
e rubéola), tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola
e varicela), DTP, hepatite A,
varicela, difteria e tétano
adulto (dT), meningocócica
ACWY, HPV quadrivalente,
dTpa, influenza (esta oferta-

Foto: Secom-JP
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São mais de
mil postos
de vacinação
funcionando
para garantir
o acesso aos
imunizantes
a toda
população

“

Meta da SES é vacinar 95% das crianças da Paraíba contra a poliomielite, totalizando 227.851; cobertura atual está em pouco mais de 66%

Capital atingiu apenas 33,57% de cobertura

A ação foi
pactuada com
os secretários
municipais
de saúde para
facilitar o acesso
aos locais de
vacinação para
todos os pais
que não têm
disponibilidade
durante a semana
Renata Nóbrega

da durante campanha anual), pneumocócica 23-valente (Pneumo 23) e Covid-19).
Dos 223 municípios paraibanos, os que alcançaram
melhores índices de vacinação contra a pólio são: São
José de Princesa (126,07%),
São João do Cariri (115,20%),
Serra Grande (113,11%), Santo André (110,81%) e Areia
de Baraúnas (108,33%). Já
os municípios com menores índices são: Mamanguape (34,76%); João Pessoa
(36,83%), Campina Grande
(38,01%), Cabedelo (40,33%)
e Casserengue (43,41%).
Cinco municípios paraibanos escolheram outras
datas para o Dia D de mobilização da Campanha
Nacional de Multivacinação e Poliomielite. As cidades de Pedro Régis, Mataraca e Marcação realizaram a
ação ontem. Já Alhandra realizará o Dia D na próxima
quarta-feira, dia 21, e Capim, programou o esforço
concentrado para a segunda-feira, 26 de setembro.

Em João Pessoa, apenas
33,57% das crianças entre
um ano a menores de cinco
anos tomaram as doses do
imunizante que previne contra a pólio. A meta é imunizar aproximadamente 42 mil
crianças.
Hoje, os pais e responsáveis têm mais uma oportunidade para atualizarem a
carteira de vacinação deste
público. A Prefeitura de João
Pessoa participa de mais uma
ação preventiva contra a paralisia infantil e de multivacinação.
O ‘Dia D oferta os imunizantes em diversas salas de
vacinas que funcionam nas
unidades de saúde da família (USF), no Centro Municipal de Imunização (CMI),
nas policlínicas municipais
(com exceção da Policlínica
de Mangabeira) e no Mangabeira Shopping. Os postos es-

tarão abertos das 8h às 16h.
Neste ‘Dia D’ de mobilização, todas as vacinas que
compõem o calendário de rotina do Programa Nacional
de Imunização (PNI) estarão
disponíveis. Para participar
da campanha, basta comparecer a um dos pontos de vacinação portando documento de identidade com foto,
cartão do SUS e cartão de
vacinação. A vacina da Pólio é direcionada para crianças menores de cinco anos
de idade e a multivacinação
para crianças e adolescentes
menores de 15 anos de idade.
“É muito importante que
os pais ou responsáveis levem seus filhos e não deixem
de levar também o cartão de
vacinação para avaliação”,
lembrou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura.
Ele completou: “Estamos

O objetivo é vacinar
em João Pessoa 42 mil
crianças entre um a
menores de cinco anos
contra a poliomielite

tem nos preocupado significativamente”.
Além da vacinação para
crianças e adolescentes, a Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) também estará ofertando, nos mesmos pontos,
as vacinas contra a Covid-19
e a Influenza para crianças e
adultos sem necessidade de
agendamento.

num momento importante
de alerta para prevenção contra doenças, principalmente a
que causa a paralisia infantil.
Muitas décadas, a Pólio deixou de ser um problema graças à ciência e a vacinação
massiva. Infelizmente, temos
observado os índices atuais
de vacinação baixos, o que

Esquema vacinal
No Sistema Único de Saúde (SUS), a vacinação segue o
seguinte esquema: A imunização contra a poliomielite deve
ser iniciada a partir dos dois
meses de vida, com mais duas
doses aos quatro e seis meses,
além dos reforços entre 15 meses e aos quatro anos de idade.
Na rede pública, as doses de
reforço, a partir de um ano de
idade, são realizadas com a Vacina Oral Poliomielite (VOP),
que é a “vacina da gotinha’”.

Meta

Mais de 40 postos funcionarão em Campina
A Secretaria de Saúde de
Campina Grande realiza hoje,
mais um dia D da campanha
de multivacinação para crianças e adolescentes e da imunização da poliomielite para
crianças de um a quatro anos
de idade. Serão abertos mais
de 40 pontos de vacinação, nos
turnos manhã e tarde. Paralelamente, também serão ofertadas vacinas da Covid-19 e da
Influenza.
Na campanha de multivacinação, todas as vacinas de rotina são aplicadas para crianças de seis meses a menores
de sete anos e crianças e adolescentes de sete a 14 anos de
idade.
As vacinas de rotina são
hepatites, pentavalente, eotavírus, pneumocócica, meningocócica, tríplice viral, tetra Viral,
DTP e dTpa, varicela, HPV, febre amarela, difteria e tétano.

Poliomielite
A campanha da poliomielite tem o objetivo de atualizar
o esquema vacinal de crianças
que estão com doses em atraso e reforçar a proteção das
crianças que já estão com esquema vacinal concluído. O
objetivo é ampliar a cobertura
e garantir proteção, uma vez
que casos de poliomielite têm
ressurgido em todo o mundo
e já há decreto de emergência
por surto da doença nos Estados Unidos.
O esquema vacinal da pólio é dividido entre Vacina Inativada da Poliomielite (VIP) e
Vacinal Oral da Poliomielite
(VOP). A VIP, que é a injeção,
deve ser aplicada em três doses em crianças até menores de
um ano de idade, geralmente
aos dois, quatro e seis meses de
vida. A VOP é a gotinha aplicada como reforço em duas do-

n
Autoridades
de saúde estão
preocupados
que o vírus
da pólio seja
reintroduzido
no Brasil, pois
a doença está
ressurgindo
em todo o
mundo

ses, com um ano de vida e aos
quatro anos de idade.
Se a criança tiver até um
ano de idade e não tiver as
três doses de VIP, o esquema
é atualizado com intervalo de
mínimo de 60 dias entre cada
dose. Se a criança tem de um a

quatro anos de idade e já recebeu as três doses de VIP, ela recebe uma dose de VOP indiscriminadamente.
Ou seja, independentemente de estar no tempo adequado de receber os reforços
de VOP ou não, as crianças de
um a quatro anos, devem receber mais uma dose, a dose
D da campanha, como forma
de reforço adicional. Inclusive, aquelas de quatro anos
que já receberam as duas doses de VOP também recebem
mais uma e se tiver mais de
um ano de idade e já tiver recebido a dose de reforço dos
12 meses, mesmo sem ter chegado ainda aos quatro anos
de idade, recebe uma nova
dose de reforço indiscriminada. Aos completar quatro
anos, receberá a dose de reforço do calendário vacinal
normal novamente.
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Dia do comerciário

Lojas fecharão na segunda-feira
Feriado atingirá funcionamento de shoppings centers; bancos e repartições públicas abrem normalmente
Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

Na próxima segunda-feira é comemorado o Dia do
Comerciário em João Pessoa
e Região Metropolitana. Por
isso, os supermercados, lojas
e shoppings centers estarão
fechados. O feriado, que é comemorado sempre na terceira segunda-feira do mês de
setembro, é exclusivo do comércio e, por isso, não afeta
bancos, repartições públicas,
bares e restaurantes, mesmo
os que funcionam dentro dos
shoppings.
Existem três datas que o
comércio é proibido de funcionar: Dia da Confraternização Universal, celebrado
no 1º de janeiro; Dia de Natal, comemorado em 25 de
dezembro; e Dia do Comerciário. Este acordo consta na
Convenção Coletiva do Trabalho da categoria. De acordo com o presidente da Câmara dos Lojistas de João
Pessoa, Nivaldo Vilar, o comerciante que desobedecer a
orientação está sujeito a multa se for autuado pelo Ministério do Trabalho.
Para o presidente da Fecomércio da Paraíba, Marconi Medeiros, o Dia do Trabalhador do Comércio é uma
grande conquista e uma forma de reconhecimento, que
compõem o setor que possui a maior parcela do PIB
brasileiro.
“Esta data comemorativa
é fundamental para valorizar os trabalhadores do comércio, pois o setor é marcado por diversos desafios, mas
se reinventa constantemente.

“

Foto: Evandro Pereira

Esta data
comemorativa
é fundamental
para
valorizar os
trabalhadores
do comércio

n
Semob-JP
informou
que a frota
de ônibus de
João Pessoa
será reduzida
na segundafeira devido
ao Dia do
Comerciário

Marconi Medeiros

É graças aos notáveis esforços de trabalhadores(as), junto aos empresários do comércio, que o Brasil continua se
desenvolvendo economicamente”, parabenizou.
O presidente da Associação de Supermercados da Paraíba, Damião Evangelista,
informou que os supermercados de João Pessoa e Região Metropolitana, Campina Grande e Brejo Paraibano
estarão fechados no feriado
do comerciário.

Frota reduzida

Por ocasião do Dia do Comerciário, nesta segundafeira (19), a Superintendência Executiva de Mobilidade
Urbana de João Pessoa (Semob-JP) autorizou as empresas concessionárias do transporte coletivo urbano de João
Pessoa a operarem com quadros e horários de sábados,
com 229 veículos realizando
1.532 viagens. O órgão justificou a redução da frota alegando redução na demanda
de passageiros neste dia.

Fechamento do comércio na Região Metropolitana de João Pessoa está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho

Festa do Trabalhador no Busto de Tamandaré
Como opção de lazer
neste feriado, o Serviço Social do Comércio (Sesc) realiza a Festa do Dia do Trabalhador Comerciário. A
novidade deste ano é que serão dois dias de comemoração, que acontece amanhã, a
partir das 16h, no Busto de
Tamandaré, gratuito para

toda a sociedade; e na segunda-feira, 19, a partir das
9h na unidade do Sesc Gravatá, no Valentina de Figueiredo.
No Busto de Tamandaré, o evento traz ao palco o
cantor Ramon Schnayder
e a banda Cheiro de Pagode. A partir das 16h, o pú-

Sesc Gravatá

No Dia do Comerciário,
segunda-feira,
haverá programação
no Sesc Gravatá

blico aproveitará, além dos
shows, ações de saúde e lazer, atividades recreativas
para a criançada, serviços
de quick massage (massagem
rápida) e massagem desportiva. Além de orientações e
degustações na área de gastronomia oferecidos pelo
Senac.

piso dos enfermeiros

Categoria fará mobilização na próxima quarta-feira, na capital
Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Na próxima quarta-feira,
21, todos os postos de saúde
de atenção primária da Paraíba, como postos de saúde da família e centros de
apoio psicossocial, devem fechar as portas segundo declarou a presidente do Sindicato dos Enfermeiros no
Estado da Paraíba (Sindep),
Milca Rêgo. A categoria aderiu a uma mobilização nacional em protesto ao baixo piso
salarial e precárias condições
de trabalho, protestando, inclusive, contra a votação dos
ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que manteve a suspensão do piso da
categoria estipulado em R$
4.750 para os enfermeiros, de
70% desse valor para os técnicos e de 50% do montante
para os auxiliares de enfermagem e parteiras conforme
a Lei 14.434/2022.
A proposta do piso salarial foi sancionada pelo Governo Federal e está prevista na Lei 14.434/2022. Mas
os valores foram rejeitados
pelos hospitais e estabelecimentos em saúde que levaram a discussão à Justiça. “Quarta-feira é o Dia de
Luta nacional em defesa da
Lei 14.434/2022. Basta de salários baixos, de péssimas

Alcance
Paralisação de
24 horas atingirá
postos de saúde
da família e
centros de apoio
psicossocial

condições de trabalho, porque o profissional precisa se
desdobrar em dois ou três
empregos para dar qualidade de vida à família, mas ele
mesmo não tem qualidade de
vida”, afirmou Milca.
A orientação do Sindep
é para que, no dia 21, todas
as unidades de saúde que
ofereçam serviços de atenção primária à saúde – Policlínicas, PSFs e Caps, parem
100% a atividade durante 24
horas em todo o Estado. As
pessoas que neste dia precisarem de atendimento, devem procurar os hospitais e
Upas, mas mesmo nesses locais a orientação do sindicato é para que só seja recebido paciente em situação de

urgência e emergência, porque 50% dos profissionais da
área de enfermagem devem
parar as atividades.
Segundo ela, o salário
atual do enfermeiro com curso superior na Paraíba é entre R$ 1.500 e R$ 1.800, o do
técnico de enfermagem varia
de R$ 1.200 a R$ 1.300 e o auxiliar e parteiros recebe cerca
de um salário mínimo. Milca Rêgo frisou que a melhoria do valor do piso salarial
é uma luta de 30 anos.
Na Paraíba, existem cerca
de 48 mil profissionais, entre
enfermeiros com curso superior, auxiliares e técnicos de
enfermagem. “A gente pede
que todos os profissionais
adiram ao movimento e que
a população também apoie
as nossas reivindicações”.
A presidente do Sindep,
Milca Rêgo, frisou que na
quarta-feira a categoria deverá se concentrar em frente
ao Tribunal de Justiça da Paraíba, na Praça João Pessoa,
na capital paraibana. A ideia
é de que os profissionais fiquem acampados durante 24
horas no local. Mas, essa programação pode sofrer mudança até lá, porque outro
lugar está sendo analisado.
Além de um local para concentração da categoria, haverá ainda pit stop nas principais
vias de João Pessoa, como a
avenida Epitácio Pessoa.

Enfermeira da Maternidade Frei
Damião recebe prêmio nacional
A enfermeira Maria de
Lourdes, da equipe da Maternidade Frei Damião, foi
agraciada com o Prêmio
Anna Nery. A solenidade de entrega da comenda
aconteceu durante a realização do 24º Congresso
Brasileiro dos Conselhos
de Enfermagem (CBCENF),
realizado esta semana no
Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.
“É uma alegria muito
grande para nós enquanto
profissionais da enfermagem vê uma colega de profissão sendo homenageada e reconhecida pelo seu
trabalho. Parabéns a essas
profissionais que representam tão bem sua categoria e
também nossa Frei Damião,
me orgulho de vocês”, disse a diretora-geral da Maternidade Frei Damião, Selda Gomes.
A enfermeira Maria de
Lourdes frisou: “Para mim,
foi muito gratificante receber esse prêmio, pois eu
não esperava, até porque tinha muita gente escrita. Foi
uma surpresa muito grande e eu estou muito honrada em poder representar

Foto: Acervo pessoal

Maria de Lourdes (à direita)
após ser premiada em Fortaleza

enfermagem da Paraíba.
Estou muito feliz por este
reconhecimento e quero
deixar aqui o meu agradecimento de coração à Maternidade Frei Damião, na
pessoa da diretora-geral
Selda e da diretora administrativa Rosângela Guimarães".
Letícia Pamella de Araújo Silva, chefe do Núcleo
de Enfermagem, explicou
que o Prêmio Anna Nery é
a honraria máxima concedida pelo Sistema Cofen/

Conselhos Regionais a profissionais que tenham se
destacado e contribuído de
forma relevante para o desenvolvimento da enfermagem brasileira.
“Maria de Lourdes, enfermeira com 68 anos e 44
anos de profissão, atuou
de forma direta e ativa durante toda vigência da pandemia do Covid-19 e segue
desempenhando suas atividades na Maternidade Frei
Damião com muito vigor e
empenho, sendo um exemplo de amor a profissão
para todos os profissionais
e comprometimento com
a assistência humanitária.
É uma felicidade imensurável poder ver o reconhecimento do trabalho dessa
guerreira e da Maternidade
Frei Damião representando
a Enfermagem Paraibana”,
comentou Letícia Pamella.
Sobre o evento
O tema deste ano do 24º
Congresso Brasileiro dos
Conselhos de Enfermagem
(CBCENF) foi “Valorização
e Reconhecimento da Enfermagem: Política, Inovação e Autonomia”.

Paraíba
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ação rápida

PM evita ataque a posto de gasolina
Um grupo que estava em
um veículo, não identificado,
de cor escura, está sendo apontado e procurado pela polícia
como suspeito de tentar furtar um cofre instalado em um
posto de combustíveis na cidade de Lagoa de Roca, Região
Metropolitana de Campina
Grande. A intervenção rápida da Polícia Militar evitou a
ação dos assaltantes.
O caso aconteceu na madrugada de ontem. Policiais
de uma guarnição da Força
Tática da Polícia Militar realizavam rondas naquela cidade do Agreste do estado,
quando escutaram um forte
estampido vindo do posto de
combustível.

Ágil
Os policiais flagraram
o momento em que
o grupo se preparava
para invadir o posto
de combustível para
retirar o cofre onde é
guardado o dinheiro
arrecadado

Imediatamente os policiais se dirigiram ao local e
foram recebidos por disparos de arma de fogo e, em ato
contínuo, revidaram. Na troca de tiros o grupo conseguiu
fugir no veículo. Outras guarnições da PM iniciaram diligências na tentativa de localizar os assaltantes, mas não
lograram êxito.
De acordo com os policiais,
os criminosos tentavam arrombar a estrutura do escritório do posto para violar o cofre. O grupo fugiu deixando
no local alguns materiais usados para arrombar o cofre, inclusive dinamite. O material
apreendido foi apresentado
na Delegacia de Polícia local.

Foto: PMPB

Policiais trocaram tiros com os suspeitos, que fugiram em um veículo, deixando dinamites e outros materiais

Entre os materiais apreendidos no local, estavam produtos usados para explosão

em família

em joão pessoa

Irmãos discutem e um deles
acaba atingido por golpes de faca

Juíza manda liberar pizzaiolo
suspeito de matar policial penal

A polícia ainda não localizou o homem identificado
por Francisco da Silva Rodrigues, suspeito de ter esfaqueado o próprio irmão,
Manoel da Silva Rodrigues
(vítima), de 25 anos, que se encontra internado no Complexo
Hospitalar Regional de Patos.
O caso está sendo acompanhado pelo delegado de Homicídios e Entorpecentes de Patos,
Edson Pedroza.
De acordo com o delegado,
por volta das 20h de quintafeira (15), os irmãos estavam
bebendo quando em determi-

nado momento começaram a
discutir, por motivo ainda ignorado pela polícia, pois a família dos irmãos disse apenas
que eles sempre bebem juntos.
Para o delegado, a família não teceu comentários sobre o ocorrido para preservar
o que está foragido. “Vamos
aguardar o que está hospitalizado para informar a motivação da agressão”, explicou
Edson Pedroza.
A tiros
Na cidade de Riacho dos
Cavalos, Sertão do estado, o

adolescente identificado por
Kauan Dantas Suares, 17
anos. O crime aconteceu na
rua do Alto, foi assassinado
quinta-feira (15).
A polícia tomou conhecimento que o jovem estava
no interior de uma residência
quando os criminosos chegaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele
que morreu no local. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso
foi comunicado à Polícia Civil.
O corpo foi removido para o
Numol de Patos.

n
O crime
aconteceu no
dia 4 deste
mês, no
condomínio
onde os dois
moravam
O pizzaiolo João Rodrigues Mouzinho Júnior, de 35
anos, já está em liberdade. Ele
foi solto na manhã de ontem
por determinação da juíza
Foto: Acadepol

venda irregular

do 1o Tribunal do Júri de João
Pessoa, Francilucy Rejane.
Ele foi preso em flagrante no dia 4 deste mês como
principal suspeito do assassinato do policial penal João
Gustavo Albuquerque Filho,
de 40 anos.
O crime ocorreu em um
condomínio, em João Pessoa, onde vítima e acusado
residiam. Para determinar a
liberdade de Mouzinho Júnior, a magistrada acolheu
a tese da defesa do pizzaiolo
ao argumentar que não havia necessidade da manuten-

ção da prisão, alegando legítima defesa.
Consta do inquérito policial que o crime aconteceu
após discussão entre o pizzaiolo e o policial penal teriam no condomínio, no Colinas do Sul, na Zona Sul de
João Pessoa.
João Gustavo sofreu oito
golpes e após o crime o suspeito teria se afastado do local, conduzindo a faca, no entanto, aguardando a chegada
da polícia. Na delegacia, ele
foi autuado em flagrante, mas
alegou legítima defesa.

Itaporanga

Rastreador possibilita a
localização de celulares

Homens são presos com
arma de fogo e drogas

O rastreador de um celular foi de fundamental importância para agentes da
Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (Roubos e
Furtos) de Campina Grande localizar um homem
que comercializava celulares roubados, no centro da
cidade. Foram apreendidos
35 aparelhos celulares e quatro computadores portáteis
(notebook), todos sem notas fiscais.
O homem foi localizado
com os produtos expostos à
venda, nas proximidades do
antigo Cine Capitólio. Ele
trabalha como camelô.
De acordo com investigadores da DCCPAT de Campina Grande, o suspeito foi lo-

A Polícia Civil, por
meio do Grupo Tático Especial (GTE), prendeu
dois homens com drogas
e arma de fogo nessa quinta-feira (15) na cidade de
Itaporanga. Ambos foram
autuados em flagrante por
tráfico de droga e porte
ilegal de arma.
Contra a dupla, que reside em João Pessoa, segundo informações do
delegado Antônio Netto, havia um mandado de
prisão. Eles foram localizados no conjunto Chagas Soares, naquela cidade do Sertão paraibano e
já se encontram na Cadeia
Pública do município.
O delegado disse que

calizado por uma das vítimas
que conseguir rastrear um
dos aparelhos roubados. O
homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para
a delegacia onde está sendo
autuado em flagrante.
A polícia está solicitando
a presença de pessoas que
teve celulares roubados ou
furtados, recentemente, em
Campina Grande para reaver o aparelho, caso esteja no
lote apreendido.
Após a apreensão de ontem os policiais deverão realizar uma fiscalização junto
aos ambulantes que negociam produtos sem o documento fiscal nas ruas e
feiras livres de Campina
Grande e região.
Foto: PCPB

Dezenas de equipamentos furtados estavam expostos à venda

Palestra é direcionada a servidores policiais em Guarabira

Maria da Penha 2

Operação realiza mais
um ciclo de palestras
A Polícia Civil da Paraíba, por meio de uma ação
conjunta da Coordenação
das Delegacias Especializadas de Atendimento à
Mulher do Estado da Paraíba (Coordeam/PB) e a
Academia de Ensino da
Polícia Civil (Acadepol),
realizou quinta-feira (15),
em Guarabira, mais uma
palestra direcionada aos
servidores policiais que
trabalham no atendimento às mulheres vítimas de
violência.
A ação faz parte da Operação Maria da Penha 2, que
oferece ciclos de palestras
com a participação da professora Doutora Ana Gondim, sob o tema “Acolhimento às mulheres vítimas
de violência doméstica e
sexual nas Delegacias de
Polícia Civil da Paraíba”, a

mesma já ministrada para
policiais de João Pessoa e
Campina Grande, recentemente. Nesta semana, também foram realizadas atividades no município de
Monteiro, com palestras
em escolas e distribuição
de material informativo no
comércio local.
Todo o Estado
Durante a Operação Maria da Penha 2, na Paraíba,
as 24 delegacias seccionais
da Polícia Civil estão envolvidas nas ações, que estão
acontecendo ao longo deste
mês de setembro. Além de
investigações de denúncias
e cumprimentos de mandados judiciais, serão desenvolvidas atividades educativas e preventivas, bem
como formação continuada
de policiais.

estão sendo realizadas
constantes diligências
em toda a região do Vale
do Piancó, tanto pela Polícia Civil, como também por militares com o
objetivo de inibir a ação
de traficantes de drogas.
com o objetivo de inibir
a ação de traficantes de
drogas.
Esta não é a primeira
fez que os policiais civis
da região do Vale do Piancó realizam esse tipo de
ação. “Estamos em constantes diligências para
enfrentar, tanto o tráfico
de drogas como também
a ação de integrantes de
grupos criminosos”, explicou o delegado.
Foto: PCPB

Após invstigação, polícia apreendeu droga e arma
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doação de medula óssea

Hemocentro realiza ação de incentivo
Diretoria promove, hoje, Dia Mundial do Doador, panfletagem e recepção especial a quem comparecer ao local
Foto: Roberto Guedes

Mayra Santos
mayraalvessantos@hotmail.com

Hoje, terceiro sábado de
setembro, é celebrado o Dia
Mundial do Doador de Medula Óssea. Na Paraíba, neste ano, houve uma queda no
número de adesões para esse
tipo de doação. Até ontem,
foram realizados 2.241 cadastros, sendo que no ano
passado foram feitos 7.676
novos cadastros de doadores de medula óssea. Isso se
deve à redução da faixa etária limite de doadores de 55
para 35 anos, conforme portaria divulgada pelo Ministério da Saúde, em 16 de junho de 2021.
Diante disso, o Hemocentro da Paraíba vai realizar,
neste mês, ações em prol da
causa. Hoje será feita uma divulgação por meio de panfletagem, dentro do Hemocentro, com recepção especial
para quem comparecer nesse dia, a fim de sensibilizar
as pessoas para a importância de se cadastrar e ser doador de medula. Além disso,
no dia 27, será realizada coleta no Hospital Nossa Senhora
das Neves, que será voltado
para incentivar seus trabalhadores a também serem
doadores, tendo em vista que
aquele é um dos hospitais
que futuramente poderão
realizar esse tipo de transplante.
De acordo com Shirlene
Gadelha, diretora do Hemocentro, a Paraíba ocupa o 5o
lugar no ranking de cadastro
de doadores na região Nordeste, embora tenha ocorrido
essa queda. O total de cadastrados é de 93.177. Ela ressaltou a importância de se tornar um doador. “Se você está

Shirlene, diretora do Hemocentro: “Doações diminuem”

bem de saúde e quer ajudar
a quem precisa, essa oportunidade é possível por meio
da doação de medula óssea.
É uma atitude muito bonita que uma pessoa pode fazer pela outra, sem falar que
existe uma compatibilidade muito alta de ser um doador. Digo sempre que se você
puder ser esse ‘bilhete premiado’ na vida de alguém,
pratique esse ato voluntário,
generoso e lindo que é dar a
vida a quem tanto precisa”.

A presidente do Hemocentro na Paraíba explicou
ainda como acontece o processo de doação e como se
tornar um doador. “O processo de captação de doadores
começa no hemocentro ou
nos hemonúcleos, basta fazer
o seu cadastro e, através dele,
a pessoa será inscrita no Registro Nacional de Doador de
Medula Óssea (Redome). Feito isso, basta manter atualizados os seus dados cadastrais,
como telefone e endereço e,

assim, caso seja compatível
com algum doador, vai ser
chamada a comparecer ao
Hemocentro da cidade onde
mora e serão realizados novamente todos os testes para começar o processo”, elucidou.
De acordo com o Instituto
Nacional do Câncer (INCA),
a medula óssea é um tecido
líquido-gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, sendo conhecida popularmente
por “tutano”. Na medula óssea são produzidos os componentes do sangue: as hemácias (glóbulos vermelhos),
os leucócitos (glóbulos brancos) e as plaquetas.
O transplante de medula
óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas
doenças que afetam as células do sangue, como as leucemias e os linfomas, e consiste
na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais, com
o objetivo de reconstituição
para uma medula saudável.
De acordo ainda com Shirlene, existe uma possibilidade alta de se encontrar um
doador compatível. “Em nível nacional, é de um para
100 mil, e em nível internacional é de um para um milhão. Então, como a gente vê é
bastante alta a probabilidade
de você encontrar um doador
compatível, por isso a gente
precisa aumentar o número
de cadastro de medula óssea,
para que diminuir essa estatística e a gente assim encontrar essa compatibilidade a
fim de salvar a vida daquela
pessoa que tanto está ali agonizante, sem poder se levantar de uma cama, sem respirar, e a única chance dela de
sobreviver hoje é um transplante”, frisou.

Como acontece o processo
n
Primeiro é feita
uma coleta de
5ml para testar a
compatibilidade.
Depois é feita
a retirada do
material a ser
levado, em uma
bolsa própria,
para o paciente

De acordo com a diretora do hemocentro, a
doação de medula óssea
consiste em uma coleta
de 5ml, que pode ser feito
através do osso da bacia,
com anestesia. Ela afirmou que “é uma picada
de agulha, que não dói
muito, em relação ao significado de salvar a vida

de uma pessoa”. Além
disso, pode ser através
de um medicamento que
o doador vai tomar para
estimular as células-tronco a serem coletadas através da veia, como se fosse
uma transfusão de plaquetas. A coleta é feita na
máquina e a bolsa vai ser
transferida para o paciente que está precisando do
transplante.
“O processo é simples
e seguro, sendo todo material utilizado descartável. O osso da bacia é a
‘máquina’ que fabrica o
sangue e é lá que se encontra a maior quantidade de medula”, informou Shirlene Gadelha.
Ela informou, ainda, que
o cuidado após a doação
é repouso, em torno de 15
dias, e depois o doador segue a vida normal.

Como se tornar um doador
Para ser um doador
de medula óssea, basta
comparecer ao Hemocentro, localizado na Av.
Dom Pedro II, 1548, Jaguaribe, onde o voluntário deverá preencher
o cadastro e ser encaminhado para sala de coleta, sendo retirados 5ml
de sangue para o teste de
compatibilidade. Esse cadastro pode ser realizado tanto no Hemocentro em João Pessoa, como
também no Hemocentro
Regional em Campina

Grande e em um dos hemonúcleos que existem
em algumas cidades do
interior.
Quem pode doar
Podem se cadastrar
como doadoras pessoas
entre 18 e 35 anos de idade, em bom estado geral de saúde; não devem
ter doença infecciosa ou
incapacitante ou apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica
(do sangue) ou do sistema imunológico.

mulheres

próxima semana

“PLANTE UMA VIDA”

Vítimas de violência têm
prioridade em habitação

Soledade prepara 2o
Festival de Queijos

MPT faz campanha de
“adoção” de árvores

Repleto de atrações
culinárias e culturais, o 2o
Festival Gastronômico de
Queijos de Soledade estará
na praça José Manoel Galdino, localizada no centro
da cidade, entre os dias 23
e 25 de setembro, a partir
das 16h. Para o evento, estão sendo preparadas oficinas gastronômicas e de
produção, e uma série de
atividades competitivas
envolvendo o uso e o consumo de queijos.
De acordo com a Secretaria de Administração e
Planejamento de Soledade,
“o festival já é considerado
um dos principais do gênero no estado da Paraíba,
pois a diversidade e a qualidade dos queijos e dos demais produtos regionais,
junto com a gastronomia
encontrada, proporcionam
um espaço ideal para toda
a família, amigos e casais.”
Além de mostras culturais e de artesanato, os
visitantes poderão participar dos concursos de Rei
e Rainha do Queijo e Gula
do Queijo - ganha quem
comer mais. Oficinas voltadas para a produção de
queijo, a partir do leite de
vaca e cabra, também estão sendo organizadas. O

O Ministério Público do
Trabalho na Paraíba (MPT-PB) realizará, a partir de
terça-feira, 20, a campanha
“#AdoteUmaMuda e PlanteUmaVida”, com distribuição gratuita de mudas
de árvores para o público
interno e a população em
geral, nas cidades de João
Pessoa e Campina Grande. A ação – criada em 2016
pelo MPT-PB – faz parte do
programa MPT Socioambiental para estimular a
preservação do verde e a
recuperação de áreas devastadas.
Este ano, cerca de 200
mudas de várias espécies
(frutíferas, ornamentais e
nativas da Mata Atlântica)
estarão disponíveis para
adoção. A abertura oficial
da campanha acontecerá
na próxima quarta-feira,
21 de setembro – Dia da
Árvore. Haverá a entrega
das primeiras mudas, às
10h, no Edifício-Sede do
MPT-PB, em João Pessoa.
“A realização da campanha é uma expressão de
responsabilidade socioambiental, que enriquece João
Pessoa, Campina Grande e
outras cidades paraibanas,
deixando-as mais verdes, e
contribui para a manuten-

Nalim Tavares
Especial para A União

Entrou em vigor, na Paraíba,
uma lei que dispõe sobre a prioridade das mulheres vítimas
de violência doméstica, chefes
de família e de baixa renda nos
programas de habitação de interesse social promovidos pelo
Estado. Conforme a norma, no
mínimo 4% das unidades habitacionais dos programas deverão ser reservados para abrigar
essas mulheres.
Segundo a secretária da
Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, “essa lei é
muito importante, porque era
uma prática que buscávamos,
e que agora passa a ser um direito regulamentado.” Lídia explica que, “entre muitas razões,
não ter para onde ir com seus
filhos e filhas é um dos principais motivos que dificultam
a saída da mulher de um ciclo
de violência. O direito à moradia vai ajudá-las a sair desse ciclo, com um lugar garantido
para morar.”
Para a gerente operacional
do Enfrentamento à Violência
Contra a Mulher da Secretaria
de Estado da Mulher e da Diversidade Humana (SEMDH),
Fabíola Maranhão, “a violência
contra a mulher, em especial a
doméstica e familiar, é avassala-

n
No mínimo 4%
das unidades
habitacionais
dos programas
devem ser
reservadas
a mulheres
nessas
condições

dora em todo o Brasil e no mundo. Na Paraíba não é diferente.”
Nesse sentido, ela diz que
introduzir a segurança habitacional na legislação estadual,
para as mulheres que preencham os requisitos determinados pela norma, “é realmente
um grande avanço e afirmação, para que o Estado possa garantir e assegurar a dignidade
àquelas mulheres vítimas, em
busca de uma nova realidade,
longe da violência e do agressor”, completou.
A nova regulamentação está
prevista pela Lei nº 12.394 de 13
de setembro de 2022, de autoria da deputada Pollyanna Dutra. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado
(DOE) da última quarta-feira,
quando entrou em vigor.

n
Competições
e oficinas de
produção e
gastronômicas
serão algumas
das atrações
do evento,
de 23 a 25
deste mês

Projeto de Estruturação
das cadeias produtivas do
queijo caprino e de coalho,
do Cariri e Vale do Jaguaribe, estará presente. “Considerando a dimensão que o
festival vem tomando dentro e fora do estado da Paraíba, pretendemos contar
com patrocinadores que
possam acrescentar algo
à realização do evento e,
ao mesmo tempo, que esses patrocinadores possam
ser reconhecidos por todo
o público”, diz o secretário
de Administração e Planejamento da cidade, José
Antônio. O festival vai receber o Roteiro do Queijo,
um projeto que visa valorizar o potencial das regiões
por onde passa.

n
As mudas
distribuídas
pelo órgão são
do Viveiro de
Plantas da
Universidade
Federal de
Campina
Grande

ção de um meio ambiente saudável e equilibrado”,
ressaltou a procuradorachefe do MPT-PB, Andressa Ribeiro Coutinho.
Como participar
A doação das mudas
acontece das 8h às 16h,
no Edifício-Sede do MPT-PB (na Avenida Almirante Barroso, 234, Centro
de João Pessoa) e na Procuradoria do Trabalho no
Município de Campina
Grande (Rua Vice-Prefeito
Antônio de Carvalho Souza, 255, Estação Velha). As
mudas que serão distribuídas na campanha virão do
Viveiro de Plantas da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).
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Jão apresenta sua “sofrência pop”
Amanhã, cantor e compositor paulista traz a turnê ‘Pirata’ para o Teatro A Pedra do Reino, na capital paraibana
Foto: Hudson Rennan/Divulgação

Joel Cavalcanti

cavalcanti.joel@gmail.com

A

rtista pop masculino que mais
vende ingressos
no Brasil no momento, Jão chega a João Pessoa neste domingo com a
turnê Pirata. Com uma carreira transcorrida com praticamente o mesmo tempo
no período de pandemia e
sem as restrições de distanciamento social, o artista de
uma pequena cidade chamada Américo Brasiliense,
no interior de São Paulo, viu
uma legião apaixonada de
fãs se formar através de sua
exposição na internet e sob o
rótulo de “sofrência pop”. É
com esse retrospecto e sem
qualquer pudor em demonstrar suas vulnerabilidades
emocionais que ele se apresenta amanhã no Teatro A
Pedra do Reino, às 20h, com
poucos ingressos ainda disponíveis a valores que variam entre R$ 92 e R$ 299.
A turnê Pirata marca o retorno de Jão aos palcos após
dois anos de pandemia e já
é um dos maiores sucessos
do ano entre artistas nacionais. Ele vem de uma apresentação bastante elogiada
no Rock in Rio, e a expectati-

Através do
QR Code ao
lado, acesse o
site oficial da
Bilheteria Virtual

Sucesso na internet, repertório de
Jão trará músicas como ‘Coringa’,
‘Não Te Amo’ e o seu atual sucesso,
a canção ‘Idiota’ – que se tornou
um dos mais executados do TikTok
e faz parte dos 50 maiores virais do
mundo no momento no Spotify

va é provocar a mesma reação no público paraibano.
“Voltar aos palcos e em turnê após dois anos de pandemia é maravilhoso. Poder
cantar as canções desse disco
para os fãs e público, com todos os ingressos de algumas
datas esgotados, é algo surreal”, afirma o cantor e compositor João Vitor Romania
Balbino, de 27 anos, e três álbuns lançados.
Sucesso nas redes e plataformas streaming, a apresentação na capital deve trazer músicas como ‘Coringa’,
‘Não Te Amo’ e o seu atual
hit, a canção ‘Idiota’ – que se
tornou uma dos mais executados da plataforma TikTok e
faz parte dos 50 maiores virais do mundo no momento no Spotify. Este fenômeno
nas redes sociais rendeu a Jão
a nona maior estreia de um
álbum na história do Spotify Brasil, com 4,9 milhões de
plays nas primeiras 24 horas
após o lançamento. O artista
tem mais de 4 milhões de ouvintes nas plataformas digitais, mais de 368 milhões de
visualizações em seu canal
oficial do YouTube e as suas
redes somam mais de 3 milhões de seguidores.
Mas todo esse sucesso
não veio por um acaso, por
uma descoberta fortuita de
seguidores na internet. O início se deu em vídeos que Jão
postava no YouTube cantando covers acústicos de canções populares, muitas deles
que estão ligados às primeiras referências artísticas do
cantor paulista. Ganharam
versões nessa época canções
de Marisa Monte e Cazuza,
que lhe influenciaram a mos-

trar seu talento em apresentações no teatro da escola e
fazer aulas de instrumentos
como violão, teclado e flauta. Foi assim que conseguiu
chamar a atenção dos produtores musicais Pedro Dash e
Marcelinho Ferraz, e assinar
contrato com a Head Media,
empresa da Universal Music
Group. Mesmo tendo muitas composições autorais, ele
projetou a viralização desses
vídeos para poder seguir sua
trajetória cantando suas próprias letras.
Hoje, não é possível descrever Jão sem necessariamente mencionar o fervor e
a fidelidade dos jovens fãs
que o acompanha. Com seu
timbre incomum e seu estilo romântico, Jão lançou seu
primeiro álbum, Lobos, que
em um ano conta com mais
de 350 milhões de streams,
e integrou a disputada lista da Rolling Stones dos melhores lançamentos daquele ano. Ainda em 2018, deu
início à sua primeira turnê
que contou com datas esgotadas no Brasil todo. No final de 2019, Jão lançou seu segundo disco, Anti-herói. Com
esse segundo lançamento,
Jão alcançou a marca de 1,6
milhões streams apenas no
primeiro dia, tornando-se a
quarta melhor estreia para
um álbum pop no Spotify.
Devido ao repertório que
ele explora, a forma como se
comunica com seu público
e até a franqueza ao se mostrar um homem apaixonado e ansioso, Jão é um artista que consegue representar
um estado de espírito coletivo em sintonia com o seu
próprio tempo.

Foto: Renata Teixeira/Divulgação

‘Espaço Criativo’

cavalcanti.joel@gmail.com

Um dia repleto de atividades culturais nas mais diversas linguagens artísticas em
um só lugar, o Espaço Cultural José Lins do Rego, em João
Pessoa. É assim que está definida a primeira edição do
Espaço Criativo, evento realizado hoje e que reúne feira
de artesanato, artes plásticas,
cinema, planetário, literatura,
além de apresentações circenses e musicais ao preço de 1kg
de alimento não perecível. O
longo dia repleto de opções
será encerrado a partir das
20h com grandes nomes da
música paraibana, como Sandra Belê, Cabruêra e Seu Pereira e Coletivo 401.
Porém, as atividades começam muito antes. Desde às 15h já estará montada uma feirinha cultural de
variedades incluindo venda
de artesanatos e gastronomia regional e internacional.
Também acontecem intervenções de graffiti com os artistas Acervo 03, Dedoverde,

Giga Brow, Thaynha, Witch,
Yums. O local também servirá como ponto de encontro
para a venda de vinis e para
troca de figurinhas da Copa
do Mundo. Todos os equipamentos da Funesc estarão
funcionando, como a Galeria
de Arte Archidy Picado com
a exposição Do Xié ao Jaguaribe: Graffitigrafismo, do artista
amazonense Raiz, que reúne
ancestralidade e contemporaneidade a partir do encontro
dos grafismos do artesanato
indígena com o traço moderno do grafite.
Outra opção é visitar o Museu José Lins do Rego, onde a
exposição Lins do Rego, o adeus
da imprensa, segue aberta. Subindo a rampa para acessar o
Espaço Expositivo Alice Vinagre, os visitantes podem conhecer ainda a instalação Aurora – Luzes para aprender a voar,
que conta com 28 obras produzidas por frequentadores
dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), da Secretaria de Estado da Saúde. E não
é só. A mostra permanente no
Memorial Abelardo da Hora

estará de portas abertas, assim como o acervo da Gibiteca Henfil. No Planetário, haverá sessões às 15h e 16h30. Já
o Cine Bangüê exibe os filmes
Além da Lenda e Marte Um, às
16h e 18h, respectivamente.
Shows
Subindo ao palco da Praça do Povo, grandes nomes
da música paraibana encerram o dia especial. A cantora Sandra Belê e as bandas Cabruêra e Seu Pereira e
Coletivo 401 levam seus trabalhos autorais que, entre
um show e outro, terá intervenções circenses com Naylane Cavalcanti, Giovanna
Lima e Jéssika Alves (tecido),
Cassiel Campos (malabares),
Jonathan Silva (pirofagia),
Abraão Amaro e Deyvison
Gomes (perna de pau).
A Cabruêra lançou recentemente o sexto álbum da
carreira, Sol a Pino, uma produção do colombiano Felipe
Álvarez, que saiu pelo selo
igualmente colombiano Pólen Records. É esse show que
eles apresentam logo mais,

mesclando as novas composições do grupo com as canções de álbuns anteriores, que
abrem espaço ainda para a
música ‘Magistrado Ladrão’,
presente no recém lançado
documentário de Max Alvim,
‘O povo pode?’.
“Ficamos muito felizes de
fazer parte desse line up paraibano, forte, autoral, com Sandra Belê e Seu Pereira e o Coletivo 401, artistas que, como
a Cabruêra, tem retomado os
palcos depois de tempos difíceis para todos, sem exceção.
Importante que instituições
públicas como a Funesc, promovam encontros como este,
que possam levar ao público a
música que é feita aqui na Paraíba e que circula pelo mundo”, destaca o baixista Edy
Gonzaga. Ele estará ao lado
da formação completa da Cabruêra, que permanece a mesma dos últimos três álbuns, e
vem com Arthur Pessoa (voz,
violão e cavaquinho,) Pablo
Ramires (Bateria), Léo Marinho (Guitarra), João Henrique
(trompete) e Clevaldo Rodrigues (trombone).

Foto: Edson Matos

Joel Cavalcanti

Foto: Rafael Passos/Divulgação

Projeto preenche Espaço com cultura

De cima para baixo: evento será encerrado com apresentações de
Cabruêra, Seu Pereira e Coletivo 401 e Sandra Belê
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cpcsilva15@gmail.com | Colaborador

O retrato do meu pai
Pai, há uma foto sua – não
sei quem a fez – em modesta
moldura, que guardo na parede do meu gabinete de trabalho. Nela, o senhor está de
camisa esporte, os braços pendurados quase à-toa, um rosto que parece uma pintura de
Rembrandt: maçãs da face coradas, com vincos que definem os que já passaram dos
oitenta e olhos que brilham
e se fixam no infinito. Aquele seu cabelo curto, cortado
à escovinha (desde os tempos de seu Amâncio) e uma
barba rala, bem branquinha
– compõem um cenário que
não canso de olhar.
“Seu Benedito”, já é tempo de confessar que um tempo achei graça no seu nome,
outro tempo até o imaginei
Sérgio, Danilo ou César – requintados nomes de pais de
meus colegas. A minha idiotice adolescente não me permitia enxergar bondade, carinho
e amor além dos limites da pia
batismal. Jamais tive coragem
de dizer-lhe quanto aquilo me
custou e como tentei, em vão,
nos tempos que já se foram, es-

coimar-me daquele malfeito,
repassado apenas a Frei Jorge, no confessionário da velha
Igreja do Rosário.
Hoje, embora um tanto tarde, pra mim ainda é tempo de
dizer-lhe – onde o senhor estiver – que Benedito é mais que
do que nome da pessoa doce
que o senhor foi, pois dele dá
conta até o evangelho, ao se
referir à mãe e seu Jesus: bendito é o fruto do teu ventre. E
dizer-lhe mais:
Pai, dê-me a mão e me
conduza à biblioteca pública
e lá, vá fiscalizar o seu salão,
mas não deixe de me olhar de
vez em quando e, quando for
no tempo da Festa das Neves,
nunca me largue sozinho depois das nove e meia da noite, senão vou chorar e tentar
encontrá-lo, de terno branco
de linho, na multidão desconhecida...
Pai, converse mais um pouco comigo sobre Tacima, sua
querida cidade que um dia
mudaram de nome (e o senhor
nem chegou a saber enquanto
por aqui andou) pra “não sei o
quê”; fale-me sobre sua primei-

ra professora, diga-me como o
senhor casou-se com minha
mãe quando ela tinha enviuvado do seu irmão, conte suas
peripécias na construção dos
açudes do Rio Grande do Norte que ajudou a fazer com Tio
Joca, transportando piçarra no
lombo dos jumentos.
Pai, ajude-me a entender
como devo ser mais tolerante
com os adversários, mais indulgente com os prepotentes e
me ensine como guardar dentro da gente as mágoas e constrangimentos que as pessoas
nos impõem – ainda que sejam entes queridos.
Decidi este ano, pai, que
não choraria sobre sua inscrição na campa fria do cemitério, sequer mandei lá colocar
flores. Resolvi contemplá-lo
vivo e bonito, nos traços fortes do seu retrato que Rembrandt pintou só para mim:
amanhã vou lhe fazer uma
oração, recordar as boas lições que o senhor me ensinou e vou – com sua licença
- tomar uma taça de vinho escolhido a caráter, em seu louvor, porque embora o senhor
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só bebesse guaraná, nunca
me proibiu de fazê-lo.
Pra terminar, pai, me desculpe de verdade, mas não
resisto a publicar versos de
pé-quebrado de um poemeto que consegui salvar nos alfarrábios que o senhor deixou
e que o tempo não conseguiu
destruir: “Você é a rosa que
perfuma / a estrada larga do
amor / sem você não existe
alegria nem poesia / só existe agonia e dor...”
Sinceramente, não sei
quando, nem para quem foram escritos por você (permita que o chame assim, pela primeira vez).
Amanhã, dia 18 de setembro – como sempre o faço – me
ajoelharei diante da imagem
de Nossa Senhora da Conceição, sua padroeira, e em sua
memória rezarei um Pai Nosso
e uma Ave Maria. E lembrarei
que foi num dia desses, há 122
anos, que você abriu os olhos
para o mundo na sua querida
Tacima. Você, para mim, foi a
figura mais importante a inaugurar um novo século.
A bênção, meu pai querido.

Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | Colaborador

A festa da moagem
No Nordeste e no Sul do Brasil, as
festas do trabalho, os jubileus da lavoura tinham grandes e festivas alegorias.
Aos arpejos bárbaros da floresta, ao rumor sacrílego que acordava os ermos,
os fazendeiros, em suas casas de vivenda, faziam os cálculos sobre os proventos de suas plantações e consideravam
no dia da inauguração da moagem, traçando planos alegres e realizáveis.
Em algumas regiões do Brasil,
principalmente Sul e Nordeste, começava no mês de abril, alguma coisa de
estranho se passava nas fazendas, desusada atividade punha em alvoroço
foreiros e escravizados.
A gente da redondeza, convidada
ou não, dispunha-se a comparecer à festa anual agrícola do mês de maio, época em que todos os engenhos principiavam a funcionar.
Abandonando por toda a duração
da moagem as suas magníficas e confortáveis moradias, alguns senhores,
acompanhados por vezes da família,
vinham residir nos engenhos, fiscalizando diretamente o trabalho.
Desde maio, porém, as enxadas e as
foices dos escravizados (Brasil colônia)
lampejavam ao sol, procedendo-se à capina geral do terreno e de suas proximidades, que abrangiam o inteiro perímetro, e quadrilátero extenso ocupado
pelas construções principais e rústicas
da grande propriedade.
A casa de vivenda (moradia), a do
engenho, os paióis e depósitos, as senzalas extensas eram caídas e limpas; a
escravatura recebia timões (casaco curto e singelo) de baeta azul e roupa de algodão para o gasto do ano; e de oito a
15 dias antes da moagem, procedia-se
ao corte das canas, que chegavam nos
carros de bois e ficavam sob os alpendres ou em depósitos especiais.
Quem passava então pela estrada
desfrutavam um espetáculo aprazível,
encantava-se diante de uma paisagem
larga e pitoresca, própria do nosso clima e do nosso meio, e de acordo com
o desenvolvimento relativo dos nossos
proprietários rurais.
Aninhada debaixo de um céu sem
névoa e quente de esplendores, a sempre bela casa de moradia do fazendeiro
opulento dominava em uma eminência, elegante e avarandada, sobre um
terreno amplo, arborizado e varrido.
A curta distância, a fábrica do açúcar
levantava-se vasta, da altura de dois
andares comumente, com suas compridas, com seus alpendres contornantes. Os paióis e as senzalas, em planos
variáveis, acentuavam o tom característico desses núcleos agrícolas, outro-

Foto: Acervo do Museu Paulista/Divulgação

Moagem em obra de Benedito Calixto (1830)

ra tão florescentes e hoje, já infecundos
e existentes.
Pontes atravessando córregos, rebanhos e bois nas pastagens, casinhas de
sapê, ranchos dispersos, e outra senzala de cujo teto um esteio rompente
se abria em ramos e flores – eis mais
ou menos um quadro das nossas antigas fazendas, monótonas até o enfado,
à força de serem semelhantes.
Desde escura madrugada, entretanto, a vida nelas se reanimava, especialmente no tempo da moagem e
da safra. Os escravizados, saudados
pelos cânticos das aves, pelo murmúrio dos rios, pelo espadanar das cascatas, surpreendiam as auroras do sol
que os encontravam no eito; os carreiros seguiam à frente dos tardos bois,
ao guincho dos carros; e os acantos
dos negros em turmas eram acompanhados em surdina pelo cicio dos canaviais à virações da matina:
Estava na praia escrevendo / Quando o
vapô atirou; / Foi os olhos mais bonitos / Que
as ondias do mar levou!... // Minha senhora,
me venda, / Aproveite seu dinheiro; / Depois
não venha dizendo / Qu’eu fugi de cativeiro.
Eram os escravizados do Nordeste
que carpiam as suas saudades! Era um
pensamento talvez de suicídio, uma
ideia de morte tarjando de luto a esplendida aquarela da natureza!...
De véspera, a casa do engenho e
mais construções adornavam-se, interna e externamente, com troféus de pendões vegetais entremeados de flores
selvagens, de ramagens e palmas, de
festões e areadas de folhagens; no ter-

reiro, as bandeiras, colocadas de distância em distância, flutuavam nas extremidades dos bambus flexíveis e verdes;
e aqui e ali os moleques e outras crianças, saltando e brincando, olhando espantados, achusmavam em algazarra,
aqueles com a camisa aberta ao peito,
mostrando ao colo uma figuinha suspensa, um bentinho ou um rosário da
devoção materna.
Matava-se um boi para o banquete dos senhores e alimentação dos escravizados, carneiros, galinhas etc.; incumbindo-se a dona da casa, a família
do agricultor, da direção das escravizadas doceiras, das que arranjavam o
necessário para convidados e hóspedes. De véspera também, já se achavam na fazenda compadres e amigos
do estimado senhor, que tinham vindo de longe com suas famílias. Os foreiros ajudavam os escravizados nos
preparativos, a música se achava avisada, e foguetes, comprados na cidade, enchiam o recanto de um aposento, para a ocasião oportuna.
As modas românticas, impressionáveis e meigas, sonhavam com
os primos bacharéis; os coronéis da
guarda nacional conversariam sobre
eleições; e as influencias locais não
perderiam a vasa para a cabala, para
apresentar o seu candidato no futuro pleito eleitoral.
No dia da moagem, apenas a luz
da manhã estava em casa de Cristo, lá
vinham convidados a cavalo, famílias
em carros de bois com toldos de esteiras ou de chitão lavrado, indivíduos de
toda a casta, muitos dos quais descalços, trazendo ao ombro os sapatos enfiados no ipê. Na varanda de sua habitação, o fazendeiro e a família desde
muito cedo, lobrigavam os convidados
que apontavam ao longe. O fazendeiro,
com seu rebenque e calça de brim pardo, seu chapéu do Chile ou manilha,
pondo ao lado a xícara de café, estendia
a mão sobre a testa, para melhor distinguir os vultos; a mulher e as meninas,
penteadas e prontas, cresciam da ponta dos pés, alongavam o pescoço, aventurando nomes, recordando apelidos. E
os primeiros chegavam, os escravizados tomavam os animais, as famílias
apeavam-se. O fazendeiro e os seus os
recebiam com gracejos e abraços, riso
franco, proporcionando-lhes hospitalidades proverbiais e antigas.
A cachaça é moça branca / A filha de pardo trigueiro... / Quem bebe muita cachaça
/ Não pode ajuntar dinheiro. // Cana verde,
cana verde, / Cana do canavial; / Eu já fui
mestre d’açucar, / Hoje sou oficial!

ABstierasílio

astierbasilio@gmail.com

Nikolai Glaskov (2)

V

emos uma catedral ortodoxa ao pé da qual
homens ajustam um balão, fincado por
cordas e embaixo do qual há uma fogueira.
Alguém, com barbicha e traços asiáticos, dá
ordens e sobe pelas escadarias do templo. Seu
nome é Efim. À janela, como que respondendo
a alguém, Efim grita que irá em breve. Escuta
quando gritam debaixo para vir logo. Há um
princípio de confusão. Empurra-empurra. Efim
acomoda-se no balão. Gritam para cortar a
corda. Vemos o balão desprender-se à medida
que alguém grita. “Estou voando”, ouvimos a
voz de Efim. Vemos, de cima, um rio com canoas
sendo navegadas. O balão sobrevoa igrejas. Até
despencar na beira do rio. É assim que se inicia o
filme Andrei Rublev (1966), produção dirigida por
Andrei Tarkovski.
Embora não tenha sido ator profissional,
quem interpreta o homem voador é Nikolai Glaskov. Durante muitos anos, o poeta era alguém
conhecido e respeitado no meio literário, mas
que não obtinha permissão para publicar. Por
conta disso, passou a publicar livrinhos artesanais editados por ele mesmo, que recebeu
o nome de “samizdat”, recurso amplamente
utilizado pelos escritores antissoviéticos, algo
que Glaskov nunca foi. A ironia e o humor, tão
presentes em sua poesia, eram recursos que não
agradavam aos burocratas do partido. Vejamos
como Glaskov abordou um tema bastante sensível aos russos: a Grande Guerra Patriótica, em
tradução minha.
Oração

Senhor Deus, intervenha pelos soviéticos,
Defenda o país contra a raça pura, pois
Os preceitos de todos os Teus Evangelhos
Tem descumprido Hitler muito mais que nós.
A pergunta que se impõe é: Por qual razão,
Andrei Tarkovski convidou um não ator para
atuar em seu filme? Quem dá uma pista sobre
isso é o poeta Vladimir Burich no livro Recordações sobre Nikolai Glaskov, editado em 1989
por Aleksei Ternovski e pela viúva, Rosina Moiseevna Glaskova. Em 1965, quando começaram
as filmagens, Glaskov já havia finalmente conseguido publicar, oficialmente seus livros, em
grandes tiragens. Burich comenta que Andrei
Tarkovski, filho de um grande poeta, estava a
par da produção de poesia contemporânea da
Rússia à época.
Glaskov foi um poeta de seu tempo. Seu senso
de humor era uma resposta, sobretudo, à atmosfera em que vivia. As discussões sobre a utilidade
da arte, por exemplo, uma das bases dos preceitos do realismo socialista, estiveram presentes
em um de seus poemas. Eis aqui, em tradução
minha, como o poeta reagiu:

E falam para mim que as “janelas da TASS”*
Diante de meus versos são muito mais úteis.
Descarga de banheiro também é útil igual,
Porém nada disso é poesia, eu presumo.
(*) TASS - Abreviatura de agência de notícias
russa, mais importante daquele país.
As aparições de Glaskov no cinema não
se restringiram à obra-prima de Tarkovski. O
cineasta Andrei Konchalovsky, não por acaso
coautor do roteiro de Andrei Rublev, convidou
Glaskov para uma pequena atuação em Romance sobre apaixonados (1974). Entretanto,
aquele que poderia ser o seu maior papel no
cinema, infelizmente, não foi levado adiante.
A cineasta Vera Stroeva o convidou para interpretar Dostoiévski em Uma pessoa especial,
produção de 1968. Os censores cismaram de
ver uma referência velada ao julgamento dos
escritores Andrei Sinyavsky e Yuli Daniel, ocorrido em 1966, condenados por agitação e propaganda antissoviética.
Foto: Reprodução

Poeta Nikolai Gladkov em quadro do filme ‘Andrei Rublev’
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Turnê

Vanessa da Mata faz show
na capital em novembro
Evento terá apresentação do brasiliense Kevin Ndjana e do pessoense Artu
Foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação

Da Redação

A cantora Vanessa da Mata se apresentará em João Pessoa. No próximo
dia 15 de novembro, ela sobe no palco
do Clube Cabo Branco, para apresentar a turnê Quando deixamos nossos beijos na esquina. O evento inicia às 19h, e
conta ainda com shows do brasiliense
Kevin Ndjana e do pessoense Artu. Os
ingressos já estão à venda no site On
Tickets (www.ontickets.com.br), com
valores a partir de R$ 50 (meia).
A turnê tem como base o mais recente álbum em estúdio de Vanessa, que
tem o mesmo nome do show. Trata-se do
disco mais autoral da artista, que participou de todas as etapas da produção musical, além de assinar a direção artística
e a cenografia do espetáculo.
O repertório reúne faixas do álbum,
como ‘Só Você e Eu’, ‘Nossa Geração’,

Show será no Clube Cabo Branco

‘Vá Com Deus’, “‘Dance Um Reggae
Comigo’, ‘Tenha Dó de Mim’ e ‘Hoje
Eu Sei’, além dos sucessos que marcaram a trajetória da artista mato-grossense, a exemplo de ‘Ai, Ai, Ai’, ‘Amado’, ‘Caixinha de Música’, ‘Gente Feliz’,
‘Boa Sorte/Good Luck’, ‘Não Me Deixe
Só’ e ‘Ainda Bem’.

Através do QR Code
acima, acesse o site
oficial da On Tickets

EM cartaz
ESTREIAS

CONTINUAÇÃO

Além da Lenda (Brasil. Dir: Marília Mafé
e Marcos França. Animação. Livre). Lendas do
folclore vão atrás de livro sagrado. CINE BANGÜÊ: 16h (dias 17, 18 e 24/9).

eLVIS (EUA. Dir: Baz Luhrmann. Biografia.
12 anos). A vida de Elvis Presley (Austin Butler)
e sua ascensão à fama. CINÉPOLIS MANAÍRA
8 (leg.): 21h15 (exceto qui.).

Il Buco (França, Itália e Alemanha. Dir: Michelangelo Frammartino. Drama. Livre). Jovens
espeleólogos exploram a caverna mais profunda da Europa . CINE BANGÜÊ: 18h30 (20/9) - 16h
(25/9) - 20h30 (27/9).

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. CINE
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h20; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h20.

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: 20h30 (19/9) 18h30 (22 e 27/9).
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: 18h30 (19
e 28/9) - 18h (24/9).
Orfã 2 – A Origem (Orphan: First Kill.
EUA. Dir: William Brent Bell. Suspense. 16
anos). Leena Klammer/Esther Albright (Isabelle Fuhrman) está de volta para nos mostrar sua mente perversa e instável. Depois de
orquestrar uma fuga da clínica psiquiátrica
da Estônia, ela viaja para os EUA se passando pela filha desaparecida de uma família
rica. Prequela do filme de 2009. CENTERPLEX
MAG 1: 17h (dub.) - 19h15 (dub.) - 21h30 (leg.);
CINÉPOLIS MANAÍRA 6: 14h45 (dub.) - 17h15
(leg.) - 19h45 (dub.) - 22h10 (leg.); CINÉPOLIS
MANAÍRA 8 (dub.): 16h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h30 - 17h - 19h30 - 22h; CINE
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 18h - 20h; CINE
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h - 17h - 19h 21h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (leg.): 18h 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h 17h - 19h - 21h.
Uma Pitada de Sorte (Brasil. Dir: Pedro Antônio Paes. Comédia. 10 anos). Pérola (Fabiana Karla) é uma animadora de festa
infantil que sonha em se tornar uma chef renomada. CENTERPLEX MAG 2: 16h45 - 21h;
CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 14h40 - 17h - 19h10
- 21h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4: 14h 16h15 - 18h30 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ
3: 18h30 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 5:
18h30 - 20h30.
Os Primeiros Soldados (Brasil. Dir:
Rodrigo de Oliveira. Drama. 14 anos). Em
1983, o jovem biólogo tenta sobreviver à primeira onda da epidemia de Aids. CINE BANGÜÊ: 18h30 (26 e 29/9) - 20h30 (21/9).
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: 18h (18/9)
- 18h30 (21/9) - 20h30 (26/9).

Serviço

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 (dub.): 17h15;
CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE: 14h30 (dub.)
- 17h45 (dub.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 19h50; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 19h50.
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 2 (dub.): 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 10
- VIP (leg.): 13h30 (sáb. e dom.) - 15h45 - 18h15
- 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.):
18h45 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 18h40 - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h40 - 20h45.
O Lendário Cão Guerreiro (Paws Of
Fury: The Legend Of Hank. EUA. Dir: Rob Minkoff e Mark Koetsier. Animação. Livre). Hank
é um cachorro que sonha em ser um grande
samurai. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 14h
- 16h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.):
14h45 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2
(dub.): 14h30 (sáb. e dom.); CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h30 (sáb. e dom.).
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.): 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 18h30 (exceto qui.); CINÉPOLIS
MANGABEIRA 2 (dub.): 21h45 (exceto seg.);
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h50 - 17h20;
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h50 - 17h20.
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 prisio-

neiros em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. CINÉPOLIS MANAÍRA 3
(leg.): 21h10.
Marte UM (Brasil. Dir: Gabriel Martins.
Drama. 14 anos). Uma família negra de classe
média baixa sentem a tensão da nova realidade. 18h (17/9) - 20h30 (20 e 29/9).
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. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 21h45.
Minha Família Perfeita (Brasil. Dir:
Felipe Joffily. Comédia. 12 anos). Fred (Rafael Infante) conhece Denise (Isabelle Drummond), que só aceita ser pedida em casamento após conhecer a família (excêntrica)
do pretendente. CINÉPOLIS MANAÍRA 3:
19h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.):
19h45 (exceto seg.).
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 4
(dub.): 16h30 - 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2
(dub.): 15h15 - 17h30 - 19h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h15 (exceto seg. e ter.) 16h30 (exceto seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ
5 (dub.): 14h20 - 16h10; CINE SERCLA PARTAGE
1 (dub.): 14h20 - 16h10.
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 3 (leg.): 20h30; CINÉPOLIS
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 13h15 (sáb. e dom.) 16h15 - 19h15 - 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA
3 (dub.): 21h15 (exceto seg. e ter.).
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; CINE SERCLA TAMBIÁ
3 (dub.): 14h20; CINE SERCLA PARTAGE 5
(dub.): 14h20.
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. CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 15h30 - 18h 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 17h15 (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2: 16h30; CINE
SERCLA PARTAGE 4: 16h30.

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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Crônica
Em destaque

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Boas histórias
às escuras

E

ra tarde de uma quarta-feira. No
calendário, quase todos os dias estavam
riscados, o próximo a ser vítima da caneta
preta seria o 21 de março. Uma programação
de rotina era necessária ser executada em
um disjuntor para que a subestação Xingu
continuasse escoando energia da usina de Belo
Monte – no Pará – para uma grande porção
do Brasil. Algo deu errado! De repente, um
efeito em cadeia deixou cerca de 70 milhões
de pessoas sem luz em 14 estados das regiões
Norte e Nordeste.
Deu no Jornal, foi falha humana! Segundo
o Operador Nacional do Sistema (ONS),
a rede de proteção do disjuntor estava
programada para operar em corrente
máxima de 4 mil ampères, grande equívoco,
pois sua capacidade chega a 5 mil, assim a
consequência foi a interrupção da fluência
energética, desligando e apagando tudo.
Não era mais possível ver TV, ouvir o rádio,
se refrescar em ar refrigerado. Nos grupos
de WhatsApp, a notícia se espraiava como
rastilho de pólvora: – Tem energia aí? – Aqui
faltou! – Aqui faltou também. Os minutos se
passavam e familiares em outros estados
também respondiam positivamente aos
reclames: – Minha gente, lá no Recife também
não tem energia, isso é em todo canto! E
algumas operadoras de telefonia começaram
a não mais funcionar; no carro, nenhuma rádio
no ar. Celulares começaram a descarregar, o
caos se instalou.
A tarde perdia corpo, nuvens esparsas
escondiam cada vez mais os últimos raios de
sol. Anoitecia... Pela janela, nada de luzes em
postes, prédios apagados, a escuridão engolia o
horizonte e na mercearia da esquina, o pequeno
estoque de velas se acabara há meia hora. –
Mas seu Floriano, não tem nenhuma velinha pra
mim? Estou sozinha com minha mãe, vamos ficar
no escuro! Compadecido com o lamento, o dono
da bodega retira uma das oito velas da única
caixa que ele reservou para seu uso doméstico: –
Tome, precisa pagar não, pode levar.
Na rua por trás de seu Floriano, fatos
inusitados começaram a aparecer. Em casa,
já às sete da noite, os jovens irmãos Gabriel e
Robson sentiram fome e foram impedidos de
fazer o costumeiro sanduíche na chapa elétrica,
ficando obrigados a permanecer na cozinha
e esperar o que a mãe poderia proporcionar
usando o fogão. Ao redor de duas velas no
centro da mesa, seu Valdemar Guerra, pai dos
meninos, começa a contar histórias da sua
infância, peripécias, é verdade! Os garotos se
divertiam a cada história e se impressionaram
com narrativas que jamais conheceram.
Gabriel, o mais novo, com seus 14 anos, achou
o máximo ter sabido daquelas histórias.
Denis, que mora na mesma rua, entediado
pelo silêncio não habitual, chamou sua irmã
para a área, o terreiro de casa. Deitados no
calçamento, descobriram o céu: – Estás vendo
Lili, nunca mais a gente vai ver um céu tão
bonito desse jeito, sem nenhuma interferência
da luz. Olha, as estrelas perfeitas, e aquela
nuvem? Parece uma poeira no céu (era uma
nebulosa). Por volta das 10h ouve-se um grito
de várias vozes: – Êêêê... eram os vizinhos, grito
ecoado pela chegada da energia. Pra cama,
hora de dormir.
No outro dia na escola, distante duas ruas
depois, Gabriel e Denis fizeram questão de
contar como foi a noite de apagão em suas
casas. Empolgados, contavam detalhes: – Foi
o máximo, diziam à professora. Karine, que
estuda na mesma sala, disse que o seu pai
acendeu um lampião, confessou que nunca
tinha visto aquilo, uma luz num botijãozinho
de gás; ao redor dele, depois de jantar, sua
avó contou um monte de histórias de quando
seus pais tinham se conhecido e muito mais. A
aula daquele dia se resumiu em “contação de
histórias”. Todos demonstraram felicidade por
ter faltado energia, um dia diferente, “em que
ficamos muito mais próximos uns dos outros,
sem celular e sem internet”, disse outro garoto,
o Roberto. – Foi tão bom, conversei tanto com
mainha! Disse Karine. E a professora a pensar
com seus botões: “Essa vivência que eles
sentiram em uma noite era justamente o que tive
na infância, nada de jogos eletrônicos, celulares
e internet, interagíamos bastante uns com os
outros. Tempos bons aqueles...”.
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após prisão

Cancelada homenagem a Dumont
Ator paraibano detido por armazenar imagens de sexo envolvendo crianças seria tema de mostra do Cinefantasy
O Cinefantasy, principal
evento de vanguarda do cinema fantástico do Brasil, comunicou que cancelou a homenagem e a mostra dedicadas ao
ator José Dumont.
“Devido acontecimentos
recentes envolvendo o ator, lamentamos e registramos que
a organização do festival não
tem controle sobre a vida pessoal dos homenageados e foi
escolhido pela sua bela carreira profissional”, informou a
organização por meio de um
comunicado.
O ator de 72 anos foi preso em flagrante na quintafeira, 15, pela Polícia Civil do
Rio de Janeiro por armazenar
imagens de sexo envolvendo
crianças. A investigação, sob
sigilo, é conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e está
sob sigilo.
De acordo com informações da polícia, o ator teria
se envolvido com um adolescente de 12 anos - o que configuraria estupro de vulnerável -, a quem ofereceu ajuda
financeira.
Os policiais começaram a
investigar o caso e, na quinta-feira, ao fazer uma busca
e apreensão na casa de Dumont, na Zona Sul do Rio,
encontraram imagens e vídeos de sexo protagonizados por crianças, o que justificou a prisão.
O Cinefantasy, que está

Vitrine
Cultural

Foto: Reprodução

Agência Estado

Foto: Divulgação

José Dumont, de 72 anos, teria se envolvido com um adolescente de 12 anos, segundo a polícia

em sua 14ª edição, apagou de
sua página oficial na internet
qualquer referência a Dumont,
que também foi dispensado
pela Globo na noite de quinta,
quando a notícia de sua prisão
foi anunciada - Dumont estava participando da gravação
da novela Todas as Flores, que
ainda vai estrear na plataforma de streaming Globoplay.
Ironicamente, no papel de um
aliciador de menores.
Com mais de 40 anos de
carreira, entre as atuações
mais conhecidas, Dumont viveu Gil Marruá, pai de Juma
Marruá, na primeira versão
da novela Pantanal, na década de 1990, na Manchete. Nascido em Bananeiras, na Paraí-

ba, em 1º de agosto de 1950, ele
iniciou a carreira artística no
cinema em 1977 como Severino em Morte e Vida Severina.
No cinema, em 2005, interpretou Miranda, empresário que gerenciava duplas
de caipiras no filme Dois Filhos de Francisco, que conta a
história de Zezé de Camargo
e Luciano.
Também atuou em filmes
como Era o Hotel Cambridge, O Homem Que Virou Suco
(que o consagrou, em 1981), A
Hora da Estrela, Abril Despedaçado e Narradores de Javé.
Entre as telenovelas que ele
atuou estão América, A História de Ana Raio e Zé Trovão,
Mandacaru e Terra Nostra.

Vetado

Chico César lança música nova

O Cinefantasy, principal
evento de vanguarda
do cinema fantástico
do Brasil, apagou de
sua página oficial
na internet qualquer
referência a Dumont

O cantor e compositor Chico César acaba de
lançar, nas plataformas digitais de música, uma
nova canção, “Bolsominions”, escrita e arranjada
por ele. O artista postou, em suas redes sociais,
que se trata de uma “canção em defesa da fé cristã
e uma crítica a um grupo político de inspiração
fascista que sequestrou, de modo bastante hipócrita, parte significativa das igrejas e o rebanho que
professa essa fé”.
Como ele mesmo admite, se trata de um reggae
“quase punk de protesto, ao modo de Peter Tosh ou
The Clash”, citando dois artistas de alcance planetário. “Os verdadeiros religiosos sabem que a crítica não se dirige a eles, mas sim aos vendilhões do
templo, gente que cultua o deus dinheiro, as armas,
a terra plana, a negação
da ciência, a misoginia, o
racismo, a perseguição à
diversidade sexual”, afirma o músico paraibano.
Utilizando a câmera
do seu celular, escanei o
QR Code ao lado e ouça
a canção através do
YouTube.

na Uepb

Cia Bodopitá encena ‘Caravanas’
É melhor decidir juntos
ou esperar que alguém decida por todos? O mote, sobremodo oportuno, tendo em
vista a proximidade das eleições, poderia muito bem servir a um debate envolvendo a
frágil democracia brasileira,
mas é a deixa do espetáculo
Caravanas, da Cia Bodopitá de
Teatro. A peça será montada
hoje às 19h, no Centro Artístico Cultural (CAC), da Univer-

sidade Estadual da Paraíba
(UEPB), em Campina Grande e conta com o apoio da Pró
-Reitoria de Cultura (Procult).
Caravanas é o sexto trabalho da Cia Bodopitá, utilizando a peça A Caravana da Ilusão, do dramaturgo mineiro
Alcione Araújo (1945-2012),
como fonte de inspiração e
ponto de partida. Permeado
pela metalinguagem, o espetáculo traz como premissa a

convivência de um grupo de
teatro, partilhando uma sala
de ensaio.
A temporada da peça
compreende ainda os dias
18, 24 e 25 de setembro (sendo aos sábados às 19h, e aos
domingos às 18h). Os ingressos são limitados e vendidos
apenas pelo Sympla.
A direção e dramaturgia
é de André Sátiro, e o elenco, bem como a colaboração

dramatúrgica, são compostos
por Anderson de Sá, Chico
Oliveira, Elio Penteado, Emilia France, Joana Marques e
Oscar Borges. A confecção de
cenografia é de Haroldo Vidal e o figurino de Jefferson
de Souza, com fotografia de
Danilo Guimarães. A identidade visual ficou a cargo de
André Sátiro, sendo a produção e realização da Cia Bodopitá de Teatro.

‘Sabadinho Bom’ com clássicos
Hoje, o saxofonista Joab Andrade, conhecido
profissionalmente como Joab Sax, é a atração do
‘Sabadinho Bom’ deste final de semana, e promete
um repertório de clássicos do choro, com grandes sucessos de Pixinguinha, Jacob do Bandolim
e Waldir Azevedo. O instrumentista também vai
apresentar composições próprias. O evento gratuito começa ao meio-dia, na Praça Rio Branco, no
centro de João Pessoa. Nessa edição, estarão com
ele Potyzinho Lucena, no cavaquinho; Eduardo
Fiorussi, no violão sete cordas; Moura, no pandeiro;
e Chico Santana, na percussão.

Dança

‘Poesia do Som’ será apresentado em PE
A Companhia Municipal de Dança de João Pessoa,
vinculada à Fundação Cultural (Funjope), foi convidada
para participar hoje do Festival Cena CumpliCidades
2022, no Teatro Santa Isabel,
em Recife (PE), com o espetáculo Sivuca – Poesia do Som.
O evento reúne várias companhias de dança do Brasil e
da América do Sul. A apresentação da Companhia de
Dança será a partir das 20h.
“Estou muito feliz em
ver nossa Companhia Municipal sendo conhecida por
tanta gente. Em cada evento que participamos, as pessoas sempre chegam para
dar os parabéns e falar do
quão maravilhoso é esse projeto idealizado pela bailarina
Tathiana Rangel e que, com
a sensibilidade do prefeito

Foto: Funjope/Divulgação

Da Redação

Diaspórika traz música negra
Amanhã, a partir das 20h, a segunda edição
da Festa Diaspórika marca a chegada dos ritmos
africanos no Centro Histórico de João Pessoa. O
evento será realizado no recém-inaugurado espaço Centrô, e promete muita música negra feita
na África e fora dela. No evento, nomes como Fela
Kuti, Mulatu Astatke, Tony Allen, entre outros, além
de Afrobeat, o Highlife o e o Juju Music, ZEBB, este
último o DJ residente da festa. Os ingressos custam
R$ 10 e podem ser adquiridos antecipadamente
através do site oficial do Sympla (www.sympla.
com.br) do Centrô.

PS Carvalho faz shows em JP

Companhia Municipal de Dança de João Pessoa executando espetáculo em homenagem a Sivuca

Cícero Lucena, está levando o nome da nossa cidade a
convites que até então nem
imaginávamos”, comentou
a coordenadora da cia., Stella Paula Carvalho.

Ela ressaltou que, na semana passada, em Campina Grande, os bailarinos
foram convidados a participar de um evento em Miami, mas em virtude da data

muito próxima, a viagem ficará para o próximo ano.
O festival acontece até o
dia 30 deste mês. Programação completa no site www.cenacumplicidades.com.

Neste fim de semana, PS Carvalho fará dois
shows em João Pessoa e também mostrará seu
novo frevo, além de lançar uma cerveja com o
nome PS Funko, no Festival de Cervejas da Cidade
(BeerDay). O festival ocorre hoje, a partir das 15h,
no Palco Mundo BeerDay, na Usina Cultural Energisa. A entrada é um 1 kg de alimento não perecível. Nessa apresentação, ele será acompanhado
pela banda Tedros. Já amanhã, será a vez do show
acústico, voz e violão, a partir das 16h, também
na Usina Energisa. Será um show intimista com
canções autorais e sucessos da MPB.
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na cmjp

Nascimento encerra as sabatinas
Candidato do PSTU foi o último a comparecer ao Plenário para responder as questões dos vereadores pessoenses
Pettronio Torres

pettroniotorres@yahoo.com.br

O candidato do PSTU,
Antônio Nascimento, prometeu um estado atuante, vigilante e interventor quando
o assunto é transporte público e de qualidade para atender aos paraibanos e em especial a população de João
Pessoa. Ele encerrou, ontem,
as sabatinas promovidas pela
Câmara Municipal de João
Pessoa com todos os postulantes ao Governo do Estado.
“Nessa área vamos atuar
na competência do Estado e o
que não for de nossa competência vamos dialogar. Esses
serviços de transporte público precisam prestar contas à
sociedade. E vamos debater
sobre a dupla jornada de trabalho e redução da frota, que
prejudicam a população. As
empresas precisam atender
a classe trabalhadora”, disse
o candidato.
Ainda em relação ao
transporte público e os trabalhadores do setor ele foi além.
“Nessa área vamos atuar na
competência do Estado e o
que não for de nossa competência vamos dialogar. Esses
serviços de transporte público precisam prestar contas à
sociedade. E vamos debater
sobre a dupla jornada de trabalho e redução da frota, que
prejudicam a população. As
empresas precisam atender
a classe trabalhadora”, completou o candidato do PSTU.
Ainda neste campo, o candidato do PSTU, que é motorista profissional de ônibus,
não descartou a quebra do
monopólio das empresas de
transportes coletivos em todo

“

Fotos: Ascom/CMJP

Esses
serviços de
transporte
público
precisam
prestar contas
à sociedade

n
Plano de obras
públicas
construirá
quadras,
ginásios
e dará
incentivos

Antônio Nascimento

o Estado, principalmente na
capital paraibana, onde, segundo ele, se presta um péssimo serviço neste setor.
“Vou abrir novas licitações para concessões de
transportes públicos na Paraíba. As empresas prestam
um péssimos serviço em João
Pessoa e na maioria das cidades maiores. Os empresários do setor só querem saber
em lucrar e ganhar muito dinheiro. Eles não estão nem ai
para a classe trabalhadora.
Demitiram funcionários, demitiram os colegas cobradores, além de deixar a frota sucatear. Vou acabar com esta
triste realidade no meu governo”, pontuou o candidato.
Já em relação as propostas para o setor de habitação, o candidato disse que
pretende construir casas populares para moradores de
rua e em situação de risco.
Ele disse ainda que pretende aumentar o percentual de
áreas com saneamento básico no Estado.

Nascimento quer novas concessões para o transporte público

A última sabatina na Câmara Municipal de João Pessoa terminou como se findaram as demais: o sabatinado
assinando a Carta de João
Pessoa. O candidato ao Governo da Paraíba Antônio
Nascimento (PSTU) foi o sétimo postulante ao cargo a
assinar o documento e assumiu compromissos com os
destinos da cidade. Cópias
do documento, assinado também por todos os vereadores
da Casa, serão enviadas não
apenas aos candidatos ao Go-

verno do Estado, como aos
presidenciáveis.
Após assinar a Carta, Antônio Nascimento disse estar
muito feliz por assumir compromissos com a Casa do Povo
e a população de João Pessoa.
“Sou nascido em Belém, da Paraíba, moro em João Pessoa há
25 anos e tenho uma admiração enorme e um profundo carisma pelo povo de João Pessoa”, revelou o candidato.
Antônio Nascimento agradeceu pela oportunidade de
apresentar suas propostas.

TRE-PB convida API para integrar comissão
processo eleitoral eletrônico é confiável sim, que o eleitor pode ficar tranquilo para
ir às urnas, digitar o número
do seu candidato, que esse
voto será computado no final”, declarou o juiz Ferreira Junior.
O presidente da API,
Marcos Weric, confirmou a

presença da Instituição na
Auditoria, bem como na audiência pública. Ele agradeceu, ainda, ao juiz Ferreira
Junior pelo convite e ratificou
que “a API tem uma posição
muito clara de defesa da democracia e de apoio à Justiça
Eleitoral, sobretudo no que
diz respeito à transferência

no processo nas eleições”.
Na próxima quarta-feira
(21), acontecerá uma Audiência Pública na sala de Sessões
do TRE-PB, a partir das 9h30,
para a divulgação dos procedimentos para realização
da auditoria . O evento será
transmitido no canal no YouTube do Tribunal.

Corte ajusta protocolo para
guarda e escolta das urnas
A Comissão de Auditoria de Urnas Eletrônicas do
Tribunal Regional Eleitoral
da Paraíba (TRE-PB) ajustou o alinhamento do protocolo das Eleições 2022,
como a escolta e guarda
das urnas eletrônicas, além
da escolha das seções que
serão auditadas.
O juiz membro do TRE
-PB e presidente da Comissão, José Ferreira Ramos
Júnior, se reuniu na última quinta-feira (15) com
representantes da Polícia
Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público Eleitoral e da
Polícia Judicial Institucio-

O candidato Antônio Nascimento também revelou planos e projetos para o esporte,
sobre tudo na capital paraibana. “Nós propomos o plano de
obras públicas que construirá
quadras, ginásios, como também, fará incentivo para que
essas crianças e jovens voltem
a praticar esportes em todos os
meios”, explicou.
Ele acrescentou ainda dizendo que as crianças estão

indo para escola com o intuito de se alimentar: “As crianças estão indo para a escola
se alimentar, porque nem o
alimento esses governos garantem para o nosso povo. E
eu pergunto, como a gente
vai ter uma educação pública de qualidade, como nossas
crianças vão praticar esportes, sem se alimentar? Segundo a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, na
Paraíba, são 110 escolas sem
banheiros, 106 sem água encanada, 81 sem esgotamento sanitário, centenas sem internet, sem quadra coberta. É
dessa forma que vamos resolver a educação? Então, propomos o plano de obras públicas
para o esporte, cultura e lazer
não serem um privilégio para
poucos, porque hoje é”, enfatizou o candidato.

Candidato assina Carta de João Pessoa

auditoria

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PB) convidou a
Associação Paraibana de Imprensa (API) para participar
como entidade fiscalizadora da Comissão de Auditoria
do TRE-PB nas eleições deste ano. O convite foi realizado
pelo juiz José Ferreira Ramos
Júnior, em reunião realizada na última quarta-feira (14),
com o presidente da API, Marcos Weric.
Além da API, também foram convidadas as seguintes
entidades fiscalizadoras: Partidos Políticos, Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal
de Contas da União (TCU),
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Grupamento de
Engenharia do Exército Brasileiro e a Assembleia Legislativa. Elas foram legitimadas a participar das etapas da
Auditoria de funcionamento
das urnas eletrônicas, previstas no artigo 6o da Resolução
no 23.673/2021 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
“No momento que nós estamos vendo prevalecer a democracia no nosso país é importante que a API, enquanto
Instituição, esteja junto da Justiça Eleitoral para mostrarmos para a população que o

Planos para fortalecer
o esporte entre jovens

nal para tratar sobre recolhimento, escolta e guarda
das urnas eletrônicas que
serão submetidas ao Teste
de Integridade.
Um dia antes das eleições, dia 1o de outubro,
vinte urnas, dentre as
mais de 10 mil espalhadas pelo Estado, serão selecionadas, escolhidas por
Partido Político ou Entidade Fiscalizadora, para serem auditadas. Após essa
escolha, as urnas serão levadas ao Espaço Cultural
José Lins do Rego, sob a
escolta das Polícias Federal e Rodoviária Federal,
onde permanecerão sob a

guarda da Polícia Federal.
Além disso, a comissão
se reuniu com advogados
eleitorais para ajustar o alinhamento quanto à escolha
das seções que serão auditadas e realizar a troca de
ideias de forma democrática para incentivar a participação dos envolvidos.
Na ocasião, os representantes receberam ofícios e
cédulas de papel, em branco, para serem preenchidas e devolvidas na audiência da próxima quarta-feira
(21); outra quantidade de cédulas de papel serão preenchidas por estudantes dos
colégios Pio X e Lourdinas.

Foto: Ascom/CMJP

Antônio Nascimento assumiu compromissos com a cidade

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: caminhada pela feira de
Sapé; Adjany e Alexandre acompanham Tárcio Teixeira em reunião
com a ONG Coral, em
Sapé; entrevista com na
TV Cabo Branco. Tarde:
panfletagem no centro
de João Pessoa. Noite:
caminhada na Praça da
paz;
Adriano Trajano (PCO)
- Até o fechamento desta edição, o candidato
não havia divulgado sua
agenda para o dia hoje;
Antônio Nascimento
(PSTU) - Manhã: reunião
com apoiadores. Tarde:
reunião no comitê de
Campanha;
João Azevêdo (PSB) Manhã: caravana no
Brejo, nos municípios de
Cabuleiro, Bananeiras,
Solânea, Cacimba de
Dentro, Damião, Araruna, Tacima, Dona Inês,
Belém, Pirpirituba, Guarabira;
Major Fábio (PRTB) –
Até o fechamento des-

ta edição, o candidato
não havia divulgado sua
agenda para o dia hoje;
Nilvan Ferreira (PL)
- Manhã: bandeiraço,
caminhada na Avenida
Josefa Taveira, em João
Pessoa. Tarde: carreata nos bairros de Vieira
Diniz e Bairro das Indústrias, em João Pessoa;
Pedro Cunha Lima
(PSDB) - Até o fechamento desta edição, o
candidato não havia
divulgado sua agenda
para o dia hoje;
Veneziano Vital do
Rêgo (MDB) - Durante
todo o dia, participa da
Caravana “A Paraíba
tem pressa de ser feliz”,
visitando as seguintes
cidades: Juripiranga, Itabaiana, Mogeiro, Ingá
e Itatuba, onde ocorre
o encerramento com a
realização de um ato
político. Após o encerramento da Caravana em
Itatuba, participa de Caminhada em Pedras de
Fogo, ao lado do prefeito
Manoel Júnior e lideranças locais.
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após detectar falhas

TCE faz 1.504 alertas aos prefeitos
Relatório consolidado de acompanhamento de gestão dos 223 municípios paraibanos analisa áreas essenciais
O Tribunal de Contas
da Paraíba (TCE-PB) emitiu 1.504 alertas aos prefeitos
municipais em um relatório
consolidado de acompanhamento de gestão dos 223 municípios paraibanos. O documento analisou áreas
essenciais do serviço público, como educação e saúde,
além de despesa com pessoal
e contratações por excepcional interesse público.
O presidente do TCE-PB,
conselheiro Fernando Catão,
que divulgou o alerta na última quinta-feira (15), destacou
que foram realizadas verificações com o objetivo de identificar possíveis impropriedades no decorrer da gestão.
“Uma vez detectada determinada falha, de acordo com os

critérios previamente definidos, é sugerida a emissão de
alerta ao gestor”, frisou.
Cerca de 65 municípios do
Estado apresentaram aplicação inferior a 25% das receitas
de impostos e transferências
em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme informações do Relatório
de Execução Orçamentária
(RREO) do 3º bimestre deste ano.
Além disso, 34 municípios
paraibanos têm ausência de
informação no tocante ao percentual de aplicação em manutenção e desenvolvimento
do ensino e 15 cidades apresentam possíveis incorreções
no percentual informado a título de aplicação em manutenção e desenvolvimento do

Foto: Fabiana Veloso

ensino. Apenas 109 municípios não receberam alertas
neste item avaliado.
A análise mostrou ainda que municípios estavam
realizando gastos com Ensino Médio ou superior ainda
que apresentasse percentual
de aplicações em educação
inferior a 25%. Foi comprovado que somente 100 municípios estão em situação
regularizada e 37 aplicaram
menos de 70% dos recursos
do Fundeb em remuneração
dos profissionais da educação básica.
Já 37 municípios registram ausência de informações relativas ao percentual
de aplicações em remuneração dos profissionais da educação básica com recursos do

Fundeb e 49 têm possíveis incorreções no percentual informado na aplicação em remuneração dos profissionais
da educação básica.
Além disso, 81,15% (181)
das prefeituras da Paraíba
não apresentaram informações sobre os gastos com esses recursos até o 3º bimestre.
”Ressaltando que 50% desses
recursos devem ser destinados à educação infantil e, no
mínimo, 15% em despesas de
capital. Confrontando com
informações do Sagres, ficou
evidenciado que 109 prefeituras municipais (48,87% do total) não realizaram despesas
por meio das fontes de recursos específicas para a complementação da União (VAAT/
VAAF)”, destaca o relatório.

Foto: Ascom/TCE

Presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Fernando Catão

em campanha

Ciro Gomes visita CG e fala de plano de governo
Giovannia Brito

gibritosilva@hotmail.com

Ciro cumpriu agenda política em Campina

O presidenciável Ciro
Gomes (PDT) esteve ontem
em Campina Grande, cumprindo agenda política. Ele
falou sobre o seu plano de
governo e disse que uma
das suas propostas é reduzir a dívida de empresas
e das famílias brasileiras
para que possam voltar a
ter novamente o poder de
compra, e dessa forma, possam impulsionar a economia do país. O pedetista
citou ainda que, se eleito,
pretende adotar um novo
sistema previdenciário tendo como base, três tripés de
suportes.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE- PB
Praça João Dantas Rotheia, 00 – Centro – São João do Rio do Peixe – PB.
CNPJ: 09.061.730/0001-77
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Rio do Peixe – PB, CNPJ nº
09.061.730/0001-77, com sede na Praça João Dantas Rotheia, 00 – Centro – CEP 58.910000, São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, abaixo designado, nos termos da Portaria/
MTP nº 671/2021 - convoca pelo presente EDITAL todos os integrantes da categoria dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e Aposentados rurais, agricultores e
agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais da base territorial do Município
de SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE – PB, integrante do Plano da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba - FETAG-PB e da
Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares CONTAG, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTARIA a ser realizada no
dia 07 de outubro de 2022, na sede do Sindicato dos trabalhadores rurais de São João do
Rio do Peixe, situada na Praça João Dantas Rotheia, 00 – Centro – CEP 58.910-000, São
João do Rio do Peixe-PB, com início às 09:00 (nove) horas, em primeira convocação e em
segunda convocação, às 11:00 (onze) horas, observando o quórum estatutário, para tratar
da seguinte ordem do dia: 1) Ratificar a Alteração Estatutária de categoria e denominação
ocorrida em 23 de julho de 2022 em assembleia geral extraordinária, especificamente para
: a) ratificar a alteração de sua representação sindical profissional para a categoria dos
Trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que exerçam
suas atividades no meio rural, individualmente ou em Regime de economia familiar, em
área igual ou inferior a 02 módulos rurais, nos termos do decreto Lei 1.166/1971, ativos e
aposentados, no município de São João do Rio do Peixe –PB realizada na assembleia geral
extraordinária de 23 de julho de 2022; b) ratificar a alteração de denominação do Sindicato
para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de São
João do Rio do Peixe – PB realizada na assembleia geral extraordinária de 23 de julho de
2022; 2) Outras quaisquer alterações estatutárias de ajuste que sejam necessárias e, ou,
decorrentes dos itens anteriores.
São João do Rio do Peixe - PB, 16 de setembro de 2022.
ISAU MANICEU DA SILVA JUNIOR
Presidente
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - UASG 90008
Nº Processo: 0000934-23.2022.4.05.7400.
Objeto: aquisição de bens móveis e materiais para decoração, destinados à Justiça Federal na
Paraíba. Total de Itens Licitados: 19. Edital: 19/09/2022 das 08h00 às 11h59 e das 12h00 às 17h59.
Endereço: Rua João Teixeira de Carvalho, 480, Brisamar, - João Pessoa/PB ou https://www.gov.
br/compras. Entrega das Propostas: a partir de 19/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 29/09/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais:
E-mail: pregoeiro@jfpb.jus.br ou telefone:(83)2108-4040.
Marcos Antônio Braga Guimarães
Supervisor da Seção de Licitações e Contratos

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
A DIRETORIA DO SINDICATO SUPRA, REPRESENTADO POR SEU PRESIDENTE,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL, O ART.616
E SEUS PARÁGRAFOS DA CLT E LEGISLAÇÃO PERTINENTE VEM, ATRAVÉS DESTE
EDITAL CONVOCAR OS TRABALHADORES DO TRANSPORTE DE VALORES, ESCOLTA
ARMADA , ESCOLTA LEVE E TESOURARIA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, PARA

Ciro chegou à Rainha
da Borborema já no final da
manhã e foi recebido pelo
candidato ao governo do
Estado Pedro Cunha Lima
(PSDB), e o candidato ao Senado pelo PDT, André Ribeiro, além de postulantes
a cargos legislativos.
Ele destacou que sua
equipe econômica fará uma
política voltada para resgatar empresas que estão
endividadas e prestes a fechar as portas, ocasionando
milhares de desempregos.
“Precisamos refinanciar
a dívida estrangulada de
seis milhões de empresas.
O Brasil está condenando o
seu comércio, sua indústria
a praticamente a entrar na

falência generalizada. Eu
tenho um projeto de refinanciar todo o passivo dessas empresas. Isso vai tirar
a corda do pescoço. Porém,
preciso fazer que da porta pra trás, o freguês possa
comprar de novo. E nesse
ponto preciso refinanciar a
divida das famílias, que são
66.600 milhões pessoas”, revelou.
Ciro afirmou que pretende simplificar o sistema
tributário. Ele revelou que
atualmente o país tem seis
tributos com valor adicionado que cobram “muito
mais dos pobres e da classe média do que dos ricos.
Para que eu faça isso, em
um país que está com as
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PRIMEIRA CONVOCAÇÃO E ÀS 19:30H EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER
NÚMEROS DE PRESENTES, A ASSEMBLEIA SERÁ APRECIADA NA SEGUINTE ORDEM
DO DIA :A) LEITURA DO EDITAL B) ABERTURA DA CAMPANHA SALARIAL 2023/2023 DOS
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TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO; D) AS ASSEMBLEIAS CONVOCADAS
POR ESTE EDITAL TERÃO CARÁTER PERMANENTE ATÉ A CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO
OU ACORDO COLETIVO E JÁ AUTORIZAR A DIRETORIA DO SINDICATO A INSTAURAR
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CAMPANHA SALARIAL.
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contas muito ruins, preciso
cobrar mais dos super-ricos.
Não é muito, mas eu preciso
cobrar um pouquinho mais
pra banir a miséria do povo
brasileiro”, frisou.
Sistema previdenciário
A movimentação do exgovernador do Ceará se
concentrou no Calçadão da
Cardoso Vieira, área central
da cidade. Durante o evento, Ciro foi questionado sobre o que pretende fazer
para solucionar os problemas do sistema previdenciário do país. Conforme
explicou, as medidas para
isso passam por um novo
modelo, em três divisões,
que ele disse já se encontrar

formatado esperando apenas ajustes e sugestões para
ser melhorado. A primeira
divisão do modelo é instituir um programa de renda mínima como um direito previdenciário. “Ou seja,
escrito na constituição para
nunca mais se ameaçar ou
explorar o povo demagogicamente na véspera de eleição. Serão mil reais por domicílio, e a fonte do recurso
já está toda prevista”, detalhou. A segunda perna,
como denominou o candidato, é o regime de repartição para todos os trabalhadores da iniciativa privada
e pública que, começando a
relação formal de trabalho,
passe a ter um teto único.
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alimentação escolar

Sem merenda, crianças dividem ovo
Com a verba federal congelada desde 2017, racionamento e cortes de comida nas escolas se multiplicam no país
José Maria Tomazela
Agência Estado

Com a verba federal sem
reajuste desde 2017 e a inflação
dos alimentos, relatos de racionamento e cortes de merenda
escolar se multiplicam pelo
Brasil. Alunos que tiveram a
mão carimbada para não repetir o prato, ovo dividido para
quatro crianças e corte de itens
básicos, como arroz e carne,
estão entre as queixas. Com o
alto número de pais sem trabalho, a merenda é uma chance de refeição equilibrada para
parte das crianças.
Em agosto, a gestão Jair
Bolsonaro vetou o reajuste,
com correção pela inflação,
aprovado pelo Congresso. A
justificativa foi que isso poderia drenar verbas de outros
programas e estourar o teto de
gastos. Depois, ele não previu
reajuste no Projeto de Lei Orçamentária.
A responsabilidade de custeio é de União, estados e municípios, mas a participação
federal é importante, principalmente em cidades pobres.
Gestores locais dizem que a
defasagem do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae) tem feito os municípios
gastarem mais. A inflação da
cesta básica, que inclui feijão e
verduras, teve alta de 26,75%
de maio de 2021 a maio deste ano.
Em Belo Horizonte, famílias de alunos da Escola Municipal de Educação Infantil

(Emei) Ipiranga denunciaram
nas redes sociais a pouca
quantidade de comida. As fotos mostram a refeição com a
quarta parte de um ovo, uma
colher de arroz, pequena porção de verduras e um pouco
de molho de carne.
“Antes meu filho chegava em casa e não pedia comida. Quando passou a pedir,
achei um pouco estranho”,
diz o policial Natan Oliveira,
pai de um aluno de dois anos.
“Depois que vi as imagens (de
pratos quase vazios), entendi
que não só ele, mas todas as
crianças estavam recebendo
menos alimentação do que a
quantidade ideal”. A merenda, diz ele, melhorou após as
queixas.
A prefeitura nega redução de alimentos na rede e
diz que investigará o caso.
Em nota, afirma que desde
2018 elevou em 260% o gasto
próprio com merenda (R$ 32
milhões), “considerando que
o repasse previsto do governo federal no âmbito do Pnae
não sofre reajuste desde 2017,
mesmo com a alta dos preços
do alimento e do custo da logística”.
Vice-diretora de Emei em
Porto Alegre, Francisca Carneiro diz que mães agradecem
ao saber que o filho come carne e frutas. Na cidade, não faltou merenda porque a prefeitura dobrou o repasse próprio
(de R$ 3 milhões em 2019 para
R$ 6 milhões este ano). A verba federal, diz o município, só
dava para o 1º semestre.

Pnae atende 41 milhões
de estudantes no Brasil
O Pnae atende 41 milhões
de alunos no país. O valor diário enviado a estados e municípios para cada aluno é definido conforme a etapa e a
modalidade de ensino. É de
R$ 1,07 na creche; R$ 0,53 na
pré-escola e R$ 0,36 para o
fundamental e o médio. Em
nota, o Ministério da Educação (MEC) diz que o Pnae alcança todos os matriculados
na rede pública. E cada escola recebe alimentos conforme
o número de alunos.
O MEC afirma ainda que
o FNDE, órgão do ministério
responsável pelo programa,
não tem autonomia para elevar os valores per capita. Toda
escola em área de vulnerabilidade social ou que recebe alunos de área vulnerável pode
oferecer refeição extra, diz a
pasta. Procurada para comentar o veto ao reajuste, a Presidência não respondeu.
Dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e
Nutricional mostram que a
fome dobrou nas famílias com
crianças menores de 10 anos:
de 9,4% em 2020 para 18,1%
este ano.
Carimbo
Neste mês, imagens de alunos do Centro Educacional 3
de Planaltina, no Distrito Federal, com a marca de carimbo na mão para não repetirem a merenda circularam

nas redes. A diretoria da escola justificou que a medida foi
de um professor para evitar
“fura-fila”, com alunos servidos mais de uma vez e outros
ficarem sem. Já a Secretaria
da Educação disse repudiar
a medida e afirma não faltar
alimentos nem haver veto a
repetir. Segundo a pasta, o
caso foi isolado e é apurado
pela Corregedoria. O sindicato dos professores diz que há
restrições em mais escolas - o
governo nega.
Em Cascavel (PR), pais
também reclamam da falta
de itens básicos, como arroz.
A prefeitura diz ter notificado a empresa vencedora da licitação para corrigir eventuais
faltas e destacou ter comprado
R$ 33 milhões em alimentos.

Fome

Dados divulgados
pelo Pnae mostram
que a fome dobrou nas
famílias com crianças
menores de 10 anos:
de 9,4% em 2020 para
18,1% este ano

Foto: Agência Brasil/Divulgação

Pais de alunos estão denunciando o racionamento de merenda nas escolas, que causa sérias consequências para a saúde dos alunos

na pandemia

Alunos de alfabetização são os mais afetados

Renata Cafardo e
Ítalo Lo Re
Agência Estado

As crianças em fase de
alfabetização tiveram a
maior queda de aprendizagem entre todas as séries
avaliadas em 2021 por causa da pandemia. Aos oito
anos, quando elas já deveriam estar sabendo ler e escrever plenamente, muitas
não conseguem ainda localizar uma informação explícita no final de um texto curto, de duas linhas. Os
dados são do Sistema de
Avaliação da Educação Básica (Saeb) divulgados nesta
sexta-feira, 16, pelo Ministério da Educação (MEC).
A queda foi maior ainda do que a registrada no

5º, 9º ano e Ensino Médio.
Essa foi a segunda vez que
o MEC realizou a prova
com estudantes do 2º ano.
A perda foi de 24,5 pontos
no exame, que é amostral,
de Português. O melhor desempenho foi registrado no
Estado de Santa Catarina,
seguido do Distrito Federal e de São Paulo. A mais
baixa foi a aprendizagem
registrada no Acre.
Em Matemática, os alunos do 2º ano também tiveram queda na aprendizagem, mas um pouco menor
que em Português, de nove
pontos. Os Estados com
melhor desempenho foram Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo. O pior
foi registrado no Sergipe.
Pela média registrada

em 2021 em Português, de
725,5, muitos alunos não
são capazes de escrever um
texto de um convite para
uma festa, por exemplo.
Também não conseguem
escrever de forma correta
uma palavra de três sílabas.
Dobrou ainda a porcentagem de alunos que estão
nos níveis mais baixos de
desempenho em leitura e
escrita, de 15% para 34%.
Esse grupo inclui desde
crianças que sequer conseguiram responder à prova
e outras que não são capazes de relacionar o som de
uma consoante ao seu formato escrito.
As crianças pequenas
são menos autônomas para
o ensino remoto que os adolescentes e especialistas já

temiam o déficit na alfabetização. Saber ler e escrever é primordial para que o
aluno permaneça na escola
e aprenda também outras
disciplinas.
Esta é a principal avaliação de educação do Brasil e
que traz pela primeira vez
o retrato oficial do retrocesso causado pelas escolas fechadas e ensino remoto. Apesar da importância,
há ressalvas de especialistas por causa do índice de
participação ter sido baixo
justamente em virtude da
pandemia. “A realização foi
um grande desafio, esforço
conjunto entre União, Estados e municípios. A aplicação foi exitosa”, disse o ministro da Educação, Victor
Godoy.

suspensão de trechos

senado federal

STF tem cinco votos para confirmar
decisão sobre o decreto das armas

PL estimula
energia solar
na agricultura

Rayssa Motta
Agência Estado

O Supremo Tribunal
Federal (STF) já tem cinco votos para confirmar a
decisão individual do ministro Edson Fachin que
suspendeu trechos de decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL)
para flexibilizar o acesso
da população civil a armas
e munições.
O julgamento está em
curso no plenário virtual.
A plataforma permite que
cada ministro registre seu
voto no sistema on-line
sem necessidade de reunião do colegiado. A votação segue até a próxima terça.
Até o momento, Fachin foi acompanhado pelos ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de
Moraes, Gilmar Mendes e

Ricardo Lewandowski. A
decisão é provisória para
impedir o armamento da
população no período eleitoral. O STF deve revisitar
o tema depois das eleições
para avaliar se a restrição
será permanente
Fach i n é relator de
ações movidas pelo PSB e
pelo PT para derrubar os
decretos. O ministro decidiu suspender os efeitos do
ato administrativo por ver
risco de aumento da violência política com o início da campanha.

Decisão

A decisão estabeleceu
que a posse de armas de
fogo só pode ser autorizada para quem demonstrar necessidade concreta,
por razões profissionais ou
pessoais, e que a compra
de armas de uso restrito
depende do “interesse da

própria segurança pública ou da defesa nacional”.
Em um voto de uma linha ontem, o ministro se
limitou a defender a confirmação de sua decisão
monocrática. “Proponho o
referendo da medida cautelar”, escreveu.

n
O julgamento
está em curso no
plenário virtual.
A plataforma
permite que
cada ministro
registre seu
voto no sistema
on-line sem
necessidade
de reunião do
colegiado

Agência Senado

O Senado vai analisar
um projeto de lei que alivia a conta de luz das propriedades com agricultura
familiar que usem energia
oriunda de microgeradores solares (PL 2.458/2022).
Também serão beneficiadas as unidades cujo titular esteja inscrito no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O
senador Alessandro Vieira
(PSDB-SE) é o autor.
O projeto mexe no
marco regulatório da microgeração (Lei 14.300,
de 2022), que o Congresso aprovou no início deste ano. Entre outras medidas, a lei garante subsídios
tarifários para os consumidores que investem na
produção autônoma fontes renováveis.
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funeral da rainha

Espera na fila pode chegar a 14 horas
Ontem, novas entradas de súditos ingleses no Palácio de Westminster foram suspensas por seis horas
Agência Estado

A fila de súditos que esperava para entrar no Palácio de Westminster e prestar
uma última homenagem à
rainha Elizabeth 2a foi interrompida na manhã de ontem
após o tempo de espera estimado chegar a 14 horas e a fila,
do Parlamento ao Southwark
Park, no sul de Londres, alcançar 8 km. Novas entradas
na fila foram suspensas por
seis horas, no mesmo dia em
que o rei Charles 3o e seus irmãos chegaram ao local para
uma vigília.
De acordo com o sistema
de monitoramento em tempo real do governo britânico,
a estrutura organizada, com
mais de 500 banheiros portáteis e cerca de mil funcionários trabalhando na organização, alcançou a “capacidade
máxima”. Mesmo após o fechamento para novas entradas, milhares de pessoas que
já estavam na fila continuaram esperando pacientemente para ver o caixão da rainha.
“Southwark Park (o fim
da fila) atingiu a capacidade
máxima. A entrada está suspensa por pelo menos seis horas”, tuitou o governo britânico, pouco depois de anunciar
que a espera para chegar ao
Palácio de Westminster era
de 14 horas.
Apesar da longa espera,
os britânicos que aguardam
na fila dizem não se arrepender do esforço para se despedir de Elizabeth 2ª. Moradora
de Londres, Caroline Quilty
disse que chegou à fila por volta das 4 da manhã de ontem.
“Acho que é um momento na
história, e se eu não viesse celebrá-lo e vê-lo e fazer parte
disso, acho que realmente me
arrependeria”, afirmou.
Suspensão
O anúncio da suspensão
da fila foi feito horas após um
ataque a facadas que deixou
dois policiais feridos em uma
área relativamente próxima
da fila, no bairro de Soho. O
agressor foi detido e a força
de segurança, que investiga o
incidente, descartou uma mo-

n
A estrutura,
com mais de
500 banheiros
portáteis e
cerca de mil
funcionários
trabalhando na
organização,
alcançou a
capacidade
máxima

tivação terrorista. Os policiais
atacados estão fora de perigo,
informou o prefeito de Londres, Sadiq Khan.
Enquanto isso, em um desdobramento geopolítico do
velório, uma delegação de autoridades chinesas foi impedida de visitar o salão histórico
do Parlamento britânico, onde
o caixão da falecida está posto para visitação. O embaixador chinês no Reino Unido foi
banido do Parlamento por um
ano, depois que Pequim sancionou sete legisladores britânicos no ano passado por se
manifestarem contra o tratamento da China à minoria uigur na região de Xinjiang. O
gabinete da presidente da Câmara dos Comuns, Lindsay
Hoyle, se recusou a comentar
na sexta-feira uma reportagem do jornal americano Politico sobre a questão envolvendo a delegação chinesa.
Em Pequim, o porta-voz
do Ministério das Relações
Exteriores da China, Mao
Ning, disse que não viu a reportagem do Político, mas
que, como anfitrião do funeral da rainha, o governo do
Reino Unido deve “seguir os
protocolos diplomáticos e as
boas maneiras para receber
os convidados”.
Espera-se que uma delegação chinesa compareça ao
funeral da rainha na próxima segunda-feira, que será
na igreja da Abadia de Westminster e não no Parlamento.
Os organizadores do funeral
não publicaram uma lista de
convidados e não ficou claro
quem da China poderia comparecer.

Foto: Mark Garten/ONU
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proclamada
pela
Assembleia
Geral visa
fortalecer os
ideais de paz
em nações e
para os povos

Secretário-geral António Guterres toca o Sino da Paz durante a cerimônia realizada na sede da ONU

solenidade

Sino da Paz na Organização das Nações
Unidas faz ecoar apelos contra o racismo
ONU News
O sino da paz soou ontem nas Nações Unidas,
em Nova Iorque, numa reflexão sobre a necessidade
de paz e solidariedade no
mundo.
O ato marca as comemorações antecipadas do Dia
Internacional da Paz, celebrado em 21 de setembro.
A paz é uma missão
A data proclamada pela

Assembleia Geral visa fortalecer os ideais de paz em
nações e para os povos. O
tema de 2022 é: “Acabar
com o racismo. Construir
a paz.”
O secretário-geral recordou que promover a causa
da paz é o pilar das Nações
Unidas.
António Guterres explicou, no entanto, que a tarefa de construir a paz pertence a cada pessoa. Mas
lembrou que a missão é de
todos para que haja paz no

planeta, em nações em desenvolvimento e para as
vítimas do que chamou
“injustiça de um sistema
financeiro global”.
Guterres citou ainda o
fim de todas as formas de
discriminação, do racismo
e do discurso de ódio.
Um mundo de paz
O secretário-geral pediu
ainda paz para os jovens
que herdarão as consequências das decisões tomadas ou não no presente. Ele

disse que a paz é mais importante para os milhões
de pessoas vivendo em ambientes de guerra. O chefe da ONU destacou que,
mais do que nunca, hoje é
preciso solidariedade global, ação coletiva, compromisso e confiança mútua.
Outro anseio é que se faça
soar o apelo por um mundo de paz para todos.
As Nações Unidas reiteraram a defesa de um mundo livre de racismo e discriminação racial.

em nova iorque

Líderes e jovens discutem o futuro na
Cúpula da Educação Transformadora
ONU News
As Nações Unidas deram
início ontem a Cúpula da Educação Transformadora na sede
da organização, em Nova Iorque. A vice-secretária-geral
da ONU, Amina Mohammed,
coordenará as discussões no
evento com a participação de
líderes juvenis, professores e

ministros. O encontro, que termina na próxima segunda-feira, culminará com promessas
de chefes de Estado.
Crise
De acordo com as Nações
Unidas, a Cúpula da Educação Transformadora pretende responder a uma crise global na educação. Com
as contribuições no evento se

pretende conseguir equidade, inclusão, qualidade e relevância no setor.
A expectativa das Nações
Unidas é que o evento seja uma
oportunidade “para colocar
a educação no topo da agenda política global e mobilizar
ação, ambição, solidariedade e
soluções para recuperar as perdas relacionadas à pandemia.”
Hoje, o Dia das Soluções, a

meta é estabelecer uma plataforma para os parceiros mobilizarem apoio para novas iniciativas, alianças e outras ações
envolvendo diferentes setores
que contribuirão para transformar a educação.
Na segunda-feira, o Dia dos
Líderes ficará marcado por declarações de compromisso feitas pelos chefes de Estado e de
governo em mesas redondas.

em 2023

Banco Mundial alerta
para uma recessão global
André Marinho
Agência Estado

A postura firme de bancos centrais no combate à inflação pode deflagrar um cenário de recessão global em
2023, alerta o Banco Mundial
em relatório. O estudo adverte para o crescente risco de
crises financeiras em economias emergentes e em desenvolvimento.
Segundo estimativas da
pesquisa, para controlar a escalada dos preços, os BCs no
mundo terão que subir juros
em uma média de dois pontos porcentuais. Se acompa-

nhado por estresse nos mercados financeiros, esse ritmo
desaceleraria o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do planeta a 0,5% em
2023, que equivale a uma contração de 0,4% em termos per
capita, de acordo com a instituição. Esse resultado atenderia os critérios técnicos para
definir uma recessão.
O relatório destaca uma
série de evidências que apontam para um quadro recessivo no horizonte. Conforme a
análise, a economia global registra a mais acentuada desaceleração desde a década de
1970, enquanto a confiança
do consumidor está em baixa.

conflito

China impõe sanções contra CEOs por
venda de armas dos EUA para Taiwan
Agência Estado

A China anunciou sanções, ontem, contra executivos-chefes da Raytheon
e da Boeing Defense por
causa de uma grande venda de armas dos Estados
Unidos para Taiwan. Porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores, Mao
Ning não especificou quais
sanções seriam contra Gregory Hayes, da Raytheon,
e contra Ted Colbert, da
Boeing Defense, Space and
Security.

Não estava ainda claro
o impacto que isso poderia ter sobre os executivos
ou suas empresas, mas as
sanções do tipo são em geral sobretudo simbólicas.
Na semana passada,
os EUA anunciaram uma
venda de US$ 1,09 bilhão
em armas a Taiwan, inclusive US$ 355 milhões
em mísseis Harpoon, da
Boeing, e US$ 85 milhões
em mísseis Sidewinder, da
Raytheon.
O porta-voz chinês disse que novamente Pequim
pede aos EUA que parem

Arsenal
Na semana
passada, os EUA
anunciaram uma venda
de US$ 1,09 bilhão
em armas a Taiwan,
inclusive US$ 355
milhões em mísseis
Harpoon, da Boeing

de vender armas a Taiwan
e “parem de criar novos fatores que poderiam levar a
tensões no Estreito de Taiwan”.
A China reivindica o
controle sobre a ilha de
23 milhões de habitantes.
As duas partes de separaram em 1949, durante uma
guerra civil que levou o
Partido Comunista ao poder em Pequim.
Os EUA não reconhecem formalmente Taiwan,
mas fornecem armas com
o argumento de que a ilha
deve poder se defender.

Economia
Selic

Sálário mínimo

Dólar

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

Comercial

Euro

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 17 de setembro de 2022

Comercial

Libra

Esterlina

Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Fixado em 3 de
agosto de 2022

13,75%

R$ 1.212

+0,38%

+0,52%

+0,08%

R$ 5,259

R$ 5,266

R$ 6,008

perda financeira

Salário do trabalhador é
“engolido” pela inflação
Renda média caiu quase 7% em dois anos, enquanto o custo de vida subiu
Foto: Secom-JP

Thadeu Rodrigues
thadeu.rodriguez@gmail.com

A média salarial de admissão do trabalhador brasileiro diminuiu 6,78%, nos
últimos dois anos, conforme
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Além da perda salarial,
o trabalhador ainda tem de
arcar com a alta da inflação,
que reduz seu poder de compra e foi de 19,97%, no período. O prejuízo é ainda maior
se considerarmos a inflação
dos alimentos, que supera a
média medida pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE).
O Caged aponta que a remuneração média de admissão caiu de R$ 2.065,94, em julho de 2020, para R$ 1.926,54,
em julho deste ano. Na comparação com o mesmo mês de
2021 (R$1.982,55), a redução
foi de 2,83%. No período de
24 meses terminados em julho deste ano, o IBGE registra uma inflação de 19,97%. Já
nos últimos 12 meses, o IPCA
alcançou 10,07%.
Se considerarmos apenas
o grupo de alimentos, itens
mais básicos à subsistência, a
inflação foi de 17,50%, no período de 12 meses terminados em julho deste ano. Houve aumento no feijão carioca
(28,57%), fubá (17%), macarrão (20,56%), tubérculos, raízes e legumes (36,47%), frutas (35,36%), aves e ovos (18%),
leite e derivados (41,22%), entre outros produtos, segundo o IPCA.
A coordenadora-adjunta

Empresas voltaram a ofertar vagas no mercado de trabalho, mas com salários menores

do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP),
Jessyka Barros, afirma que,
com a pandemia de Covid-19,
em 2020, muitas empresas realizaram demissões. Com a retomada das atividades econômicas, no ano passado, que
cresceu conforme a redução
dos perigos sanitários, houve o aumento do número de
contratações, porém, com salários menores.
“É uma questão de lei da
oferta e da procura. As empresas oferecem salários mais
baixos e os trabalhadores aceitam porque precisam trabalhar. Sempre vai ter quem
aceite as propostas e a busca
por emprego sempre é alta”,
comenta Jessyka Barros.
O jovem Carlos Oliveira

trabalhava no setor industrial
e teve uma perda salarial de
10% ao mudar para uma empresa do setor de serviços. “Eu
busquei emprego em diversas
empresas para continuar na
mesma função que eu exercia, mas não consegui. Passei seis meses desempregado,
até que consegui uma oportunidade em outra área. A empresa paga menos, mas estou
trabalhando. Agora consigo
ajudar com as despesas na minha casa”, conta.
Média salarial
A maior média salarial de
julho deste ano está no setor
de serviços, no valor de R$
2.049,82. Em seguida, estão
construção civil (R$ 2.005,31),
indústria de transformação (R$

1.927,89), comércio (R$ 1.685,67)
e agropecuária (R$ 1.673,52).
Em julho, o Brasil criou
218.902 postos de trabalho.
No acumulado do ano, foram
1.560.896 novos empregos, segundo o Caged. Apesar da
queda de 14% sobre o mesmo
período de 2021 (1.785.489),
são pessoas que saem do desemprego para a formalização
do mercado de trabalho.
Segundo o Caged, o estado
da Paraíba gerou 4.130 postos
de trabalho, em julho, o que
corresponde a um crescimento de 39,43%, na comparação
com julho de 2021, quando foram ocupadas 2.962 vagas. No
acumulado dos sete primeiros
meses do ano, houve a criação
de 10.877 novos postos de trabalho no estado.

recuperação

Faturamento do turismo promete alcançar
nível pré-crise e começar a crescer em 2023
Após sofrer duros impactos da pandemia da Covid-19
nos últimos anos, o setor do
turismo deve alcançar o nível de faturamento pré-crise
no início do próximo ano. A
expectativa é que as micro e
pequenas empresas do setor
atinjam o patamar de estabilidade no primeiro semestre
de 2023 e que, a partir do segundo semestre do próximo
ano, consolide o crescimento
e supere o faturamento de períodos anteriores.
Os dados fazem parte de
um estudo realizado pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV)
sobre os fatores que impactam a competitividade da cadeia de turismo brasileira,
em especial os pequenos negócios de meios de hospeda-

gem, além do turismo de negócios e eventos, que devem
ser beneficiados com a retomada econômica pós-pandemia. O setor de turismo foi
um dos mais afetados desde
o início de uma das maiores
crises sanitárias mundiais e
as micro e pequenas empresas, que representam 97% do
total de empreendimentos
desse segmento, chegaram a
registrar perdas superiores a
80% do faturamento.
O presidente do Sebrae,
Carlos Melles, pontua que
esse período inicial de recuperação será motivado principalmente pelo aquecimento do consumo por viagens
dentro do Brasil e por uma
demanda reprimida causada pela pandemia. “Muitos
brasileiros estão substituin-

do as viagens internacionais
por domésticas. Além da alta
do dólar, da queda no poder
de compra das famílias e do
conflito internacional entre
a Rússia e Ucrânia, os brasileiros estão mais motivados a conhecer os encantos
do nosso país. Esse é um bom
momento para os pequenos
negócios se prepararem”, ressalta Melles.
O presidente ainda revela que para aproveitar o aumento da demanda interna
do turismo, os donos de pequenos negócios precisam
estar atentos às tendências e
mudanças de comportamento do consumidor durante a
pandemia. “O empreendedor
precisa entender que ele deve
estar alinhado ao movimento
do mercado e avaliar o que é

necessário fazer para se adaptar e garantir a sustentabilidade do negócio, inclusive para
atender uma demanda futura”, avalia.
De acordo com o estudo, a
retomada dos negócios turísticos não se apresenta igualmente para todos as atividades do segmento. Setores
como meios de hospedagem,
transporte aéreo e aluguel
de bens móveis têm nível de
recuperação superior a outros segmentos, com retorno
gradual da demanda à medida que as restrições da pandemia foram flexibilizadas.
Já as atividades recreativas,
culturais e desportivas e o
transporte rodoviário foram
os mais afetados e vão levar
mais tempo para recuperar o
nível anterior à crise.

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

-0,36
-0,68
0,67
0,47
1,06
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A política fiscal
e a dívida pública

N

ão existe gasto público sem imposto ou
calote, ontem, hoje ou amanhã.
David Ricardo (Século 18/19)

Uma boa lição de macroeconomia respeita
a uma regra básica de que se os gastos do
governo permanecem inalterados ou, até, sofrem
alguma elevação, qualquer redução de impostos
no presente ocasionará aumento de tributos no
futuro. Sendo que, quanto maior for a demora
em ajustar os tributos, maior será sua elevação.
Visando estabilizar a economia, os governos
devem gerar déficit em períodos de recessão, mas
devem estar atentos a gerar superávit em períodos
de crescimento acelerado. A relação dívida/PIB é
um importante indicador, assim como a taxa de
crescimento da dívida.
Neste sentido, considerando que a política
fiscal se insere no contexto das finanças públicas,
correspondendo às receitas e despesas do
governo, é posto se afirmar que o conceito desta
política se refere à utilização do orçamento do
setor público quanto à promoção de mudanças no
nível de atividade econômica. A política fiscal é um
importante instrumento de intervenção do Estado
na economia, um legado da teoria econômica
(desde Smith) que se fortaleceu com Keynes, a
partir dos anos 1930.
Bresser-Pereira e Dall’Acqua (1991) observam
que as lições keynesianas foram distorcidas,
principalmente pelo populismo dos governos
latino-americanos, e o Brasil não foge ao caso, de
tal sorte que os governos de tais nações fizeram
uso de um falso “keynesianismo”, que justificaria
o crescimento indiscriminado dos gastos e,
principalmente, dos déficits públicos, o qual
passaria a agir como instrumento central para a
estabilização macroeconômica.
Numa abordagem macroeconômica sobre
política fiscal e dívida pública, é fato que
esses governos latino-americanos, nos anos
pós Consenso de Washington (1980/1990),
intensificaram a exigência de um maior ajuste das
contas públicas mediante a geração de elevados
superávit primários e do controle sobre a relação
dívida pública (D) / PIB (Y), sobretudo por meio da
variável de endividamento.
No Brasil, maior evidência dessa prática
de política fiscal, em lições de Giambiagi &
Schwartsman (2014) se verifica no período
de criação e desenvolvimento do Plano Real,
sobretudo a partir de 1999 quando o tripé
macroeconômico (câmbio flutuante, metas de
inflação e superávit primário) passou a ser a
ferramenta guia das políticas econômicas.
Levando em conta a parte fiscal das políticas
econômicas, o Brasil fez a opção da cobertura
dos déficits públicos (fluxo) e da dívida pública
(estoque) pelo endividamento (FMI), então para
garantir o pagamento da dívida ter-se-ia que
produzir superávits primários.
A ênfase da política fiscal na geração de
superávit primário elevados dificulta a atuação da
política econômica em cenários de recessão, uma
vez que o objetivo do governo, do ponto de vista
fiscal, não é incrementar a atividade econômica,
mas sim garantir o equilíbrio das contas públicas,
independente do cenário em questão.
No quesito de produzir déficits em tempo de
vacas magras e de produção de superávit fiscal
em tempos de vacas gordas o Brasil foi reprovado.
Ainda para Giambiagi & Schwartsman (2014), a
trajetória da relação Dívida Pública/PIB é apenas
um dos fatores pelos quais a política fiscal é
importante. Ao final do sofrível do atual governo
Federal, ainda pela análise dos autores, aparecem
três outros fatores de reprovação: o primeiro é
a pressão sobre a inflação, o segundo respeita
à eficiência dos gastos públicos e o terceiro é a
questão tributária (sem a reforma esperada).
Por fim, em economias de mercado
desenvolvidas, o esperado da condução da política
fiscal seria o equilíbrio econômico e não somente
das contas públicos, ou seja, o mero equilíbrio
orçamentário, como sempre acontece no Brasil.
Para piorar, o indigesto convívio com o
orçamento secreto é uma realidade.
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segunda etapa

“Dinheiro esquecido” segue sem data
Atraso na liberação para consulta dos recursos ultrapassa quatro meses e valores devem atingir R$ 4,1 bilhões
Anna Carolina Papp
Agência Estado

Marcada para começar no
dia 2 de maio, a segunda fase
de consultas do Sistema de Valores a Receber (SVR), programa
do Banco Central para saque de
dinheiro “esquecido” em bancos, continua sem previsão de
data para início. Segundo o BC,
a segunda etapa vai disponibilizar R$ 4,1 bilhões a milhões
de pessoas físicas e jurídicas de
todo o país.
Na primeira fase, encerrada
em abril, foram liberados R$ 3,9
bilhões, mas apenas 8% (R$ 321
milhões) foram solicitados - R$
306 milhões por pessoas físicas
e R$ 15 milhões por empresas.
Foram 3,6 milhões de pessoas
físicas e 19 mil de pessoas jurídicas.
Inicialmente, o Banco Central informou que a segunda
etapa foi adiada por causa da
greve de servidores da instituição, que reivindicavam reajuste salarial e reestruturação de
carreira. A paralisação, porém,
foi encerrada em julho, depois
de três meses. Nesta semana,
os servidores do BC voltaram a
reivindicar a reestruturação e fizeram dois atos virtuais.
Procurado pela reportagem,
o Banco Central afirmou que
ainda não há data prevista para
o início da segunda fase. “O cronograma, a estimativa de valores e as demais informações
sobre a nova etapa do SVR serão divulgados oportunamente, com a devida antecedência”,
disse em nota o BC. “As equipes
técnicas do BC estão promovendo melhorias no sistema.”

Foto: Divulgação/Nubank

Banco explicou que objetivo é maximizar a eficiência, já que formato exigia a manutenção de estruturas diferentes para atender normas específicas

investimento da bolsa

Nubank fecha capital no Brasil, mas informa
que seguirá com ações no mercado americano
Matheus Piovesana
Agência Estado

Devolução
O dinheiro a ser devolvido
vem das seguintes fontes: contas correntes ou de poupança
encerradas e não sacadas; cobranças indevidas de tarifas ou
de obrigações de crédito previstas em termo de compromisso
assinado com o BC; cotas de capital e rateio de sobras líquidas
de associados de cooperativas
de crédito e grupos de consórcio extintos.
Novas fontes
Na segunda fase, de acordo
com o Banco Central, serão incluídas novas fontes de valores
a receber: cobranças indevidas
de tarifas ou obrigações de crédito não previstas em termo de
compromisso; contas de pagamento pré-pagas e pós-pagas
encerradas e com saldo disponível e contas encerradas em corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
No site do Banco Central,
é informado que a consulta,
quando aberta, não poderá ser
feita na plataforma do BC. Para
acessar o SVR, saber qual o valor disponível e solicitar sua
transferência, o usuário vai precisar da conta gov.br nível prata ou ouro.

n
Banco Central
justifica
que greves
atrapalharam
o cronograma
e que estão
sendo realizadas
melhorias no
sistema e acesso
aos saldos

O Nubank vai pedir à B3 e à
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) a conversão de seus papéis
hoje listados no Brasil (BDRs nível
três) em recibos de ações comuns
(ou BDRs de nível um). Desta forma, a companhia seguirá negociando suas ações no mercado
americano, mas deixará de ter a
dupla listagem no Brasil.

Atualmente, o Nubank é uma
companhia de capital aberto tanto nos Estados Unidos quanto no
Brasil. Com a conversão de seus
recibos, pedirá à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) descontinuidade do programa de BDRs
de nível três e, posteriormente, o
cancelamento de seu registro de
companhia aberta no país.
Segundo a fintech, o objetivo é
“maximizar a eficiência”. Por ter
dupla listagem, o Nubank preci-

sa ter estruturas diferentes, para
atender às normas específicas dos
mercados em que seus papéis são
negociados.
“O Nubank visa maximizar a eficiência e a escalabilidade, reduzindo cargas de trabalho duplicadas desnecessárias
em requisitos regulatórios, que
consomem recursos consideráveis”, disse, em nota, a cofundadora e CEO do Nubank no Brasil, Cristina Junqueira.

“

O Nubank visa
maximizar
a eficiência,
reduzindo cargas
de trabalho
Cristina Junqueira

tecnologia

“Caixa pra Elas”

Sesi lança chamada para
soluções da Indústria 4.0

Programa tem 21 milhões de
acessos nos primeiros 30 dias

Agência Brasil
Micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) podem enviar
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) projetos de aplicação da tecnologia da
Indústria 4.0 em seus processos
produtivos. A instituição lançou
edital de R$ 10 milhões para fomentar a inovação no setor.
Cada projeto selecionado poderá contar com até R$ 800 mil,
englobando tanto o desenvolvimento quanto a implementação da tecnologia nas empresas-clientes.
O aporte integra a chamada
smart factory, realizada em parceria com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Ministério
da Economia, e está disponível
na Plataforma de Inovação para
a Indústria.
Segundo o Senai, o conceito
de smart factory refere-se à aplicação das mais recentes técnicas de automação, digitalização,

gestão de dados e conectividade
que causem impacto na eficiência operacional das empresas.
Para impulsionar o setor industrial, serão selecionados cerca de
60 projetos para desenvolvimento e inovação (PD&I) de empresas
que atuam no setor de soluções
para máquinas, equipamentos e
sistemas, entre outras áreas.
Indústrias digitais
A indústria brasileira está
mais digital do que há cinco anos.
Se em 2016 menos da metade
(48%) fazia uso de alguma das
tecnologias digitais analisadas,
em 2021 o percentual foi de 69%,
como mostra a Sondagem Especial Indústria 4.0, da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Realizada em abril deste ano
com mais de mil empresas, a
pesquisa buscou investigar o
avanço do uso das tecnologias
da chamada indústria 4.0, que
prevê a digitalização da produção industrial para integrar as
diferentes etapas da cadeia de
valor, desde o desenvolvimento
do produto até o uso final.

Agência Brasil
O programa Caixa pra Elas,
da Caixa Econômica Federal
(CEF), registrou 21 milhões de
acessos nos primeiros 30 dias.
Nesse período, o banco registrou crescimento de 60% em
vendas de cartão de crédito para
mulheres, além de contabilizar
seis vezes mais microcrédito
para o público feminino quando comparado ao mês anterior.
O balanço foi divulgado ontem pela vice-presidente de Negócios e Varejo da Caixa, Thays
Cintra Vieira. Em entrevista ao
Repórter Nacional, da Rádio Nacional, ela lembrou que a proposta do banco é reconhecer, apoiar e
incentivar o protagonismo feminino. “A gente vê hoje que a mulher, cada vez mais, busca a sua
independência financeira”.
“Não buscamos somente
ofertar produtos pra elas, nós
mostramos como ela pode abrir
um CNPJ, por exemplo, fazer
cursos de educação financeira.
Aquela mulher que hoje tem um
negócio pequeno, é uma bolei-

ra ou faz festa de aniversário, a
gente mostrou que ela pode ter
o seu CNPJ, pode aprender um
pouco sobre como empreender e
a gente traz o crédito na sequência”, explica.
Crédito
Thays lembrou que, uma vez
que a mulher consegue o CNPJ
da própria empresa, como microempreendedora, ela passa a ter acesso a crédito de forma mais fácil e a valores muito
maiores. A Caixa, segundo a vice-presidente de Negócios e Varejo, aparece nesse cenário como
uma espécie de rampa para o
crescimento.
“Temos hoje créditos para
aquela empreendedora ainda
informal, que pode pegar R$ 1
mil ou R$ 3 mil. Com esse crédito, ela já investe no negócio dela.
Uma manicure que queira comprar mais insumos, esmalte, ferramentas. Aumenta a clientela,
cresce o negócio, ela tem mais
necessidade de crédito e a gente
passa a ter uma linha de crédito
com valor maior”, disse.

Diversidade
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18 de setembro

Amanhã é Dia dos Símbolos Nacionais
Data foi adotada em 1822. Descritos na Constituição Federal, eles representam a identidade de uma nação
Lusângela Azevêdo
Celebramos o dia dos Símbolos Nacionais do Brasil em 18 de setembro.
A data foi adotada em consequência do Decreto Imperial de 18 de setembro de 1822 editado por Dom
Pedro I (1798-1834) logo após a Independência do Brasil. Os Símbolos Nacionais alimentam em níveis aprofundados o grande valor
histórico e cultural de nossos Símbolos Nacionais pétreos para identificar nossa nação brasileira e alimentarmos o sentimento de união da nação
para garantirmos, além disso, nossa soberania. No entanto, vários dos seus significados foram esquecidos com o passar dos tempos, e lembramos apenas da “Bandeira” e da
cor “Amarela” em época de copas mundiais,
por exemplo:
Contudo, cada um dos quatro Símbolos
Nacionais do Brasil apresenta uma rica história particular que ao ser conhecida permite melhor entender a própria história do Brasil. Apresentados e Regularizados pela Lei
5.700, de 1° de setembro de 1971 e ratificada
na Constituição Federal de 1988, os quatro
símbolos oficiais do Brasil são: a Bandeira Nacional, o Hino Nacional, as Armas Nacionais
(ou Brasão Nacional) e o Selo Nacional. A lei
também padroniza e define as dimensões,
padrões, cores e representações dos símbolos. A bandeira, o brasão e o selo foram estabelecidos com a Proclamação da República,
já o Hino Nacional foi oficializado em 1922.
Para o professor e historiador Helder
George Carneiro de Oliveira, os símbolos nacionais representam a identidade da nação
brasileira e os fundamentos constitucionais:
a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa e o pluralismo político.
“Esses símbolos são uma forma de representar os valores que formaram nossa sociedade e garantem o senso de patriotismo na
população. Eles simbolizam a identidade da
nação brasileira e reproduzem parte de nossa história e cultura. Exaltar os símbolos nacionais é importante para manter tudo que
faz parte da Constituição da nação brasileira,” declarou.
Os símbolos nacionais são usados em ocasiões formais, como eventos diplomáticos, no
entanto para o historiador, é importante incentivar modos de criar e de manter os símbolos como representação da nação. Ele observou ainda que nacionalismo pode ir de
uma linha positivista, ou até mesmo para
um discurso de violência.
“Em algumas situações de representações
políticas o nacionalismo começa a ir contra os
próprios princípios da nação, como a liberdade e democracia, e volta da ditadura, violência e discurso de ódio,” disse.
Em 2011 foi aprovada a Lei 12.472, de 2011,
que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação (LDB), para incluir o estudo dos
símbolos nacionais (bandeira, hino, armas e
selo) como tema transversal do Ensino Fundamental. Por lei, o assunto deve ser abordado não como disciplina independente, mas
dentro das já existentes.

Curiosidades
Nem todo mundo sabe
que a bandeira do Brasil nem sempre foi do jeito
que conhecemos. O nosso
país já teve 13 modelos de
bandeira diferente, e cada
mudança marcou um momento importante na história brasileira.
Por exemplo: quando
o Brasil se tornou independente de Portugal, em
1822, substituiu-se a bandeira do Regime Constitucional (a última bandeira
portuguesa adotada aqui
no Brasil) pela nova bandeira do Império nascen-
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Bandeira e suas cores, brasão, hino e selo
Os símbolos nacionais são importantes para a união nacional, o estabelecimento de soberania e a identificação de um país em eventos ou
cerimônias internacionais. Os povos
de um país se identificam por meio
desses símbolos.
A bandeira
A Bandeira Nacional é um símbolo nacional estabelecido logo após a
Proclamação da República, em 15 de
novembro de 1889. Com o novo sistema político, o Brasil deixou de utilizar
a bandeira do período monárquico e
deu início aos trabalhos de elaboração de uma nova.
O decreto pela criação de uma
nova bandeira foi assinado pelo presidente provisório, o marechal Deodoro da Fonseca. A nova bandeira
brasileira foi apresentada à nação no
dia 19 de novembro de 1889 e foi produzida por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira
Reis e Décio Vilares.
A nova bandeira se aproveitou
de algumas características da sua
versão monárquica, como as cores,
mas introduziu algumas mudanças
significativas. Dessa forma, o verde
e o amarelo foram mantidos, assim
como o losango (que teve seu tamanho redimensionado). Por fim, uma
esfera azul foi introduzida com uma
faixa branca.
Segundo o historiador, Helder
George Carneiro de Oliveira, “o verde é a cor da família real portuguesa, a Casa de Bragança, enquanto o
amarelo representaria os Habsburgos, a família da imperatriz Leopoldina, que era austríaca”.
A esfera azul possui estrelas

brancas que representam os 26 estados do Brasil e o Distrito Federal. Na
faixa branca foi inserida a frase “Ordem e Progresso”, inspirada em uma
frase do filósofo positivista Auguste
Comte. As estrelas presentes na bandeira foram posicionadas de acordo
com a posição da constelação Cruzeiro do Sul às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, quando foi Proclamada
a República do Brasil. A estrela que
fica sozinha, conhecida como Spica,
representa o estado do Pará.
“As constelações que compõem a
Bandeira estão invertidas, ou seja, representadas não da forma como são
vistas olhando para o céu, mas como
se fossem vistas por um espelho, ou,
como diz a Lei 5.700/1971 - como vistas por um observador situado fora
da esfera celeste,” comentou Helder
George.
A Constituição Federal determina que a bandeira nacional deve ser
hasteada diariamente no Congresso Nacional, nos Palácios do Planalto e da Alvorada, nas sedes dos ministérios, nos tribunais superiores,
no Tribunal de Contas da União, nas
sedes de governos estaduais, nas assembleias legislativas, nos tribunais
de Justiça, nas prefeituras e Câmaras
de Vereadores, nas repartições públicas próximas da fronteira, nos navios
mercantes e nas embaixadas.
Nas escolas públicas ou particulares, também é obrigatório o hasteamento da bandeira nacional, durante o ano letivo, pelo menos uma vez
por semana.
Brasão
As Armas Nacionais ou Brasão
Nacional representam a glória, a

honra e a nobreza do país e foram
criadas na mesma data que a bandeira nacional. Desenhado pelo engenheiro Artur Zauer, por encomenda
do Presidente Deodoro da Fonseca,
o uso do símbolo é obrigatório nos
edifícios dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e pelas Forças
Armadas. Também estão presentes
em todos os prédios públicos, representando as características que compõem a República Federativa.
O brasão é um escudo azul,
apoiado sobre uma estrela de cinco
pontas, disposta na forma da constelação Cruzeiro do Sul, com uma
espada em riste. Ao seu redor, está
uma coroa formada de um ramo de
café frutificado e outro de fumo florido sobre um resplendor de ouro. O
símbolo traz ainda a data da proclamação da República Federativa do
Brasil, 15 de novembro de 1889.
Hino
O Hino Nacional foi composto
por música de Francisco Manoel da
Silva e poema de Joaquim Osório Duque Estrada. Ele é cantado em solenidades e eventos oficiais do governo,
aberturas de eventos cívicos, patrióticos, culturais, esportivos, escolares
e religiosos.
Além do hasteamento da bandeira, o Hino Nacional deve ser cantado pelo menos uma vez por semana
nas escolas públicas e particulares de
todo país. O Dia do Hino Nacional é
comemorado em 13 de abril.
A composição do Hino Nacional
brasileiro se deu em duas etapas, separadas por quase um século. Isso
porque a melodia que faz parte dele
foi composta, por Francisco Manuel

da Silva, em 1831. Ele a compôs em referência à abdicação de Dom Pedro I
do trono, e sua canção acabou se tornado o Hino do Brasil durante o Segundo Reinado.
Ao longo do período monárquico, essa canção foi acompanhada por
duas letras, mas a mudança para o regime republicano fez com que ficasse
apenas a melodia composta por Francisco Manuel da Silva. Em 1909, um
poeta chamado Joaquim Osório Duque-Estrada compôs uma letra para
o Hino Nacional, que só foi oficializada, em 1922, com o centenário de
nossa independência.
Dois versos escritos no poema
canção do exílio, de Gonçalves Dias,
foram usados na composição do
Hino Nacional Brasileiro. “Nossos
bosques têm mais vida, Nossa vida,
(no teu seio) mais amores”.
“A bandeira simboliza o valor republicano dos estados e representatividade, o valor constitucional. O
hino é como se fosse uma carta que
descreve a história de como o país
foi formado.
O Brasão, composto por um ramo
de café frutificado e outro de fumo
florido, representava as famílias e as
lavouras na época da proclamação,”
afirmou Helder George.
Selo
O Selo Nacional, também foi criado em novembro de 1889, no governo de Marechal Deodoro da Fonseca.
O selo do Brasil é baseado na esfera
da Bandeira Nacional, representado
por um círculo tendo em volta as palavras “República Federativa do Brasil”. Ele é usado para autenticar documentos oficiais.

O Brasil já teve 13 bandeiras oficiais

te. Da mesma forma, com
a Proclamação da República, em 1889, adotou-se
a bandeira que usamos
até hoje.
A que temos hoje em
dia, que é a 13º do país,
já existe há mais de cem
anos, e continua sendo
o símbolo nacional mais
importante de todos. Esse
modelo foi criado em 19 de
novembro de 1889 e, por
isso nesse dia, é comemorado o Dia da Bandeira.
Lista de todas as bandeiras que já foram usadas no Brasil:

Ordem de Cristo (13191651);
Bandeira Real (15001521);
Bandeira de D. João III
(1521-1616);
Bandeira do Domínio
Espanhol (1616-1640);
Bandeira da Restauração (1640-1656);
Bandeira do Principado do Brasil (1645-1816);
Bandeira de D. Pedro II
(1683-1706);
Bandeira Real do Século XVII (1600-1700);
Bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Al-

garve (1816-1821);
Bandeira do Regime
Constitucional (1821-1822);
Bandeira Imperial do
Brasil (1822 a 1889);
Bandeira Provisória da
República (15 a 19 de novembro de 1889);
Bandeira Nacional
(1889 - Atual).
Por pouco que nossa
bandeira não foi uma imitação da norte-americana
Foi por pouco tempo,
mas já tivemos uma bandeira bem parecida com a
Star an Strips dos Estados
Unidos. Essa bandeira foi

hasteada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo vereador José do
Patrocínio, assim que foi
proclamada a República,
no dia 15 de novembro de
1899. Antes disso, já havia
sido hasteada na redação
do jornal A Cidade do Rio.
Foi adotada como bandeira do Governo Provisório entre os dias 15 e 19
de novembro. Depois, foi
instituída por meio de decreto presidencial a atual
bandeira.
Troca da maior bandeira.

A maior bandeira nacional do país fica hasteada de forma permanente
na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Ela mede
286 metros quadrados e
pesa 90 quilos, sustentada por um mastro de 100
metros de altura. No primeiro domingo de cada
mês, a bandeira da Praça
dos Três Poderes é substituída, em uma cerimônia
pública feita em formato
de rodízio executado pela
Marinha, Exército, Aeronáutica e Governo do Distrito Federal (GDF).
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Alzheimer

Cuidados e atenção redobrados
Doença é caracterizada pela perda gradual de funções cognitivas, como a memória, o raciocínio e até a comunicação
ana8flavianobreg@gmail.com

O Alzheimer é a demência neurodegenerativa normalmente associada ao envelhecimento, que ainda
não tem uma causa definida, mais
comum e mais conhecida no mundo. A doença é caracterizada pela
perda gradual de funções cognitivas, como a memória, o raciocínio,
a concentração e até a comunicação.
Em setembro, as autoridades de
saúde de todo o mundo lutam pela
conscientização da doença de Alzheimer. Isto porque estima-se que
a cada três segundos, uma pessoa
desenvolve demência no mundo.
O Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer,
que acontece em 21 de setembro,
trazendo à tona a necessidade de
uma maior percepção das pessoas
frente ao tema do envelhecimento
e demências.
O avanço nos números preocupa a Associação Internacional de
Alzheimer (ADI), que estima que o
número de pessoas com a condição
deve atingir aproximadamente 75
milhões em todo o mundo até 2030
em função do envelhecimento da
população, configurando uma crise global de saúde. Em 2022, a campanha tem o objetivo de aumentar
a conscientização sobre a doença e
desafiar o estigma em torno da demência, sob o slogan de ‘Conheça
a demência, conheça a doença de
Alzheimer’, seguindo a campanha
do ano passado na busca pelo diagnóstico precoce.
O Ministério da Saúde avalia
que 1,2 milhão de pessoas vivem
com alguma forma de demência e
100 mil novos casos são diagnosticados por ano no Brasil. Em todo

“
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Ana Flávia Nóbrega

Um diagnóstico
precoce tem
grande impacto
na forma como
o Alzheimer
será tratado e
no tempo que a
família vai ter
para entender
os próximos
estágios
Virgílio Olsen

O Ministério da Saúde avalia que 100 mil novos casos de Alzheimer são diagnosticados por ano no Brasil

o mundo, o número chega a 50 milhões de pessoas.
O desenvolvimento de Alzheimer acontece quando há uma alteração no processamento de proteínas
específicas do sistema nervoso central. Dessa forma, passam a surgir
fragmentos de proteínas mal cortadas e tóxicas, não apenas dentro dos
neurônios, mas também nos espaços entre eles. O processo de toxicidade pode gerar a perda progressiva
de neurônios em regiões do cérebro,
impactando no processo da memória, além de afetar o córtex cerebral,
dificultando a capacidade de raciocínio, controle da linguagem, reconhecimento de estímulos sensoriais
e pensamentos abstratos.
“Está ficando gagá/caduco?”. A

pergunta é uma constante na vida
de pessoas idosas que esquecem de
algo ou possuem alguma dificuldade de raciocínio durante o envelhecimento. Muitas vezes, os estigmas
que marcam e até normalizam a demência acabam influenciando no
não diagnóstico ou diagnóstico tardio dificultando a melhora da qualidade de vida dos pacientes afetados
pelo Alzheimer.
A Associação Crônicos do Dia a
Dia (CDD), organização que visa trabalhar a conscientização sobre doenças crônicas, criou uma nova frente
de trabalho com o enfoque no envelhecimento bem-sucedido e planeja diferentes ações de suporte e desmistificação do conceito de saúde
após os 60 anos em todo o país. Se-

gundo o jornalista e coordenador do
núcleo de Envelhecimento Bem-Sucedido e Demências da CDD, Fernando Aguzzoli Peres, o foco é na
evolução da sociedade.
“Estamos vivendo mais, e não
existe melhor indicador para a forma
bem-sucedida com a qual uma sociedade evolui. Porém, precisamos abandonar a imagem de que ter sucesso na
forma de envelhecer é estar associado a envelhecer sem doenças ou condições crônicas. É possível envelhecer bem mesmo com Alzheimer, e isso
passa por ter uma família bem assistida para enfrentar os desafios do cotidiano”, relatou o coordenador.
Sintomas e sinais ignorados podem agravar ainda mais a saúde do
paciente. Por isso, autoridades de

saúde indicam que exames para detecção da doença de Alzheimer seja
feito de forma rotineira e não apenas
com a aparição de sintomas graves.
A progressão da doença é dividida em três estágios: leve, moderado e grave. Apesar de não ter cura,
quando o Alzheimer é diagnosticado e tratado precocemente, pode ser
freado com medicamentos, aumentando o tempo de vida do paciente e
retardando a progressão de estágio.
“Um diagnóstico precoce tem
grande impacto na forma como o
Alzheimer será tratado e no tempo
que a família vai ter para entender
os próximos estágios, estruturar sua
rede de apoio e questionar as vontades da pessoa”, relatou o médico geriatra Virgílio Olsen.

Medidas precoces podem reduzir casos da doença pela metade
O esquecimento é o sintoma
mais comum do Alzheimer, mas
pode não estar presente em todos
os casos. O comprometimento da
memória, principalmente para fatos recentes, é um dos sinais mais
evidentes da doença de Alzheimer,
outros sintomas avaliados são a
apatia, depressão, alteração na linguagem e dificuldades para realizar atividades do dia a dia.
Em quadros com estágio mais
avançado, os pacientes apresentam
dificuldades para elaborar estratégias, resolver problemas simples,
acompanhar conversações e até
na fala. Agressividade, irritabilidade, passividade e tendência ao
isolamento também são comuns.
Em muitos casos, o aparecimento da doença é uma condição geneticamente determinada,
mas as causas hereditárias não
são o principal fator. Hábitos pes-

soais, fatores ambientais e doenças
prévias também são investigadas
como causas da doença.
Além disso, a medicina se preocupa em tratar a doença muito
antes de a população pensar e se
preocupar com possíveis sintomas aparentes. Mesmo sendo uma
doença ligada ao envelhecimento,
a qualidade de vida durante a juventude e vida adulta podem ajudar a evitar a perda das funções
cognitivas e prolongar a qualidade de vida.
Medidas precoces podem reduzir até pela metade o número
de novos casos de Alzheimer. São
eles: Prática regular de exercícios
físicos; controle de doenças crônicas, com atenção e cuidados aos
problemas de colesterol e diabetes;
alimentação variada, optando por
nutrientes variados e alimentos diversos, como proteínas, verduras,

carboidratos e fibras e outros. Alimentos e ingredientes ricos em fibras, como folhas verdes e frutas, e
em ômega-3 são considerados importantes no combate ao Alzheimer; socialização e interação social podem reverter os primeiros
sinais de perda cognitiva.
Outros cuidados são manter a
vacinação em dia, já que os imunizantes para patologias diversas
impedem que o cérebro se desgaste
com infecções virais e bacterianas,
evitando a morte celular, que está
relacionada com as condições neurodegenerativas; evitar álcool e cigarro já que as substâncias podem
provocar a perda mais agressiva e
rápida das funções cognitivas; estimular a mente, na chamada reserva cognitiva, com estudos, leituras, atividades e cursos diversos;
e, por fim, buscar manter boas noites de sono.

Relação com a Covid-19
Nesta semana, um estudo realizado pela Case Western Reserve
University, dos Estados Unidos, e
publicado no Journal of Alzheimer’s Disease, revelou que idosos
que contraíram Covid-19 têm um
risco “substancialmente maior” de
desenvolver Alzheimer. A constatação preocupa as autoridades de
todo o mundo na busca pela redução nos números de casos.
Segundo a pesquisa, as chances maiores são entre idosos com
mais de 65 anos, com chances entre 50% e 80% de desenvolvimento.
Mulheres acima de 85 anos estão
mais dispostas ao quadro da doença. Para a realização da pesquisa,
foram avaliados os prontuários de
mais de seis milhões de pacientes
que receberam tratamento contra
a Covid-19 entre fevereiro de 2020
e maio de 2021.

Coronavírus
Nesta semana, um
estudo revelou que
idosos que contraíram
Covid-19 têm um risco
“substancialmente
maior” de desenvolver
Alzheimer

Os pesquisadores observaram
os relatos cada dia mais constantes
de pacientes que se recuperaram
da Covid-19 e que, agora, apresentam sintomas de esquecimento de
memória recente.
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Esportes

O CSP, que decidiu o título estadual sub-20 com o Botafogo, segue movimentando as suas categorias de base e começa, amanhã, a sua caminhada na Copa Carpina Sub-17 de 2022

copa carpina 2022

CSP vai estrear, amanhã, no Wilsão
Seletiva da competição tem sedes em João Pessoa e Campina Grande, e Tigre vai enfrentar o Fluminense
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Clube Sportivo Paraibano
estreia neste domingo na fase
preliminar da Copa Carpina de
Futebol Sub-17. O Tigre vai encarar outro time paraibano, o Fluminense, a partir das 14 horas,
no Estádio Wilsão, em Mangabeira, já que a fase preliminar da
competição é disputada em cidades diferentes. Conhecido como
um dos clubes que mais investem
nas categorias de base, formando novos talentos, o CSP, segundo o seu técnico Josivaldo Alves,

se prepara para lutar pelo título.
“Nós estamos com um time
forte, formado por jogadores
oriundos de várias cidades do
Estado e também de estados vizinhos. Nós temos atletas até do
Rio de Janeiro, porque não é fácil
conseguir atletas apenas aqui da
grande João Pessoa. Muitos desses atletas já farão parte da equipe sub-20”, afirmou.
Simultaneamente, o clube
também se preocupa com as disputas do Campeonato Paraibano
Sub-15 e a Copa Raimundo Braga, esta última promovida pelo
Governo do Estado, através da

Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - Sejel. Nas duas competições, o Tigre lidera com muita facilidade.
“Nós tivemos um campeonato
sub-20 este ano bastante duro, de
alto nível, mas estas duas competições sub-15 têm um nível muito fraco. Empatamos apenas um
jogo e os demais ganhamos todos, alguns com vitórias expressivas de goleadas. A Copa do Governo do Estado começou antes
e serviu como preparação para a
nossa equipe deslanchar no Campeonato Paraibano promovido
pela FPF”, acrescentou Josivaldo.

Copa São Paulo
O CSP vai representar também
a Paraíba na Copa São Paulo de
Futebol Junior, a maior competição de base da América Latina. O
campeonato é disputado todos os
anos no mês de janeiro, no Estado
de São Paulo. O Tigre foi vice-campeão paraibano sub-20, perdendo
na final para o Botafogo, que foi o
campeão, e por isso, irá também
para a competição nacional. Josivaldo espera que o clube faça uma
boa campanha na Copinha, apesar
do alto nível técnico da competição.
“Em 2023, a competição tende a ser ainda mais difícil, por-

que os atletas agora poderão ter
até 21 anos. Tudo depende também do grupo que vamos pegar.
Alguns grupos são muito difíceis. Nós emprestamos agora uns
jogadores nossos para os clubes
que estão disputando o Paraibano da Segunda Divisão. Isto faz
com que eles peguem mais experiência, porque o nível é profissional, bem mais duro. A gente
espera que quando eles retornem
para o sub-20, venham melhores.
Além disso, vamos também selecionar alguns atletas que se saírem bem na Copa Carpina Sub-17”,
finalizou Josivaldo.

Competição conta com 60 clubes distribuídos em 15 grupos
n
Paraíba entra
na tradicional
disputa com 12
clubes na fase
preliminar, mas
somente dois
irão participar
da fase principal

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A Copa Carpina de Futebol
Sub-17, que começa neste domingo, terá a participação de 60 equipes, que estão distribuídas em 15
grupos, com quatro equipes cada.
Nesta fase preliminar classificatória, os jogos acontecerão em
sete cidades: Campina Grande,
João Pessoa, Natal, Recife, Tracunhaém-PE, São Miguel dos Cam-

pos-AL e Aldeia-PE. Na Paraíba,
serão três grupos, com doze equipes ao todo e os jogos vão acontecer nos Estádios Wilsão, na capital e no Presidente Vargas, em
Campina Grande. O grupo três,
com sede em Campina Grande,
tem as equipes do Treze, Perilima, Queimadense e Centro S.
Emanuel. No grupo quatro, com
jogos em João Pessoa, estão CSP,
WS. Gomes, Santa Rita e Fluminense. Já no grupo 5 estão as equi-

pes do PB MA6, 13 de Maio, Internacional e Grêmio Bayeux. No
final das disputas desta primeira fase, apenas duas equipes da
Paraíba vão para a fase seguinte,
que será toda disputada em cidades de Pernambuco.
As equipes da Paraíba estreiam todas neste domingo. Os
primeiros jogos serão pelo grupo três, no Estádio Presidente
Vargas, em Campina Grande. A
partir das 8h45, jogam Perilima

x Centro S. Emanuel. Em seguida, às 10h30, se enfrentam Treze x Queimadense. Pelo grupo
quatro, jogam a partir das 14h,
no Wilsão de Mangabeira, em
João Pessoa, CSP x Fluminense. Em seguida, às 15h30, jogam
WS. Gomes x Santa Rita. No grupo cinco, a partir das 19h, jogam
Grêmio Bayeux x 13 de Maio e
em seguida, também no Wilsão,
se enfrentam MA6 PB x Internacional, às 20h30.

na expectativa
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No Botafogo, o futebol profissional está parado, mas a diretoria trabalha buscando no mercado um novo gerente executivo de
futebol e um novo treinador. Alguns profissionais já foram contatados e os nomes deverão ser
anunciados em breve. Fora dos
bastidores, no gramado, a equipe sub-20, depois de ter conquistado o título paraibano, se prepara agora para duas competições, a
Copa Nordeste e a Copa São Paulo de Futebol Junior, sob o comando do técnico Maia.
“Nós estamos aguardando
uma definição sobre a Copa do

Nordeste da categoria. Nos bastidores, se comenta que a competição regional deverá acontecer no
final deste mês ou até o meio de
outubro. Mas, por enquanto é só
especulação. Em relação à Copa
São Paulo de Futebol Junior, o
que sabemos até agora é que vai
começar no dia 2 de janeiro e vai
terminar no dia 25 do mesmo
mês, no aniversário da cidade de
São Paulo. Estamos aguardando
uma posição da Federação Paulista de Futebol, que deverá divulgar em breve os grupos da
competição”, disse Luiz Chanceler, responsável pelas categorias
de base do Botafogo.
Apesar de ter feito uma boa
campanha e ter conquistado o tí-

tulo paraibano deste ano, o Botafogo está reforçando a equipe
para fazer bonito nas duas competições. O clube contratou quase
um time inteiro de jogadores, para
enfrentar alguns dos melhores times do país, na categoria sub-20.
“São competições de um nível
muito alto e precisamos fortalecer
a equipe. Vamos enfrentar clubes
que estão na Série A. Já trouxemos sete atletas: o volante Wagner, o goleiro Murilo, o lateral esquerdo Luís Henrique, o atacante
Lidiedson, o volante Leonardo e
o atacante Fabrício. Estes estão já
contratados e deverão fazer com
que nossa equipe seja muito mais
forte nas duas competições”, concluiu Chanceler.

Foto:Reprodução/Instagram

Belo se reforça para a Copa Nordeste e Copa São Paulo

Jogadores sub-20 do Botafogo que foram campeões do Paraibano
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jogos da juventude

Handebol da PB na briga pelo ouro
Decisão será neste sábado à tarde, em Aracaju, contra o Amazonas, no último dia dos Jogos da Juventude
O handebol feminino da
Paraíba, joga na tarde deste
sábado às 16h30 a final contra o Amazonas, encerrando a edição de 2022 dos Jogos
da Juventude, evento realizado pelo Comitê Olímpico do
Brasil (COB) para atletas na
faixa etária entre 15 e 17 anos.
A equipe paraibana chegou à
decisão, após derrotar Tocantins, ontem, pelo placar de 25
a 12 e agora, jogará para tentar
mais uma medalha de ouro.
O técnico Isaías Gomes, destacou o rendimento de seu
time. “Nossas atletas se empenharam muito e estavam
focadas para lutar e conseguir
chegar a essa final e por isso
elas vão dar o máximo com o
objetivo de conquistar mais
uma medalha de ouro pro

nosso estado”, disse. Segundo
Letícia, meia do time, ainda
é preciso melhorar para conquistar a medalha de ouro. “
Precisamos melhorar, acho
que a defesa estava muito em
cima da gente, mas conseguimos recuperar, e nesse sábado vamos dar duro para levar esse título para casa. O
professor Isaías faz um grande trabalho e consegue sempre vários títulos”, concluiu a
atleta, que é titular da equipe.
Alto rendimento
O diretor de Alto Rendimento do Comitê Olímpico
do Brasil, Ney Wilson, visitou os Jogos da Juventude
Aracaju. Na sua passagem
pelos Jogos, percorreu competições de ginástica rítmi-

ca, basquete, handebol e judô,
e se mostrou muito satisfeito
com a organização do evento. Segundo o diretor, os Jogos da Juventude devem ser
o início de tudo, o pontapé
inicial para a carreira bemsucedida de um atleta no alto
rendimento.
“Aqui é o ninho, onde
surgem os grandes campeões olímpicos ou mundiais. A Rebeca (Andrade,
campeã olímpica na ginástica artística) esteve nesses
Jogos como embaixadora,
a Sarah (Menezes, campeã
olímpica no judô) surgiu
aqui. Então, é meu papel vir
aos Jogos da Juventude, tem
tudo a ver com a função que
eu exerço no COB. E fiquei
muito satisfeito com a quali-

dade daquilo que eu vi”, elogiou Ney.
O diretor destaca o quanto é importante os jovens atletas disputarem os Jogos da
Juventude, não somente pelo
aspecto esportivo.
“Como é um grande evento multiesportivo, com várias
modalidades, o atleta pode
sentir como se estivesse nos
Jogos Olímpicos ou Pan-americanos, guardadas as devidas proporções, é claro. É
uma experiência muito boa
para a idade deles”, analisou,
destacando seu papel de observador. “Você estando aqui,
observando, já dá para notar quem veio para se divertir, conhecer pessoas, e o que
veio para ganhar medalha,
que está mais focado”.
Foto: Luciano Ribeiro

Lance do jogo entre Paraíba e Amazonas pelo handebol feminino dos Jogos da Juventude, em Aracaju, ganho pelas paraibanas

Segunda Divisão

Rodada vai definir liderança do grupo
Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

As quatro partidas válidas
pela rodada 4 do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão que inicia hoje, vai colocar frente a frente as duas
melhores equipes que irão
brigar pela liderança do grupo B, e pelo grupo A, o líder busca manter os 100% de
aproveitamento. Dos 10 clubes que disputam o certame, o Serrano foi o único que
ainda não conseguiu somar
e busca, na sua terceira partida, os primeiros pontos na
competição.
A rodada terá início hoje,
a partir das 10h, no confronto
entre Serra Branca e Sabugy,
no Estádio Toca do Papão, em
Sapé. O duelo vale a liderança
do grupo B, já que as equipes
estão empatadas e dividem
a liderança com seis pontos
cada. As duas equipes vem de
resultados diferentes na última rodada, o Serra Branca foi
derrotado por 1 a 0 para o Picuiense, enquanto que o Sabugy venceu o Serrano por 1
a 0. No entanto, o Gavião tem
uma partida a menos que o
clube do Cariri.
Na lanterna do grupo B, o

Serrano ainda não conseguiu
somar na competição e nem
ao menos balançar as redes
dos adversários nas duas partidas que disputou na competição até agora. O Leão da
Serra vai tentar ressurgir no
torneio diante da Queimadense, às 15h, no Estádio Toca
do Papão, em Sapé. A partida
vai fechar os jogos da rodada
de hoje.

Amanhã, o torneio terá sequência com mais dois jogos
pelo grupo A. Logo às 10h,
o lanterna Spartax enfrenta
o 3o colocado do grupo, Desportivo Guarabira, no Estádio Toca do Papão. Quem vai
tentar a permanência na liderança é o Confiança. O Bicho
Papão recebe, em casa, o Perilima e encerra a rodada a partir das 15h.
Foto: Reprodução/Instagram

No jogo passado, a Picuiense derrotou o Serra Branca por 1 a 0

“Conseguimos aplicar nas
duas primeiras partidas toda
a metodologia de trabalho que
foi projetada na pré-temporada, vamos tentar corrigir ao
longo da competição, alguns
erros pontuais que foram observados pela comissão técnica. Estamos focados no compromisso de conseguir mais
uma vitória para permanecermos na liderança”, pontuou
Wilson Nascimento, presidente do Confiança.
Nesta primeira fase, os 10
clubes divididos em dois grupos se enfrentam dentro das
chaves no sistema de pontos
corridos em turno e returno.
Os quatro melhores de cada
grupo avançam, e o último
colocado de cada chave é rebaixado.
Assim como nas rodadas
anteriores, todas as partidas
válidas desta 4a rodada da
competição acontecem no Estádio Toca do Papão, em Sapé.
A medida foi tomada por decisão do Ministério Público
da Paraíba (MPPB), que liberou apenas o Estádio de Sapé,
como sendo a única praça esportiva com laudos de segurança aprovados para realização de partidas no certame
estadual.

Causos
& lendas

do nosso futebol

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

Setenta e três
primaveras

O

mundo tinha o Santos de Pelé, João Pessoa
desfrutava do Santos de Tereré.
No último dia 9 de setembro, o Santos Futebol
Clube, desta capital, completou 73 anos de sua profícua
e inestimável existência. São mais de sete décadas
orientando jovens e os encaminhando para clubes
grandes do norte e nordeste.
Três desportistas sonhadores, Jonatas Figueiredo
de Souza, Renato Queiroz Fernandes e José Walter
Marinho Marsicano, na data acima citada, sentados
em uma praça, localizada na Rua Odon Bezerra, bairro
de Tambiá, em frente ao atual prédio da Federação
Paraibana de Futebol fundaram o Santos Futebol
Clube de João Pessoa.
Não resta dúvida que a escolha do nome foi uma
singela homenagem ao time paulista. Por muitos anos
o Santos Futebol Clube disputou a primeira divisão
do campeonato paraibano de futebol com equipes
modestas, utilizando jogadores jovens e prata da
casa. Era um misto de juvenil com amador com garra
e vontade competindo com os profissionais. Onde
faltavam recursos e meios, sobravam improvisação e
disposição.
O seu eterno presidente José Walter Marsicano, que
era conhecido por Tereré, dedicou-se tanto ao clube que
o seu apelido foi incorporado pelo time, quando passou
a ser carinhosamente denominado pelo torcedor e pela
imprensa como o “Santos de Tereré”. Ele presidiu a
agremiação por mais de 30 anos e nutriu no seio de sua
família o amor pela agremiação, deixando o seu filho
Leonardo Menezes Marsicano, recentemente falecido
e o neto Leonardo Filho comandando a agremiação e
não deixando o sonho acabar.
Vários jovens foram revelados nos quadros da base
do Santos Futebol Clube e que posteriormente vestiram
a camisa de times considerados grandes no estado e
em centros maiores. Quem não se lembra do atacante
Zito Camburão, do ponta esquerda Vandinho, do
goleiro Ademar, do centroavante Ary, de Marcos do Boi,
Ademir e Regis Guru, dos irmãos Val, Babá e Givaldo
e tantos outros que a memória não recorda?
Em 1998 a agremiação resolveu suspender as suas
atividades do departamento de futebol profissional, e
dedicar-se exclusivamente às categorias de base que
funcionam no seu centro de treinamento localizado
no Bairro do Geisel, disputando anualmente todas
as competições oficiais: desde fraldinha aos juniores.
Entre os títulos conquistados no futebol pelo Santos
Futebol Clube, dois são bastante lembrados por seus
dirigentes, o primeiro foi o título invicto do campeonato
amador, quando seu treinador era o comentarista
esportivo Ivan Bezerra Cavalcante, o segundo foi
a conquista da segunda divisão do campeonato
paraibano. Como não poderia deixar de ser, o Santos
enfrentou várias crises durante a sua existência,
em uma delas o time foi derrotado por 10 x 0 pelo
Treze Futebol Clube, em Campina Grande. Nesse
dia ninguém se entendeu, nem dentro nem fora de
campo, e a discussão foi tão grande que no retorno
esqueceram de trazer o material de jogo, que ficou na
Rainha da Borborema.
Mesmo reconhecendo as dificuldades e a falta de
políticas públicas destinadas aos clubes de futebol,
em particular, aos pequenos, o sonho dos herdeiros
de Walter Marinho Marsicano, o “Tereré”, é reativar
o departamento de futebol profissional do Santos e
voltar a disputar a primeira divisão, como nos bons e
saudosos tempos. Viva o Santos de Tereré!
Imagem: Maninho do Samba

O Santos, de Tereré, é uma das equipes mais tradicionais
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Vinicius Júnior

Alvo de racismo em programa de TV
Presidente da Associação de Empresários de Jogadores da Espanha, Pedro Bravo, chamou jogador de macaco
Agência Estado
Vinicius Junior foi alvo de
racismo nesta quinta-feira em
programa de televisão na Espanha. O atacante do Real
Madrid foi chamado de “macaco” ao longo de um comentário sobre suas comemorações de gols no Campeonato
Espanhol.
As comemorações do
brasileiro com danças têm
gerado opiniões de diversos
tipos, mas dessa vez elas
se transformaram em injúria racial. “Deve-se respeitar o adversário. Quando

você faz um gol, se quiser
sambar que vá a um sambódromo no Brasil. Aqui
(na Espanha) o que se tem
de fazer é respeitar seus
companheiros de profissão e deixar de fazer papel
de macaco”, afirmou Pedro
Bravo, presidente da Associação de Empresários de
Jogadores da Espanha.
Em suas redes sociais,
diante da repercussão do
ocorrido, Pedro Bravo tentou explicar o uso da expressão “Hacer el mono” (“se
fazer de macaco”, em português) e pediu desculpas.

“Quero esclarecer que a expressão ‘se fazer de macaco’
que usei mal para descrever
a dança de comemoração do
gol de Vinicius foi feita metaforicamente (‘fazer coisas
estúpidas’). Como minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito”, escreveu.
A declaração racista aconteceu no programa El Chiringuito de Jugones, exibido
na televisão espanhola Mega.
O clássico de domingo
pela sexta rodada do Campeonato Espanhol entre
Atlético de Madrid e Real

Madrid ganhou um tempero a mais na quinta-feira, depois que Koke, capitão
do Atlético, deu um “aviso”
para o brasileiro, atacante do
time merengue, caso o atleta marque um gol e festeje
com danças.
“Cada um tem seu jeito
de ser e comemora os gols
como quiser, mas se Vinicius marcar gol e comemorar dançando? Vai ter confusão, certamente”, disse
Koke, que já teve desentendimentos com o brasileiro em outros jogos entre
as equipes.’’
Foto: Divulgação/Real Madrid

Curtas

Dois jogos abrem, hoje, a
27a rodada do Brasileirão
A 27a rodada do Campeonato Brasileiro da
Série A começa neste sábado com a realização
de apenas dois jogos. No Estádio da Ressacada,
o Avaí recebe o Atlético-MG a partir das 16h30. Às
19h será a vez do Botafogo enfrentar o Coritiba, no
Engenhão. O sábado também programa jogos pela
Série B e começa bem mais cedo, às 11h, quando a
Chapecoense mede forças contra o CSA, na Arena
Condá. À tarde, 16h30, entram em campo Brusque
e Vila Nova, no Estádio Augusto Bauer; às 19h o
confronto será entre Sampaio Corrêa e Criciúma, no
Castelão e no Rei Pelé, em Maceió, o CRB enfrenta
o Cruzeiro, a partir das 20h30. A Série C programa
dois importantes jogos na luta pelo acesso. No Aníbal
Toledo, a Aparecidense recebe o Volta Redonda, às
15h e às 21h tem ABC x Paysandu, no Frasqueirão.

Zagallo recebe visita de
Tite e diz acreditar no hexa

A dancinha é caracteristica do futebol sul-americano, e Vinicius Júnior sempre a faz quando marca seus gols pelo Real Madrid

vítor pereira

Técnico vê o Flamengo favorito na decisão

Ricardo Magatti
Agência Estado

O futuro de Vítor Pereira
ainda está indefinido, mas
o treinador do Corinthians,
contente com a classificação
do time para a final da Copa
do Brasil graças à vitória por
3 a 0 sobre o Fluminense,
prometeu que antecipará
sua decisão por respeito,
principalmente, aos torcedores. Ele garantiu que vai
procurar o “timing certo”
para definir sua escolha.
“Pelo respeito que tenho à
torcida, pelo respeito que tenho ao clube, tenho que fazer,
tenho que antecipar e definir
a minha vida. Com certeza
isso vai acontecer. Tenho que
ter uma conversa com o presidente, com a família, perceber também como é que”, avisou o treinador.
O contrato do português
com o Corinthians se encerra no final da temporada e o
resultado da final da Copa
do Brasil pode influenciar
a sua decisão. “Se perdêssemos, disparavam aí críticas.
Futebol é assim. Vou tentar encontrar o timing certo, mas vou antecipar. Por
respeito ao clube, tenho que
antecipar isso”, prosseguiu.
Vítor Pereira tem quase
duas décadas de experiência como técnico Já treinou
times em Portugal, Grécia,
Turquia, Alemanha, China e Arábia Saudita. Disse ter disputado “muitas,
muitas finais mesmo”, mas
a da Copa do Brasil contra o

Flamengo será especial por
conta da jornada que vive
no comando corintiano em
um período curto, mas marcante, cheio de dificuldades.
“Aqui é uma final especial, porque não é fácil chegar no Brasil sem pré-temporada, sem nada, apanhar
o clube em andamento, jogar o Paulistão, clássicos e
clássicos sem tempo para
trabalhar, tentando sobreviver ao tempo com uma
enormidade de lesões”, justificou, citando as atribulações que enfrentou em seu
caminho
Depois de pouco mais de
seis meses de trabalho, ele
vê suas ideias dando certo
em campo. “Hoje começo
a sentir que a equipe joga
como eu quero. Depois de
tantos meses, a equipe morde, é agressiva, está mais ligada”, afirmou. Na visão do
português, antes, o time “sobrevivia”. Hoje, com poucos
lesionados e maior tempo
para treinar, o desempenho está perto do que acha
o ideal
“Eu disse antes: se tiver
um bocadinho de tempo, se
os lesionados voltarem, vocês
vão ver que a qualidade melhora. Tanto do ponto de vista defensivo como ofensivo
aumenta a qualidade. Pronto,
é o que está a acontecer. Por
méritos dos jogadores e por
termos um bocadinho mais
de tempo de trabalho. Bastam
duas semanas e as coisas tornam-se diferentes. Foi o que
não aconteceu durante meses

e meses e meses aqui, estávamos a sobreviver”.
O Corinthians jogará sua
sétima final de Copa do Brasil nos dias 12 e 19 de outubro. Os mandos de campo
ainda serão sorteados pela
CBF. Vítor Pereira não hesitou em dizer que o favorito
é o Flamengo.
“Pelo orçamento, com
certeza absoluta que o Flamengo. Pela quantidade de

jogadores que já ganharam
títulos, acredito que não há
dúvida nenhuma que eles
estão em vantagem”, sentenciou, fazendo uma ressalva.
“Mas futebol é o futebol. Vamos esperar, não estou aqui
a fazer promessas porque
não sou muito disso. Agora,
que vamos competir, vamos.
Isso eu garanto. Não sei se
vamos ganhar, mas vamos
competir”.

A seleção brasileira terá importante missão a
partir de novembro ao buscar o sexto título da Copa
do Mundo. Para chegar ao Catar em melhor nível do
que na Rússia, em 2018, a comissão técnica liderada
por Tite tem feito observações de times e jogadores
e visitas a grandes nomes da história do futebol
brasileiro. Nesta quinta-feira, o técnico, o auxiliar
Cesar Sampaio e o diretor Juninho Paulista tiveram
um encontro especial com Mário Jorge Lobo Zagallo.
“Hoje recebi uma visita muito boa! O técnico da
nossa seleção brasileira, Juninho Paulista e Cesar
Sampaio, que fazem parte da comissão técnica!
Demos muitas risadas e conversamos sobre nosso
futebol! Rumo ao hexa!”, publicou o perfil oficial de
Zagallo nas redes sociais. Zagallo tem 91 anos e
passou alguns dias internado recentemente após
problemas decorrentes de uma infecção respiratória.

Fifa rejeita recurso e decide
manter o Equador na Copa
O Comitê de Recursos da Fifa anunciou, ontem,
que decidiu arquivar o processo movido pela
Federação Chilena de Futebol para tentar substituir
o Equador na Copa do Catar. Os chilenos, que
apresentaram um recurso sobre o caso no último dia
8, apontam que o lateral Byron Castillo, da seleção
equatoriana, seria colombiano e teria adulterado sua
documentação, tese rechaçada pela Fifa. “Analisadas
as alegações de todas as partes e realizada
audiência, a Comissão de Recurso confirmou a
decisão da Comissão Disciplinar de arquivar o
processo instaurado contra a Federação Equatoriana.
Entre outras considerações, entendeu que, com base
nos documentos apresentados, o jogador deveria
ser considerado como titular de nacionalidade
equatoriana permanente, de acordo com o art. 5 1 do
Regulamento da FIFA”, diz um trecho.

Foto: Reprodução/Instagram

Causos & Lendas vence
amistoso contra a OAB
Na última terça-feira à noite, no campo da
Associação da Polícia Federal, no bairro do
Bessa, a equipe do Causos & Lendas fez mais um
amistoso, agora contra a Ordem dos Advogados do
Brasil(OAB) e os jogadores sessentões comandados
por Francisco Di Lorenzo Serpa levaram a melhor
com a vitória de 3 a 1, depois de estar perdendo
por 2 a 0, gols marcados por Djair e Ari para a
OAB, enquanto Sérgio Meiras e Josivaldo (Véio da
Lancha) fez dois para o C&LDNF. Os atletas Paulo
Elias, da OAB, e Josivaldo, de Causos & Lendas
foram eleitos os melhores do jogo. Foi mais um jogo
em que o importante não foi o placar, mas sim a
confraternização entre os jogadores sessentões,
alguns que já marcaram época no futebol paraibano
em décadas passadas.
Foto: Divulgação/Causos & Lendas

Vítor Pereira está perto de definir o seu futuro no Corinthians

Com este elenco, o Causos $ Lendas derrotou a OAB
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MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

Há 30 anos morria Herivelto Martins
Ele criou o conjunto vocal Trio de Ouro, um dos mais importantes do país nas primeiras décadas do século passado
Herivelto de Oliveira Martins nasceu na Vila de Rodeio
(hoje município de Engenheiro
Paulo de Frontin), no Rio de Janeiro, em 30 de janeiro de 1912,
e morreu aos 80 anos, há exatos
30 anos, na capital fluminense,
no dia 17 de setembro de 1992.
Ele foi um dos maiores compositores brasileiros, além de cantor, músico e ator.
Ficou conhecido como criador do célebre conjunto vocal
Trio de Ouro, que durante as
primeiras décadas do século
passado foi um dos mais importantes grupos brasileiros.
Suas canções já foram regravadas por diversos artistas dos
mais variados estilos musicais,
sendo sua obra considerada
uma das mais importantes da
época de ouro da MPB. Foi pai
do também já falecido cantor
Pery Ribeiro.
Filho do agente ferroviário
Félix Bueno Martins e da costureira e doceira Dona Carlota, Herivelto Martins, aos três
anos de idade, já se apresentava de casaca, declamando
versos em eventos organizados por seu pai. Em 1916, a família mudou-se para Barra do
Piraí, onde seu Félix fundou a
Sociedade Dramática Dançante Carnavalesca Florescente de
Barra do Piraí, que, além de bailes, criava e dirigia espetáculos
teatrais. Ele organizou, ainda,
o grupo Pastorinhas de Barra

Profissões
Herivelto Martins, antes
da fama, trabalhou
como palhaço de circo,
vendedor, ajudante de
contabilidade e, aos
sábados, fazia barbas
na barbearia onde
um dos seus irmãos
trabalhava

vanderleydebrito@gmail.com | Colaborador

Lélis: um arqueólogo
da velha guarda

N

o início do decênio de 1950, Balduíno
Lélis, um jovem e perspicaz caixeiro
viajante, de espírito inquieto e movido
por um halo de romantismo, se deixou
encantar pela Arqueologia, dando início a um
dos momentos históricos mais dinâmicos da
pesquisa arqueológica em território paraibano.
Uma Arqueologia incipiente e amadora, à base
de improvisos, colhendo dados ora precisos
e ora falhos sobre os mais diversos aspectos
do passado pré-histórico da Paraíba, mas que
atendia aos paradigmas da época e hoje são
fontes ricas e importantes para o estudo erudito
de nossa Arqueologia regional.
Ao lado de seu mestre, o emérito Leon Clerot,
esse jovem e indomável pesquisador investiu
toda sua energia e capital na busca de um
passado cujos testemunhos resplandeciam por
onde quer que eles fossem, construindo a mais
áurea época da Arqueologia clássica paraibana.
Mesmo com a morte de Clerot, em 1969, o jovem
Lélis nunca abdicou ou rarefez seu mister, dando
prosseguimento aos estudos e tornando-se
um exímio pesquisador e referência das mais
nobres para todas as gerações emergentes de
estudiosos da área.
Eu mesmo, por anos fui consultar esse
veterano “arqueologista” em Taperoá, para
(como ele mesmo dizia) esmolar conhecimentos.
Era sempre aprazível ouvir seus sóbrios
conselhos, proferidos de modo quase solene e
com enigmáticas ressonâncias shakesperianas,
sobre Arqueologia e, sobretudo, acerca de fatos
históricos dessa ciência no âmbito regional. Um
perfeito orador, ora soberbo, ora fleumático, e tão
completo quanto possível, seus conhecimentos
pareciam infinitos e abrangiam várias áreas
do conhecimento simultaneamente. Criando
panoramas virtuais e transpondo os limites
cronológicos, Lélis, com dotes de hipnótico,
parabolista e de gênio, mostrava faces
extraordinárias e imprevisíveis da Arqueologia.
Embora fosse prudente ao ouvinte guardar as
devidas ressalvas.
Esse velho pesquisador paraibano, surreal
por excelência, morreu no dia 21 de dezembro de
2020, em Taperoá, aos 88 anos, e era uma figura
digna de admiração, pois, mesmo sem cursar
qualquer academia formal, indiscutivelmente foi
uma das maiores insignes de nosso patrimônio
intelectual. Consagrado nos campos da
Arqueologia e da Museologia, Lélis também
despertou a inveja de muitos, especialmente
dos intelectuais de seu grupo etário, que
classificavam como um louco, alegórico, cínico
e um perfeito animador de plateias. Porém, a
maioria dos que o conheceram em vida sabe que
ele era um ser fascinante e, apesar das críticas,
num ponto seus algozes e admiradores são
unânimes: Balduíno Lélis foi um sábio.

Herivelto é considerado um dos maiores compositores do Brasil

do Piraí, que se apresentava no
Natal, com Herivelto vestido de
Papai Noel.
As atividades artísticas do
pai motivaram o pequeno Herivelto a criar o seu próprio
grupo teatral, com seus irmãos
Hedelacy, Hedenir e Holdira e alguns meninos da vizinhança. Aos 9 anos de idade, compôs a paródia ‘Quero
Uma Mulher Bem Nua’ (‘Quiero una mujer desnuda’) e o
samba ‘Nunca Mais’, que não
foi gravado.
Aos 10 anos aprendeu música na Sociedade Musical

Aforismo
Foto: Reprodução

Vanderley
de
B rito

Foto: Reprodução

Da Redação

“Os covardes morrem
muito antes de sua
verdadeira morte.”

União dos Artistas, de Barra
do Piraí, onde tocou bombardino, pistom, e caixa, até a idade de 19 anos, mas apresentava
preferência pelo violão e cavaquinho, que já “arranhava”.
Entre 1922 e 1931, participou
como músico da banda da Sociedade Musical União dos Artistas de Barra do Piraí.
Já adulto, no Rio de Janeiro,
Herivelto foi palhaço de circo,
vendedor, ajudante de contabilidade e, aos sábados, fazia barbas na barbearia onde o irmão
Hedelacy trabalhava. Com o
dinheiro da gorjeta, garantia o

“Feijão à Camões” (prato fundo com feijão preto e uma colher de arroz no meio), do Bar
do seu Machado, da semana.
Em 1935, no Cine Pátria, Herivelto conheceu Dalva de Oliveira e passaram a cantar em
dueto. Iniciaram um namoro
e, no ano seguinte, iniciaram
uma convivência conjugal, oficializada em 1937 num ritual de
Umbanda, que gerou os filhos
Pery Ribeiro e Ubiratan de Oliveira Martins. A união durou
até 1947, quando as constantes
brigas e traições da parte dele
deram fim ao casamento.

Pedrinho
13/9/2022 – Em Mamanguape
(PB), assassinado. Dono de um
lava-jato foi morto a tiros por um
homem encapuzado enquanto
bebia com amigos em uma praça
pública da cidade.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Mortes na História
1665 — Filipe IV, rei da Espanha e III de Portugal;
1852 — Francisco Javier Echeverría,
político mexicano;
1968 — Mascarenhas de Morais,
militar brasileiro;
1971 — Carlos Lamarca,
militar e guerrilheiro brasileiro;
1992 — Herivelto Martins;
compositor, cantor, músico e ator brasileiro;
2010 — Roberto de Pessoa, militar (PB);
2011 — José Alves Sobrinho (José Clementino
de Souto), poeta, cordelista, repentista e
pesquisador da cultura popular (PB);
2015 — Carlos Manga, montador, roteirista,
diretor de cinema e televisão brasileiro;
2021 — Geraldo Dias da Rocha Júnior, músico,
regente e professor universitário (PB).

Obituário
Crislânia Batista de Lima
27/9/2022 – Aos 27 anos, em
Cajazeiras (PB), em acidente de
trânsito. Morreu ao colidir sua
motocicleta com um carro em um
cruzamento no Centro da cidade.

Foto: Instagram

Iallyson Carneiro
14/9/2022 – Aos 20 anos, em João
Pessoa (PB), vítima de homicídio. Foi
morto a tiros no Centro da capital
paraibana por criminosos que
estariam em um carro. Ele trabalhava
como vendedor de frutas no Mercado Central.

Foto: Bryan Bedder

Ramsey Lewis
12/9/2022 – Aos 87 anos, em
Chicago, nos Estados Unidos.
Pianista de jazz que fez uma fusão
pop na década de 1960 que o
transformou em um inesperado
autor de sucessos. Fois vencedor de três Grammy.
Nascido em 27 de maio de 1935, aprendeu música
na igreja, onde o pai, fã de jazz, era diretor do
coral. Lançou o álbum de estreia com seu trio, que
incluía o baixista Eldee Young e o percussionista
Redd Holt. Gravou quase 80 álbuns e recebeu o
maior prêmio do Fundo Nacional para as Artes dos
Estados Unidos em 2007.

Foto: Divulgação

Romero Marinho de Moura
13/9/2022 – Aos 81 anos, de causa
não revelada. Cientista, escritor
e acadêmico da Academia
Pernambucana de Ciência
Agronômica. Reconhecido por
seus serviços ao desenvolvimento da ciência
nematológica e fitopatológica no Brasil e no exterior.
Era professor aposentado e engenheiro agrônomo
formado pela Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE), na turma de 1965, onde foi
mestre, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação.

Imagem: Álbum de Família

William Shakespeare
(Valéria de Almeida)

Balduíno Lélis,
de caixeiro
viajante a
arqueólogo
Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo,
pesquisador e presidente do Instituto Histórico
de Campina Grande (IHCG)

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de
julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00015/2022, cujo objeto
é contratação de empresa para locação de um veículo tipo SUV, com capacidade mínima de 05
(cinco) lugares, motor mínimo de 1.8, diesel, direção hidráulica, kit multimídia, câmbio automático,
ano de fabricação/modelo a partir de 2021, com seguro, para ficar a disposição da Secretaria Chefe
de Gabinete, por tempo integral, de acordo com as especificações no Termo de Referência, sendo
considerada HABILITADA e VENCEDORA a empresa ASL PRODUÇÕES EVENTOS E LOCAÇÕES
- ME, cadastrada no CNPJ nº 29.526.569/0001-77, com o valor mensal de R$ 9.550,00 (nove mil,
quinhentos e cinquenta reais) e valor global de R$ 114.600,00 (cento e catorze mil e seiscentos
reais). Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão
da Pregoeira e equipe de apoio.
Aguiar-PB, 16 de Setembro de 2022
Adriana Aparecida de Assis
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00031/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público que foi considerado INABILITADA e a empresa CLPT CONSTRUTORA
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 25.165.699/0001-70, foi considerada HABILITADA a empresa
NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 10.641.065/0001-70. Abre-se vista do
processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação.
Não havendo interposição de recurso fica designado o dia 27 de setembro de 2022, às 08:30 hora
no mesmo local e endereço.
Aguiar-PB, 16 de Setembro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00032/2022
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público que foi considerado INABILITADA e a empresa CLPT CONSTRUTORA
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 25.165.699/0001-70, foi considerada HABILITADA a empresa
NIEMAIA CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 10.641.065/0001-70. Abre-se vista do
processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação.
Não havendo interposição de recurso fica designado o dia 27 de setembro de 2022, às 09:30 horas
no mesmo local e endereço.
Aguiar-PB, 16 de Setembro de 2022.
ADRIANA APARECIDA DE ASSIS
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00042/2022
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 DP00042/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO POR VIAGENS DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE
ÁGUA POTÁVEL DE SEGUNDA A SÁBADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO
DE ALCANTIL – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
FRANCISCO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00; JOSÉ JOÃO DE ARAUJO - R$ 42.000,00; JOSÉ
OSCAR DE OLIVEIRA - R$ 42.000,00; RICARDO JOSE DA SILVA - R$ 67.200,00.
Alcantil - PB, 16 de Setembro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para reforma e ampliação dos Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme especificações do Projeto Básico. LICITANTES
HABILITADOS: CONSTRUTORA DAKI EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS
E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI;
VERSATTA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: CONCRENOR
CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; JOAO HIGOR PINTO DIAS; MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI;
NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA; PACTO CONSTRUCOES EIRELI; RM CONSTRUCAO LTDA.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
Permanente de Licitação, Rua São Jose, 472 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00
horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com.
Areial - PB, 09 de Setembro de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia para pavimentação de diversas
ruas deste município, conforme especiações do projeto básico. LICITANTES HABILITADOS: J R A
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; MAC CONSTRUTORA EIRELI. LICITANTES INABILITADOS:
A S CONSTRUCOES EIRELI; AJ SERVICOS EIRELI; AJCL CONSTRUCOES EIRELI; ANCORA
CONSTRUTORA LTDA; ANTONIO GOMES EIRELI; APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI;
CAMPINA AMBIENTAL PROJETOS SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI; CATAO BONGIOVI
COMERCIO E SERVICOS EIRELI; CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA; CONSTRUTORA APODI LTDA – ME; CONSTRUTORA
F. OLIVEIRA EIRELI; CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI; D K CONSTRUCOES EIRELI;
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ECOPAV CONSTRUTORA
LTDA; EMPREITEIRA TAVARENSE EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL
E LOCACOES EIRELI; FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO; G B N CONSTRUCOES
EIRELI; GR CONSTRUTORA EIRELI; IGOR ROCHA DE BRITO LIRA; JOAO HIGOR PINTO
DIAS; JRD CONSTRUTORA LTDA; LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA; PACTO
CONSTRUCOES EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TORRES E ANDRADE
CONSTRUCOES, PRE – MOLDADOS E SERVICOS LTDA; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art.
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto
a Comissão Permanente de Licitação, Rua São Jose, 472 - Centro - Areial - PB, no horário das
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com.
Areial - PB, 12 de Setembro de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a atender a demanda da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino de Assunção-PB. FUNDAMENTO LEGAL:
Pregão Eletrônico nº 00002/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção
e: CT Nº 00020/2022 - Severino Roberto Maia de Miranda - CNPJ: 26.771.603/0001-80 - Apostila
01 – REALINHAMENTO DE PREÇO. ASSINATURA: 16.08.22
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material esportivo. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº
00019/2022. DOTAÇÃO: Conforme LOA e QDD do exercício financeiro 2022;. VIGÊNCIA: até o
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00130/2022 - 29.08.22 - RBM ESPORTES LTDA - R$ 2.557,20; CT Nº 00131/2022
- 29.08.22 - DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO - R$ 2.040,00; CT Nº 00132/2022 - 29.08.22 - N.
T. LUIZE LTDA - R$ 20.371,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2022, que objetiva: Aquisição de equipamentos
e suprimentos de informática; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA - R$ 87.300,74; JOSIVAN MELQUIADES
NOBREGA - R$ 1.794,00; LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 1.350,00; MARIA JOSE
FREIRES DA SILVA DIAS - R$ 15.850,00.
Assunção - PB, 12 de Setembro de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0030/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO PARCELADA
DE FILTROS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS (ITENS REMANESCENTES),
PARA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/
PB. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA 19/09/2022,
ÀS 16H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/10/2022, ÀS
08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/10/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO DE
DISPUTA DE PREÇOS: 04/10/2022 ÀS 09H10MIM. O EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO SER
OBTIDOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR E
HTTP://BOAVENTURA.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/LICITACOES.
BOA VENTURA/PB, 15 DE SETEMBRO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 0002/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CAMPO DE FUTEBOL O WILSÃO.
A Prefeitura Municipal de Boa Ventura através da Comissão Especial de Licitação torna público
para conhecimento dos interessados, que fica ANULADO o julgamento da habilitação e seus efeitos,
proferido pela CPL na Tomada de Preços n° 0002/2022, datado de 14/09/2022, publicado no DOE e
Jornal À União na edição do dia 15/09/2022, devendo ser proferido novo julgamento com a inabilitação
da empresa AUTO VIA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ N° 45.078.186/0001-30, haja
vista que a mesma descumpriu o item 7.6.3.1 do edital, nos termos do artigo 49 da Lei 8.666/93.
Motivo: Ilegalidade no procedimento licitatório. Informamos ainda que a justificativa técnica da
anulação, encontra-se presentes nos autos do processo com vistas franqueadas aos interessados.
Boa Ventura 15 de setembro de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
RETIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2022 – PMBV
A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica
aos participantes da TOMADA DE PREÇOS N° 00002/2022 – PMBV, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
ESPORTIVA NO CAMPO DE FUTEBOL O WILSÃO, que após análise detalhada na documentação,
respaldada na legislação vigente e Edital da licitação em epígrafe, considera HABILITADAS as
empresas: DEL ENGENHARIA, CNPJ N° 17.415.942/0001-33 e INABILITADAS: CONSTRUTORA
BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI EPP, CNPJ Nº 22.370.871/0001-30, por descumprir os itens 7.5.3.1 do edital e 7.6.3.1., “a”, “b” e “c” do edital; MORAIS ENGENHARIA, CNPJ
nº 33.418.501/0001-41, por descumprir os itens 7.5.3.1 e 7.6.3.1., “a”, e “b” do edital; COMPASSO
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 15.705.860.0001-06, por descumprir o item 7.6.3.1. “a”
do edital, COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOSTECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ
N° 17.440.286/0001-29, por descumprir o item 7.6.3.1. “b” do edital e AUTO VIA LOCAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ N° 45.078.186/0001-30, por descumprir o item 7.6.3.1., “a”, “b”, e “c”
do edital. A Comissão comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Mais informações poderão ser obtidas no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Boa
Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes) ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.
Boa Ventura - PB, 15 de setembro de 2022.
Lívia Moniely de Almeida Deodato
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/2022-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
nº. 031/2022, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. Data de abertura: 30/09/2022 às 08h30min (horário
local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no endereço
Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone
(83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.
portaldecompraspublicas.com.br. Boqueirão-Pb, 16 de setembro de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 027/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
nº. 027/2022-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. Data de abertura: 29/09/2022 às 10h00min
(horário local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de
Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo,
no horário das 7:30 à 13:00. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.
Boqueirão-PB, 16 de Setembro de 2022.
Crystiane Gomes Bezerra
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av.
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h30min do dia 04 de outubro de
2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços
de engenharia para construção do Pórtico Turístico da Cidade de Borborema/PB, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência em anexos. 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) 3360–1010. Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Borborema - PB, 16 de setembro de 2022.
MÁRIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00100/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
licitacaocabedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à
participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de MATERIAL ESPORTIVO
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer. Abertura
da sessão pública: 09:00 horas do dia 29 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: 09:15
horas do dia 29 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; Decreto Municipal nº 007/17;
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações:
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail:
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br.
Cabedelo - PB, 16 de Setembro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES
Pregoeira Substituta
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua:
Expedicionário Luís Tenório Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
para: Câmara para Conservação de Vacinas. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 04 de
Outubro de 2022. Início da fase de lances: 09:35 horas do dia 04 de Outubro de 2022. Referência:
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/.
Caraúbas - PB, 16 de Setembro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00005/2022
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 DV00005/2022,
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL,
DESTINADA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPIPEDO GRANITICO,
COM MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO E INTERTAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE
CASSERENGUEPB/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a:
JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS - R$ 90.909,49.
Casserengue - PB, 14 de Setembro de 2022.
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA
Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO SEGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL,
DESTINADA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARELELEPIPEDO GRANITICO, COM MEIO–FIO PRÉ–MOLDADO E INTERTAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
DE CASSERENGUEPB/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2022.
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PROPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS):
20.070 – SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15.451.0007.1019 – ELEMENTO DE DESPESA:
4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até 15/01/2023. PARTES CONTRATANTES:
Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00105/2022 - 15.09.22 - JOSE PAULO SILVA DOS
SANTOS - R$ 90.909,49.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE ADIAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Chamada Pública nº 00003/2022,
que estava com a sessão prevista para o dia 23/09/2022 às 10:00hs, ficando para o dia 18 de Outubro
de 2022 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado ( Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia
- Conde - PB. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.
com), considerando Impugnação e Pedido de esclarecimento interpostos por empresa interessada
no certame, devidamente acatado pela Comissão Especial de Chamamento Público. O novo Edital
com as devidas retificações, encontra-se disponível nos locais descritos no mesmo.
Conde - PB, 16 de Setembro de 2022
ALANE BSRRETO DE ALMEIDA LEÔNCIO
Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME CONVÊNIO
Nº 0126/2022. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 30 de Setembro de 2022. Início da
fase de lances: 08:31 horas do dia 30 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 7.892/13;
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Congo - PB, 16 de Setembro de 2022
RAFAEL DE FARIAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e
de acordo com os termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer
da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2022, que objetiva: Aquisição de 01
(um) veículo 0-KM tipo SPIN de 7 lugares / Airbag duplo / Alarme Anti-furto / Assistente de partida
em aclive / Controle eletrônico de estabilidade etração / Luzes indicadoras de direção laterais /
Regulagem de altura dos faróis / Sistema de fixação de cadeiras para crianças (“Isofixe Top Tether”)
/ Alavanca do freio de mão com detalhe cromado / Grade frontal com detalhes em prata “Link Silver”
/ Maçanetasexternas na cor do veículo / Painel de instrumentos em preto “Jet Black” / Parachoques
pintados na cor do veículo / Conjunto roda deaço e pneu sobressalente aro 16” / Trava elétrica da
tampa de combústivel / Ar condicionado / Chave tipo canivete dobrável / Colunade direção com
regulagem em altura / Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro / Painel de instrumentos com
Conta-giros,hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções / Transmissão
automática de seis velocidades com opção detroca manual de marchas “Active Select” / Trava
elétrica das portas com acionamento na chave / Vidro elétrico nas portas comacionamento por “um
toque”, anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave / Banco do motorista com
regulagemde altura / Banco da segunda fileira bipartido e rebatível / Bancos de tecido diferenciado
na cor preto / Banco da segunda fileiracorrediço / Encostos de cabeça laterais e central do banco
da segunda fileira / Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajustede altura / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Rack de teto / Rodas de alumínio aro 15” / Volante
com 3 raiose detalhes na cor cinza / Sensor de estacionamento traseiro / Controles de Rádio e
do Celular no Volante / Chevrolet MyLink, comTela LCD sensível ao toque de 7”, integração com
smartphones** através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB,Função
Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo / Conjunto de alto
falantes - 2 unidades /Terceira fileira de assentos com banco rebatível, conforme Convênio SEDAM
Nº 044/2022). Resolver: Homologar o correspondente procedimento licitatório em favor da Pessoa
Jurídica: D. Silveira Veiculos Ltda, CNPJ: 46.245.693/0001-83. Rua: Lima Campos, Nº 1559-B,
Bairro: São Sebastião, CEP: 58706-310, Cidade: Patos-PB, com o valor total R$ 125.000,00 (cento
e vinte e cinco mil reais). Publique-se e cumpra-se.
Coremas-PB, 14 de setembro de 2022.
Irari Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00105/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Rua Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h00min, do dia 30de setembro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de
empresa especializada de mão de obra para serviços de pinturas nas UBS ( unidades básicas
de saúde) da zona rural e urbana do município de Guarabira Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:
licitacao@guarabira.pb.gov.br.
Guarabira – PB,26 de setembro de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, e
de acordo com os termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer
da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 039/2022, que objetiva: Aquisição de 01
(um) veículo 0-KM tipo SPIN de 7 lugares / Airbag duplo / Alarme Anti-furto / Assistente de partida
em aclive / Controle eletrônico de estabilidade etração / Luzes indicadoras de direção laterais /
Regulagem de altura dos faróis / Sistema de fixação de cadeiras para crianças (“Isofixe Top Tether”)
/ Alavanca do freio de mão com detalhe cromado / Grade frontal com detalhes em prata “Link Silver”
/ Maçanetasexternas na cor do veículo / Painel de instrumentos em preto “Jet Black” / Parachoques
pintados na cor do veículo / Conjunto roda deaço e pneu sobressalente aro 16” / Trava elétrica da
tampa de combústivel / Ar condicionado / Chave tipo canivete dobrável / Colunade direção com
regulagem em altura / Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro / Painel de instrumentos com
Conta-giros,hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções / Transmissão
automática de seis velocidades com opção detroca manual de marchas “Active Select” / Trava
elétrica das portas com acionamento na chave / Vidro elétrico nas portas comacionamento por “um
toque”, anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave / Banco do motorista com
regulagemde altura / Banco da segunda fileira bipartido e rebatível / Bancos de tecido diferenciado
na cor preto / Banco da segunda fileiracorrediço / Encostos de cabeça laterais e central do banco
da segunda fileira / Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajustede altura / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Rack de teto / Rodas de alumínio aro 15” / Volante
com 3 raiose detalhes na cor cinza / Sensor de estacionamento traseiro / Controles de Rádio e
do Celular no Volante / Chevrolet MyLink, comTela LCD sensível ao toque de 7”, integração com
smartphones** através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB,Função
Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo / Conjunto de alto
falantes - 2 unidades /Terceira fileira de assentos com banco rebatível, conforme Convênio SEDAM
Nº 044/2022). Resolver: Adjudicar o correspondente procedimento licitatório em favor da Pessoa
Jurídica: D. Silveira Veiculos Ltda, CNPJ: 46.245.693/0001-83. Rua: Lima Campos, Nº 1559-B,
Bairro: São Sebastião, CEP: 58706-310, Cidade: Patos-PB, com o valor total R$ 125.000,00 (cento
e vinte e cinco mil reais).
Coremas-PB, 14 de setembro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 036/2022 (Processo
Administrativo Nº 174/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços
transportando passageiros de forma parcelada (diária, mensal, passagem e viagem), que serão
usados para atender as demandas das diversas Secretarias, conforme termo de referência; com
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes
vencedores: Licitante vencedor: Edna Paula dos Santos Leite-ME, CNPJ: 47.112.989/0001-99,
com o valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), referente aos itens: 1 e 4; Licitante
vencedor: Francisco José Ângelo Travassos-ME, CNPJ: 41.854.281/0001-27, com o valor total de
R$ 74.875,00 (setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais), referente aos itens: 2 e 3;
Licitante vencedor: Everaldo Honório da Silva-ME, CNPJ: 42.107.538/0001-40, com o valor total
de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos), referente aos itens: 5, 7 e 8; Licitante vencedor:
Gilvanira Lopes de Souza Leite-ME, CNPJ: 11.909.659/0001-81, com o valor total de R$ 37.500,00
(trinta e sete mil e quinhentos reais), referente ao item 6; Licitante vencedor: VR Empreemdimentos
Vagner da Silva Oliveira Empresarial Ltda-ME, CNPJ: 40.786.019/0001-20, com o valor total de R$
172.270,00 (cento e setenta e dois mil, duzentos e setenta reais), referente aos itens: 9, 13 e 14;
Licitante vencedor: Lavenave Estetica Automotiva-ME, CNPJ: 30.347.525/0001-69, com o valor
total de R$ 146.400,00 (cento e quarenta e seis mil e quatrocentos reais), referente ao item 10;
Licitante vencedor: Antonio Pereira Filho-ME, CNPJ: 41.860.789/0001-38, com o valor total de R$
37.500,00 (trinta sete mil e quinhentos reais), referente ao item 11; Licitante vencedor: Cicero Viana
da Silva Sobrinho-ME, CNPJ: 27.014.728/0001-29, com o valor total de R$ 56.000,00 (cinquenta
seis mil reais), referente ao item 12. Desta forma o valor total homologado é de R$ 712.045,00
(setecentos e doze mil, quarenta e cinco reais). Notificação: Estamos notificados os representantes
das empresas acima citadas, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 1º
dia útil subsequente desta publicação, para comparecerem no setor de contrato deste órgão, para
assinatura dos referidos contratos e tratar de outros assuntos relacionados com a execução dos
serviços, caso o representante já tenha assinado o contrato deverá desconsidera esta notificação.
Publique-se e cumpra-se.
Coremas-PB, 08 de setembro de 2022
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 037/2022
(Processo Administrativo Nº 175/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica
para prestar serviços parcelados de mão-de-obra especializado nas diversas áreas administrativas, para atender as demandas das diversas Secretarias, conforme termo de referência;
com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como
proponentes vencedores: Licitante vencedor: Marcio André Fadul Vilas Boas - Servicos-ME,
CNPJ: 28.758.410/0001-15, com o valor total de R$ 44.160,00 (quarenta e quatro mil, cento e
sessenta reais), referente aos itens: 1 e 2; Licitante vencedor: Prime Engenharia e Consultoria
Ltda-ME, CNPJ: 41.447.198/0001-33, com o valor total de R$ 62.280,00 (sessenta e dois mil,
duzentos e oitenta reais), referente aos itens 3 e 4; Licitante vencedor: Lgconsult Serviços
Técnicos e Administrativos em Saúde Ltda-ME, CNPJ: 43.851.749/0001-55., com o valor total
de R$ 47.940,00 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta reais), re56ferente ao item 5;
Licitante vencedor: Instituto Sagaz Ltda-ME, CNPJ: 43.289.676/0001-50, com o valor total de
R$ 27.479,76 (vinte e sete mil, quatrocentos setenta e nove reais, setenta e seis centavos),
referente ao item 6. Desta forma o valor total homologado é de R$ 181.859,76 (cento e oitenta
e um mil, oitocentos e cinquenta e nove reais, setenta e seis centavos). Notificação: Estamos
notificados os representantes das empresas acima citadas, para no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente desta publicação, para comparecerem
no setor de contrato deste órgão, para assinatura dos referidos contratos e tratar de outros
assuntos relacionados com a execução dos serviços, caso o representante já tenha assinado
o contrato deverá desconsidera esta notificação. Publique-se e cumpra-se.
Coremas-PB, 08 de setembro de 2022
Irani Alexandrino da Silva
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA, DE ACORDO COM A PROPOSTA
Nº 17945.598000/1210–01 – MINISTÉRIO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA;
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: C E CARVALHO COMERCIAL
ME - R$ 3.050,00; COSTA OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI - R$ 13.922,00; FABIO
JOSE DE SENA 01035021498 - R$ 720,00; INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR
LTDA - R$ 10.400,00; LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES EIRELI - R$ 1.090,00; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$
27.188,85; NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOL??GICOS LTDA. - R$ 3.650,00; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 1.600,00; WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS
PARA SAUDE EIRELI - R$ 660,00.
Curral de Cima - PB, 15 de Setembro de 2022
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
CONVOCAÇÃO
PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2022. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL DE CIMA, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº
17945.598000/1210–01 – MINISTÉRIO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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 assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: C E CARVALHO COMERCIAL
ME - CNPJ 24.864.422/0001-73. COSTA OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA EIRELI - CNPJ
34.731.357/0001-61. FABIO JOSE DE SENA 01035021498 - CNPJ 43.021.629/0001-20. INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ 90.909.631/0001-10. LONDRIHOSP
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - CNPJ
42.650.279/0001-07. MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ 38.259.748/000186. NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOL??GICOS LTDA. - CNPJ 12.095.582/0001-16. VIVA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ 20.008.831/0001-17. WORKOUT COMERCIO
DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - CNPJ 24.550.559/0001-53. INFORMAÇÕES: na sede da
CPL, Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas
dos dias úteis. Telefone: (083) 991593625.
Curral de Cima - PB, 15 de Setembro de 2022
JONAS DE FARIAS SOARES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Setembro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de
material de expediente. 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 001/08; 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, 16 de Setembro de 2022
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação,
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
fará realizar no dia 10.10.2022 às 08h15min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação,
localizada à Rua Antonio, André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 10.2022, destinada Contratação de empresa especializada no
ramo pertinente para conclusão da construção e infraestrutura urbanística do mirante do cruzeiro
, localizado neste município, conforme contrato de repasse nº 1044.210/-37/2017 - MTUR. Recursos Próprios. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do
Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário
compreendido entre 08h00min e 12h00min.
Guarabira - PB, 16 de Setembro de 2022
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
IAPM – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Reforma da área externa da Sede do “IAPM” - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços
nº 02.2022. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/9 e demais legislações pertinentes. DOTAÇÃO:
“RECURSOS PRÓPRIOS – 01.00 – 04.122.1003.1074 - 4490.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses. PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05 (cinco) meses.
PARTES CONTRATANTES: IAPM – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA NACIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº
36.428.864/0001-56 - CT Nº 015/2022 – 05.09.2022 – R$ 73.537,69 – Setenta e três mil quinhentos
e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos.
Guarabira/PB, 05 de setembro de 2022.
JOAQUIM JOSÉ DOS SANTOS
Presidente
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A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 17 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de patrulha
mecanizada – dois tratores agrícolas de pneus. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia
29 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública.
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar
nº 123/06; Decreto Municipal nº 278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no
endereço supracitado. E-mail: licitacao@inga.pb.gov.br. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
Ingá - PB, 16 de Setembro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE
Pregoeiro Oficial
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO
Modalidade Tomada de Preços Nº 00001/2021. Contrato: 00011/2022-CPL. Aditivo: 02.
Objeto da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO
CIVIL PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS
TIPO I – NA COMUNIDADE DE ROSEIRAS. Condições de Pagamento: Conforme Planilha
de Medição. Valor Global de R R$ 606.075,15 (SEISCENTOS E SEIS MIL SETENTA E
CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS). + (mais) R$ 84.252,06 (OITENTA E QUATRO MIL
DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS), representando 13,9% (treze
vírgula nove por cento) do valor inicial contratado, totalizando R$ 690.327,21 (SEISCENTOS E NOVENTA MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
Rubrica orçamentaria: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca:
12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 10 301 0210 1020 Const/Amp/Reforma
de Unidades de Saude 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
000216 4490.51 99 Obras e Instalações 1215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do
SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento 000218 4490.51 99 Obras
e Instalações PROPOSTA 12099.621/0001–20–001. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE ITAPOROROCA. Contratada: JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI. Data da
Assinatura do Contrato: 03 de Fevereiro de 2022. Data da Assinatura do Aditivo: 16/09/2022.
Vigência do Aditivo: Inalterada.
Itapororoca - PB, 16/09/2022.
RONALDO MASCENA DE OLIVEIRA
Secretário e Gestor
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO
Modalidade Tomada de Preços Nº 00003/2021.
Contrato: 00098/2022-CPL. Aditivo: 02. Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada na construção civil para executar os serviços de reforma e ampliação da E.M.E.F.
MANOEL SOARES, localizada neste município. Condições de Pagamento: Conforme Planilha
de Medição. Valor Global de R$ 310.918,76 (TREZENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) + (mais) R$ 129.588,73 (CENTO E VINTE E
NOVE MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), do
primeiro aditivo, representando 41,68% (Quarenta e Um Vírgula Sessenta e Oito por Cento),
totalizando R$ 440.507,49 (Quatrocentos e Quarenta Mil Quinhentos e Sete Reais e Quarenta
e Nove 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 Instalações12 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: CONSTRUTORA
EDFFICAR EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 17 de Março de 2022. Data da Assinatura
do Aditivo: 16/09/2022. Vigência do Aditivo: Inalterada.
Itapororoca - PB, 16/09/2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
Nº TERMO ADITIVO: 05.2022 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 41.2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00005/2022
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA
CNPJ: 03.923.742/0001-87.
OBJETO DO TERMO: Decréscimo para o litro de óleo diesel S-10, passando para o preço de
R$ 7,39, Decréscimo para o litro de óleo diesel comum, passando ao preço de R$ 7,29, Decréscimo
para o litro de gasolina comum, passando para o preço de R$ 5,49 e Decréscimo para o litro de
etanol, passando para o preço de R$ 4,19.
DATA RATIFICAÇÃO: 16.09.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 05.2022: 16.09.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE ADITIVO
Modalidade Tomada de Preços Nº 00003/2021. Contrato: 00098/2022-CPL. Aditivo: 01. Objeto
da Licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA
EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL SOARES, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO. Condições de Pagamento: Conforme Planilha de Medição. Valor
Global de R$ 310.918,76 (TREZENTOS E DEZ MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E SETENTA
E SEIS 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 Instalações12
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: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI. Data da Assinatura do
Contrato: 17 de Março de 2022. Data da Assinatura do Aditivo: 16 de Agosto de 2022. Vigência
do Aditivo: 13 de Fevereiro 2023.
Itapororoca - PB, 16 de Agosto de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA NO MUNICÍPIO
DE LUCENA–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação:
CONSTRUTORA SF EIRELI - Valor: R$ 881.041,42. Maiores informações poderão ser obtidas junto
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Porfírio Guedes, S/N° - Gameleira - Lucena - PB, no
horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. E-mail: cpllucena@gmail.com.
Lucena - PB, 15 de setembro de 2022
SALETE GOMES DE MENDONÇA SANTOS
Presidenta da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico
nº 00016/2022, para o dia 27 de Setembro de 2022 às 10:00 horas; e do início da fase de lances
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações:
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro
- Natuba - PB. Telefone: (083) 3397–1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Site: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br.
Natuba - PB, 15 de Setembro de 2022
DEYSE MIRANDA DOS SANTOS
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Inexigibilidade nº 00003/2022.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 78 da Lei nº 8.666/93 e cláusula Décima do Contrato
nº 00075/2022.
C O N T R ATA N T E: P refeitura M unicipal de P edra B ranca - C N P J nº
08.889.826/0001-65
CONTRATADA: BRENO MANGUEIRA DANTAS - ME – CNPJ nº 46.154.636/0001-99
OBJETO: Rescisão Bilateral do Contrato nº 00075/2022.
Pedra Branca-PB, 06 de setembro de 2022
Josemario Bastos de Souza
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0010/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Fazenda
Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h00min do dia 05 de Outubro de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de engenharia
para Construção de uma Creche 1ª Infância Tipo B, no Município de Pilões/PB, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência em anexos. 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 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.
Pilões - PB, 16 de Setembro de 2022.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 28
de Janeiro, 20 - Centro - Puxinanã - PB, às 09:30 horas do dia 29 de setembro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal
nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone:
(83) 33801007. E-mail: cml.puxinana@gmail.com / www.tce.pb.gov.br.
Puxinanã - PB, 16 de setembro de 2022
GISLEY MORAIS SOUTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av.
28 de Janeiro, 20 - Centro - Puxinanã - PB, às 11:00 horas do dia 29 de setembro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
PERMANENTES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto
Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33801007. E-mail: cml.puxinana@gmail.com
/ www.tce.pb.gov.br.
Puxinanã - PB, 16 de setembro de 2022
GISLEY MORAIS SOUTO
Pregoeiro Oficial

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO torna público através do pregoeiro oficial do
município, para conhecimento dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO POÇO, no dia 30 de Setembro
de 2022 às 10h00min, objetivo: Aquisição de Materiais de construção, diversos, destinados a manutenção
das secretarias municipais; A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de
RIACHÃO DO POÇO, na Rua João Ferreira Alves, s/n, centro, RIACHÃO DO POÇO-PB. Para maiores
informações no mesmo endereço no horário das 08:00 as 12:00 Horas, e-mail: cplrpoco@gmail.com.
RIACHÃO DO POÇO - PB, 16 de Setembro de 2022.
WILSON LOURENÇO DE BRITO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que tem como objeto:
aquisição de Cesta Básica para doação às famílias carentes do Município de Santa Luzia - PB.
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: - RR MERCADO LTDA - ME,
CNPJ: 11.338.538/0001-27, Item(s): 01. Valor: 342.450,00.
Santa Luzia - PB, 16 de setembro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Santa Rita - PB, 16 de setembro de 2022.
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 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 106/2022, que objetiva:
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para atender a demanda a Secretaria Municipal
de Infraestrutura de Santa Rita, com base nos elementos constantes do processo correspondente,
os quais apontam como proponentes vencedores:
- DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA
CNPJ: 07.190.090/0001-70
Valor R$: 25.140,00
- G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI
CNPJ: 11.175.931/0001-47
Valor R$: 9.600,00
- JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.302.534/0001-91
Valor R$: 287.230,00
- RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR
CNPJ: 01.091.310/0001-21
Valor R$: 307.200,00
Publique-se e cumpra-se.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 240/2022
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a deliberação
da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMSR, no procedimento referente à TOMADA DE PREÇO
Nº 017/2022 - CPL/PMSR; CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade, resolve:
I - HOMOLOGAR o resultado da TOMADA DE PREÇO Nº 017/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 240/2022 - PMSR, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA AVENIDA CONDE EM TIBIRI, MUNICÍPIO
DE SANTA RITA, PB, pelo menor preço global, a empresa a seguir relacionada com o respectivo valor:
TAPAJÓS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.457.362/0001-06 - VALOR
GLOBAL DE R$ 3.215.134,85 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E QUINZE MIL, CENTO E TRINTA
E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS);
II - ADJUDICAR pelo menor preço global a TAPAJÓS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
LTDA, CNPJ: 00.457.362/0001-06, para execução dos serviços, conforme disposto no objeto do
presente processo licitatório;
III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.
Santa Rita/PB, 16 de setembro de 2022.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Republicado por ioncorreção
OBJETO: Contratação Empresa Técnica Especializada Para Pavimentação De Diversas Ruas Do
Município De São Sebastião De Lagoa De Roça (Planejamento Urbano / Apoio a Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano) entre elas (Rua Maria Morais, Ruas Projeta 13,14,15,16,17,18,19) conforme
termo de referência e especificações anexo. LICITANTES HABILITADOS: AJCL CONSTRUCOES EIRELI; ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; ANCORA CONSTRUTORA LTDA; CONSTRUTORA
APODI EIRELI; CONSTRUTORA JEW LTDA; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI; DUARTE MARTINS
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO
CIVIL E LOCACOES EIRELI; G B N CONSTRUCOES EIRELI; GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; MOURA
E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E
CONSERVACAO EIRELI; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; TORRES CONSTRUCOES
LTDA; TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.. RANULFO TOMAZ DA SILVA;
LICITANTES INABILITADOS: APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ITEM 8.2.5.3
CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI ITEM 8.2.11; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA ITEM 8.2.1. – 8.2.5.2; EOS CONSTRUCOES SERVICOS E
LOCACOES EIRELI ITEM 8.2.1.- 8.2.12 D; GR CONSTRUTORA EIRELI ITEM 8.2.1; PACTO
CONSTRUCOES EIRELI 8.2.12 D-E, 8.2.13.B,8.2.16; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL
EIRELI ITEM 8.2.3.1; RM - CONSTRUCAO LTDA ITEM 8.2.3.1;
SENA CONSTRUCOES EIRELI ITEM 8.2.4. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório,
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes
Proposta de Preços será realizada no dia 26/09/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, no horário das 07:00
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 16 de Setembro de 2022
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação
de empresa para fornecimento de forma parcelada de Insumos Médicos para atender a necessidade
da Secretaria de Saúde deste Município. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 30 de
Setembro de 2022. Início da fase de lances: 10:10 horas do dia 30 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; Decreto Municipal nº 00023/17; e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 12:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.
br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.
São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 16 de Setembro de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
DECIMA TERCEIRA TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR (SUPRESSÃO)
PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
DECIMO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 00002/2022. PARTES: PREF.
MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMB. NOBERTO LAGOA DE ROÇA
LTDA, CNPJ Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL. FUND. LEGAL: PREGÃO
ELETRONICO Nº00014/2021, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS - FEDERAL, O QUE SE REF.
SUPRESSÃO DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM OS
SEGUINTE PREÇOS: GASOLINA R$ 5,04; ETANOL R$ 3,79 ÓLEO DIESEL R$ 6,56; E DIESEL
S10 R$ 6,65; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO INCISO
XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM
SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO
NETO E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Construção de Creche Padrão Tipo A (100
ALUNOS) do programa INTEGRA PARAÍBA Convênio nº.0460/2021 – Governo do Estado da Paraíba
Secretaria de Estado da Educação Ciência e Tecnologia Gerência de Acompanhamento e Manutenção
de Obras. FUND: Tomada de Preços nº 00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São
Sebastião de Lagoa de Roça/ Convenio Governo do Estado da Paraíba Secretaria de Estado da Educação
Ciência e Tecnologia Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Obras: 02050.12.365.2004.1085
– Construção Reforma e Ampliação de Creche 44.90.51.00.00 – Obras e instalações 500 – 521 – 540 –
569 – 570 – Fonte. VIGÊNCIA: até 05/09/2023. PARTES CONT.: Prefeitura Municipal de São Sebastião
de Lagoa de Roça e: CT Nº 00068/2022 - 05.09.22 - A. B. CONSTRUCOES EIRELI - R$ 1.108.478,03.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de Empresa (s) Multimarcas Especializada para Fornecimento de
Peças para manutenção dos veículos de Pequeno e médio Porte, (Ford KA, GM Spin, Renault
Master, MB Sprinter). Pertencente à Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça,
Conforme Especificações Constantes no Edital e seus anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão
Presencial nº 00007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de
Lagoa de Roça: As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 02030.04.122.1003.2005 –02050.12.361.1006.2071 – 02050.12.361.1006.2071
– 02050.12.361.2002.2015 –02050.12.361.2002.2016 - 02050.12.361.2002.2017
– 02070.15.122.1007.2034 – 02080.20.122.1008.2038 – 2090.08.122.1009.2042
– 02110.10.301.2007.2024 –02110.10.301.2007.2083 – 02110.10.302.2019.2066
– 02110.10.302.2019.2067 – 02110.10.304.2007.2032 – 02120.08.243.2017.2043 02120.08.243.2017.2068 – 02130.13.392.2006.2065, 33.9030.0000 FONTES 500 – 600 – 631 – 500.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal
de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00069/2022 - 14.09.22 - Ideal Pneus Peças e Serviços
- R$ 67.000,00; CT Nº 00070/2022 - 14.09.22 - MMCB Serviço de Oficina Eirelle me - R$ 90.544,16;
CT Nº 00071/2022 - 14.09.22 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - R$ 36.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da Construção Civil, para executar os serviços de
Reforma das Unidades Básicas de Saúde: Dr. José Weber Melo Lula, Maria das Graças Magalhães e
Unidade de Saúde, localizada no Sítio Cardoso, zona rural deste município. LICITANTE DECLARADO
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: R. DUARTE ALVES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
EIRELI - Valor: R$ 158.784,42. 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, Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, no
horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos dias úteis. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com.
Serra da Raiz - PB, 16 de Setembro de 2022.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Largo
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz-PB, às 09:00 horas do dia 04 de Outubro de 2022, licitação
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da
construção civil, para executar os serviços de Adequação de Estradas Vicinais, contemplando a
Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem no Sítio Cardoso, localizado na Zona Rural do
Município de Serra da Raiz–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal:
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas e
de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com.
Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.
Serra da Raiz - PB, 16 de Setembro de 2022.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Outubro de 2022,
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARNES E
DERIVADOS PARA ATENER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE
ALMEIDA – CONVÊNIO Nº 0059/2021. 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; Decreto Municipal nº 748/06; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br.
Sumé - PB, 16 de Setembro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00064/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 03 de Outubro de 2022, licitação
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO 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 748/06; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br.
Sumé - PB, 16 de Setembro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 03 de Outubro de
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA. 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 748/06; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br.
Sumé - PB, 16 de Setembro de 2022
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00051/2022
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Sumé – PB, TORNA PÚBLICO que, após análise e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa EDMAR DA SILVA VIANA - CNPJ nº
09.126.791/0001-75, contra ato do pregoeiro no Pregão Presencial nº. 00051/2022, decidiu não
conhecê-lo e julgá-lo IMPROCEDENTE. As informações a respeito da decisão foram remetidas
ao Prefeito, que, amparado no Parecer da Assessoria Jurídica, confirmou a decisão do Pregoeiro
Oficial. Os atos das decisões do Pregoeiro e do Prefeito de Sumé/PB assim como parecer jurídico, encontram-se a disposição na sala da CPL situada na Av. 1º de Abril, 379, Centro, Sumé-PB
Sumé - PB, 09 de setembro de 2022.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DO CAMPO DE SANTANA MUNICIPIO DE TACIMA.
LICITANTES HABILITADOS: ALLN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA; DEA CONSTRUCOES E
LOCACOES EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; MORAIS EMPREENDIMENTOS
E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: BJC CONSTRUCOES EIRELI;
FERREIRA CONSTRUTORA EIRELI; FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; LA ENGENHARIA E LOCACOES
EIRELI; MOC SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI; PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. Dos
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 27/09/2022, às 09:00 horas, no
mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente
de Licitação, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33781029/91765042 W . E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com.
Tacima - PB, 15 de Setembro de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO - 3º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2022
PROCESSO Nº 19.000.020090.2022
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 EM RESMAS, destinado aos órgãos: SEAP, SUDEMA, PBPREV, SEG, FUNDAC, DETRAN E SUPLAN,
conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 03/10/2022 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: 991792022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA
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 3ª 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: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-01493-0
João Pessoa, 16 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE SUSPENSÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 031/2022
REGISTRO Nº 22-01647-2
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO NOVO COMPLEXO EDUCACIONAL DA ESCOLA NORMAL
PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA COM 12 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB.
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 003/2022, torna público e
comunica aos interessados que a licitação supramencionada fica SUSPENSA “SINE DIE”, devido
à revisão processual.
João Pessoa, 16 de setembro de 2022.
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
RECONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 059/2022
REGISTRO Nº 22-01808-8
OBJETO: PRESSURIZAÇÃO DAS ESCADAS E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO
SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSÉ MARIA
PIRES, EM SANTA RITA/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: 04 de outubro de 2022, às 09h.
João Pessoa, 16 de setembro de 2022
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro
Presidente da CPL
1° OFÍCIO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA DA
COMARCA DE CAAPORÃ CARTÓRIO JOSELITO DE MENESES PINHEIRO
INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DE MORA – CONTRATO Nº844440150869
IntimamosaSra.MARIA LUCIA DE MEDEIROS compareça a este Ofício Registral situado a Av.
Salomão Veloso, nº 525, Centro, Caaporã– PB,para tratar de notificação para purgação de mora do
imóvelR. PRESIDENTE JOAO PESSOA 677 B PINDORAMA CAAPORA PB, registrado neste Ofício,
do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, no horário das 08:00 às 14:00 horas, de
seg. a sexta. Mais Informações pelo e-mail: caaporaregistrodeimoveis@gmail.com. Caaporã(PB),14
de setembro de 2022. JOSELITO DE MENESES PINHEIRO –REGISTRADOR OFICIAL
1° OFÍCIO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA DA
COMARCA DE CAAPORÃ CARTÓRIO JOSELITO DE MENESES PINHEIRO
INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DE MORA – CONTRATO Nº144440588044
Intimamos o Sr. LINDUARTE LUIZ DA SILVA e aSra. IZABEL CRISTINA DA SILVA ROCHA
compareça a este Ofício Registral situado a Av. Salomão Veloso, nº 525, Centro, Caaporã – PB,
para tratar de notificação para purgação de mora do imóvel LT 03-A QD-E-01 LOTEAMENTO 101
CONDOMINIO PRAIA DE PITIMBU PB, registrado neste Ofício, do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, no horário das 08:00 às 14:00 horas, de seg. a sexta. Mais Informações pelo
e-mail: caaporaregistrodeimoveis@gmail.com. Caaporã (PB), 14 de setembro de 2022. JOSELITO
DE MENESES PINHEIRO – REGISTRADOR OFICIAL
1° OFÍCIO REGISTRAL DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA DA
COMARCA DE CAAPORÃ CARTÓRIO JOSELITO DE MENESES PINHEIRO
INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DE MORA – CONTRATO Nº 68918/02
Intimamos o Sr. LEONARDO DA SILVA MONTEIRO compareça a este Ofício Registral situado
a Av. Salomão Veloso, nº 525, Centro, Caaporã – PB, para tratar de notificação para purgação de
mora do imóvel BANGALÔ Nº 04 LOTE 07-A, QUADRA 6 NA AV. MIRAMAR DO LOT. CIDADE DE
ACAU – PITIMBU PB, registrado neste Ofício, do credor fiduciário ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA
E EMPRÉSTIMO - POUPEX, no horário das 08:00 às 14:00 horas, de seg. a sexta. Mais Informações pelo e-mail: caaporaregistrodeimoveis@gmail.com. Caaporã (PB), 14 de setembro de 2022.
JOSELITO DE MENESES PINHEIRO – REGISTRADOR OFICIAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PIRPIRITUBA - PB
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CNPJ: 08.582.173/0001-77
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pirpirituba – PB, CNPJ nº 08.582.173/0001-77, com sede na
Rua Professor Felix Cantalice, 121 – Centro – CEP 58.213-000, Pirpirituba, Estado da Paraíba, abaixo
designado, nos termos da Portaria/MTP nº 671/2021 - convoca pelo presente EDITAL todos os integrantes
da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e Aposentados rurais, agricultores e
agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais da base territorial do Município de PIRPIRITUBA
– PB, integrante do Plano da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares
do Estado da Paraíba - FETAG-PB e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e
Agricultoras Familiares - CONTAG, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTARIA a ser realizada
no dia 09 de outubro de 2022, na sede do Sindicato dos trabalhadores rurais de Pirpirituba, situada na
Rua Professor Felix Cantalice, 121 – Centro – CEP 58.213-000, Pirpirituba-PB, com início às 13:00 (treze)
horas, em primeira convocação e em segunda convocação, às 15:00 (quinze) horas, observando o quórum
estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Ratificar a Alteração Estatutária de categoria e
denominação ocorrida em 15 de maio de 2022 em assembleia geral extraordinária, especificamente para
: a) ratificar a alteração de sua representação sindical profissional para a categoria dos Trabalhadores
rurais agricultores e agricultoras familiares proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio
rural, individualmente ou em Regime de economia familiar, em área igual ou inferior a 02 módulos rurais,
nos termos do decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no município de Pirpirituba –PB realizada
na assembleia geral extraordinária de 15 de maio de 2022; b) ratificar a alteração de denominação do
Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Pirpirituba –
PB realizada na assembleia geral extraordinária de 15 de maio de 2022; 2) Outras quaisquer alterações
estatutárias de ajuste que sejam necessárias e, ou, decorrentes dos itens anteriores.
Pirpirituba - PB, 16 de setembro de 2022.
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