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Paraíba volta a ficar em 1 lugar
no ranking do Tesouro Nacional
o

Nota máxima atesta boa situação do estado, em face do baixo endividamento e favorável índice de liquidez. Página 14
Mata Atlântica
em Pé: operação é
deflagrada na PB
e mais 16 estados

Foto: Marcos Russo

Objetivo da ação, capitaneada pelo MP, é combater o desmatamento e recuperar áreas degradadas.
Página 3

Dia da Pessoa
com Deficiência:
Funad realiza
seminário
Evento, que ocorre
amanhã, vai discutir políticas públicas voltadas para
pessoas com deficiência.

Comando-Geral da PMPB ganha nova sede
Inaugurado, ontem, no bairro de Intermares, em Cabedelo, prédio irá abrigar todas as diretorias da corporação. Página 4
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Feriado do comerciário movimenta
as praias em plena segunda-feira
Foto: Roberto Guedes

Eleitor tem até
quinta-feira para
solicitar segunda
via do título

Com lojas fechadas,
trabalhadores
aproveitaram o dia
de sol na praia ou em
programação de lazer no
Sesc Gravatá, no primeiro
encontro presencial após
o início da pandemia.

É preciso estar quite com
a Justiça Eleitoral e é possível imprimir o documento
através da internet.
Página 14
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n “Não é raro ouvir que as urnas

n “O dramaturgo Nelson

eletrônicas estão sujeitas à invasão
de ‘hackers’, que poderiam alterar,
de forma criminosa, o resultado
das eleições. Uma mentira
insustentável”.

Rodrigues, o mais emblemático
torcedor do Fluminense (...),
costumava dizer, em dia de Fla X
Flu, “que os vivos saiam de suas
casas e os mortos, de suas tumbas”.
Abelardo Jurema Filho
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Editorial

Corpo de Elizabeth 2a é
sepultado em Londres
Funeral, realizado ontem, encerrou 10 dias de
homenagens à longeva monarca do Reino Unido.

Assine o Jornal A União agora:

Segundo a pesquisa,
popularização do trabalho
remoto favorece a moradia na capital paraibana.

Página 16

Primavera dos
Museus: confira
a programação
no estado
Museu do Artesanato, em
JP, integra a iniciativa, com
sua primeira mostra presencial após flexibilização.
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Site elege JP o
melhor destino
para “nômades
digitais”
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A Covid em números
CASOS
NA PARAÍBA

652.372

MORTES vacinas aplicadas

10.402

9.482.219

NO BRASIL

34.636.731 685.482 454.995.863

NO MUNDO

611.620.475 6.525.396 12.678.686.071
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
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Editorial
A serviço das pessoas
Existe um sem-número de razões para afirmarmos que o advento e a consolidação da internet como um sistema de compartilhamento de informações
trouxeram melhoria para a vida em sociedade. Está a se tornar exceção o serviço que não pode ser oferecido, parcial ou completamente, pela via digital,
à palma da mão de qualquer pessoa. Comodidade e velocidade rimam muito bem com a nova forma que estamos a viver, após surgimento da internet.
E das chamadas redes sociais, que modificaram as formas como interagimos,
socialmente e até como trabalhamos e fazemos compras.
No Brasil, pipocaram leis que obrigam os bancos a fazer o atendimento a
clientes, em dias normais, em até 20 minutos, com o fito de aplacar o sortilégio de quem, em filas intermináveis, precisa usar o sistema bancário. Uma regra justa, diga-se, que só pode ser exequível porque existe a internet. No período pré-internet, na década de 1980, por exemplo, seria impensável reduzir
o atendimento individual nas agências a essa minutagem específica, uma vez
que a presença do usuário nas agências se fazia necessária.
Porém, é fato, que os modos de interação entre os indivíduos, por meio da
internet, proporcionaram uma meteórica ascensão do mundo externo à nossa privacidade, ao nosso cotidiano. E isso gerou um efeito colateral: no universo digital, que deveria facilitar a comunicação entre as pessoas, o instituto
da desinformação, conhecido também como fake news, tem causado estragos
na vida em sociedade.
A 12 dias das eleições gerais no Brasil, cabe aqui fazer uma referência às urnas eletrônicas, equipamento que tem sido alvo de ataques de diversas correntes de direita. Muito se mentiu nas redes sociais sobre o funcionamento desse sistema. Não é raro ouvir, em grupos de What’s App, por exemplo, que as
urnas eletrônicas estão sujeitas à invasão de hackers, que poderiam alterar, de
forma criminosa, o resultado das eleições. Uma mentira insustentável, por um
motivo em particular: os equipamentos não estão interligados à internet. Fato.
Esse é o maior desafio das autoridades constituídas, em nível mundial: tornar a internet, que para muitos é um ‘mundo sem lei’, em um sistema imune à
desinformação. E, portanto, útil, as relações sociais.

Artigo

Ana Paula Peña Dias
Neurologista | Colaboração

Saúde mental é o que interessa
Com a retomada da vida pós-Covid, o
novo normal não nos parece assim tão normal. A questão sobre o que é voltarmos ao
que era antes é muito subjetiva e depende
do significado que a pandemia teve para
cada um. Se por um lado conseguimos entender melhor alguns sentimentos, por outro o isolamento social nos trouxe problemas e emoções mal digeridas.
A pandemia foi um estressor crônico
que desarranjou o sistema nervoso. No
lado profissional, altas demandas e carga
horária sem limites. No pessoal, ela nos
forçou a olhar para dentro e perceber quais
são as áreas da vida que estão em desequilíbrio. Com funções diversas acumuladas
e com as cobranças internas e externas, a
adaptação nos trouxe exaustão, angústia
e cansaço. Por conta destas situações, alguns transtornos mentais surgiram e outros pré-existentes ficaram mais intensos.
Segundo pesquisa do Instituto Ipsos
(2021), encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 53% dos brasileiros declararam que o bem-estar mental piorou um
pouco ou muito no último ano. Os dados
da Organização Mundial da Saúde (OMS)
confirmam que o Brasil tem a maior prevalência de transtornos de ansiedade nas
Américas, com 9,3% da população, bem
como a ansiedade, relatada por 5,8% dos
brasileiros. Os dados ainda mostram que
a cada ano cerca de 800 mil pessoas tiram
a própria vida. No Brasil, ocorrem cerca de
32 mortes diárias por suicídio.
Com estes dados percebemos que a piora na saúde mental da população brasileira é um fato. Um problema real, não uma
‘frescura’. No meu livro “E agora? Como
ficam nossas emoções após a pandemia”
trato os temas citados acima. Junto com
um time de especialistas, como Maryana
com Y, Izabella Camargo, Joel Jota, Camila
Magalhães, Daiana Garbin, Thiago Godoy,
Cinthia Alves e Cláudia Tenório, falamos
ainda sobre o transtorno ligado ao esgotamento profissional, ansiedade alimentar e
até mesmo a ansiedade financeira.
No próximo mês, a campanha Setembro Amarelo irá abordar questões relacionadas à saúde mental, especialmente
o suicídio. Os temas discutidos ainda são
considerados tabus pela sociedade, mas a
ideia é conscientizar as pessoas de que elas
não estão sozinhas, podem procurar apoio
e ajuda médica para um tratamento eficaz.
Este movimento é de fundamental im-

portância, pois reforça não somente o debate em torno do problema, mas também
alertar a população para as devidas soluções. Como resultado, a campanha colabora para o desenvolvimento de uma sociedade mais sadia e civilizada.
Como a grande maioria dos transtornos é de controle, com os que são crônicos, precisamos ter um enfoque de cuidado. É importante deixar claro e difundir a
ideia de que recuperar o equilíbrio interno é possível com a ajuda de especialistas, medicamentos e técnicas comprovadas cientificamente, como a psicoterapia,
a meditação, os exercícios físicos, a gratidão e, porque não, o bom humor.
Temos à disposição dois elementos
transformadores, a resiliência – a habilidade para superar adversidades nos momentos difíceis – e a empatia para se colocar no lugar do outro. Com eles, podemos
melhorar nossas relações e, diante de toda
a complexidade do mundo, nos tornar aptos a criar uma vida melhor.

“

Com funções
diversas
acumuladas
e com as
cobranças
internas e
externas, a
adaptação
nos trouxe
exaustão,
angústia e
cansaço
Ana Paula Peña Dias
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Frente e verso

Artigo

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Tricolor de coração
Foi o meu irmão, Oswaldo Jurema, que
me hipnotizou com aquelas cores quando eu
ainda era uma criança. “Sou tricolor, de coração, sou do time tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor”, ensinava,
cantando no banheiro ou quando provocado,
repetindo os versos de Lamartine Babo, para
demonstrar o seu orgulho e a sua paixão por
aquela camisa.
Eu tinha sete para oito anos, quando ele
me levou, pela primeira vez, ao Maracanã,
com a camisa do clube, para ver o Fluminense jogar a decisão do Campeonato Carioca de
1959, numa partida memorável contra o Botafogo, onde despontavam Garrincha, Didi, Zagalo e outros grandes craques da Seleção Brasileira que, um ano antes, havia conquistado
a Copa do Mundo da Suécia.
Ainda me lembro da escalação do time:
Castilho, Jair Marinho, Pinheiro e Altair; Edmilson e Clóvis; Maurinho, Paulinho, Waldo, Telê e Escurinho. Eram eles os heróis dos
meus sonhos infantis que emprestavam os
seus nomes aos meus jogadores de botão, que
integravam o meu álbum de figurinhas e que
inspiravam as ‘peladas’ da minha rua.
Na adolescência, o amor pelo “Tricolor das
Laranjeiras” estava ainda mais intenso e arraigado no meu coração. Ia para o estádio com
uma grande bandeira de cetim, com as cores
do clube, que eu mesmo confeccionara na máquina Singer da minha mãe, dona Vaninha, e
compartilhava com o meu irmão mais velho
a alegria das vitórias ou procurava o consolo pelas derrotas.
Faço essas digressões até chegar aos dias
de hoje quando vivenciamos mais um Fla x
Flu, o clássico mais charmoso do futebol brasileiro. De um lado o time rubro-negro, com
o seu elenco milionário de craques do futebol
brasileiro. De outro, uma equipe disciplinada,
de poucos astros, tecnicamente bem orientada, mas que está longe de reunir grandes estrelas como seu adversário.

“

Eram eles os
heróis dos
meus sonhos
infantis que
emprestavam
os seus nomes
aos meus
jogadores
de botão
Abelardo Jurema Filho

E, mais uma vez, saímos vitoriosos. A supremacia do Flamengo sucumbiu diante da
rivalidade entre duas equipes cuja história, de
mais de 100 anos, se entrelaça e se confunde
ante os olhos dos seus torcedores, onde nem
sempre o melhor vence e o imponderável sempre acontece.
O dramaturgo Nelson Rodrigues, o mais
emblemático torcedor do Fluminense, que
mantinha memorável coluna no jornal O Globo intitulada “À Sombra das Chuteiras Imortais”, costumava dizer, em dia de Fla X Flu, “
que os vivos saiam de suas casas e os mortos
de suas tumbas”.
E vaticinava:
- E o Fluminense vai ganhar com a ajuda
do “Sobrenatural de Almeida”.
É como diz Lamartine Babo, no final da
letra do hino do clube: “A paz, a esperança
e o vigor, unido e forte pelo esporte, eu sou
é tricolor”.
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Mata Atlântica em Pé

Operação é deflagrada na
PB e em mais 16 estados
Fiscalização apontou que 7,29 hectares foram desmatados no ano passado
Começou na manhã de ontem, a Operação Mata Atlântica em Pé, ação do Ministério Público brasileiro voltada
a combater o desmatamento
e a recuperar áreas degradadas do bioma no país. Coordenada nacionalmente pelo
Ministério Público do Paraná, a iniciativa ocorre simultaneamente nos 17 estados
da federação com a presença desse ecossistema. Na Paraíba, as ações de fiscalização devem se concentrar em
14 pontos, mas os detalhes e
os resultados das inspeções
com as infrações identificadas
só deverão ser divulgados no
próximo dia 30, com o encerramento das vistorias.
As fiscalizações no território paraibano têm a participação do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente,
órgão do Ministério Público
da Paraíba (MPPB), coordenado pela promotora de Justiça,
Fabiana Lobo; da Superintendência de Administração do
Meio Ambiente (Sudema); do
Batalhão de Polícia Ambiental; do Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente (Ibama); e da
Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos
Hídricos e do Meio Ambiente (Seirhma).
Esta é a quinta edição da
operação nacional. No ano
passado, foram identificados
7,29 hectares de Mata Atlântica desmatados em seis áreas
localizadas nos municípios
de João Pessoa, Alagoa Nova,
Massaranduba e Areia. Com
o uso de sistemas de monitoramento das áreas via satélite, as equipes localizam
e visitam propriedades em
que há suspeita de desmatamento. Uma vez constatados
os ilícitos ambientais, os responsáveis são autuados e podem responder judicialmente
– nas esferas cível e criminal
– além das sanções administrativas. Na ação deste ano,
recentes avanços tecnológi-

Foto: Divulgação/MPPB

A fiscalização se concentrará, este ano, em 14 pontos e o resultado deverá ser divulgado no dia 30

cos implementados nos sistemas utilizados devem permitir uma ampliação das áreas
fiscalizadas. Uma das melhorias diz respeito à capacidade
de captura das imagens de satélite: até então a extensão mínima registrada pelo monitoramento era de um hectare e
agora, em algumas regiões, já
é possível capturar áreas desmatadas em extensões de apenas 1/3 de um hectare. “Esse
refinamento da tecnologia,
somado à ampliação dos esforços dos órgãos ambientais,
nos permitirá alcançar resultados ainda mais expressivos
do ponto de vista do combate
aos crimes ambientais”, afirma o coordenador nacional da
operação, o promotor de Justiça Alexandre Gaio, do MPPR.
Dados nacionais
Em 2021, a Operação Mata
Atlântica em Pé identificou
8.189 hectares de vegetação suprimida ilegalmente em todo
o país, alcançando o montante

Ilegalidade

Em 2021, a Operação
Mata Atlântica
em Pé identificou
8.189 hectares de
vegetação suprimida
ilegalmente em
todo o país

de R$ 55.531.184,19 em multas
aplicadas – valor 70% superior
às autuações de 2020. Ao todo,
foram fiscalizados 649 polígonos nas 17 unidades da Federação em que a ação foi deflagrada. Dados da edição mais
recente do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata
Atlântica, publicado em maio

deste ano, mostra um aumento de 66% de redução do bioma em relação ao ano anterior. Foram 21.642 hectares de
floresta nativa desmatada entre 2020 e 2021 – o equivalente a mais de 20 mil campos de
futebol.
Tecnologia
Desde 2019, a Mata Atlântica em Pé conta com a tecnologia da Plataforma MapBiomas Alerta, um programa de
alertas e emissão de relatórios
de constatação de desmatamento que usa tecnologias de
monitoramento e tratamento
de dados desenvolvido pelo
projeto MapBiomas, iniciativa que reúne universidades,
empresas de tecnologia e organizações não governamentais que realizam o mapeamento anual da cobertura e do
uso do solo no Brasil. A partir
da ferramenta, é possível obter imagens de satélite em alta
resolução para a constatação
de desmatamentos.

baixa cobertura vacinal

CAO orienta sobre atuação em municípios

O Centro de Apoio Operacional da Saúde, órgão do
Ministério Público da Paraíba, orientou aos promotores
de Justiça que atuam na área
que acompanhem e adotem
medidas necessárias nos municípios com baixa cobertura
vacinal contra a poliomielite.
Com base em alerta das autoridades de saúde, 15 cidades
não haviam vacinado nem a
metade das crianças de um a
quatro anos de idade, até a semana passada. Para que a paralisia infantil – uma doença
erradicada cujo último caso
no Brasil ocorreu na Paraíba, em 1989 – não volte a fazer vítimas, a campanha de
vacinação deve alcançar, pelo
menos, 95% do público-alvo.
“No último levantamento feito pela Secretaria de Estado da Saúde e encaminhado ao MPPB, o Estado estava
com uma cobertura vacinal
de apenas de 62,5%, com 15
municípios abaixo de 50%,
149 entre 50% e 95% e apenas

59 com mais de 95%. Os técnicos da área dizem que tem
havido resistência dos pais
em vacinar os filhos. Isso é
lamentável e um retrocesso
para a saúde pública. Graças
à vacinação, superamos a paralisia infantil e não é admissível que retrocedamos. Em
face disso, o CAO acionou os
promotores de Justiça, encaminhando minuta de recomendação, a título de sugestão de atuação final, com fito
de que os municípios adotem
medidas efetivas de busca ativa do público-alvo”, explicou
a promotora de Justiça Fabiana Lobo, coordenadora do
CAO da Saúde.
Fabiana Lobo disse que
espera que com o “Dia D”
da campanha, que ocorreu
no último sábado, a cobertura vacinal tenha melhorado,
mas, mesmo assim, enfatiza
aos promotores de Justiça a
necessidade de acompanhamento das ações nos municípios para que todos possam

alcançar a meta imposta pelo
Ministério da Saúde (vacinação de 95% das crianças
menores de cinco anos). Na
Paraíba, 227.851 crianças estão nessa faixa etária e devem receber a gotinha. A SES
orientou aos municípios que

M

mantenham salas de vacina
abertas, que vacinem crianças mesmo que sejam de outras cidades, que façam parcerias com outros setores da
sociedade e que registrem as
doses no sistema de informação adequado.

unicípios com cobertura vacinal abaixo de 50%

n Arara: 43,07%
n Belém do Brejo do Cruz:
47,89%
n Cabedelo: 35,25%
n Campina Grande: 36,68%
n Casserengue: 43,41%

n João Pessoa:
33,57%
n Mamanguape:
30,37%
n Patos: 44,82%
n Picuí: 45,49%

n Conde: 48,38%

n Santa Luzia:
39,57%

n Gado Bravo: 48.02%

n Santa Rita: 42,01%

n Lagoa de Dentro: 42,71%

n São Bento: 43,87%
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Pedro tenta entrar no reduto
de Nilvan para conquistar o
voto de eleitores bolsonaristas

Para tentar se imiscuir
no reduto bolsonarista, Pedro Cunha Lima (foto, do
PSDB), candidato a governador, tenta atrair o
voto conservador, entrando na seara de Nilvan Ferreira (PL), que é o
candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro na Paraíba.
Em seu guia eleitoral, o tucano
gra vou um v íde o e s p e c ia l mente destinado à ala bolsonarista mais moderada. “Você que é conservador e cristão, essa
mensagem é pra você. Quero assumir compromissos muito claros com você”, disse ele, falando
de “liberdade de opinião” e citando que “não fecharemos as igrejas em nenhuma circunstância”.
Em outro vídeo, que circula também nas redes sociais, Romero Rodrigues (PSC), que apoia a candidatura de Pedro, foi na mesma linha. “Gostaria de informar, mais uma vez, que meu apoio é
para o presidente Bolsonaro. Aproveito para pedir a confiança de vocês para o meu candidato a
governador, que é Pedro”. Alguma dúvida quanto à estratégia do tucano para conquistar os votos de Nilvan? Detalhe: ele apoia duas candidaturas antibolsonaro: a de Simone Tebet (MDB) e
a de Ciro Gomes (PDT).

Foto: Fabiana Veloso/CG
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Novidade da amostragem
O ex-governador Ricardo Coutinho (PT), com
33%, lidera a pesquisa para o Senado na Paraíba, de acordo com o Instituto Real Time Big Data.
Mas a novidade dessa amostragem é o crescimento de Pollyanna Dutra (PSB), que com 16% já
está empatada, tecnicamente, com Efraim Filho
(União Brasil), que tem 20%. O petista continua
com o seu registro de candidatura indeferido
pela Justiça Eleitoral.

O salto de Pollyanna

Os dados da pesquisa anterior do Real Time Big
Data, em comparação com o novo levantamento,
comprovam que a socialista Pollyanna Dutra deu
um salto exponencial. Em agosto, ela aparecia
em quinto lugar, com apenas 3% das intenções
de voto. Agora está em terceiro lugar, mas colada
no segundo colocado.

Quinta-feira tem pesquisa
Está programada para a próxima quinta-feira a
divulgação de uma nova pesquisa de intenção
de voto para o Governo do Estado e para o Senado. Contratada pela TV Cabo Branco, afiliada da
Rede Globo na Paraíba, a amostragem será feita
pelo instituto Ipec, antigo Ibope. Serão ouvidas
800 pessoas até o dia 22 deste mês – o levantamento começou a ser feito na última sexta-feira.

PSB: nota
de repúdio

Não será
Privatizada

Presidente nacional do
PSB, Carlos Siqueira
divulgou nota em que
repudia a agressão
contra o deputado federal Gervásio Maia
(PSB), no final de semana, em Guarabira.
“O presidente estadual
do PSB-PB exercia seu
direito de fala, em uma
atividade de campanha (...) quando foi covardemente agredido
por um assessor parlamentar da Assembleia
Legislativa [seria um
assessor de Raniery
Paulino]”.

Do governador João
Azevêdo (PSB), explicando porque não irá
privatizar a Cagepa:
“É uma empresa que
dá resultado e faz
muitos investimentos.
Temos grandes programas avançando para
assegurar a segurança
hídrica do nosso estado. Situação que talvez
não existisse se fosse
privatizada, uma vez
que as empresas privadas não se preocupam
com a questão social
e sim com os sistemas
mais lucrativos”.

Título: eleitor poderá retirar
segunda via até quinta-feira
Perdeu o título de eleitor? Pois até a próxima
quinta-feira é possível solicitar a segunda via
do documento, no cartório eleitoral onde você,
eleitor, tem cadastro. Este ano, também é possível imprimir o título diretamente na ferramenta
‘Autoatendimento do Eleitor’, no portal do TSE.
Mas com outros documentos oficiais, como carteira de identidade e carteira de motorista, o
eleitor também poderá votar.
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Polícia Militar da paraíba

Comando-Geral ganha nova sede
Estrutura foi inaugurada em Cabedelo, Região Metropolitana de João Pessoa, no antigo prédio da PF
alcantarabtriz@gmail.com

A Polícia Militar da Paraíba (PMPB) está de casa nova.
Foi inaugurada ontem a nova
sede do Comando-Geral da
PMPB, no município de Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa. O local é o
antigo prédio da Polícia Federal, que passará a abrigar todas as diretorias do comando,
enquanto a antiga sede, localizada no Centro de João Pessoa, passa por reformas. Para
a nova sede, mais de R$ 1 milhão foi investido pelo Governo do Estado.
Em relação à estrutura, o
novo espaço possui 280 salas, um estacionamento com
capacidade para 450 automóveis e ainda haverá um heliponto disponível para garantir a efetividade das ações,
principalmente na região em
que se instala. O local também recebe agora a sede do
Comando de Policiamento
Regional Metropolitano, ganhando acesso direto para as
cidades que integram a Grande João Pessoa.
De acordo com Jean Nunes, secretário de Estado da
Segurança Pública e Defesa
Social, esse é um prédio que
“vai dar melhores condições
de trabalho e uma boa estrutura para que a Polícia Mili-

tar e o comando com todas as
diretorias possam desempenhar um trabalho à altura do
que vem fazendo”, justificou.
“A PMPB, com certeza, ficará
muito bem acomodada aqui
nas instalações”, completou.
O comandante-geral da
corporação, Sérgio Fonseca, contou que a transferência de sede traz um misto de
tristeza e alegria. O primeiro sentimento é em razão do
apego à antiga sede. “É um
prédio que a polícia ocupou
pelos últimos 45 anos, desde
1977, porém um prédio com
154 anos merece uma reforma, mas era impossível de
ser feita, em um local tão delicado e histórico, com todos
os policiais dentro. Então,
precisávamos sair daquela
unidade”, disse.
Contudo, a alegria prevalece, pois Fonseca ressalta
que o local garante maior capacidade para o contingente administrativo da Polícia
Militar, “para que possamos
fortalecer as grandes estratégias da polícia e eu tenho certeza que não ganha só a Região Metropolitana de João
Pessoa, não ganha só essa região da praia, mas sim todo o
Estado da Paraíba”, afirmou o
comandante-geral da PMPB.
Ronildo Souza, subcomandante da Polícia Militar, reitera o conforto que a nova sede

“

Foto: Marcos Russo

Beatriz de Alcântara

Vai dar uma boa
estrutura para
que a PM e o
comando possam
desempenhar
um trabalho à
altura do que
vem fazendo
Jean Nunes

Inaugurada ontem, em Intermares, nova sede também irá abrigar o Comando Regional Metropolitano

proporciona aos profissionais.
“Traz mais comodidade para
os policiais, uma estrutura
nova, com todo o conforto que
esses policiais precisam para
trabalhar”, ratificou.
A antiga sede, localizada
entre a praça Pedro Américo
e a praça Aristides Lobo, no
Centro da capital, já foi responsável por abrigar outros
importantes órgãos do Esta-

do da Paraíba, além da Polícia
Militar. No local também funcionou o Tesouro Estadual, a
Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, a Secretaria
da Agricultura da Paraíba e
o antigo Palácio das Secretarias até chegar no ComandoGeral da PM.
A corporação também
funcionou até 1846 no antigo
Convento do Carmo, locali-

zado onde atualmente é a Arquidiocese da Paraíba. Em seguida, passou a se situar em
um prédio na rua da Areia e,
após isso, se instalou no Quartel Gravatá, que ficava na rua
Conde d’Eu, local onde recebeu a visita de Dom Pedro II.
Além da entrega do termo de recebimento do novo
prédio feita por representantes da Secretaria de Estado da

Administração, alguns jornalistas e a equipe que participou da reforma da sede
foram homenageados com a
entrega da Láurea do Mérito
Administrativo.
Vale lembrar que o 1o Batalhão, localizado na praça Pedro Américo, continua funcionando normalmente no local.
Apenas a sede do ComandoGeral que foi transferida.

boletim

luto no judiciário

Secretaria da Saúde registra 10 casos
suspeitos de Monkeypox na Paraíba

Assembleia lamenta morte do juiz
aposentado Luiz Carlos dos Santos

Especial para A União

A Paraíba registrou ontem 10 novos pacientes suspeitos de Monkeypox, e descartou outros nove casos da
doença. Atualmente, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-PB), são
109 casos suspeitos, 17 confirmados, um provável e 119
descartados. Ao todo, o estado possui 246 notificações da
nova varíola.
A maioria dos casos confirmados e suspeitos são de
pacientes do sexo masculino, entre 20 e 39 anos. Até o
momento, João Pessoa é a cidade com o maior número de
casos, com 13 confirmados,
um provável, 66 descartados

e 60 suspeitos. Os outros casos confirmados da doença
foram registrados em Cabedelo (três) e Cajazeiras (um).
Os demais municípios
que notificaram casos suspeitos são: Cabedelo (13), Cajazeiras e Campina Grande
(cinco casos cada), Pitimbu
e Sapé (três casos), Monteiro e Serraria (dois casos), e
Alagoinha, Alhandra, Areia,
Assunção, Bayeux, Boqueirão, Cruz do Espírito Santo,
Itabaiana, Itatuba, Jacaraú,
Lucena, Nova Palmeira, Patos, Pedro Régis, Santa Rita
e Sousa (um caso).
A Monkeypox se propaga,
principalmente, através do
contato próximo com pessoas infectadas pelo vírus,
mas também pode aconte-

cer através de gotículas e fluidos corporais, além de outros materiais contaminados,
como roupas de cama. Os
cuidados para evitar a contaminação envolvem o uso
de máscara e a higienização
das mãos.
Caso uma pessoa apresente sintomas — como lesões
cutâneas, normalmente com
formação de crosta, febre,
dores musculares e gânglios
(linfonodos) inchados — as
instruções da SES-PB envolvem buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou uma
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames. Lá, o paciente
também será orientado sobre
quais cuidados tomar para
evitar a transmissão.

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino, em nome de todos os
parlamentares e servidores
da Casa de Epitácio Pessoa,
vem a público lamentar o
falecimento do juiz aposentado Luiz Carlos dos Santos, 92 anos, ocorrido nessa
segunda-feira (19).
O magistrado era pai do
presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
(TRE-PB), o desembargador
Leandro dos Santos.
Luiz Carlos era natural
de Pocinhos e foi juiz de
Direito nas cidades de Taperoá, Itaporanga e Queimadas. Ele estava hospitalizado e a morte, de acordo
com a família, se deu em ra-

zão de causas naturais.
Além de Leandro dos
Santos, Luiz Carlos deixa seis
filhos e filhas: Luiz Carlos Filho, Maria da Conceição, Celeide de Fátima, Sérvio Túlio,
Monalisa e Petrônio.
O velório ocorre na funerária São João Batista. O
sepultamento será nesta
terça-feira, 20, às 10h.

n
O juiz Luiz
Carlos dos
Santos estava
hospitalizado
e a morte se
deu em razão
de causas
naturais
Foto: Divulgação/ALPB

Nalim Tavares

Luiz Carlos dos Santos era pai do presidente do TRE-PB

dois óbitos

delator do Mensalão do DEM

Estado teve 419 pacientes de Covid
confirmados na última semana

Durval Barbosa é esfaqueado
dentro de casa pela mulher

Nalim Tavares
Especial para A União

Na Paraíba, 419 novos casos de Covid-19 foram confirmados na última semana,
entre os dias 11 e 17 de setembro. Destes, 414 apresentam
sintomas leves, e cinco precisaram ser hospitalizados
no estado. No mesmo período, dois óbitos foram notificados e outros dois estão sob
investigação. As informações são do boletim mais recente da Secretaria de Estado
da Saúde (SES-PB), divulgado ontem.

As vítimas são um homem de 66 anos, que residia
em João Pessoa, e uma mulher de 92, que era moradora de Pirpirituba. Na última
semana, os municípios que
apresentaram o maior número de registros foram Jericó (106 casos), João Pessoa (91),
Campina Grande (36), Caturité (29) e Ingá (28). Até o momento, o estado contabilizou
10.402 óbitos e 652.372 casos
da doença.
Em relação à vacinação,
fazendo um recorte para a
primeira dose de reforço na
população com 18 anos ou

mais, a Paraíba contabiliza
1.005.490 doses aplicadas, o
que representa 67,26% da população desta faixa etária.
No que se refere à segunda
dose da vacina em crianças
de cinco a 11 anos, 159.988
doses foram administradas,
o que corresponde a 40,90%
das crianças com essa idade.
Ontem, de acordo com o
Centro Estadual de Regulação Hospitalar, a ocupação de
leitos de UTI adulto no estado
era de 3%, e 12 pacientes estão
internados em uma unidade
pública de referência para a
Covid-19.

Isabella Alonso Panho
Agência Estado

O ex-secretário de Relações Institucionais do Governo do Distrito Federal e
ex-delegado de polícia Durval Barbosa, delator do chamado "Mensalão do DEM",
foi esfaqueado no abdômen durante uma discussão com a mulher, ontem. O
crime teria acontecido dentro da sua casa, na rua 114
da Asa Sul.
De acordo com informações da Polícia Militar, a
mulher teria afirmado aos

atendentes que entrou em
vias de fato com o marido
e que, para se defender, esfaqueou-o na região do abdômen. O órgão não possui
outros registros de violência doméstica no endereço
do casal.
Barbosa foi socorrido
com vida e encaminhado
para o HRAN (Hospital Regional da Asa Norte). A mulher foi levada para o 1º Distrito Policial, onde prestou
depoimento. A faca usada
no crime foi apreendida.
O "Mensalão do DEM"
foi um esquema de corrup-

ção revelado pela operação
Caixa de Pandora, da Polícia Federal. Os crimes apurados pelas investigações
levaram à cassação do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda
e seu vice, Paulo Octávio,
em 2009.
Na época, o Ministério
Público denunciou 19 pessoas que fariam parte do
esquema. Barbosa fez um
acordo de delação premiada no final de 2011, o que fez
com que ele fosse absolvido
pelo Tribunal de Justiça do
Estado em junho de 2012.
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O Dia do
Comerciário é
comemorado
sempre na
terceira
segunda-feira
do mês de
setembro

Coordenação do Sesc Gravatá, no Valentina Figueiredo, informou que mais de mil pessoas participaram das atividades de esporte e lazer preparadas para celebrar o Dia do Comerciário

programação especial

Um dia de festa para os comerciários
Sesc Gravatá ofereceu, ao longo da manhã e da tarde, show musical, churrasco e piscina para os trabalhadores
Mayra Santos
mayraalvessantos@hotmail.com

Os comerciários de João Pessoa se reuniram ontem, às 9h,
no Sesc Gravatá, no Valentina
Figueiredo, para celebrar o dia
da categoria. É que nesta segunda-feira foi o Dia do Comerciário que foi celebrado com atividades de lazer e muita festa.
Depois de dois anos sem comemoração, este ano a celebração
aconteceu durante todo o dia,
das 9h às 16h, com jogo de futebol, piscina, churrasco, show
musical e muita alegria. A estimativa é de que compareceram
pelo menos mil comerciários no
espaço de lazer.
A programação começou
às 9h, com a final dos jogos dos
trabalhadores do comércio. A
equipe campeã foi a equipe São
José. Quem compareceu pôde
aproveitar o parque aquático,
com muita atividade recreativa para todo público comerciário e, a partir do meio-dia, o
trio regional do Sesc Paraíba e
da Banda Tracundum, seguiu
com a programação até as 16h.
Douglas Custódio, 30 anos,
foi um dos comerciários que
estava aproveitando o dia com
toda família. “O dia hoje (ontem) está sendo maravilhoso e
muito especial, é sempre muito trabalho durante a semana,
mas hoje a segunda-feira é com
a família, sem falar que essa é

“

Depois de
dois anos de
pandemia, esse
é o primeiro ano
em que a gente
está recebendo
novamente o
público, no Sesc
Gravatá

Tharys Vinícius

a data do trabalhador, então é
uma forma de ser reconhecido”, afirmou. Já Tarcísio Gomes,
62, que também estava lá disse
que “é muito gratificante poder
vir com minha família passear
numa área de lazer dessa com
muita piscina e churrasco, além
de poder descansar um pouco”.
De acordo com Tharys Vinícius, coordenador de Esporte e
Lazer do Sesc, “esta é uma data
muito importante para o trabalhador do comércio, de bens,
serviços e turismo aqui de João
Pessoa, porque depois de dois
anos de pandemia, esse é o pri-

meiro ano que a gente está recebendo novamente o público
aqui, no Sesc Gravatá. E a expectativa de receber mais de
mil pessoas, pra gente voltar
em grande estilo as comemorações”.
O presidente da Fecomércio Paraíba, José Marconi Medeiros, ressaltou a importância
dessa data e da categoria para a
economia do país. “É uma forma
de reconhecimento e homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras, que compõem o terceiro setor, responsável pela maior
parcela do PIB brasileiro e pela
geração de empregos e renda”.
Ele informou que a data
acontece sempre na terceira
segunda-feira de setembro e
valoriza os trabalhadores do
comércio, visto que o setor é
marcado por diversos desafios,
mas, para o presidente do Fecomércio, consegue se reinventar
constantemente e fortalecer o
desenvolvimento da economia
em todo o país. “É graças aos
notáveis esforços destas pessoas, junto aos empresários do setor, que o Brasil continua crescendo a cada dia. Para celebrar
a data, o Sesc realiza anualmente esta grande festa, que em 2022
aconteceu tanto no Busto de Tamandaré, no domingo, como no
dia do feriado, segunda, na unidade do Sesc Gravatá, com uma
programação totalmente voltada para o lazer da família dos
trabalhadores”, concluiu.

Feriado no comércio movimentou
as praias em plena segunda-feira
Com a data, todas as lojas da cidade foram fechadas,
exceto bares e restaurantes.
Então, muitos comerciários
foram aproveitar o dia na
praia, na Ponta do Seixas,
por exemplo, para descansar e se divertir. A praia estava bem movimentada com
a presença de comerciários e
comerciantes que tiraram o
dia para descansar.
João Nildo, 57, é comerciante há mais de 30 anos e
trabalha com peças e serviços para motos. Ele ressaltou
que o dia deve ser respeitado
como forma de homenagear
os comerciários. “Hoje é um
dia muito especial para os
trabalhadores e nós, comerciantes, devemos entender
que o dia de hoje tem que
ser respeitado, sem a mão de
obra qualificada que é o trabalhador, não tem condições
de ser executado o serviço,
por isso é importante ter espaço para descansar e refletir para sair com a família”.
Enquanto alguns descansavam, outras trabalhavam.
É o caso da ambulante Francileide Correio, 36. Ela disse que quem é comerciante
ambulante enxerga o feriado como uma oportunidade

Foto: Roberto Guedes

Muitos comerciários aproveitaram o dia de folga para curtir a praia

de ter uma renda extra. “Estamos saindo de uma pandemia, foram dias difíceis,
além disso está tudo muito
caro, então a gente precisa
trabalhar, porque dependemos das vendas para sobreviver”, desabafou.
Ela contou ainda que este
é um momento de tentar se
reerguer. No passado, com
as restrições sanitárias, Francileide e o marido sentiram o
impacto, visto que as vendas
caíram muito devido a todo
esse cenário.
Quem também sentiu na

pele a queda nas vendas foi
Edmilson Ferreira da Silva,
52. Ele e a esposa trabalham
na praia como ambulantes
há mais de 20 anos e também
sentira o impacto nas vendas
devido à pandemia. Ele contou que trabalhar nesse feriado é uma questão de necessidade. “Com o que passamos
no ano passado, o comércio
foi evaporado de todo jeito, ficamos sem renda e hoje ainda estamos correndo atrás.
Faço horário de dia e à noite, pra vê se consigo alcançar
meu objetivo.”

em rio tinto

sem agendamento

Jogos Indígenas 2022 serão abertos amanhã

PMJP segue vacinação
hoje contra a Covid-19

A Aldeia Jaraguá, no município de Rio Tinto, sedia, amanhã, a solenidade de abertura dos Jogos Indígenas 2022. O
evento retorna ao calendário
esportivo, após dois anos de
suspensão por causa da pandemia. A competição terá cinco
dias de duração, com início às
9h, e na oportunidade haverá a
apresentação da dança do toré,
além do desfile dos participantes, que integram os povos in-

dígenas potiguaras, oriundos
do Litoral Norte da Paraíba.
As modalidades disponíveis dos Jogos são as típicas
indígenas como: canoagem,
corrida do toro, arco e flecha,
arremesso de lança e natação
no rio, mescladas com algumas tradicionais (futebol de
campo, futsal e minimaratona). De acordo com a coordenação, podem participar do
evento, atletas do sexo mas-

culino e feminino. A expectativa é que representantes de
mais de 30 aldeias participem
das provas.
“É um momento ímpar
para os povos indígenas da
Paraíba essa congregação entre as aldeias por meio do esporte com esses Jogos, que devido à pandemia, estavam sem
ser realizados. A equipe responsável está toda focada com
o intuito de realizar um gran-

de evento, mostrando que o
esporte representa saúde, socialização, interação social e
vários outros beneficios”, disse Zezinho Botafogo, titular da
Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).
Os Jogos Indígenas da Paraíba são realizados pelo Governo do Estado por meio da
Sejel e conta com parceria das
prefeituras de Marcação, Rio
Tinto e Baía da Traição.

A Prefeitura de João Pessoa segue, hoje, ofertando em
diversas salas de vacina os
imunizantes que previnem
contra a Covid-19. A vacinação é destinada para todos
os públicos a partir dos três
anos de idade, sem a necessidade de agendamento. Os
postos estarão funcionando
a partir das 8h. Até a próxi-

ma sexta-feira (23), o ponto de
vacinação instalado no Mangabeira Shopping irá funcionar das 16h às 22h, para facilitar o acesso da população aos
imunizantes.
A vacinação ocorre ainda
nas policlínicas municipais,
unidades de saúde da família (USF) e Centro Municipal
de Imunização (CMI).
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dia da pessoa com deficiência

Funad realiza programação especial
Atividades têm como objetivo garantir o acesso aos direitos garantidos por lei e serão realizadas para marcar a data
O Dia Nacional de Luta
da Pessoa com Deficiência
é comemorado, amanhã e,
para marcar a data, a Fundação Centro Integrado de
Apoio ao Portador de Deficiência (Funad) realiza o Seminário de Inclusão da Pessoa com Deficiência, em João
Pessoa. O evento tem como
tema “Políticas Públicas voltadas para as PCDs: Cenários e Desafios”. A abertura
ocorre, às 8h30, no Auditório Jimmy Queiroga.
O seminário será aberto
pela presidente da Funad, Simone Jordão, e terá a participação da presidente do Conselho Estadual da PcD, Susy
Belarmino e do representante do Comitê Estadual de Políticas Públicas das Pessoas
com Deficiência, Hellosman
de Oliveira. Após as palestras, será aberto um espaço
para debate.
O evento terá ainda a participação do juiz da oitava
Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, Thiago Batista Ataíde, que vai falar sobre pessoas com deficiência
e o acesso à Justiça. Esse será
um momento importante,
porque ele dará orientações
sobre os serviços da Justiça
Federal. Na quinta-feira, dia
22, uma equipe da Justiça
Federal estará na Funad fazendo atendimento presencial das demandas da Justiça pela população.
Segundo a presidente da
Funad, Simone Jordão, o Governo da Paraíba tem movido todos os esforços para
garantir o amplo acesso aos
direitos da pessoa com deficiência. “Com ações concretas e caminhando de mãos
dadas com todo o segmento,
a Funad tem realizado grandes mudanças na vida das
pessoas com deficiência, co-

Foto: Evandro Pereira
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Projeto JFPB
Itinerante
estará na
Funad na
próxima
quinta-feira,
no período
das 9h às
11h30 e das
14h às 16h30

Programação do Dia da Pessoa com Deficiência será realizada amanhã, a partir das 8h30, na sede da Funad, no conjunto Pedro Gondim, na capital

n
Evento na
Funad tem
como tema
“Políticas
Públicas
voltadas
para as PCDs:
Cenários e
Desafios”

locando-as como protagonistas de todas as iniciativas,
ouvindo e atendendo suas
demandas, em uma prova
de respeito e compromisso,
ampliando as políticas públicas que beneficiem essa
população”.

Ação itinerante levará serviços gratuitos
Dentro da programação
da 1ª Semana de Acessibilidade e Inclusão da Justiça
Federal da 5ª Região (JF5),
a Seção Judiciária da Paraíba, por meio do projeto “JFPB Itinerante”, levará
serviços gratuitos ao público do Centro Integrado
de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad) - em João
Pessoa. A JFPB Itinerante
estará na Funad na próxima quinta-feira (22), no período das 9h às 11h30 e das
14h às 16h30.
Segundo o diretor do
Núcleo Judiciário da Seccional, Rogério Xavier, o
objetivo da ação é facilitar
o acesso à Justiça Federal,

sobretudo aos jurisdicionados carentes, de baixa renda - com pouca ou nenhuma escolaridade.
“Estaremos na Funad
oferecendo orientação gratuita às pessoas com deficiência e seus familiares. Vamos instruir, por exemplo,
como proceder para ingressar com uma ação na Justiça, por meio da atermação
on-line, que abrange processos de até 60 salários mínimos e não necessita de
advogado”, citou Rogério
Xavier.
Outro serviço que estará disponível na JFPB Itinerante será a abertura de
Reclamação Pré-Processu-

al (RPP), um instrumento que a Instituição põe à
disposição das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas,
possibilitando a mediação
do conflito - antes mesmo
do ajuizamento do processo. O procedimento, que
engloba pedidos referentes à indenização por dano
moral, material, desapropriação, inadimplência em
contratos - entre outros assuntos - é gratuito.
Semana de Acessibilidade
Como forma de sensibilizar as pessoas sobre conceitos como acessibilidade, capacitismo e inclusão,
além de várias outras ques-

tões ligadas à pessoa com
deficiência, as Comissões
Permanentes de Acessibilidade e Inclusão do TRF5 e
das Seções Judiciárias vinculadas promovem, que começou ontem e prosseguirá até a próxima sexta-feira,
dia 23 de setembro, a 1ª Semana de Acessibilidade e
Inclusão.
Com o tema “Acolhendo
a Diversidade: o protagonismo da pessoa com deficiência”, o evento vai contar com a participação de
integrantes de toda a JF5,
com atividades presenciais
e on-line (no YouTube @trf5regiao e via plataforma
Zoom).

Lançada cartilha sobre os direitos da pessoa com deficiência
A Justiça Federal da 5ª Região (JF5) lançou, ontem, a publicação “Direito à Inclusão:
uma cartilha sobre os direitos
das pessoas com deficiência”.
A divulgação do material
inaugura uma série de ações
que estão previstas para a 1ª
Semana de Acessibilidade e
Inclusão, promovida pelas
Comissões Permanentes de
Acessibilidade e Inclusão do

Tribunal Regional Federal
da 5ª Região (TRF5) e das Seções Judiciárias vinculadas.
A publicação faz parte de
uma campanha regional de
sensibilização sobre questões
como respeito à diversidade e promoção de oportunidade para todas as pessoas,
independente de sua condição individual. Fruto de um
trabalho coletivo, o material

contou com a colaboração de
servidores e servidoras com
deficiência.
Com linguagem simples e
ilustrações com textos descritivos, a cartilha apresenta conceitos referentes ao tema e informações sobre os direitos da
pessoa com deficiência, como
à educação, ao trabalho, à acessibilidade e à saúde.
Além disso, o leitor en-

contrará várias dicas de inclusão, com orientações
sobre como combater o preconceito e o capacitismo.
Programação - Com o tema
“Acolhendo a Diversidade:
o protagonismo da pessoa
com deficiência”, a I Semana
de Acessibilidade e Inclusão
tem início amanhã e segue
com atividades presenciais e
on-line até a sexta-feira (23).

Além do lançamento da cartilha, a programação contará
com palestras que irão abordar temas como capacitismo,
desafios das pessoas com deficiência e gestão da acessibilidade, bem como realização
de uma oficina com pessoas com deficiência de toda a
5ª Região e realização de atividades locais em cada Seccional.

Acesse através do QR Code
a cartilha "Direito à Inclusão: uma cartilha sobre os
direitos das pessoas com
deficiência”

Segurança viária

PMJP cria comitê que vai monitorar acidentes de trânsito
O prefeito Cícero Lucena
abriu oficialmente, na manhã
de ontem, as atividades da Semana Nacional de Trânsito em
João Pessoa. Até a próxima sexta-feira (23), a Superintendência Executiva de Mobilidade
Urbana de João Pessoa (SemobJP) vai intensificar as atividades educativas. Uma novidade desta edição é a criação do
Comitê de Estudos de Monitoramento de Trânsito (Cemat). O
evento aconteceu no auditório
do órgão, no Cristo.
“Os investimentos na infraestrutura de tráfego são essenciais, mas, para termos um
trânsito mais eficiente e seguro, precisamos de uma cons-

trução coletiva. Essa é mais
uma oportunidade de conscientizar as pessoas, de fazer
um chamamento para agirmos
juntos e assim garantirmos um
trânsito menos violento e mais
humano para todos”, afirmou
o prefeito.
A criação do Cemat é uma
adição importante na prevenção de acidentes de trânsito.
O órgão vai contar com representantes de diversas organizações voltadas para o trânsito, saúde e segurança. A ideia
é um esforço coletivo para estudar e pensar ações estratégicas para a redução do número
de ocorrências.
O superintendente da Se-

mob-JP, Expedito Leite Filho,
explicou que isso vai permitir
uma antecipação do acesso às
estatísticas, que até hoje eram
atualizadas apenas anualmente. “Vai ser um ganho importante, pois permite que as ações
sejam mais rápidas e possibilita
uma resposta mais eficiente na
redução dos acidentes e mortes no trânsito, o que é afinal o
nosso maior objetivo”, afirmou.
Educação
A programação especial
pensada para a Semana conta
com atividades para diversos
públicos. De acordo com a chefe da Divisão de Educação para
o Trânsito, Gilmara Branqui-

nho, haverá comandos educativos na Funad, Bica e em cruzamentos da cidade. A agenda
completa pode ser vista ao final deste texto.
O evento foi prestigiado
pelo secretário de Estado da
Segurança Pública, Jean Francisco Nunes; o comandante-geral do Batalhão de Trânsito da
Polícia Militar, coronel Jussier
Pereira; o coronel Silva Santos,
representando o comandantegeral do Corpo de Bombeiros;
os representantes do Dnit, Helder Domingos e Clóvis Costa;
a representante da OAB, Rafaela Brandão, e os representantes da Semob Santa Rita, Misael Moura e Genilton Santos.

Programação
• Dia 20/09 – Terça-feira:
14h – Ação educativa na Fundação Centro Integrado de Apoio à
Pessoa com Deficiência (Funad);
• Dia 21/09 – Quarta-feira:
Ação educativa para crianças no Parque Zoobotânico Arruda
Câmara (Bica);
• Dia 22/09 – Quinta-feira:
Ação educativa para crianças no Parque Zoobotânico Arruda
Câmara (Bica);
• Dia 23/09 – Sexta-feira:
9h - Comando Educativo na Av. Epitácio Pessoa x Vandick Filgueiras.
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Em itaporanga

Polícia Penal frustra fuga de presos
Detentos de outras localidades, que exigem transferências, construíram um buraco na parede da cela para fugir
josecardosofilho@gmail.com

Policiais penais da Cadeia
Pública de Itaporanga localizaram, nesse domingo (18),
um buraco na parede de uma
cela. A tentativa de fuga dos
detentos que estavam recolhidos naquele local e no entanto, foi frustrada.
Segundo a direção da cadeia, o buraco foi descoberto
quando um policial penal realizava ronda dentro do estabelecimento prisional, quando
ouviu barulhos de escavação
na cela. Imediatamente chamou outros policiais que fo-

ram até o local e descobriram
o buraco.
Os presos estavam usando peças de um ventilador
para fazer a abertura na parede. Os autores da escavação foram identificados e de
acordo com a direção, trata-se de presos que são de
outras regiões e querem ser
transferidos. A tentativa de
fuga foi comunicada a Gerência do Sistema Penitenciário do estado e uma sindicância será instaurada pela
direção da Cadeia Pública
de Itaporanga para saber a
quanto tempo os detentos estavam fazendo o buraco.

Curtas

Foto: Redes Sociais

Cardoso Filho

Crianças são vítimas de
afogamento. Uma morre
Uma criança de apenas quatro anos morreu
afogada quando tomava banho numa piscina
nesse domingo (18), em Jacumã, litoral sul do
estado. Ele estava numa casa de veraneio com o
pai e a madrasta. Segundo informações, o menino
reside com a mãe em Recife e fica com o pai nos
finais de semana. O pai contou que foi banheiro
e a criança ficou na piscina com um adolescente,
de 15 anos, que disse ao pai ter se distraído com
o celular. Já no Hospital de Emergência e Trauma,
de João Pessoa está internada uma menina de 11
anos, vítima de afogamento na Praia de Tambaú.
A criança foi atendida por uma equipe do Corpo
de Bombeiros. No hospital, a vítima passou por
procedimento médico de emergência, segue
internada na ala pediátrica e o quadro clínico
dela é regular. A ação do Corpo de Bombeiros
foi rápida, fez os primeiros socorros, ainda na
praia, antes de ser levada para o Trauma por uma
ambulância do resgate.

O buraco foi descoberto por um policial penal em ronda

imprudência

de Casa Nova, interior da
Bahia e tinha como destino
a cidade de Natal (RN). Ele
disse ainda para os policiais
rodoviários, que as mangas,
tipo exportação, seria embarcada em um navio para
a França.
De acordo com a PRF,
o motorista disse que trafegava no sentido Campina Grande/João Pessoa perdeu o controle da direção ao
tentar ultrapassar outro veículo, provocando o tombamento, após atingir o canteiro central.

Acidente aconteceu na tarde de domingo e somente ontem foi providenciada a retirada

Outros acidentes
Na avenida Ruy Carneiro,
em João Pessoa, na manhã de
domingo (18), um veículo com
cinco ocupantes, colidiu na traseira de uma Van, de uma empresa de energético que se dirigia para um evento na orla
da capital. Com a violência do
impacto, o veículo causador do
acidente, colidiu contra o semáforo, que ficou destruído.
No local, o motorista da
Van, André Ximenes, disse
que o jovem que dirigia o carro, revelou que tinha apenas
16 anos, havia ingerido bebida alcóolica e que o carro era
emprestado. Não foi realizado teste do bafômetro.
Também no domingo (18),
na BR-101, próximo à entrada
para João Pessoa, um vendedor de bolos, identificado apenas como mordor da cidade
de Conde morreu ao ser atingido por um carro, não identificado, que trafegava em alta
velocidade.
A vítima estava em uma
motocicleta a caminho do trabalho. Ele transportava vários itens alimentícios no veículo e teria como destino a
Feira de Oitizeiro, onde pretendia vender os materiais.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram
no local e uma faixa da via
foi interditada.

Idoso de 72 anos é morto
a facadas dentro de casa
A polícia ainda não tem informações sobre
a autoria e motivação do assassinato de Luiz
Gonzaga Alves da Silva, 72 anos, no bairro do
Valentina Figueiredo. Ele foi atingido por golpes
com facadas no tórax, pescoço e nas costas.
Uma vizinha do idoso informou para a polícia
que sempre eram vistas mulheres frequentando
a casa dele, que morava sozinho. No sábado
(17), uma mulher foi vista deixando a residência
de Luiz Gonzaga. Desde então que os vizinhos
não avistaram mais o idoso, que no domingo
perceberam um mau cheiro e quando a casa foi
aberta, o corpo da vítima estava na sala. O local foi
isolado, realizada a perícia e depois removido para
o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal.

PM recupera veículo
tomado por assalto

fim de semana

em lagoa seca

Trauma de JP atende
mais de mil pacientes

Trio invade casa para
roubar fardas de policial

O Hospital Estadual de
Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em
João Pessoa, realizou durante o fim de semana 1.018
atendimentos. Desse total,
230 foram considerados casos
graves ou gravíssimos. O balanço tem como base as entradas realizadas a partir da 0h
da sexta-feira (16) até às 23h59
domingo (18).
Durante o fim de semana, as ocorrências envolvendo quedas lideraram as entradas da emergência, com 117
casos, seguidos por acidentes
de moto (75) e corpo estranho
(77). Outros casos registrados
na unidade de saúde foram
trauma (31), acidente de automóvel (21), acidente de bicicleta (11), atropelamento (nove),
agressão física (sete), quei-

A polícia ainda não
identificou os homens que
invadiram, na madrugada de sábado (17) a casa de
uma costureira, na cidade
de Lagoa Seca, na região
metropolitana de Campina Grande, para roubar
seis fardas de um policial
militar. As roupas teriam
sido deixadas para serem
realizados ajustes.
O caso foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, em Campina Grande,
que já iniciou as investigações. Enquanto isso, o comando do batalhão onde
o militar é lotado, já determinou abertura de sindicância para apurar o roubo na casa da costureira.
Além das fardas os ladrões
ainda levaram uma pe-

madura (cinco), arma branca
(quatro), arma de fogo (dois) e
afogamento (um). Os casos clínicos em destaque foram acidente vascular cerebral (22) e
acidente vascular (quatro).
A faixa etária dos 19 aos
59 anos foi responsável pela
maioria das entradas na instituição com 571 pacientes, seguida por pessoas com mais
de 60 anos (318), crianças de 0
a 12 anos (86) e de 13 a 18 com
43 casos.
O bairro de Mangabeira lidera os atendimentos com 51
casos, seguidos por Valentina (41), Mandacaru (28), Cristo (28) e Pedro Gondim (26).
Já em relação aos municípios,
Santa Rita lidera com 46 casos. Na sequência estão Bayeux (37), Mamanguape (27),
Sapé (23) e Cabedelo (15).

Equipe dos Bombeiros realizou os primeiros socorros

quena quantia em dinheiro da vítima.
A costureira disse aos
policiais que estiveram na
sua casa, que ficou surpresa quando um homem
entrou em sua casa. Ela
contou ainda que o desconhecido apontou uma
arma de fogo e em seguida outros dois desconhecidos entraram na residência. “Eles disseram que só
queriam a farda, mas também levaram dinheiro. Fiquei desesperada”, disse.
Até a publicação desta
matéria não havia informações sobre o suspeitos.
Segundo major Figueiredo, da 3a CIPM, a PM
realiza buscas na tentativa de localizar o material
furtado.

Em menos de uma hora a Polícia Militar
recuperou um veículo que havia sido tomado por
assalto, na cidade de Mataraca, Litoral Norte do
estado. Informações dão conta que o carro foi
tomado por assalto nesse fim de semana, tendo
uma guarnição da PM iniciado perseguição, logo
após ter tomado ciência do fato. Ao perceber
que estava sendo seguido, o condutor do veículo
entrou em um canavial, onde foi abandonado. Os
ocupantes conseguiram fugir. A polícia está em
busca de câmeras de segurança do local, onde
ocorreu o assalto, para análise e tentar identificar
os ladrões.
Foto: Redes Sociais

que, inclusive foi autorizada.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo trafegava no sentido Campina Grande para João Pessoa
quando o motorista perdeu
o controle da direção, a parte onde estava a carga tombou, provocando um grande congestionamento, sendo
necessário policiais rodoviários controlarem o trânsito e
o uso do acostamento. A cabine, que não tombou, ficou
completamente destruída.
De acordo com o motorista, o veículo com a carga saiu

Foto: Evandro Pereira

Uma carreta refrigerada com uma carga de manga para exportação tombou
no km 40 da rodovia BR-230,
próximo à comunidade Barriga Cheia, em Santa Rita. Até o
final da tarde, o veículo permanecia no local. A rertirada
deve acontecer, após avaliação da seguradora. Não houve o registro de vítimas.
O acidente aconteceu nas
proximidades de uma comunidade e, desde o registro do
fato, por volta das 17h30 de
domingo (18), dezenas de pessoas saquearam toda a carga,

Foto: Redes Sociais

Acidente causa transtorno no trânsito em rodovia

O veículo foi abandonado no canavial, em Mataraca
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Fapesq lança editais para pesquisas
Estado abre, hoje, inscrições para projetos de núcleos de excelência dos cursos de pós-graduação na Paraíba
Foto: Divulgação/Fapesq

Núcleos em consolidação
e núcleos de excelência de
pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação, vinculados aos programas de pósgraduação (PPGs) do Estado
da Paraíba vão receber um
aporte de R$ 7 milhões, oriundos do Tesouro Estadual, por
meio de editais lançados pela
Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (Fapesq), vinculada à Secretaria de Estado da
Educação e da Ciência e Tecnologia. As inscrições começam hoje e se estenderão até
o dia 28 de outubro próximo,
segundo informações do presidente da Fapesq, Roberto
Germano.
O edital para apoiar a execução de projetos submetidos por núcleos de excelência de pesquisas científicas,
tecnológicas e de inovação é
destinado aos núcleos vinculados aos programas de pósgraduação (PPG’s) conceitos
7, 6 ou 5 na Capes das instituições de ensino superior e/
ou pesquisa sem fins lucrativos, sediadas no Estado da
Paraíba, e com excelência reconhecida, mediante suporte financeiro à realização de
suas atividades. Serão investidos recursos de até R$ 4 milhões, oriundos do Tesouro
Estadual. As propostas devem ser apresentadas no valor de até R$ 300 mil, sendo
70% custeio e 30% capital em
relação aos itens financiáveis. A proposta deverá estar claramente caracterizada como pesquisa científica,
tecnológica e/ou de inova-

NOTA CIDADÃ

Rádio Tabajara passa a
transmitir os sorteios

Roberto Germano, presidente da Fapesq: Estado está investindo R$ 7 milhões nas pesquisas

Excelência

Núcleos de excelência
são aqueles que reúnem
pesquisadores e
técnicos de alto nível,
com reconhecidas
competência
e tradição

ção, devendo ser apresentada na forma de projeto de
pesquisa.
Núcleo de Excelência
Núcleo de excelência, segundo o edital, é grupo organizado de pesquisadores e
técnicos de alto nível, em permanente interação, com reconhecida competência e tradição em suas áreas de atuação
técnico-científica, capazes de
funcionar como fonte geradora e transformadora de conhecimento científico-tecnológico para aplicação em
programas e projetos de relevância ao desenvolvimen-

to do Estado da Paraíba. Os
Núcleos de Excelência deverão ser caracterizados por
uma área ou tema de atuação bem definidos, em área
de fronteira da ciência ou da
tecnologia, ou em áreas estratégicas definidas como prioritárias para a ciência e tecnologia do estado da Paraíba.
A equipe do Núcleo de
Excelência deverá ser formada pelo coordenador e pesquisadores principais que
devem estar vinculados a
PPGs. Outros pesquisadores
poderão participar da equipe
como: pesquisadores, técnicos, alunos e colaboradores.

Chance para os núcleos em consolidação
n
Núcleos em
consolidação
são os já
estabelecidos
ou em fase
inicial de
implantação,
liderados por
doutores

Já o edital para apoiar a
execução de projetos de núcleos em consolidação de
pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação visa
dar suporte financeiro aos
trabalhos dos núcleos que
buscam a consolidação em
suas áreas de pesquisa, vinculados a instituições de ensino superior e/ou pesquisa
sem fins lucrativos, no Estado da Paraíba. Para este edital estão sendo destinados
recursos no valor global de
R$ 3 milhões, oriundos do
Tesouro Estadual.
As propostas devem ser
apresentadas no valor de até
R$ 100 mil, sendo 70% custeio e 30% capital em relação aos itens financiáveis.
O projeto deve estar claramente caracterizado como
pesquisa científica, tecnológica ou de inovação.
Os núcleos
Os núcleos em consolidação são grupos de pesquisa já
estabelecidos ou em fase inicial

de implantação, liderados por
pesquisadores doutores com
capacidade de produção científica, tecnológica e de inovação reconhecida, que tenham
histórico de colaboração, por
meio de projetos, publicações
e orientações, capazes de funcionar como fonte geradora e
transformadora de conhecimento científico tecnológico
para aplicação em projetos de
relevância ao desenvolvimento do Estado da Paraíba.
A chamada tem por objetivo selecionar propostas
para apoio financeiro a projetos de núcleos em consolidação de pesquisa científica, tecnológica e de inovação
liderados por pesquisadores doutores vinculados aos
programas de Pós-graduação (PPGs) conceito 3 e 4 na
CAPES das instituições de
ensino superior e/ou pesquisa sem fins lucrativos,
no Estado da Paraíba, que
sejam capazes de funcionar
como fonte geradora e transformadora de conhecimento
científico tecnológico para
aplicação em projetos de relevância ao desenvolvimento do Estado da Paraíba.
O edital é claro ao evidenciar Núcleo em Consolidação por grupo organizado de pesquisadores
doutores, técnico e alunos,
cujo núcleo esteja estabelecido ou em fase de implantação onde os pesquisadores atuem em uma linha de
pesquisa comum ou complementar, e com reputação
técnico-científica reconhecida, que tenham histórico de colaboração, por meio

de projetos, publicações e
orientações comuns, capazes de funcionar como fonte
geradora e transformadora
de conhecimento científico
tecnológico para aplicação
em programas e projetos
de relevância ao desenvolvimento do Estado e do país.
A equipe do Núcleo em
Consolidação deverá ser
composta por: coordenador
e os pesquisadores principais devem ser vinculados
a PPGs que apresentem a recomendação da Capes com
nota igual a 4 e 3, conforme avaliação vigente, que
atuem em uma linha de pesquisa em comum ou complementar e com reputação
técnico-científica reconhecida, que tenham histórico de colaboração, por meio
de projetos, publicações e
orientações comuns e pertencer ao quadro permanente das instituições de ensino superior e/ou pesquisa
sem fins lucrativos, no Estado da Paraíba.
O núcleo será composto pelo coordenador e pesquisadores principais, como
também pesquisadores, técnicos, alunos e colaboradores.
A equipe deve ser constituída por pelo menos três
pesquisadores com linha de
pesquisa comum ou complementar, sendo um coordenador e dois pesquisadores principais. Pelo menos
um dos pesquisadores principais deve ser de instituição distinta do coordenador.
As propostas a serem
apoiadas pelo edital deve-

rão ter seu prazo máximo
de execução estabelecido
em 24 meses. Excepcionalmente, mediante apresentação de justificativa, os projetos poderão ser prorrogados
por até 12 meses.
As propostas devem ser
encaminhadas até às 17h
do dia 28 de outubro próximo exclusivamente via
Internet, através do link
http://sigfapesq.ledes.net.
O proponente deverá fazer
um cadastro no sistema SIGFAPESQ através do link:
http://sigfapesq.ledes.net.
Caso o proponente já possua cadastro no sistema SIGFAPESQ, deve realizar a
sua atualização.
No caso de esquecimento da senha, basta recuperar através do email: programasprojetos@fapesq.rpp.br
O resultado final dos editais está previsto para ser
divulgado no dia 29 de novembro deste ano no portal
www.fapesq.rpp.

A partir deste mês de
setembro, os sorteios mensais do Programa Nota Cidadã ganharam mais um
canal de transmissão. A rádio Tabajara vai se juntar ao
canal do YouTube da Sefaz
-PB e ao Instagram da Lotep
e passará também a transmitir os sorteios do Nota Cidadã, que é realizado mensalmente no auditório da
Lotep-PB, em João Pessoa.
Pioneira nas transmissões de rádio na Paraíba, a
Rádio Tabajara completou
este ano 85 anos de fundação. A emissora é uma das
100 rádios mais antigas do
Brasil e uma das primeiras
do Nordeste.
O primeiro sorteio com
a transmissão de multiplataformas, incluindo a rádio Tabajara, será nesta terça-feira, às 9h da manhã,
quando será realizado o 33º
Sorteio do Nota Cidadã. Os
cidadãos paraibanos, que
estão inscritos no Programa, poderão agora sintonizar tanto a AM 1.110 como
a FM 105.5 da Tabajara ou
então, por meio da internet, no link https://radiotabajara.pb.gov.br/radio-aovivo e acompanhar ao vivo
os sorteios.
Além da rádio Tabajara,
os paraibanos poderão continuar acompanhando os
sorteios mensais pelo canal
do YouTube da Sefaz-PB (https://www.youtube.com/c/
SecretariadeEstadodaFazendaSEFAZPB) e também
no Instagram da Lotep no
perfil @lotep.pb
Para concorrer aos 21
sorteios do mês de setembro
com prêmios em dinheiro, que somam um total de
R$ 60 mil, basta que os cidadãos já cadastrados no
Programa Nota Cidadã insiram o número do CPF na
nota fiscal em cada compra realizada nos estabelecimentos em todo o Estado
da Paraíba.
Já os paraibanos que
ainda não realizaram o cadastro no Nota Cidadã –
e querem concorrer aos 21
sorteios mensais– precisam fazer inscrição no portal www.digital.pb.gov.br.
Como fazer o cadastro
O cadastro solicita apenas o nome; número do
CPF; data de nascimento;
e-mail, telefone e a criação
de uma senha. Após a finalização, o cidadão ou cidadã precisa somente exigir a

Hoje

Primeiro sorteio
com transmissão de
multiplataformas,
incluindo a Tabajara,
será hoje, às 9h,
no auditório da
Loteria do Estado

nota fiscal com o número do
CPF em toda compra no comércio, passando, assim, a
concorrer aos sorteios mensais. Quanto maior o número de notas a cada mês com
CPF, maior é a chance de
ser premiado. É importante ressaltar que só é necessário realizar o cadastro no
portal do governo uma vez.
O sorteiode hoje é referente às compras dos cidadãos paraibanos que se
cadastraram no Portal da
Cidadania e inseriram o
CPF nas notas emitidas entre os dias 1º a 31 de agosto.
Exercício da cidadania
O Programa Nota Cidadã, que é uma iniciativa
do Governo da Paraíba, por
meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB),
com apoio de órgãos como
a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba
(Codata) e a Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP), incentiva os cidadãos paraibanos a desenvolverem o
exercício da cidadania fiscal ao exigir a nota fiscal e
incluir o CPF na Nota Fiscal
do Consumidor Eletrônica
(NFC-e) de suas compras
no comércio do Estado da
Paraíba. A campanha também foca no fortalecimento
do comércio local.
Balanço
Iniciado em janeiro de
2020, os sorteios mensais
do Nota Cidadã já premiaram 693 cidadãos paraibanos, contemplando 48 cidades de todas as regiões
e microrregiões do Estado.
Os 33 sorteios realizados, com prêmios em dinheiro, somaram R$ 1,26
milhão em valores pagos.
Foram 660 cidadãos contemplados com prêmios no
valor de R$ 2 mil e outras 33
pessoas com prêmios no valor de R$ 20 mil.
Foto: Secom/PB

Resultado
Divulgação do
resultado final dos
editais está prevista
para o dia
29 de novembro,
no portal da
Fapesq
Tabajara faz parte da multiplataforma a partit de hoje
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Memória viva dos museus

Confira os principais equipamentos na PB que participam da Primavera dos Museus, ação nacional realizada pelo Ibram
Foto: Roberto Guedes

Guilherme Cabral

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

N

a cidade de João Pessoa e pelo interior do estado, vários equipamentos culturais estão participando da
programação da 16ª Primavera dos
Museus, uma ação anual coordenada pelo Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram) e cujo tema escolhido
para 2022 é “Independências e Museus: outros 200,
outras histórias”. Na capital, por exemplo, estão integrados ao evento o Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa, com a exposição Ofício da Costura
- Elzas, Odílias, Terezinhas e outras costureiras; a Bienal Latino-Americana de Arte Postal da Parahyba,
realizada pela Ensaio Brasil, que apresenta diversas mostras em galerias; e o acervo com 215 obras
do escultor, desenhista, gravador e ceramista pernambucano Abelardo da Hora (1924-2014), que estão no Memorial da Fundação Espaço Cultural da
Paraíba (Funesc).
Quarenta telas, todas no estilo naïf, produzidas
por 28 artistas paraibanos, a exemplo de Analice
Uchoa, Dadá Venceslau e Marbi Silva, além de outros estados, como Pernambuco, São Paulo, Espírito Santo e Goiás, podem ser apreciadas na coletiva
montada na Sala de Exposição Mestra Zefinha de
Pitimbu do Museu do Artesanato Paraibano Janete
Costa, que permanecerá aberta até 13 de novembro.
“No local ainda estão dispostos objetos que fazem
parte do ofício de uma costureira, como máquinas
de costura, dedais e caixas de costura. Todo esse
acervo de obras e objetos pertence ao curador da exposição, o artista naïf paraibano Geo Oliveira, que
foi conseguindo formar trocando obras de arte por
outras”, afirmou o diretor do Museu, Fábio Morais.
“A exposição, que é a primeira que realizamos
de forma presencial, após a retomada das atividades durante a pandemia, retrata especificamente o
universo das costureiras. As pessoas que visitam
Fotos: Museu do Artesanato/Divulgação

n
Exposição
‘Ofício da
Costura Elzas, Odílias,
Terezinhas
e outras
costureiras’
reúne 40 telas,
todas no estilo
naïf, produzidas
por 28 artistas
paraibanos,
além de objetos
que fazem parte
do ofício de
costureira

Em João Pessoa, Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa realiza sua primeira mostra presencial após flexibilização

sentem despertar a memória afetiva, as emoções,
porque se lembram de que geralmente em suas casas havia alguém que se dedicava à costura de roupas, ou então levava para a costureira consertar ou
confeccionar uma nova roupa”, comentou Fábio
Morais. “Participar da Primavera dos Museus é
de suma importância, porque divulga e difunde a
nossa cultura, pois a costureira, apesar das máquinas, é uma artista na habilidade com as mãos”, disse ele, acrescentando que as visitas à exposição no
museu, que se localiza na Praça da Independência,
no Bairro de Tambiá, ocorrem gratuitamente de terça a domingo, das 9h às 17h. Caso escolas queiram
marcar visitas levando maior número de alunos,
o gestor informou que é preciso agendar pelo perfil no Instagram (@museudoartesanatoparaibano).
Outra opção ao público é conferir o acervo permanente do Memorial Abelardo da Hora, montado
ao lado do palco principal da Praça do Povo do Espaço Cultural, e que pode ser frequentado gratuitamente de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos
sábados e domingos, das 13h às 19h. “As visitas são
guiadas e, nessa ocasião, as pessoas vão tendo contato com as obras e a história do artista”, informou
a diretora do Memorial, Maria Botelho. “A Primavera dos Museus é importante porque direciona o
olhar da população para os museus e os fortalece,
ganhando visibilidade”, disse ela.
A Bienal Latino-Americana de Arte Postal da
Parahyba, que é realizada pela Ensaio Brasil, mantém várias exposições abertas gratuitamente, até o
final deste mês, em três equipamentos culturais da
cidade de João Pessoa, que são a Galeria Galinha do
Pé Seco, localizada no bairro Pedro Gondim; galeria do INSS Cultural, no Centro; e no Museu Casa
de Cultura Hermano José, no Jardim Oceania. As
escolas que queiram agendar visitas dos alunos podem ligar para o número (83) 98704-2019.
Na galeria do INSS Cultural está a exposição
Rasgo da pele, do artista visual Luiz Barroso, que
reúne objetos, pinturas, colagens, instalações e fotografias produzidas pelo autor, durante seus experimentos artísticos direcionados às memórias
afetivas ligadas ao cotidiano existencial e pode ser
visitada de segunda a sexta, das 8h às 17h; no Museu Casa de Cultura Hermano José se encontra a
coletiva Notícias de um amigo…, reunindo trabalhos
de 29 artistas em celebração ao centenário de nasFotos: Ortilo Antônio

n
Memorial
Abelardo da Hora
(E) é um dos
equipamentos da
Funesc que fazem
parte da iniciativa;
Fundação Casa
de José Américo
(D) realizou ontem
a mesa redonda
“Independências
e Museus”

cimento de Hermano José (1922-2015), com visitação de segunda a sexta, das 8h às 16h. E, na Galeria Galinha do Pé Seco, estão abertas as mostras
Convocatória, com 60 artistas visuais; Eu em mim –
auto retrato expandido, reunindo 11 artistas da Universidade de Brasília; Mostra Internacional do Museu de Arte Ángel Maria de Rosa, da Argentina, com
os artistas Luciano Pozo, Marisú Olivera e Rosana
Guardia; Olho Mágico, de Falves Silva; e a coletiva
Pira – Postais, Independentes, Revolucionários, Alternativos e Avulsos, com obras de 103 artistas brasileiros
do acervo da Ensaio Brasil que compreende o período de 1995 até os dias atuais.
“A participação da Bienal, como convidada, na
programação da Primavera dos Museus é resultado de extrema parceria. Aproveitamos a participação do Museu Casa de Cultura Hermano José para
estender as exposições e fortalecer a programação
da Primavera dos Museus. Vale salientar que, no
ano passado, fizemos uma prévia da Bienal dentro
da programação da Primavera dos Museus, onde
tivemos roda de conversa já falando e anunciando
a produção e a construção da Bienal. É de fundamental importância essa ação dos museus, numa
rede de fortalecimento e ocupação do espaço da
cena cultural e formação de novas plateias”, explicou o curador e idealizador do evento, o fotógrafo
e pesquisador Ricardo Peixoto.
A Fundação Casa de José Américo participou
ontem da Primavera dos Museus, com a mesa redonda sobre o tema “Independências e Museus”,
que contou com as participações do presidente da
FCJA, Fernando Moura, a gerente executiva do Museu Casa de José Américo, professora Janete Lins
Rodriguez, e o artista plástico e diretor do Museu
de História da Paraíba, Chico Pereira. A entidade
segue com outro seminário, ‘Sítios de Memória e
Consciência’ (veja mais na página 12).
O objetivo do Ibram, com a realização da Primavera dos Museus, é mobilizar os museus brasileiros a elaborarem programações especiais, inspiradas num mesmo tema. Na Paraíba, além da cidade
de João Pessoa, ainda integram a programação do
evento equipamentos localizados em municípios
como Campina Grande e Areia.
Leia mais na pág. 12
Fotos: FCJA/Divulgação
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‘Avatar’ volta aos cinemas em altíssima definição
Lançada em 2009, a aventura de
fantasia Avatar inaugurou, com cenários ultracoloridos e vibrantes, e criaturas azuis cintilantes, uma nova fase
da tecnologia 3D nas salas de cinema.
Fase que, aliás, se mostrou bastante
breve, afinal, não foi dessa vez que os
efeitos tridimensionais, que prometiam dar imersão inédita nos filmes,
conquistaram o público. E boa parte
da culpa são dos óculos 3D.
Ali, em 2009, entrar nos cinemas
para ver um filme em 3D significava
pagar um ingresso muito mais caro e
ter que colocar um óculos pesado no
rosto, que incomodava bastante antes
da metade do filme, sobretudo para
quem precisava colocar os óculos 3D
sobre os óculos de grau. Temos depois, os óculos se tornaram mais leves, mas já era tarde demais: o público já tinha desistido do 3D, tanto nos
cinemas, quanto nos home-theaters caseiros (sim, eu cheguei a ter TV e reprodutor 3D em casa, além de duas
dúzias de títulos em blu-ray).
Dirigido e roteirizado por James
Cameron, que até ali já tinha dado ao
mundo desde O Exterminador do Futuro, até o blockbuster Titanic, sem contar
um sem número de documentários
sobre o fundo do mar, Avatar é sobre
um militar paraplégico que, através
de uma tecnologia ultrassofisticada,
se transforma em um guerreiro de
três metros de altura, que se infiltra
em uma tribo de nativos humanoides
(os Na’vis) em um planeta em que humanos e Na’vis estão em pé de guerra,
e ele acaba mudando de lado.
O enredo guarda semelhanças
como Dança Com Lobos, lançado quase 20 anos antes (aqui, Kevin Costner
é um tenente que se enturma com lobos e indígenas, para a raiva do exército para o qual serve), sobrando a
Avatar o apelo visual, com uma imersão 3D feita sob medida (o filme de James Cameron tem um dos melhores
usos da tecnologia nessa fase da história do cinema).
Agora, sem efeitos tridimensionais,
mas remasterizado em ultradefinição
(ou 4K, como queira), o épico retorna

Foto: Divulgação

Filme de 2009 retorna sem o 3D, mas remasterizado em ultradefinição 4K

mais uma vez aos cinemas, inclusive em
João Pessoa, através das redes Cinépolis
e Centerplex, que desde a semana passada colocaram à venda os ingressos para
a sessão, cuja estreia está agendada para
esta quinta-feira (22).
Cameron costuma retornar seus
filmes aos cinemas. Em 2012, levou de
volta às salas multiplex uma versão
em 3D de seu recordista Titanic (1997)
– além de ter arrebatado 11 prêmios
Oscar, o filme ultrapassou a marca
de dois bilhões de dólares em bilheteria –, adequando a história do famoso naufrágio, adocicado pelo romance
de Jack e Rose, na tecnologia que ele
ajudou a propagar nos cinemas, justamente através de Avatar.
É a terceira vez que a batalha entre
humanos e Na’vis ganha temporada
nos cinemas – em 2010, um ano após
o lançamento original, Avatar retornou às salas em uma versão estendida, hoje disponível em blu-ray. Nesse
vai e vem, a aventura azul segue como
o filme com a maior arrecadação da
história do cinema, posto recuperado após perder brevemente a posição
para Vingadores: Ultimato.
De longe, observo que as reprises
dos filmes de James Cameron, em
numerosas salas ao redor do mundo,
nunca são aleatórias, como a exibição
nostálgica de um Casablanca em um

Cine Bangüê de outrora. No caso de
Cameron, se a reestreia de Titanic pegou carona no 3D, a de Avatar serve
para promover a sequência do filme
de 2009, Avatar: O Caminho da Água,
previsto para estrear no Brasil em 15
de dezembro.
Como parte da estratégia, a Disney
– que passou a ter direitos sobre o filme depois que o catálogo da Fox, no
qual Avatar está inserido, foi adquirido pela empresa – retirou o longa-metragem do catálogo de seu serviço de
streaming, o Disney+, deixando o filme exclusivo nos cinemas.
Pelo que leio nos sites confiáveis, O
Caminho da Água se passa 12 anos após
os eventos do primeiro filme. Agora, Jake Sully (Sam Worthington) está
completamente integrado aos Na’vis
e até formou uma família com Neytiri (Zoe Saldana). Mas a paz termina
quando os humanos retornam à Pandora para terminar o que haviam começado no primeiro Avatar.
Reza a lenda que o James Cameron rodou o novo filme utilizando
equipamentos movidos a energia solar. E, para alegria, ou tristeza do espectador, Avatar não vai terminar tão
cedo. O diretor já engatilhou mais três
continuações, que deverão chegar aos
cinemas, respectivamente, em 2024,
2026 e 2028.

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

Chico Buarque & o Brasil bonito

Fui assistir ao show de
Chico Buarque – Que tal um
Samba? (com a participação
luxuosa de Mônica Salmaso), no último dia 6 deste
mês no teatro lotado e emocionado, d’A Pedra do Reino. Uma alegria a mais – a
turnê teve estreia nesse dia
e na nossa cidade.
Chico Buarque, esse a
quem sigo desde ‘A Banda’,
passando por ‘Olé Olá’, ‘Construção’, ‘Roda Viva’, ‘Pressentimento’, ‘Sem Fantasia’, ‘Noite
dos Mascarados’, ‘As Caravanas’, ‘Biscate’, ‘Desalento’, ‘Canção Desnaturada’ (a cada vez
que escuto choro), ‘Futuros
Amantes’, ‘Mar e Lua’, ‘Imagine’ e ‘João e Maria’, só para
citar algumas músicas lindas
que cantei toda a vida, ou mais
recentemente, e no show. Chico é uma unanimidade. Sim,
continua sendo. E do alto dos
seus 78 anos, mostrou a sua
força, voz, altivez, jovialidade,
genialidade a cantar com mú-

Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Faltou o
absorvente

A

Crônica
Nada está ali por acaso e eu
sinto que a densidade do repertório é ainda mais forte e necessária depois de tudo o que
vivemos no Brasil nos últimos
anos... e nos curar um pouco de
tantos males.
(Mônica Salmaso, em entrevista para A União, em
6/9/2022.)

Fernando
Vasconcelos

sicos de altíssimo nível, com
cenário de Daniela Thomas e
iluminação do Maneco Quinderé. Tudo sob a regência, guitarra e violão do maestro Luiz
Claudio Ramos.
A cada música, a gente
aplaudia ferozmente; cantava em coro; e nos emocionava com aquela voz tão singular e que por décadas nos
embala a vida. E Chico, ainda é escritor premiado e um
cidadão que sigo pela sua
clareza, participação, lucidez
e comprometimento com a
democracia desse país. Sim!
Sigo-o atentamente durante toda a minha vida. O que
diz sobre a política brasileira;
sobre a sociedade brasileira;
sobre a cultura brasileira, eu
assino embaixo. Não como
uma pessoa alienada e cega
de paixão (também tenho
esse amor por ele, sou uma
Rapariga de Chico), mas por
um respeito e identificação e
confiança. Viva Chico!
Em tempos tão sombrios
em que vivemos no Brasil e
de tantas ansiedades nesse
período pré-eleição; um momento dessa beleza foi importante para mim e para
quem estava no show, ou não.
É o Brasil bonito que amamos. Com os seus símbolos
cívicos respeitados; a sua canção de quem sabe o que diz,

a ecoar naquele espaço, ávido
para aplaudir não somente
Chico e Mônica, mas aplaudir a esperança.
Mônica Salmaso é outra pérola. Convidada especialíssima e intérprete de
Chico. Acompanho-a há alguns anos, e também assisti
ao show memorável que fez
aqui em João Pessoa, junto ao
Quinteto da Paraíba. Com a
sua voz “buarqueana”, cantou ‘Mar e Lua’ e ‘Beatriz’,
foi de chorar de tanta beleza. Durante a pandemia,
nos deu alento com as suas
lives particulares – Ô de Casas – ou com outra deusa, Teresa Cristina. Entrosamento
perfeito dos dois artistas que
sim, representam esse Brasil bonito, lindo, que sentimos tantas saudades. O Brasil cordial (que sabemos que
o pai de Chico, o Senhor Sérgio, um dia escreveu sobre);
o Brasil do seu povo solidário; inventivo e que tem o seu
jeito saudável de driblar as
agruras do cotidiano; a beleza dos nossos recantos, comidas, e do samba. O samba
como resistência. Ou melhor
dizendo, da nossa música, e
das artes tantas e belas.
Na sincronicidade da beleza que faz falta, recebi pelos Correios, no mesmo dia
do show, meu presente mais

recente, o livro Revela-te, Chico, uma fotobiografia (Org. Augusto Lins Soares, Rio de Janeiro: Bem Te Vi, 2018). Livro
esse que nem tive tempo ainda, do silêncio e da quietude necessárias, para degustá
-lo. Fotos belas e desse artista
singular e tão múltiplo que
faz os brasileiros terem orgulho do seu país. Eu sou muito
grata de ter nascido no meu
tempo, e ter vivido a metade do século 20 e já adentro
do 21, para conviver com os
Beatles, com Caetano Veloso
e Chico Buarque. Teria muito
mais para citar do Brasil que
me orgulha e que faz bonito. Os seus trabalhadores, os
seus artistas e a sua cultura.
E principalmente o seu povo,
que sim, carrega uma bandeira verde e amarela, de um sol
brilhante e de toda a sua floresta de esperança.
“Apesar de você, amanhã,
será outro dia!”. Cantar Chico
Buarque foi e hoje principalmente é, um ato político e de
resistência. Viva Chico Buarque. Viva o Povo Brasileiro.
Que tal um samba? Lança
um canto de esperança de livrar
o país da “força bruta”, “de uma
dor filha da puta” e de “esconjurar a ignorância”.
(Joel Cavalcanti em A
União, 6/9/2022)

ndreza é uma adolescente que sonha
cursar uma universidade e ajudar seus
pais. O pai, pedreiro de profissão, luta
diariamente para conseguir o sustento da casa. A
mãe, faxineira, além de duas faxinas semanais,
limpa a casa, faz a comida e leva os meninos
para a escola. Na verdade, além de Andreza, são
mais quatro rebentos. Mesmo com os percalços
da pandemia, a família ultrapassou essa fase sem
maiores problemas. Porém, Andreza viu na TV que
o governo iria distribuir gratuitamente absorventes
para meninas e mulheres. Vibrou! Apesar de ser
uma adolescente pobre, que luta para comer e
para ir à escola, muitas vezes deixou de estudar
por falta de absorvente em casa. E, nesse dia,
ela parou para refletir após o comentário de uma
jornalista: “Por falta de absorvente, um a cada
cinco jovens deixa de ir à escola”.
Consultou a professora, que confirmou: –
Olhe, Andreza, essa pobreza menstrual envolve
também a falta de saneamento básico. Pelo
menos 20% de jovens, entre 14 e 24 anos que
menstruam, já deixaram de ir à escola por não
terem absorvente. Entre pessoas pretas com
renda de até dois salários mínimos, o número
sobe para 24%. Depois explicou que os dados
fazem parte de uma pesquisa feita pelo Ensino
Social Profissionalizante (Espro), organização
que oferece capacitação para jovens em busca
do primeiro emprego, em conjunto com a Inciclo,
marca de coletores menstruais. O estudo faz parte
do Projeto Novo Ciclo de ambas as instituições.
Realmente, o levantamento obtido pelo portal
UOL, ouviu 2.930 pessoas que menstruam e 805
que não menstruam. A margem de erro é de 2%
e o índice de confiabilidade da pesquisa é de
99%.O problema da pobreza menstrual tem se
intensificado nos últimos anos, tendo-se como
exemplo os dados do Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) que mostram, por exemplo,
mais de setecentas mil meninas vivendo sem acesso
a banheiro ou chuveiro em suas casas. Além disso,
mais de quatro milhões não têm acesso a itens
básicos de cuidados menstruais.
No ano passado, o presidente da República
vetou um projeto de lei que previa a distribuição
gratuita de absorventes íntimos em escolas
públicas, destinados às moradoras de rua,
presidiárias e outras pessoas em situação de
vulnerabilidade. Com a repercussão da decisão, o
governo chegou a afirmar que recuaria na decisão,
mas não recuou. Mas o Congresso derrubou o veto.
Entretanto, na prática, tudo está a indicar que o
problema não foi resolvido.
Amanda Sadalla, cofundadora da Serenas,
organização que atua nesta e em outras questões
ligadas a mulheres e meninas, afirma: ”Nosso
trabalho contra a pobreza menstrual não deve ser
focado apenas na distribuição de absorventes,
mas também em garantir questões como
saneamento básico e conhecimento do tema
entre meninas e meninos”. O problema parece, à
primeira vista, de uma simplicidade franciscana.
Entretanto, quando falta o mínimo de bomsenso entre os dirigentes governamentais, um
probleminha vira um “problemão”. E as pessoas,
que deveriam receber mais atenção, ficam mais
do que o tempo indicado com o absorvente para
economizar dinheiro.
E quem sofre mais com isso? Aparentemente,
são as mesmas pessoas: negras, pobres e
residentes na periferia. Natália, uma estudante
de 19 anos, contou a uma repórter que sempre
esteve próxima desse assunto, mas havia muita
vergonha de falar sobre determinadas questões.
Estudou em escola pública, chegou a ter contato
com pessoas que pediam emprestado, mas
não falavam abertamente da necessidade.
Com o tempo, ela afirmou que as pessoas iam
entendendo o que acontecia. Vetar o projeto que
distribuiria absorventes íntimos, para muitos,
foi um equívoco. As pessoas não menstruam
porque escolhem, isso é decorrência da própria
natureza humana. Nunca passou pela mente das
pessoas normais que uma coisa tão corriqueira
dessas formaria um “problemão” do tamanho
como apareceu. Ninguém imagina, em sã
consciência, que do seu lado está uma menina
faltando à escola uma semana por mês por falta
de absorvente. Chegou-se ao cúmulo de uma
diretora de escola pública criar um “banco de
absorventes” para estudantes que menstruam.
A decisão aconteceu quando a dirigente escolar
precisou entender o motivo da alta evasão escolar
no colégio. Aí vem a conhecida e estonteante
indagação: “O Brasil é, realmente, um país sério?”
Colunista colaborador
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Audiovisual

‘Cine Enem’ realiza debate
sobre ciências da natureza

Hoje, em Campina Grande, projeto exibe o filme ‘Era uma vez na cidade atômica’
Foto: Funesc/Divulgação

Da Redação

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) e a Feira Literária de Campina Grande (Flic) realizam hoje uma
edição do ‘Cine Enem’. Às 14h, será exibido o curta paraibano Era uma vez na cidade atômica, documentário dirigido por
Riccardo Migliore. Em seguida, haverá
debate com o professor Stanley Raposo
(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 da sessão, o
professor faz uma contextualização da
obra exibida com as matérias, trazendo
assuntos da atualidade.
Em Pocinhos (PB), há aproximadamente meio século, norte-americanos
começaram a aparecer com frequência, conduzindo pesquisas científicas

Convidado é o prof. Stanley Raposo

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. Em Era uma
vez na cidade atômica, 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.
Professor Stanley Raposo é formado
em Física Licenciatura pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),
possui mestrando 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.

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 (dia 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: 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
(28/9) - 18h (24/9).
Orfã 2 – A Origem (Orphan: First Kill.
EUA. Dir: William Brent Bell. Suspense. 16
anos). A pequena 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 Estados Unidos se passando pela filha desaparecida de uma família rica. Prequela do filme
‘A Órfã’, 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: 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. 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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Bdaúe livros

Neide Medeiros Santos
neidemed@gmail.com

Rememorando
tempos vividos

U

m convite da presidente da Accal, professora
Tânia Castelliano, para participar da
Semana do Livro através de uma palestra na
Escola Municipal Plácido de Almeida, no Conjunto
Renascer 3 para alunos do EJA, me transportou ao
Colégio Estadual da Prata, em Campina Grande,
quando dava aulas no horário noturno para alunos
que, depois de um dia de trabalho no comércio ou
nos escritórios, iam assistir às aulas. Foi também um
momento para refletir sobre outros fatos ligados ao
passado. Anayde Beiriz, em 1925, era professora da
Colônia de Pescadores em Cabedelo, ainda não se
falava no EJA, mas lá estava Anayde dando aulas
para crianças e adultos.
O professor Gilberto Silva, que atua na Secretaria
de Educação de Cabedelo, me levou até a escola, lá
encontrei o escritor e jornalista Aroaldo Sorrentino
Maia que iria dividir as atividades da noite comigo.
Os alunos estavam ansiosos pela boa nova – não
seria uma aula tradicional e sim um bate-papo
informal a respeito de livros, leitura, de escrever, de
poesia. A direção da escola ficou envolvida no evento
– diretora, professores, secretária.
Aroaldo Sorrentino mostrou a importância da
leitura na vida das pessoas, levou vários livros para
distribuição com os alunos e outros para a biblioteca
da escola. Falou, de forma mais específica, sobre O
Diário de Anne Frank. Fez perguntas e foi também
questionado pelos alunos.
Da minha parte, frisei que este ano (2022) é o Ano
Cultural Augusto dos Anjos e fui buscar no passado
mais recente os projetos ‘Reconstituição do Universo
de Augusto dos Anjos’ (2006) e ‘Redescobrindo as
Trilhas de Augusto dos Anjos’ (2008). Naquela época
estava presente a professora Neuma Fechine (in
memoriam), depois se somaram Marta Malheiros,
Fátima Chianca, Socorro Aragão, eu e Ana Isabel de
Souza Leão. Os dois projetos foram aprovados pelo
FIC – Augusto dos Anjos e a luta começou, foram
muitas entrevistas com os familiares e estudiosos da
obra de Augusto, leituras diversificadas e as trilhas
foram se formando e se tecendo.
Em seguida veio a leitura do livro Era uma vez
um menino chamado Augusto, leitura feita a partir
das ilustrações de Tônio. Inicialmente a capa do
livro com a ilustração do engenho Pau D´Arco,
depois na contracapa o retrato de Augusto aos
10 anos de idade, uma obra-prima do retratista
paraibano. Tônio é um dos ilustradores do Jornal
A União, do Correio das Artes, e ilustra também
livros de autores paraibanos, utilizando sempre sua
técnica preferida – a aquarela.
A leitura do livro prosseguiu, sempre a partir das
ilustrações – Igreja Nosso Senhor do Bom Fim, onde
o poeta foi batizado, a presença da mãe, Sinhá
Mocinha, com os sete filhos pequenos, seguindo-se
Augusto se refugiando embaixo do pé de tamarindo
lendo o tradicional poema A Bela Infanta, do
romanceiro português. O almoço estava posto na
mesa e o menino continuava entretido com suas
leituras, Guilhermina, a ama de leite, chamava-o
e, a contragosto, o pequeno fechava o livro e vinha
almoçar com a família.
Os anos se passaram Augusto agora é um rapaz
e vai estudar em Recife, frequenta a Faculdade de
Direito e todos os dias atravessa a Ponte Buarque
de Macedo para ir até à faculdade, passa em frente
à Casa do Agra, uma casa mortuária famosa do
Recife, e escreve esses versos que foi muito bem
representado por Tônio:
Recife. Ponte Buarque de Macedo.
Eu indo em direção à casa do Agra,
Assombrado com a minha sombra magra
Pensava no Destino, e tinha medo!
Nas férias, o estudante retornava ao engenho
Pau D´Arco. Quando cursava o 3º ano de Direito, o
pai adoeceu e morreu, um clima de tristeza cercou
a família. Olhando a lua minguante, surge o poema
Tristezas de um quarto minguante. Em um dos
versos, o poeta assim se expressa:
Quarto Minguante! E, embora a lua o aclare,
Este Engenho Pau D´Arco é muito triste...
Nos engenhos da várzea não existe
Talvez um outro que se lhe equipare.
Ao voltar para o Recife, as saudades aumentam,
principalmente das tardes que passava embaixo
do pé de tamarindo lendo e escrevendo. Para
amenizar a saudade, a mãe envia-lhe um cacho
de flores do tamarindo. O agradecimento vem na
companhia de um belo poema.
Depois de formado, Augusto leciona durante um
período no Liceu Paraibano, resolve se transferir
para o Rio de Janeiro, publica seu livro de poesia
– Eu, ensina em colégios e dá aulas particulares.
Surge a oportunidade de ser Diretor de um Grupo
Escolar em Leopoldina, transfere-se com a família
para a cidade mineira, adoece de pneumonia e
morre. A frase que pronunciou no leito de morte,
inspirou Tônio a fazer a ilustração de Augusto diante
da chama de uma vela e a sentença derradeira: esta
centelha não se apagará jamais.
A noite terminou com récita de poemas de
Augusto dos Anjos e distribuição de livros. Foi uma
noite memorável.
Colunista colaboradora
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Seminário

FCJA inicia os ‘Sítios de Memória’
“Conectando Saberes: Democracia e Resistência” é o
tema central do 5º Seminário Sítios de Memória e Consciência que a Fundação Casa
de José Américo realiza virtualmente de hoje até a próxima quinta-feira (dia 22), por
meio do Memorial da Democracia, com transmissão ao
público pelo canal YouTube
da FCJA oficial. Quem vai proferir, a partir das 10h, a conferência de abertura “Coalizão Internacional de Sítios de
Consciência - formação e intercâmbio de saberes” é Sílvia Fernández (Global Networks Program Director), com
mediação de Gabriela Betaldo
(Programa de Pós-Graduação
em Integração da América Latina da Universidade de São
Paulo – Prolam – USP/Rede
Brasileira de Pesquisadores
de Sítios de Memória e Consciência – Rebrapesc).
“Esse evento é muito importante não apenas para o público que pesquisa esse tipo de
memória, mas também para
divulgar o que se tem produzido nessa área, bem como abordar os desafios que existem,
diante dos cortes feitos pelo
Governo Federal na ciência e
tecnologia, atingindo o conhecimento”, ressaltou a socióloga e pesquisadora do Memorial da Democracia da FCJA,
Fernanda Rocha, para quem
é preciso se buscar novas formas para manter a comunicação com o público.
Na programação de hoje à
tarde, com início a partir das
14h, haverá mesa para discutir o tema “Grupos e Agendas de Pesquisa sobre as memórias da Ditadura e os Sítios
de Memória e Consciência no
Brasil”, que terá as seguintes
participações: Arqueologia
da Repressão e da Resistência
(UFPel/Unicamp), Lugares
de Memórias (USP), Gestão
de Acervos e Direitos Humanos (UFRGS), Núcleo de Estudos sobre Memória e Patrimônio em Lugares de Sofrimento

(NEMPLuS/UFPEL), Sítios de
memória e consciência: passados traumáticos, esfera pública e democracia (Rebrapesc).
A mediação será de Ana Paula Brito (UFRGS/Rebrapesc)
e comentarista da rede será
Virgínia Vecchioll (UFSM/
Rebrapesc).
Referindo-se a essa parte
da programação, a socióloga
Fernanda Rocha considerou
também como um assunto importante para ser abordado.
“As memórias difíceis, mas
também chamadas de sensíveis, são aquelas que tratam de
um passado, ou então um presente, que nem todos querem
falar. Um exemplo é o da ditadura militar no Brasil, que cerceou o conhecimento e os direitos humanos, por exemplo.
Precisamos compartilhar os
nossos conhecimentos e reforçar a democracia, por meio de
uma educação que preze pela
democracia”, disse ela.
A pesquisadora ainda lembrou, como exemplos, duas situações registradas no país.
“Um episódio ocorreu recentemente, quando uma estátua
de Borba Gato foi queimada,
em São Paulo. O que significa esse monumento que é representativo de uma herança escravocrata. O outro foi o
Museu Nacional pegar fogo,
fato que deverá ser abordado
no último dia do seminário. É
muito importante a democratização da memória e o espaço aberto para as fontes, pois
a memória pode ser perdida
quando se perdem as fontes.
A gente não pode mais ter retrocesso. A ideia é não perder
a valorização da liberdade, do
patrimônio e dos direitos humanos”, comentou Fernanda Rocha.
A programação prosseguirá a partir das 14h de amanhã,
com a mesa enfocando o tema
“Memórias Monumentais?
Disputas e conflito em torno
de representação de memórias sociais no espaço público
(ditadura, escravidão e gênero)”, que terá as participações
da professora da Faculdade
Latino-Americana de Ciên-

Em 2018, incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional, no RJ: fato que deverá ser abordado no último dia do seminário
Foto: Roberto Guedes

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Arquivo Pessoal/Facebook

Guilherme Cabral

Foto: Marcos Arcoverde/Estadão Conteúdo

Abordando os desafios e as produções da área, edição começa hoje e vai até a próxima quinta-feira de forma remota

Representando o Memorial da Democracia da FCJA, Fernanda Rocha (D) e Lúcia Guerra (E)

cias Sociais (Flacso), Josemeire
Alves Pereira; Gegê Leme Joseph (Sênior Program Manager, África, Latin América and
Theo Caribbean Coalition)
e Paula Janovitch (Demonumenta-SP). A mediação será
de Fernanda Rocha (FCJA/
Memorial da Democracia da

Paraíba - Rebrapesc). Comentarista da rede será Amália
Santos (Escola da Cidade SP/
Rebrapesc).
Na próxima quinta-feira
(22), último dia do evento, a
programação começará também às 14h, com a mesa “Acesso às Fontes: Retrocesso e Per-

das do Direito à Memória”,
com João Ricardo Dornelles
(PUC-RJ) e Inês Stampa (Arquivo Nacional). A mediação
será de Lúcia Guerra (FCJA/
Memorial da Democracia da
Paraíba/Rebrapesc) e comentários de Giovane Jardim (IFRS-Erechim/Rabrapesc).

Através do QR Code
acima, acesse o canal
oficial da FCJA no
YouTube

Literatura

UBE-PB promove encontro literário em João Pessoa
Fotos: Acervo Pessoal

Joel Cavalcanti

cavalcanti.joel@gmail.com

Aroaldo Maia, Norma Alves Ferreira, Amira Rose C.
Medeiros e Maria dos Anjos
Oliveira. Esses são os nomes
escolhidos para mais uma edição do Encontro Literário Os Autores por Eles Mesmos,
evento que promove a divulgação e debate de obras de paraibanos, em João Pessoa.
Realizado mensalmente
pela seccional paraibana da
União Brasileira de Escritores,
o encontro de setembro acontece hoje, às 19h, no Auditório do Centro de Estudos Jurídicos e Sociais, no Bairro dos
Estados. Em pauta, o processo
criativo e os grandes desafios
que durante as etapas de suas
produções literárias até a publicação das obras.
Cada um dos convidados
contará com cerca de 15 minutos para destacar as maiores

Entre os autores convidados que falarão sobre suas obras estão Maria dos Anjos Oliveira (E), Amira Rose C. Medeiros (C), e Aroaldo Maia (D)

motivações artísticas, como
as crônicas de Aroaldo Maia,
a literatura infantil de Norma Alves, a poesia de Amira
Rose e o ofício de escrever ficção na terceira idade de Maria dos Anjos. “A gente tem a
noção de como se publica livro na Paraíba. Proporcionalmente, somos um dos estados
que mais se publica no Brasil.
No entanto, os nossos autores

têm duas dificuldades de divulgar a obra dele fora daqui.
Como é caro publicar um livro, sempre que podemos, estamos fazendo esse trabalho
de indicar, levando o conhecimento sobre um livro”, destaca o presidente da UBE-PB,
Luiz Augusto Paiva.
Para o encontro, o jornalista, escritor e professor, Aroaldo Maia, levará na bagagem

três títulos que saíram pela
Editora Idea, todos no gênero de crônica: Grafites (2020),
A Rosa no Batente (2021) e Flutuador, lançado recentemente.
Primeira obra publicada depois de muita insistência de
amigos e colegas de profissão,
em Grafites Aroaldo Maia cria
uma antologia que seleciona
os melhores textos publicados
por ele nos jornais A União

e O Combate, nas décadas de
1980 e 90. Já em A Rosa no Batente, o foco está nos locais,
nos personagens e nas principais passagens que marcaram
a vida profissional do autor.
Obra lançada neste mês
na Livraria do Luiz, Flutuador se enquadra em uma publicação de memórias, reunindo 36 textos inéditos. “Em
cada uma das crônicas nesse

livro eu foco em um assunto,
por exemplo, as minhas viagens, meus trabalhos pelas
empresas que passei, as amizades que fiz, trechos da cidade que conheci na juventude e
não existem mais. Para quem é
jovem, passa a conhecer. Para
quem alcançou essa época, rememora”, explica Maia.
Natural do município paraibano de Sapé, Aroaldo
Sorretino Maia é membro da
Associação Paraibana de Imprensa desde 1986, que concedeu a ele a Comenda Jornalista Antônio Barreto Neto,
em 2007. Além de seu trabalho
como escritor, ele é conhecido
pelos seus projetos pessoais
de incentivo à leitura através
da doação de livros para escolas, bibliotecas e presídios.
Aroaldo integra a UBE desde
2019, mesmo ano em que se
tornou membro fundador do
Instituto Histórico e Geográfico de Alagoa Nova.
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sabatina na OAB

Nilvan promete redução de impostos
Candidato do PL disse, ainda, que faria concurso para a área de segurança pública já no próximo ano
Fotos: Evandro Pereira

Pettronio Torres
petroniotorres@yahoo.com.br
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Nilvan Ferreira,
candidato a
governador,
anuncia que,
se eleito, vai
“tocar” ideia
de Maranhão
sobre Porto
de Águas
Profundas

O candidato ao Governo do
Estado, Nilvan Ferreira (PL)
participou, ontem pela manhã,
de mais uma rodada de sabatinas promovidas pela Ordem
dos Advogados do Brasil, secção Paraíba, em parceria com
a Associação Paraibana de Imprensa (API), com todos os postulantes ao Palácio da Redenção. O aliado do presidente Jair

Nilvan afirmou que não negociará principais cargos com nenhum partido: “Nem com o meu”

Bolsonaro disse que continuará, caso seja eleito em outubro,
com a política de redução de
impostos, que vem sendo implementada.
“A gente tem que acabar
com essa história de Governo
rico e povo pobre. Nós temos
que ter a lógica de que o Estado precisa tomar posições para
transformá-lo em ambiente de
negócio. Você não pode concentrar a arrecadação de um Estado somente num ramo do setor
produtivo, porque termina matando outras segmentações que
estão ali de forma paralela”, disse Nilvan.
O candidato do PL falou
ainda sobre o Porto de Águas
Profundas. Nilvan ressaltou
que o ex-governador José Maranhão “estava certo o tempo
todo” quando pensava e falava
em instalar esse equipamento
na Paraíba. E confirmou que, se
eleito, tocará a ideia do ex-gestor. “É uma obra cara e que não
é bancada com dinheiro público. Maranhão estava certo o
tempo todo, o Porto de Águas

Profundas é o projeto de maior
envergadura que o estado poderá ter em 50 anos. A nossa localização é extremamente viável
com o ponto logístico dos grandes mercados internacionais, a
nossa distância para os mercados da Europa e da Ásia nos privilegia do ponto de vista logístico e de economia mais do que o
porto de Suape ou de qualquer
outro no nordeste”, explicou.
Em relação à equipe de governo, ele ressaltou que não negociará cargos com partidos ou
outro aliado. “Eu vou logo dizer
a vocês que não negocio com as
pastas de saúde, educação, finanças, administração, planejamento, ação social, Cagepa e
Detran, nem com meu partido.
Tem que ser gente técnica e eu
vou fazer um Governo todo técnico”, garantiu.
Nilvan também prometeu
triplicar o orçamento do turismo na Paraíba. “Quem vai tomar conta do turismo no meu
Governo será alguém que entenda da área”, explicou o candidato.

Candidato quer recuperar setor da mineração no Junco do Seridó
O candidato Nilvan Ferreira respondeu questão sobre segurança pública e afirmou que nenhum programa
na área funcionará se não tiver a valorização dos profissionais. “E depois, aí sim, recuperar e ampliar o nosso
efetivo”. E continuou: “Não
funciona estruturar polícia
sem estruturar a motivação
do policial, é preciso resolver a paridade e integralidade, a lei do subsídio, e precisa
resolver o problema da bolsa
desempenho, que não pode
ser paga em cinco anos”. Ele
afirmou que já tem estudos
que indicam que o estado
não quebra se pagar a Bolsa
Desempenho de forma integral em 2023. Segundo ele,
caso seja eleito, isso será feito e não vai ser parcelado em
cinco anos. “Vou fazer um
novo projeto de segurança

pública, baseado em planejamento, estratégia, tecnologia
e inteligência para que possa
reabrir delegacias, organizar
os batalhões, recuperar o efetivo. Vai ter concurso no próximo ano, e vou resolver a
questão do PCCR do policial
civil”, adiantou.
Outro tema abordado na
sabatina de ontem foi a educação. O candidato falou durante quatro minutos sobre o
tema e prometeu uma revolução tecnológica como forma de revolucionar a educação na Paraíba.
“Eu pretendo no meu governo fazer uma verdadeira revolução tecnológica na
educação. Precisamos que
os nossos alunos da Rede Pública de Ensino tenham uma
internet de qualidade para
aumentar, por exemplo, o poder de pesquisa sobre os as-

suntos que estão estudando”,
disse o candidato.
Projetos para habitação
Na sabatina do ontem da
OAB-PB e API, quando questionado sobre habitação na
Paraíba, respondeu que pretende reduzir de forma significartiva o déficit habitacional na Estado, que gira
em torno de 100 mil unidades, segundo seus cálculos.
“O Governo do presidente
Bolsonaro tem o Programa
Casa Amarela. E nunca foi
tão fácil para os governos estaduais fazer parceria com o
Governo Federal para bancar o financiamento de casa
própria para pessoas que estão na faixa salarial mais alta
e que podem ser contempladas com programas habitacionais. Bastava querer. Mas
eu, ao assumir o Governo do

na sessão de ontem

TRE rejeita recurso e candidato do
PCO a senador continua inelegível
O Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração interpostos pelo
candidato a senador pelo
PCO, Manoel Messias, e os
seus respectivos suplentes,
em sessão que aconteceu ontem. O embargante tinha o
objetivo de tentar reverter o
indeferimento da sua candidatura, que aconteceu na
sessão do último dia 12 de
setembro.
No caso de Manoel Messias (PCO) e o seu 1º suplente, Marcos José da Silva
Lima (PCO), a candidatura
foi indeferida por não conseguir comprovar a sua filiação partidária pelo tempo previsto em lei, que é de
seis meses antes do pleito.
Nos embargos, o candida-

to alegou que a decisão da
Corte Eleitoral está em contradição, omissão e dúvida e
usou como argumento que
“o candidato é conhecido filiado do partido, e é público
e notório que o candidato
corresponde à vontade dos
filiados e está em total sintonia com orientações da direção nacional”.
Em seu voto, o relator do
processo, o juiz membro do
TRE-PB Arthur Monteiro
Lins Fialho, ressaltou que o
candidato não levou qualquer documento, nem mesmo no embargo, que comprovasse sua filiação. “Está
claramente que esta Corte
entendeu em concluir que
não existe nos autos documentação apta a comprovar
a filiação partidária do candidato, restando a ausência

de condição de elegibilidade. [...] Além disso, o embargante não trouxe nenhum
documento para comprovar
o alegado”, disse.
Já em relação ao 2º suplente, Marcone da Silva
(PCO), o indeferimento da
candidatura aconteceu porque ele não apresentou uma
certidão criminal de primeiro grau. O embargo teve a
intenção de suprir a falha,
no entanto permaneceu sem
a documentação, segundo
explicou o relator. “Ele embarga na intenção de suprir
a falha, mas junta a mesma
certidão que tinha juntado
anteriormente, continua na
omissão em relação à certidão criminal de 1º grau.
Sem maiores delongas, rejeito”, concluiu o juiz Arthur Fialho.

Ao final da sabatina, candidato assinou carta de compromissos

Estado, quero reduzir esta
triste realidade”, anunciou.
Quando o tema foi sobre o
desenvolvimento econômico,
Nilvan Ferreira lembrou que
o estado precisa ser incentivador do setor produtivo,
com vários tipos de fomento. E prometeu, por exemplo,
recuperar o setor de minera-

ção do Junco de Seridó. “. Eu
vou incentivar, por exemplo,
a exportação com incentivos fiscais e usar as águas do
São Francisco para gerar emprego. Com isso, vou transformar nosso Sertão numa
Petrolina da vida, gerando
riqueza e desenvolvimento
na região”, completou.

Sobre a instalação de
energia eólica, Nilvan Ferreira afirmou que existem
acordos internacionais para
priorizar a energia limpa, renovável, e que é preciso que
o estado se envolva. “A Bahia já está a frente neste quesito. O Ceará também vem liderando estudo para ser líder
nacional no hidrogênio verde e à Paraíba não sabe disso.
Eu não vou admitir que algo
trave o desenvolvimento do
nosso Estado. Vou trabalhar
para permitir que possamos
trabalhar este segmento nos
próximos 20 anos”, finalizou.
Em seguida, assinou a carta
compromisso com as propostas das duas entidades promotoras da série de entrevistas a Ordem dos Advogados do
Brasil, Seccional Paraíba (OAB
-PB), e a Associação Paraibana
de Imprensa (API).

A genda dos candidatos
Diariamente, o jornal A União tem divulgado as agendas com as atividades d e todos os candidatos a governador da Paraíba que disputarão o pleito de outubro. Acompanhe abaixo a programação para o
dia de hoje, seguindo ordem alfabética:

Adjany Simplício
(PSOL) - 9h - Gravação
de guia eleitoral;13h
- Sabatina com Defensoria Pública; 16h
- Entrevista para Rede
Mais;
Adriano Trajano (PCO)
- Até o fechamento desta edição, o candidato
não havia divulgado
sua agenda para o dia
hoje;
Antônio Nascimento
(PSTU) - 14h - Entrevista
na TV Monteiro; 15h30 Visita a apoiadores da
região de Monteiro.
João Azevêdo (PSB) Manhã: agenda administrativa. Tarde: entre-

vista na Rádio Correio
- João Pessoa. Noite:
caminhada e comício
em Cruz do Espírito
Santo
Major Fábio (PRTB) –
Até o fechamento desta edição, o candidato
não havia divulgado
sua agenda para o dia
hoje;
Nilvan Ferreira (PL) Até o fechamento desta edição, o candidato
não havia divulgado
sua agenda para o dia
hoje;
Pedro Cunha Lima
(PSDB) - Manhã: entrevista na Rádio CBN.
Tarde: entrevista Rádio

Arapuan; entrevista TV
Arapuan. Noite: gravações
Veneziano Vital do Rêgo
(MDB) – Manhã: Faz
gravações para o guia
eleitoral de rádio e de
TV e conteúdos para as
redes sociais em João
Pessoa; em seguida,
faz deslocamento para
cumprir agenda em cidades do Sertão; Tarde:
Participa de evento político em Catolé do Rocha,
a partir das 16h e de Caminhada em Belém do
Brejo do Cruz, a partir
das 17h; Noite: Participa de evento político na
cidade de Bom Sucesso,
a partir das 19h.
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‘Capag A’

PB é primeiro lugar em gestão fiscal
Pelo segundo ano seguido, estado recebe a nota máxima na avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional
O estado da Paraíba recebeu, pelo segundo ano consecutivo, a nota máxima de
avaliação de sua gestão fiscal dada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, órgão técnico vinculado ao Ministério da Economia. O chamado
‘Capag A’ atesta a boa situação fiscal de um estado, em
face do baixo endividamento,
poupança corrente e favorável índice de liquidez. O ranking completo deste ano ainda não foi divulgado, mas em
2021 estavam juntos com a Paraíba o Espírito Santo, Mato
Grosso, Rondônia e Roraima.
O comunicado do Tesouro Nacional ao Governo da Paraíba foi expedido no último
dia 16 de setembro. Segundo
o secretário de Planejamento,
Orçamento e Gestão, Gilmar
Martins, a avaliação positiva por parte da STN contribui para a aprovação dos pleitos da Paraíba à contratação
de novas operações de cré-

dito, com garantia da União,
ratifica a capacidade de investimento do Estado, com
recursos próprios do tesouro, ao tempo em que sinaliza um ambiente seguro e de
baixo risco aos investimentos
privados.
Para avaliação do rating,
são usados três indicadores,
tendo a Paraíba alcançado

Situação

O chamado ‘Capag A’
atesta a boa situação
fiscal de um estado,
em face do baixo
endividamento,
poupança corrente e
favorável índice de
liquidez

Rating da STN
A portaria nº 306 da Secretaria do Tesouro Nacional
(STN) do Ministério da Fazenda apresenta uma forma de
verificar a capacidade de pagamento de um Estado, aferindo a possibilidade de estes
captarem operação externa de
crédito, associando ao respectivo ente federativo uma classificação de sua situação fiscal,
ou seja, associando um rating
ao governo estadual em análise. A partir dessa portaria, pode-se aferir oficialmente – do
ponto de vista do Governo Federal – a situação fiscal de um
determinado Estado.

joão pessoa

CCJ da Câmara acata mudanças no
Plano de Cargos de quatro categorias
A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Legislação Participativa (CCJ) da
Câmara Municipal de João
Pessoa (CMJP) foi favorável
ao Projeto de Lei Ordinária
(PLO) 1179/2022, do Executivo Municipal, que modifica o
Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração (PCCR) dos cargos de Engenheiro, Arquiteto,
Agrônomo e Geógrafo. O colegiado aprovou mais quatro
PLOs do Executivo e outros 18
de autoria dos vereadores. Outros três PLOs foram reprovados; um outro foi retirado de
pauta e um outro recebeu Pedido de Vista. Ainda foram
aprovados quatro Projetos de
Decreto Legislativo (PDL).
O PLO 1179/2022, que teve
parecer aprovado, alterar a
Lei Complementar n.º 098, de
4 abril de 2016, que institui o
Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração do Quadro Especial da Carreira de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia (QCE) do Município de
João Pessoa-PB dos cargos de
Engenheiro, Arquiteto, agrônomo e Geógrafo.
De acordo com o Executivo Municipal, o projeto visa
suprimir os cursos de aperfeiçoamento como titulação
apta a gerar a progressão funcional, para que os integrantes
da carreira deem preferência
a cursos com maior carga horária e complexidade temática, como especialização, mestrado ou doutorado.
Na mesma linha, para evitar dúvidas interpretativas,
deixa-se claro que não podem
ser acumulados acréscimos
pecuniários por titulações em
virtude da conclusão de múltiplos cursos acadêmicos. Em
prestígio à carreira e como
estímulo à obtenção de titulações mais densas, propõese majorar de 10% para 15%
o acréscimo aos vencimentos para os profissionais detentores do título de mestre,
como também de 20% para
30% para os detentores do título de doutor.
Outra matéria do Executivo acatada foi o PLO 964/2022,

que modifica a Lei 11.407/2008
no que concerne composição
dos representantes do Governo Municipal no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA), trocando a participação
da Secretaria de Turismo pela
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc).
Também recebeu parecer
favorável o PLO 1147/2022,
autorizando a abrir Crédito Especial para inclusão de
nova Fonte de Recurso na Estrutura Orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS)/Fundo Municipal de
Saúde (FMF) no valor de R$
3.359.032,00.
Entre os projetos de autoria
dos vereadores que receberam
parecer favorável foi destaque
o PLO 1039/2022, de Bruno
Farias (Cidadania), determinando que os estabelecimentos de prestação de serviços
de João Pessoa, nos quais o ingresso de funcionários, clientes e usuários seja controlado
pela utilização de equipamentos detectores de metal, sejam
obrigados a contratar pelo menos um vigilante do sexo feminino para fins de revista.
Outra matéria de destaque
foi o PLO 1048/2022, de Fabíola Rezende (PSB), que estabelece no âmbito da Administração Pública Municipal
direta, autárquica e fundacional, que os editais de licitação
que visem à contratação de
empresas para a prestação de
serviços continuados e terceirizados conterão cláusula estipulando a reserva de vagas
para mulheres em situação
de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar.
Já o PLO 1064/2022, de
Luiz Flávio (PSDB), institui
a logística reversa de medicamentos, para o fim de definir
as responsabilidades na destinação dos medicamentos, de
uso humano e veterinário, não
utilizados, com prazo de validade vencido ou impróprios
para consumo, descartados
pelo consumidor, no âmbito
do Município de João Pessoa.

Foto: Divulgação/TSE

nota A em todos: endividamento, poupança corrente e
liquidez. Com o resultado “A”,
as operações de crédito pleiteadas pelo estado passam a
ser elegíveis, relativamente
aos riscos do Tesouro Nacional, para concessão de garantia da União.
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aprovou mais
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do Executivo
e outros 18 de
autoria dos
vereadores

Para emitir a segunda via do documento, o eleitor deve estar quite com a Justiça Eleitoral

prazo final

Eleitor tem até quinta-feira para
solicitar segunda via do título
O eleitor que perdeu ou
teve extraviado seu título
eleitoral tem até a próxima
quinta-feira (22), dez dias antes do primeiro turno, para
solicitar a segunda via do
documento no cartório eleitoral da zona onde tem cadastro. A previsão consta do
artigo 52 do Código Eleitoral
(Lei nº 4.737/1965).
Para a emissão da segunda via do título, o eleitor
deve estar quite com a Justiça Eleitoral (JE), ou seja, não
poderá ter débitos pendentes, como multas por ausência às urnas ou aos trabalhos
eleitorais – como o de mesário –, ou ainda multas em
razão de violação de dispositivos do Código Eleitoral,
da Lei das Eleições (Lei nº
9.504/1997) e de leis conexas.
Uma novidade para o

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2022
PROCESSO Nº 31.205.001519.2022
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A ELABORAÇÃO E
EDITORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DAS ONÇAS, QUE APRESENTA 36.000,00 HECTARES DE ÁREA DISTRIBUÍDOS
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE (PB), destinado à SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA, 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
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração,
publica, para conhecimento dos interessados, que nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 22-01924-1
João Pessoa, 19 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CUITÉ – PB
Rua. Getúlio Vargas, 68, – Centro - Cuité - PB
CNPJ: 10.743.276/0001-13
ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do STR de Cuité, no dia 07 de novembro de 2022, no período das 08:00h
às 16:00h, em sua sede, situada na Rua Getúlio Vargas, 68 – Centro – Cuité/PB, para composição
da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao
Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado
da Paraíba - FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade,
no horário de 07:00 as 12:00h, no período de 15 (quinze) dias, a contar da publicação deste Aviso
em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, no Bradesco, na
casa lotérica e Escritório da EMPAER.
Cuité - PB, 20 de setembro de 2022.
EVERALDO CASSIANO DA COSTA
Presidente
LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
02.805.889/0024-04,torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca
e Aquicultura de Cabedelo,à Licença Simplificada de comércio e serviços, para a atividade de
comércio de atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo,
exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista – T.R.R., situado na PC Getúlo Vargas,
Nº. 68, SALA J, Centro, Cabedelo – PB, CEP: 58.100-261.

pleito deste ano é que, se o
eleitor estiver em situação
regular na JE, poderá imprimir o título diretamente na
ferramenta Autoatendimento do Eleitor, no Portal do
TSE na internet, no campo
“Imprimir o título eleitoral”.
Opções
O título eleitoral não é o
único documento que possibilita a participação nas
eleições. As pessoas aptas a
votar podem se apresentar
à mesa de votação levando
consigo qualquer documento oficial com foto, como a
carteira de identidade, a carteira de trabalho, a carteira
de motorista ou o passaporte, por exemplo.
A cidadã ou o cidadão
cuja inscrição eleitoral esteja em situação regular tem

ainda como alternativa ao
documento de papel a versão digital do título eleitoral,
o e-Título, que pode ser obtido gratuitamente por meio
de aplicativo para dispositivos móveis nas lojas virtuais
Apple Store e Google Play.
O e-Título também possibilita a apresentação de justificativa eleitoral e oferece
uma série de serviços e informações, como a emissão das
certidões de quitação eleitoral
e de crimes eleitorais.
No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
orientou os eleitores a atualizarem o e-Título o quanto
antes, para evitar que uma
grande quantidade de acessos simultâneos sobrecarregue o sistema, fazendo com
que o aplicativo não funcione direito.
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profissionais de enfermagem

Orçamento secreto pode bancar piso
Senadores sugerem o uso de recursos para o pagamento do salário dos enfermeiros, que foi suspenso pelo STF
Iander Porcella
Agência Estado

Um grupo de parlamentares sugeriu ontem ao presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (PSD-MG), o uso de
recursos do orçamento secreto para custear o piso da enfermagem, que está suspenso
por determinação do Supremo
Tribunal Federal (STF). A reunião foi feita de forma virtual.
Após a conversa, Pacheco se
reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nesta
terça (20), o senador deve discutir o assunto com o relatorgeral do Orçamento de 2023,
Marcelo Castro (MDB-PI).
“Consistiria justamente em
carimbar, não é uma redestinação, nem um remanejamento. Esses recursos, R$ 10 bilhões, de RP9 já estão na área
da saúde no Orçamento. Agora, estão livres para aqueles
atendimentos paroquiais, individualizados, direcionados.
O que se faria nesse caso é,
através do próprio relator, carimbar isso para o pagamento
do piso da enfermagem”, afirmou o senador Jean Paul Prates (PT-RN), líder da Minoria
no Senado.
De acordo com Jean Paul,
o líder do governo no Senado, Carlos Portinho (PL-RJ),
se manifestou “de forma simpática” à sugestão. O petista afirmou também que seria
necessária uma Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
para carimbar os recursos do
orçamento secreto para o pagamento do piso da enfermagem.
“Isso nos ajudaria em dois
pontos, basicamente. Operacionalmente, em termos de orçamento, ajudaria a pagar, de
fato, essa conta. E, em segun-

do lugar, politicamente, ajudaria o Congresso a melhorar
sua imagem”, disse Jean Paul.
Na reunião, Pacheco apresentou quatro propostas para
viabilizar o piso da enfermagem. Uma delas é aprovar um
projeto de lei, de autoria do senador Luis Carlos Heinze (PP
-RS), que permite o remanejamento de recursos de Estados,
do Distrito Federal e dos municípios.
Outra sugestão do presidente do Senado foi o projeto
de lei que reabre por 120 dias
o prazo para adesão ao Regime Especial de Regularização
Cambial e Tributária (RERCT),
a fim de incentivar a regularização de recursos, bens e valores, de origem lícita, que não
tenham sido declarados aos
órgãos públicos brasileiros.
Pacheco ainda propôs acelerar um projeto de lei relacionado ao Regime Especial
de Atualização Patrimonial
(REAP) de bens ou cessões
de direitos de origem lícita
referentes a bens móveis ou
imóveis, declarados incorretamente ou com valores desatualizados por residentes ou
domiciliados no país.
Além disso, o presidente
do Senado falou em aprovar
um projeto que prevê a prestação de auxílio financeiro pela
União às santas casas e hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos, que participam de
forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS)
Também foi discutida a
possibilidade de uso dos recursos da legalização dos jogos de azar, do marco legal
das garantias e da descentralização do excedente do pré-sal
para entes subnacionais, com
valores proporcionais ao impacto do piso de enfermagem.

eleições 2022

TCU vai checar resultado
de 4.161 urnas no 1o turno
Agência Brasil

O Tribunal de Contas da
União (TCU) vai conferir a
integridades dos boletins
impressos emitidos por uma
amostra de 4.161 urnas após
a votação, em 2 de outubro,
anunciou o órgão.
O boletim de urna funciona como uma espécie de
extrato com todos os votos que foram digitados no
equipamento. Ao final da
votação, ele é impresso pela
Justiça Eleitoral e disponibilizado para conferência
por partidos, candidatos e
eleitores.
Por meio do boletim de
urna, é possível saber quantos votos recebeu cada candidato, partido ou coligação
por meio de cada equipamento, que emite cinco vias
do documento, cada uma
com o QR Code que identifica a urna e confere a autenticidade dos dados.
Dessa maneira, ao somar
os números impressos em
cada boletim de cada urna,
chegaria-se ao mesmo resultado da totalização ofi-

cial feita por meio eletrônico
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Diferentes instituições,
como por exemplo as Forças Armadas, estão interessadas em fazer essa verificação em uma amostra das
cerca de 500 mil urnas utilizadas nas Eleições 2022.
Neste ano, o procedimento foi facilitado pela Justiça
Eleitoral, que prevê a publicação de uma imagem de todos os boletins de urna na
internet logo após o fechamento da votação, além das
cópias que já são afixadas
para conferência nas seções
eleitorais.
Em parceria com o TSE,
o TCU colherá cópias físicas
dos boletins de urnas e depois fará a conferência para
saber se os dados impressos são os mesmos publicados na internet pela Justiça
Eleitoral.
Em nota, o TCU afirmou
não se tratar de uma “apuração
paralela”, sendo a conferência
dos boletins mais uma etapa
na auditoria geral das eleições
que é realizada pelo órgão.

Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
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Pacheco se reuniu com senadores e apresentou quatro propostas para viabilizar o piso da enfermagem

Relator quer recursos fora do teto de gastos
Iander Porcella
Agência Estado

O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), defendeu
ontem que os recursos para
pagar o piso nacional da enfermagem fiquem de fora do
teto de gastos - a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do
ano anterior.
O parlamentar deve sugerir nesta terça-feira ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que a medida
seja incluída em eventual Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para manter o valor

do Auxílio Brasil em R$ 600.
Pacheco se reuniu ontem
com senadores e debateu alternativas para bancar o piso
salarial dos profissionais da
enfermagem, suspenso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar também se encontrou com
o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Ao comentar o assunto,
Marcelo Castro lembrou que
não há espaço no Orçamento
do ano que vem para o pagamento do Auxílio Brasil de R$
600 e, por isso, o mais provável
é que o Congresso aprove uma
PEC para tornar esse valor permanente.

Auxílio
O senador Marcelo
Castro lembrou que não
há espaço no Orçamento
do ano que vem para o
pagamento do Auxílio
Brasil de R$ 600

Às vésperas da eleição, o governo patrocinou uma emenda
constitucional para elevar esse
montante de R$ 400 para R$
600, mas a medida só vale até o
final do ano. No Projeto de Lei
Orçamentária Anual (PLOA)
de 2023, o valor médio do Auxílio Brasil ficou em R$ 405.
“Já que vamos fazer a PEC
para isso, nós, então, levaríamos em conta esses recursos para a enfermagem”, disse Castro, ao enfatizar que os
dois principais candidatos ao
Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex
-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (PT), já prometeram manter o Auxílio em R$ 600.

gastos na Lava Jato

Juiz suspende a condenação de Dallagnol

Pepita Ortega
Agência Estado

O juiz Augusto César
Pansini Gonçalves, da 6ª
Vara Federal de Curitiba, suspendeu o acórdão
do Tribunal de Contas da
União que condenou o ex
-procurador da República,
Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-chefe da extinta Operação Lava Jato e
hoje candidato a deputado
federal, a devolver R$ 2,8
milhões gastos pela forçatarefa com passagens aéreas e diárias. Em despacho assinado na noite deste
domingo, 18, o magistrado apontou que ‘abundam
e são manifestas as ilegalidades’ contidas na decisão
da Corte de Contas.
A decisão foi dada no
bojo de uma ação anulatória movida por Deltan
contra o acórdão do TCU.
O julgamento que condenou Deltan se deu no dia
9 de agosto, sendo que o ex

-procurador-chefe do Ministério Público no Paraná, João Vicente Beraldo
Romão, também atingido
pela sentença da Corte de
Contas. No início do mês,
os ministros da 2.ª Câmara Ordinária mantiveram
o entendimento e rejeitaram recursos dos ex-procuradores.
Ao suspender a condenação, Gonçalves sustentou que não estava ‘se
imiscuindo em atribuições alheias ou violando
a ordem pública ao afastar evidentes nulidades no
processo instaurado pelo
TCU’. O magistrado elencou e detalhou as manifestas ilegalidades’ que a
corte de Contas teria cometido no processo contra
o ex-procurador, a começar
por ‘falhas na motivação
do acórdão condenatório’.
A indicação se dá em
razão da avaliação do juiz
no sentido de que Bruno
Dantas ‘desconsiderou’ re-

comendações da área técnica do TCU e do Ministério Público que atua junto
à Corte de Contas, além de
‘desprezar’ parte das assertivas antes feitas pelos denunciados durante o curso
do processo de tomadas de
conta especial.
Segundo Gonçalves, o
montante que Deltan foi
condenado a ressarcir aos
cofres públicos, proposto
pelo ministro relator Bruno Dantas, ‘é uma estimativa mal feita dos valores
que poderiam ser economizados’ caso a extinta força-tarefa da Lava Jato tivesse adotado um outro
modelo de gestão.
A avaliação do TCU
ao condenar o ex-chefe
da Lava Jato foi a de que o
modelo da Operação ‘viabilizou uma indústria de
pagamento de diárias e
passagens a certos procuradores escolhidos a dedo’,
ponderando que outras opções de gestão, como a rea-

lização de remoções, teria implicado em um gasto
menor pelo erário.
Na avaliação do juiz da
6ª Vara Federal de Curitiba, ‘em flagrante omissão’,
o ministro Bruno Dantas
‘não cogitou fazer ajustes
em seus cálculos para verificar o impacto que custos extras significativos
teriam sobre a economicidade do modelo de remoções’. Segundo o magistrado, o ‘ministro nem refutou
tais custos, preferindo recorrer a argumentos genéricos, abstratos e prolixos’.
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última homenagem

Ingleses dão adeus à rainha Elizabeth
Corpo da soberana foi sepultado na tarde ontem, ao lado de seu marido, o príncipe Philip - morto em 2021
O corpo da rainha Elizabeth
2ª foi sepultado na tarde ontem,
ao lado de seu marido, o príncipe Philip - morto no ano passado. O enterro aconteceu na capela de St. George, nos arredores
do Castelo de Windsor, em Londres, no Reino Unido, após 11
dias de sua morte.
A rainha, que morreu no dia
8 de setembro, no Castelo de
Balmoral, na Escócia, foi enterrada em um evento particular,
apenas para parentes próximos,
depois de 10 dias de homenagens, quando, entre outros momentos, milhares de pessoas se
despediram da monarca.
O caixão com corpo da soberana deixou a Abadia de
Westminster acompanhado
do rei Charles 3º e dos outros
três filhos da rainha - a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward -, além do príncipe William, que estava com a
mulher, Kate Middleton, e os
filhos mais velhos, o príncipe
George e a princesa Charlotte, e do príncipe Harry, com
Meghan Markle, e otros membros da família real.
Antes do funeral, o caixão
da rainha ficou desde o dia 14
deste mêsno Palácio de Westminster para receber homenagens do público. Para ver a monarca, as pessoas tiveram que
enfrentar filas de mais de 8 km
e até 17 horas de espera.
Após uma procissão que
acompanhou o caixão do salão
onde foi o velório até a Abadia
de Westminster, a cerimônia religiosa marcou o início do funeral de Estado, onze dias após a
morte da monarca.
A cerimônia teve duração de
aproximadamente uma hora. O
sermão foi pronunciado pelo ar-

Foto: Roger Harris-Fotos Públicas
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cebispo de Canterbury e líder
espiritual da Igreja Anglicana,
Justin Welby.
Mais de 100 presidentes,
chefes de governo e membros
da realeza de todos os continentes do mundo participaram da
cerimônia de funeral de Estado
da rainha.
No final, após dois minutos de silêncio, a nova versão do
hino nacional, agora com os dizeres “Deus salve o rei” foi tocado na missa, encerrando a cerimônia.
Como em procissões anteriores, o caixão foi coberto por
uma bandeira com o estandarte real, a Coroa Imperial do
Estado e um arranjo com flores de vários jardins da realeza, sustentável a pedido do rei
Charles 3º, historicamente engajado no ativismo ambiental.
A novidade era um cartão visível entre as plantas e assinado pelo monarca, com os dizeres “em memória amorosa
e devotada”.

Funeral reúne realeza,
líderes mundiais e público
Agência Brasil/Reuters
Líderes e realeza se reuniram em Londres ontem para
o funeral da rainha Elizabeth, em meio a cenas de pompa
incomparáveis, um final apropriado para a monarca mais
longeva do Reino Unido, que
conquistou respeito em todo
o mundo por seus 70 anos no
trono.
Rei Charles e outros membros da realeza britânica seguiram o caixão, coberto de
bandeiras, até a Abadia de
Westminster, no início do funeral de Estado, o primeiro no
país desde 1965, quando Winston Churchill recebeu a honra.
Milhares de pessoas lotaram as ruas, enquanto o caixão
da rainha fazia a curta viagem
a partir de Westminster Hall,
puxado em uma carruagem
de armas por 142 marinheiros.
Um sino tocou e gaitas de fole
ressoaram.
Um silêncio absoluto era observado no Hyde Park de Londres, nas proximidades, enquanto milhares de pessoas,
que por horas fizeram piquenique e conversavam, ficaram
quietas no segundo em que o
caixão da rainha apareceu nas
telas erguidas para a ocasião.
Pouco antes, centenas de

militares em trajes cerimoniais
completos marcharam em uma
exibição histórica.
Dentro da abadia, linhas
das escrituras foram postas
em música que tem sido usada em todos os funerais de Estado desde o início do século
18. Entre os que caminhavam
atrás do caixão estava o bisneto da rainha e futuro rei, o príncipe George, de 9 anos.
A congregação de 2 mil pessoas incluiu cerca de 500 presidentes, primeiros-ministros,
famílias reais estrangeiras e
dignitários, incluindo Joe Biden, dos Estados Unidos e líderes de França, Canadá, Austrália, China, Paquistão e Ilhas
Cook.
Justin Welby, arcebispo de
Canterbury, disse à congregação que a dor sentida por tantos no Reino Unido e no mundo reflete a “vida abundante e
serviço amoroso” da falecida
monarca.
“Sua majestade declarou,
em uma transmissão de aniversário de 21 anos, que toda a
sua vida seria dedicada a servir a nação e a Commonwealth”, disse ele.
Pessoas subiram em postes e barreiras para observar
a procissão - uma das maiores
do gênero na história moderna
na capital.
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A família real realizou uma vigília durante o velório da rainha Elizabeth 2ª antes do corpo dela ser sepultado

magnitude 7,6

Forte terremoto atinge a costa central
do Pacífico do México e deixa um morto
Agência Estado
Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa
central do Pacífico do México ontem, matando pelo
menos uma pessoa. O evento ocorre após aniversário
de dois terremotos devas-

tadores anteriores. Houveram alguns relatos iniciais de danos a edifícios
do terremoto, que ocorreu
às 13h05 (horário local), de
acordo com o Serviço Geológico dos EUA, que inicialmente colocou a magnitude em 7,5.
O terremoto foi centrado

37 quilômetros (23 milhas) a
sudeste de Aquila, perto da
fronteira dos estados de Colima e Michoacan, e a uma
profundidade de 15,1 quilômetros (9,4 milhas).
O presidente Andrés
Manuel López Obrador disse via Twitter que o secretário da Marinha informou

que uma pessoa foi morta na cidade portuária de
Manzanillo, Colima, quando um muro de um shopping desabou. Em Coalcoman, Michoacan, perto
do epicentro do terremoto,
prédios foram danificados,
mas não houve relatos imediatos de feridos.

tensão na ilha

Biden diz que Estados Unidos vão defender
Taiwan em caso de uma invasão da China

Agência Estado
O governo da China criticou ontem o presidente dos
Estados Unidos, Joe Biden,
por dizer que forças norte
-americanas defenderiam
Taiwan, caso Pequim tentasse invadir a ilha. Biden disse “sim” ao ser questionado
na CBS se força dos EUA defenderiam Taiwan caso hou-

vesse uma invasão chinesa,
em declaração veiculada no
domingo.
Sem citar o presidente
norte-americano, uma porta-voz da chancelaria da
China disse que “as declarações dos EUA” violam o
compromisso de Washington de não apoiar uma independência formal para Taiwan, o que segundo a China
levaria a uma guerra.

Violação

Porta-voz da chancelaria
da China disse que “as
declarações dos EUA”
violam o compromisso
de Washington

A Casa Branca disse após
a entrevista que a política
norte-americana não mudou.
A porta-voz disse que
os EUA devem “lidar com
questões relacionadas a Taiwan de modo prudente” e
“não enviar nenhum sinal
errado” aos partidários da
independência da ilha para
“evitar mais estragos nas relações EUA-China”.

cooperação bilateral

Após reunião, Rússia considera fortalecer
laços de segurança com o governo chinês
Agência Estado
Secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Nikolai Patrushev disse ontem, em
uma visita à China, que o
Kremlin considera fortalecer os laços com Pequim
como uma das principais
metas políticas.
Patrushev é um dos associados mais próximos
ao presidente Vladimir
Putin, que preside o Conselho de Segurança. Em

reunião com Guo Shengkun, um alto funcionário do Partido Comunista da China, ele afirmou
que “nas condições atuais,
nossos países devem mostrar uma prontidão ainda
maior para o apoio mútuo
e o desenvolvimento da
cooperação”.
Em comu n ic ado,
após as negociações em
Nanping, o gabinete de
Patrushev disse que as
partes concordaram em
“expandir as trocas de informações sobre o comba-

Expansão
As autoridades
chinesas e russas
também enfatizaram a
necessidade de expandir
a cooperação em
segurança cibernética

te ao extremismo e tentativas estrangeiras de minar
a ordem constitucional de
ambos os países”
As autoridades chinesas e russas também enfatizaram a necessidade
de expandir a cooperação
em segurança cibernética.
Putin se encont rou
com o presidente chinês
Xi Jinping na semana passada no Uzbequistão, seu
primeiro encontro desde
que o líder russo enviou
tropas para a Ucrânia no
final de fevereiro.
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Inflação
IPCA do IBGE (em %)

Fixado em 3 de
agosto de 2022

13,75%

R$ 1.212

-1,79%

-1,67%

-1,55%

R$ 5,165

R$ 5,178

R$ 5,905

Julho/2022
Junho/2022
Maio/2022
Abril/2022
Março/2022

-0,68
0,67
0,47
1,06
1,62

Ibovespa
111.823 pts
+2,33%

a partir de hoje

Preço do diesel cai R$ 0,30 por litro
Redução é válida para venda realizada nas refinarias, mas a expectativa é que chegue ao consumidor final
Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Gabriel Vasconcelos
Agência Estado
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Valor praticado
atualmente deve
passar de R$ 5,19
para R$ 4,89 por
litro, a terceira
queda anunciada,
que ainda não
supera a alta
acumulada de
40% no ano

A partir de hoje, o preço médio do litro do diesel A passar a
ter redução de 5,7%. O anúncio
feito ontem pela Petrobras vale
para a venda feira nas refinarias.
Com isso, o preço do combustível cai R$ 0,30 por litro, de R$ 5,19
para R$ 4,89. A expectativa é que
o percentual provoque novas quedas no preço praticado nas bombas nas próximas semanas.
Se considerada a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10%
de biodiesel para a composição do
diesel comercializado nos postos,
a parcela da Petrobras no preço
ao consumidor passará de R$ 4,87,
em média, para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba, informou
em nota a companhia.
Trata-se do terceiro reajuste

Se considerada a mistura obrigatória (90% de diesel A e 10% de biodiesel), o preço médio ao consumidor passa de R$ 4,87 para R$ 4,67 por litro

para baixo no preço do diesel da
gestão de Caio Paes de Andrade,
iniciada no fim de junho e encampada pelo governo como solução
para a escalada no preço dos combustíveis, que só no diesel acumula
alta de 40% no ano. Antes do anúncio desta manhã, a Petrobras tinha
divulgado uma redução de R$ 0,22
por litro (11 de agosto), um desconto
de 4% e, portanto, inferior ao atual.

Como de praxe nos recentes
anúncios de redução de preços dos
combustíveis, a Petrobras reitera
que o movimento “acompanha a
evolução dos preços de referência,
que se estabilizaram em patamar
inferior para o diesel”, e “é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos
seus preços com o mercado global,
mas sem o repasse para os preços

internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais
e da taxa de câmbio.”
Essa redução do diesel pega o
mercado de combustíveis de surpresa. Analistas e executivos esperavam novas reduções na gasolina, cujos preços internacionais têm
mostrado quedas mais resilientes e
menos volatilidade. No caso do diesel, a leitura era de que as oscilações

das cotações internacionais do derivado e seu descolamento do preço do barril tornavam reduções nos
preços domésticos “improváveis”.
Desde 19 de julho, a Petrobras
já anunciou quatro reduções na gasolina e três no diesel, além de outros produtos vendidos nas refinarias da estatal, tais como gás de
cozinha (GLP), gasolina e querosene de aviação e asfalto.

BNB Agro

oportunidade

Cartão facilita compra de
máquinas no meio rural

Santander e Caixa Econômica realizam
leilões de imóveis com descontos na PB

O Cartão BNB Agro tem
se apresentado como opção
de crédito ágil para aquisição
de máquinas, equipamentos
e veículos, incluindo peças de
manutenção, entre os produtores rurais. O produto, ofertado
pelo Banco do Nordeste, é um
crédito pré-aprovado que utiliza como fonte de recursos o
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).
Nos oito primeiros meses do
ano, a instituição já desembolsou cerca de R$ 140 milhões para
compras realizadas nessa modalidade de pagamento. Na Paraíba, foram R$ 3 milhões em desembolsos, que se converteram
em novos instrumentos de trabalho na zona rural com vistas
na melhoria de produtividade.
Para o superintendente de
Empréstimos, Transações e Serviços Bancários do BNB, Alison
Ramon, o cartão agiliza o financiamento do produtor rural porque é um limite de crédito disponível. Com isso, o cliente pode
procurar a loja, passar o cartão
na máquina da operadora e já
sair com equipamento.
“Por ter um limite rotativo,
pode ser utilizado a qualquer
momento para aquisição de máquinas e equipamentos e também para custeio pecuário, retornando o limite sempre que

o cliente reembolsa. O crédito é
feito diretamente ao fornecedor,
sem a necessidade de aprovar
um novo financiamento a cada
equipamento adquirido”, explica. Além disso, as taxas aplicadas ao cartão são as mesmas
do FNE utilizadas nos financiamentos com igual destinação do
crédito, respeitando-se as condições contratuais.
Para o gestor, o uso do cartão
favorece a modernização de atividades rurais, tendo em vista
propiciar maior facilidade para
introdução de maquinários agrícolas e equipamentos tecnológicos no processo produtivo do
campo. “Estamos buscando uma
jornada fluida para nosso cliente,
que seja célere e atenda as necessidades de financiamento, além
de trazer inovação para seus processos”, completa Alison Ramon.
Condições
Com o Cartão BNB Agro é
possível financiar a aquisição
isolada de peças de reposição,
manutenção de máquinas ou
veículos, assim como bens necessários ao desenvolvimento
das atividades rurais, a exemplo
de colheitadeira, trator, equipamentos para mecanização,
plantadeiras, semeadeiras, drones e até aeronaves para pulverização agrícola.

“

Por ser
transparente e
de venda ágil, é
cada vez maior
a quantidade
de pessoas que
recorrem aos
leilões
Douglas José Fidalgo

Os bancos Santander Brasil
e Caixa Econômica Federal vão
realizar leilões de imóveis na Paraíba ainda este mês. Os lances
são a partir de R$ 44 mil, para
o santander. Já a Caixa oferece
descontos de até 70%.
A parceria do Santander é
com a Mega Leilões para o evento no próximo dia 26, a partir das
14h, que será conduzido por Fernando Cerello, leiloeiro oficial
no site da empresa. Os imóveis
são casas, apartamentos, terrenos, lotes comerciais e rurais
também nos estados do Amazo-

nas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pará, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa
Catarina, São Paulo e Sergipe.
Os imóveis residenciais que
estiverem ocupados nas capitais terão o Mega Benefício, ou
seja, a desocupação será por conta do leiloeiro ou reembolso de
até R$ 5 mil com ITBI, escritura e
registro. No geral, o pagamento
do valor de arremate poderá ser
à vista (sem desconto) com possibilidade de usar o FGTS (para
imóveis desocupados) como entrada e financiamento do restante do lance em até 420 parcelas
com taxa de 9.49% ao ano + TR.
Entre os destaques no país
está um apartamento, com 52
metros quadrados de área construída, localizado no bairro de
Campo Grande, zona oeste do
Rio de Janeiro, com lance mínimo de R$ 44,3 mil.
Para participar do leilão de
imóveis comerciais e residenciais do Santander é necessário fazer um cadastro no site da
Mega Leilões, ler atentamente o
edital e se habilitar para o respectivo leilão.
Caixa
O leilão da Caixa ocorre no
próximo dia 23, em parceria com
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a Fidalgo Leilões, na modalidade
de licitação aberta. Com descontos de até 70%, os bens imobiliários podem ser consultados por
meio do site www.fidalgoleiloes.
com.br, sendo que há diversas
oportunidades para interessados em adquirir casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, entre outros.
São 220 imóveis espalhados
pelos estados de Alagoas (seis),
Amapá (um), Bahia (três), Ceará (sete), Distrito Federal (um),
Goiás (30), Maranhão (dois),
Mato Grosso (um), Minas Gerais (três), Pará (14), Paraíba (13),
Paraná (24), Pernambuco (24),
Piauí (um), Rio de Janeiro (17),
Rio Grande do Sul (19), Santa Catarina (dois) e São Paulo (42). É
possível encontrar um empreendimento a partir de R$ 19,9 mil.
“Por ser considerado o meio
mais transparente e ágil de venda de bens, é cada vez maior a
quantidade de pessoas que recorrem aos leilões para a compra de imóveis. Cada imóvel
possui as suas condições de pagamento, financiamento, recursos próprios (à vista), FGTS, parcelamento 20% de entrada e o
restante em até 60 parcelas, devendo ser observada na descrição do imóvel”, explica Douglas
José Fidalgo, leiloeiro oficial da
Fidalgo Leilões.

18

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba, TERÇA-FEIRA, 20 de setembro de 2022

Economia

EDIÇÃO: Thais Cirino
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

juros básicos

Copom inicia hoje reunião da Selic
Expectativa é que o Banco Central encerre o ciclo de alta, mantendo a taxa em 13,75% antes de começar a baixá-la
Agência Brasil
Foto: Freepik

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central (BC) inicia hoje a sexta reunião do ano para definir
amanhã o destino da taxa Selic, os juros básicos da economia. O órgão está dividido entre manter a taxa em 13,75% ao
ano ou fazer uma nova elevação, para 14% ao ano.
As expectativas mais recentes das instituições financeiras foram divulgadas na
publicação da nova edição do
boletim Focus. Para 2022, a estimativa para alta do IPCA índice de inflação oficial - foi
reduzida pela 12a semana seguida, de 6,40% para 6%, reflexo das desonerações para baixar combustíveis e energia.
Os analistas de mercado
acreditavam na manutenção
da taxa Selic até o fim do ano.
No entanto, a alta de juros dos
bancos centrais dos Estados
Unidos e da Europa pode forçar uma nova elevação.
Em comunicado após a
última reunião, no início de
agosto, o Copom informou
que os riscos de que a inflação fique acima das expectativas em prazos mais longos fez
que o BC optasse por não encerrar o ciclo de alta da Selic,
na ocasião. O texto, no entanto, informou que o Copom deverá reduzir o ritmo de altas,
elevando a taxa em 0,25 ponto.
De lá para cá, o registro
de duas deflações seguidas,
em julho e em agosto, aumentou as expectativas de que o
BC encerre o ciclo de alta. A
queda dos preços de energia
e dos combustíveis fez a inflação oficial ficar abaixo de
10%, nos 12 meses terminados em agosto.

Mesmo com a reabertura
da economia após o período
mais crítico da pandemia de
Covid-19, o comércio eletrônico continua sendo a principal
escolha dos consumidores. Segundo uma pesquisa feita recentemente pela NZN Intelligence, as compras on-line são
preferidas por 64% dos entrevistados, enquanto 36% preferem adquirir produtos nas
lojas físicas.
O movimento, segundo
a presidente da NZN Intelligence, Tayara Simões, reflete não apenas o maior acesso à internet, mas também
uma mudança no compor-

recessão global

América Latina

Ciência e tecnologia

Banco Mundial
vê piora no
cenário desde
os anos 1970

Empresas irão mapear
dados das startups

Em congresso da Abimaq, ministro
defende reindustrialização do país

André Marinho
Agência Estado

O aperto monetário colocado em marcha pelos principais bancos centrais para
tentar controlar a alta da inflação pode deflagrar um cenário de recessão global em
2023, alertou o Banco Mundial em relatório divulgado
na semana passada. O estudo
adverte para o crescente risco
de crises financeiras em economias emergentes e em desenvolvimento.
Segundo estimativas da
entidade, para controlar a escalada dos preços, os BCs ao
redor do mundo terão que subir juros em uma média de 2
pontos porcentuais. Se acompanhado por estresse nos mercados financeiros, esse ritmo
desaceleraria o crescimento do
PIB do planeta a 0,5% em 2023
e de 0,4% em termos per capita.
Esse resultado cumpriria
os critérios técnicos para definir uma recessão. O documento destaca ainda uma série de
evidências que apontariam
para um quadro recessivo no
horizonte. Segundo a análise,
a economia global registra a
mais acentuada desaceleração
desde os anos 1970.

De acordo com
o levantamento,
87% das pessoas
que compram
on-line disseram
fazer pesquisas
sobre o produto
antes da compra

pela internet

Compra on-line é preferida de 64% dos consumidores
Isabela Bolzani
Agência Estado

Agência Estado
O SoftBank e a plataforma de inovação Distrito fecharam uma parceria para mapear empresas
de tecnologia novatas da
América Latina. A pesquisa coletará informações
sobre histórico, investimentos, estágio, fundadores, funcionários, setores,
entre outros aspectos das
empresas.
A ideia é acessar de forma direta as startups, para
ter dados primários atualizados de maneira constante - e aproximar as empresas de investidores e
companhias que podem
acessá-las como fonte de
soluções.
Segundo as empresas,
as startups que disponibilizarem as informações
sobre seus negócios entrarão ainda no radar dos
SoftBank Latin America
Funds, os maiores investidores na área de tecnologia da região. Com fundos de aproximadamente
US$ 8 bilhões destinados à
América Latina, a empresa
de venture capital teve influência direta na criação
de mais de dois terços dos
unicórnios latinos.

tamento de consumo dos
usuários, que cada vez buscam mais informações sobre
o produto antes da aquisição. De acordo com o levantamento, por exemplo, 87%
das pessoas que compram
on-line disseram que fazem
pesquisas sobre o produto
antes de comprá-lo.
Desse total, a maioria se
informa por meio das opiniões de outros usuários nos
anúncios (56%), por sites especializados (53,4%) ou por
canais de especialistas no
YouTube (42,4%). Ainda segundo a pesquisa, 32% dos
entrevistados afirmaram
que seu consumo on-line
“aumentou bastante” após
a pandemia, enquanto 27%

“A América Latina é
um celeiro de empreendedorismo, com grande
potencial de abrigar empresas e soluções tecnológicas que podem transformar diversos segmentos
de forma profunda”, afirma Eduardo Vieira, líder
de Marketing, Comunicação e Corporate Affairs
do SoftBank na América
Latina. “Conhecer a fundo as startups e seus empreendedores é uma forma de estarmos ainda
mais próximos do ecossistema de inovação na
região, o que nos credencia a atuar de forma mais
eficiente.”
Tendências
Para Gustavo Gierun,
CEO do Distrito, ter informações atualizadas e
completas é importante
para impulsionar o crescimento das empresas:
“Informações mais precisas sobre as startups permitem identificar tendências sobre mercado e novas
tecnologias, aproximar
investidores de boas oportunidades e conectar empresas com soluções de negócios gerando valor para
todo o ecossistema”.

disseram que aumentou um
pouco, 26% que o volume
permaneceu o mesmo e 15%
afirmaram ter reduzido as
compras on-line no período.
“As pessoas estão mais
críticas sobre o que consomem, e elas entenderam que
a compra on-line dispõe de
mais ferramentas para que
elas consumam de forma
mais consciente, fazendo
pesquisa e até se planejando melhor”, afirmou Simões,
ponderando que a evolução
da tecnologia e da segurança on-line também são fatores importantes para o crescimento do comércio digital.
Nesse sentido, os recursos
disponibilizados para o comércio eletrônico também se

Ludmila Souza
Agência Brasil

n
Evento aborda
temas como
o avanço e a
modernização
das indústrias
a partir da
evolução
tecnológica
por meio de
investimentos

O ministro de Ciência,
Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, defendeu, durante
o Congresso Brasileiro da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a reindustrialização como política de Estado.
“Esse é um ponto fundamental e é bastante forte porque
reindustrialização envolve
foco, escolhas de segmentos
onde tenhamos capacidade
de ser competitivos, estratégia de agregação de valores, principalmente com forte ação na variável pesquisa
e desenvolvimento”.
Alvim participou na manhã de ontem do Painel Polí-

mostram significativos. Ainda segundo o levantamento, por exemplo, mais de um
terço dos entrevistados (37%)
estão dispostos a gastar mais
de R$ 300 por mês em compras on-line, enquanto outros 19% se dispõem a gastar
de R$ 150 a R$ 300. Em seguida, vieram as opções de gasto mensal de R$ 100 a R$ 150
(13%), de R$ 50 a R$ 100 (14%)
e até R$ 50 (17%).
Apesar do consumo on-line se mostrar uma tendência,
Simões reitera que ainda há
um caminho a ser percorrido
pelas empresas. “Muitas companhias precisaram se adaptar rapidamente para o digital durante a pandemia, mas
muitas ainda não têm o enten-

tica de Inovação e Indústria
4.0 da 7a edição do Congresso Brasileiro da Indústria de
Máquinas e Equipamentos.
Com o tema “As Transformações Necessárias”, o congresso foi organizado pela Associação Brasileira da Indústria
de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).
O evento aborda temas
como o avanço e a modernização das indústrias a partir
da evolução tecnológica por
meio de investimentos em
inovação, transformação digital e tecnologias da indústria 4.0 e quais diretrizes de
políticas públicas em tecnologia e inovação devem ser
criadas.
Desafios
O ministro destacou que
a pasta vivenciou, desde janeiro de 2019, o desafio de
construir uma política nacional de inovação.
“O desafio maior é o Brasil estar na 57a posição no índice global de inovação: o que
faz a diferença quando a gente pensa em uma nova política de reindustrialização, em
uma nova estratégia de país,
e reposicionamento competitivo em nível internacional. Essa política de inovação
foi construída num processo

dimento de que a compra online é uma jornada para o consumidor”, disse.
“Competir pela atenção
do usuário é extremamente
importante e estar em constante planejamento e fortalecendo a relação com o consumidor é essencial para que as
marcas perdurem no mundo
on-line”, completou.
A pesquisa foi elaborada
com questões de múltiplas
escolhas e foi feita entre os
dias 8 e 11 de agosto, totalizando 543 respostas. Desse
total, 68% dos respondentes
se identificaram como sendo
do gênero masculino, mais
da metade (58%) tinha de 18
a 34 anos e a maioria (43%)
estudou até a graduação.

que ouviu a sociedade, mais
que isso, foi construída uma
governança de política pública de apoio à inovação, havia uma competição e não
uma conversão de instrumentos de apoio à inovação
pelas empresas, destacando
que quem faz inovação são
as empresas”.
Alvim destacou ainda
a evolução das startups no
país. “O esforço construído
em parceria com o ecossistema de apoio às startups envolvendo, no âmbito federal, mais de 13 instituições,
mas principalmente os atores públicos e privados que
apoiam as startups brasileiras têm dado uma resposta
muito positiva. O marco legal das startups é um instrumento que também avançou
bastante”.
Em sua fala, o ministro
enfatizou a importância de
dar estabilidade e continuidade às políticas do setor.
“Quando falamos em Ciência, Tecnologia e Inovação, estamos falando de política de
Estado e não política de governo, então é algo que tem
que ser construído com todos os atores do ecossistema
no sentido de dar estabilidade e continuidade para que,
com isso, possamos avançar”.

Diversidade
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para nômades digitais

JP lidera lista de “melhor destino”
João Pessoa lidera a lista de melhor destino para
nômades digitais, segundo
o site “Melhores Destinos”.
Com a chegada da pandemia, várias empresas permitiram que seus funcionários
trabalhassem diretamente de
casa, fazendo o home office de
maneira mais flexível. Atualmente, muitas delas mantêm
esse modelo de trabalho, fazendo com que os colaboradores percebessem que não
precisam, necessariamente,
estar em casa para desempenhar suas funções. Dessa forma, muitos se tornaram “nômades digitais”, viajam pelo
país ou até para fora do Brasil, conhecendo novas culturas e pessoas, enquanto
cumprem o expediente de
trabalho, a distância.
João Pessoa tem atraído esses “nômades” por vários motivos: sol o ano inteiro, belezas
naturais de tirar o fôlego, custo de vida baixo e internet disponível. “A pandemia abriu
a mente das empresas nesse
quesito, os funcionários podem desempenhar funções
sem estar na empresa, ou seja,
podem estar em qualquer lugar. Hoje em dia, nós temos a
tecnologia necessária para fazer isso acontecer e, em João
Pessoa, o avanço das conexões foi muito notável nos últimos anos”, explicou Tarcísio
Júnior, presidente da Socieda-

Foto: Marcos Russo

Com a popularização do “home office”, profissionais encontram na capital paraibana o ambiente ideal para viver
Até 2025

Programa
Antártico
Brasileiro terá
novo navio
Vitor Abdala
Agência Brasil

A capital da Paraíba tem seus trunfos: sol o ano inteiro, belezas naturais, custo de vida baixo e internet disponível

de dos Usuários de Tecnologia
da Paraíba (Sucesu-PB).Com
o crescimento desse estilo de
vida, a procura por um espaço de coworking também aumentou. “A procura cresceu
bastante, principalmente pelos nômades digitais. Em muitos casos, eles acabam buscando um local de trabalho
compartilhado como solução
viável, prática e otimizada,

considerando o custo-benefício”, disse André Santana, sócio-proprietário do ClubJob
Coworking.
Camila Santos Souza trabalha na área de “Web Developer” e é nômade digital
na capital paraibana. “Atualmente, estou trabalhando
para a ServiceNet, localizada em João Pessoa, com horários de trabalho flexíveis e

sem necessidade de estar presencialmente no local. Creio
que isso é muito importante para nós que estamos em
trabalho remoto”, explicou.
“Agora, estou em São Paulo e,
no dia 09/10 estarei em João
Pessoa, onde passarei 15 dias.
Depois, retorno para São Paulo e, em seguida, vou passar
um mês no México”, complementou sobre a sua rotina.

“João Pessoa está preparadíssima para receber
esses profissionais. Temos
empresas focadas em recepcionar pessoas com esse perfil e um baixo custo de vida,
grandes atrativos nesses casos. Temos tecnologias que
atendem todos os tipos de
demandas e até a 5G, recémchegada à cidade”, finalizou
Tarcísio Júnior.

Projeto de assentamentos

Avaliação QUADRIMESTRAL

Entidades e servidores do Incra-PB
discutem construção de moradias

Pós-graduação da UEPB
mantém conceito positivo

Servidores da Divisão de Desenvolvimento e Consolidação
de Projetos de Assentamento
do Incra na Paraíba (Incra-PB)
e representantes das cinco entidades credenciadas pelo Incra
para a construção de moradias
em assentamentos com recursos do Crédito Instalação na modalidade Habitacional estiveram
reunidos, na última sexta-feira
(16), no auditório da autarquia,
em João Pessoa.
O principal objetivo da reunião foi promover o nivelamento e a troca de informações com
os gestores, os servidores que
acompanham a aplicação do crédito e as entidades parceiras do
Incra na construção das moradias.
O encontro também contou
com a presença de duas servidoras da Divisão de Desenvolvimento e Educação nos Assentamentos do Incra Sede, a
engenheira agrônoma Carla de
Araújo Ferreira e a arquiteta e
urbanista Andréa Santos, que
atuam com a concessão e o monitoramento de Crédito Instalação.
“As construções estão sendo feitas com muita qualidade,
compromisso e respeito. Observamos uma parceria muito consolidada entre o Incra, as entidades parceiras e as famílias”, disse
Andréa Santos. “As famílias estão super satisfeitas, tanto as que
já estão nas casas quanto as que
estão na expectativa de verem
suas casas concluídas”.
De terça-feira (13) a quintafeira (15), as servidoras de Brasília visitaram 11 assentamentos
da reforma agrária nas regiões
do Alto Sertão e do Curimataú
paraibanos onde as cinco entidades estão construindo casas

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), órgão ligado ao Ministério da
Educação e responsável pelo
acompanhamento e avaliação da Pós-graduação stricto sensu no país, divulgou
os resultados preliminares
da Avaliação Quadrienal dos
cursos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
Na Universidade funcionam 26 Programas de Pósgraduação, sendo sede de 16 e
participando de outros 10 em
redes e/ou associação com
outras Instituições de Ensino Superior.
Numa escala que vai de
três a sete, a maioria dos Programas da UEPB manteve ou
elevou a nota da avaliação
anterior de 2017.
Mantiveram os conceitos
4 os Programas de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Literatura
e Interculturalidade, Ecologia e Conservação, Ensino de
Ciência e Matemática, Enfermagem, ProfLetras e Odontologia, enquanto os Programas de Pós-Graduação
Profissional em Matemática em rede Nacional (PROFMAT) e em Etnobiologia
e Conservação da Natureza mantiveram a nota cinco.
Elevaram seus conceitos para 4, os Programas de
Pós-Graduação em Ensino
de Ciências e Educação Matemática, Ensino de Física,
ProfFSaúde e Psicologia da
Saúde.
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias elevou seu conceito para

para as famílias de agricultores.
Pudemos conhecer efetivamente a execução do processo de
concessão do crédito a partir da
realidade vivida pelas famílias e
dialogar com os agentes envolvidos de forma a compreender as
potencialidades e as fragilidades do processo”, disse Andréa
Santos.
A partir da situação encontrada no campo e de relatos dos
servidores e de técnicos das entidades, serão construídos parâmetros de avaliação de forma a
propor, se for o caso, novas alternativas para o processo de
concessão do crédito, o fluxo de
implementação da política e o
processo de execução das obras.
Durante os três dias, foram
visitadas obras habitacionais nos
assentamentos Nova Conquista I, no município de Condado;
Jatobá, Emiliano Zapata, Nova
Vida I, Imaculada e Floresta, em
Sousa; Zumbi dos Palmares I,
em Barra de Santa Rosa; Hamilton José, em Remígio; Dom José
Maria Pires I, em Solânea; 25 de
Julho, em Casserengue; e Josué
de Castro, em Pilões.
Moradias dignas
As plantas das casas construídas nos assentamentos variam de acordo com a cultura
de cada área de reforma agrária, mas todas têm sala, cozinha, dois quartos, um banheiro e lavanderia. Os projetos
são pensados para garantir a
acessibilidade de portadores
de necessidades especiais e de
idosos.
As próprias famílias assentadas gerenciam o dinheiro e
acompanham todo o processo
de construção das moradias,

“

Pudemos
conhecer
efetivamente
a execução do
processo de
concessão do
crédito a partir da
realidade vivida
pelas famílias
Andréa Santos

desde a escolha da planta da
edificação.
A construção das casas é feita com mão de obra preferencialmente local e está sendo supervisionada pelos técnicos da
Divisão de Desenvolvimento
e Consolidação de Projetos de
Assentamento do Incra/PB.
Crédito habitacional
O valor liberado para cada
família, na modalidade habitacional do crédito instalação,
é de R$ 34 mil.
O beneficiário terá prazo de
três anos, a contar da data de liberação do crédito, para o pagamento em parcela única, com
juros anuais de 0,5% e desconto de 96% do saldo devedor. Em
caso de inadimplência, será cobrado o valor integral, mais juros e multa.

5 e o Programa Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO) para 6.
O pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa, professor
Francisco Jaime, disse que
o resultado preliminar da
avaliação da Capes foi bastante positivo, pois “tivemos
um aumento na quantidade de cursos que agora com
o conceito 4 podem solicitar
abertura de cursos de doutorado, além de termos nosso
primeiro curso próprio com
conceito 5, e integramos uma
rede com conceito 6, mostrando efetivamente, o crescimento e o início da consolidação de vários Programas”,
afirmou.
Já o coordenador Geral da
Pós-graduação, professor Luciano Justino, destacou que se
levado em conta uma Universidade com pós-graduação
stricto sensu relativamente
recente, o resultado atesta o
processo de consolidação e
evolução da Pós-graduação
da UEPB.
O professor Josemir Moura Maia, coordenador adjunto do Programa em Ciências
Agrárias, ressaltou que o resultado da quadrienal da Capes é uma vitória coletiva,
que não seria possível sem o
empenho da UEPB, da Embrapa Algodão e dos órgãos
financiadores como FAPESQ,
FINEP, CAPES e CNPq, sem
a dedicação e a competência dos pesquisadores dessas
instituições e dos colaboradores parceiros dos grupos de
pesquisa e da enorme dedicação de todo corpo discente
envolvido com o Programa.

A Marinha assinou,
na última semana, contrato para a construção
de um novo navio de
apoio ao Programa Antártico Brasileiro (Proantar). A construção do Navio de Apoio Antártico
(Napant) ficará a cargo
da Polar 1 Construção
Naval. A previsão é de
que ele seja entregue até
setembro de 2025.
O Napant será construído no estaleiro Jurong-Aracruz, que fica
na cidade de Aracruz
(ES). A nova embarcação substituirá o Navio
de Apoio Oceanográfico Ary Rongel, que foi
construído na Noruega,
em 1981, para expedições aos mares do Ártico e da Antártida, e passou a operar no Proantar
em 1994.
O contrato assinado com a Polar 1 prevê a
construção de um navio
capaz de operar no verão
e outono no continente antártico e de navegar em locais de formação de gelo mais recente.
Por isso, o navio deve
ter um casco em formato específico e um cinturão reforçado de aço
especial logo abaixo de
sua linha d’água, segundo informações da Marinha brasileira.
O navio de apoio antártico passa cerca de
seis meses por ano na
Antártida, entre outubro e abril, retornando
ao Brasil ao fim do “verão antártico”.
Entre suas funções
estão levar suprimentos à Estação Antártica
Comandante Ferraz (a
base científica brasileira localizada na Ilha Rei
George), apoiar os pesquisadores e realizar levantamentos oceanográficos no trajeto entre
o Brasil e a ilha.
O Napant terá capacidade de abrigar uma
tripulação de 92 pessoas,
sendo 25 pesquisadores e autonomia para 70
dias. O Proantar foi criado em janeiro de 1982
para promover a pesquisa científica brasileira na
região antártica.

n
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Reeducandos da paraíba

Jovens e adultos irão fazer projetos
Eles terão a oportunidade de produzir trabalhos sobre o desenvolvimento econômico e social, a partir de uma visão local
Reeducandos da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) das
unidades prisionais do Estado da Paraíba terão a oportunidade de elaborar projetos
que visem o desenvolvimento econômico e social a partir de uma observação local.
Isso se dará por meio do desafio lançado no edital das
“Equipes Escolares do Sistema Prisional do Programa
Celso de Inovação Educacional e Desenvolvimento Regional” (Edital N. 063/2022), por
meio da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência
e Tecnologia (SEECT) e Fundação de Apoio à Pesquisa da
Paraíba (Fapesq).
Os reeducandos terão
orientação de mentores para
formarem equipes e refletirem sobre os problemas sociais e econômicos. No início,
serão selecionadas 50 equipes. Ao longo do processo,
os estudantes irão aprofundar aspectos da vida e obra
de Celso Furtado, assim como
da Agenda 2030 da ONU, que
engloba os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
A partir desse conhecimento adquirido, cada equipe deverá elaborar um projeto de desenvolvimento e
apresentar, ao final, para uma
banca de especialistas. Serão selecionados os quatro
melhores projetos, de acordo com os critérios do edital.
Os mentores ou as mentoras
das equipes receberão bolsas
Fapesq ao longo de um ano.
Ou seja, durante o inter-

Foto: Secom /PB
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Equipes
No início, serão
selecionadas 50 equipes.
Ao longo do processo,
os estudantes irão
aprofundar aspectos
da vida e obra de
Celso Furtado

valo pedagógico previsto no
edital, o reeducando atravessa estágios de aprendizado
relacionado a temas como o
bem-estar no convívio social,
a eficiência das instituições,
a educação e cultura, e o desenvolvimento regional. São
temas presentes no pensamento de Celso Furtado. As
etapas serão detalhadas no
Manual Pedagógico “Educação em Prisões de 2022” (disponível no site da SEECT),
que deverá servir de subsídio
para a construção do projeto.
A participação no desafio
do programa Celso Furtado
está restrita às equipes formadas por estudantes matriculados na Educação de
Jovens e Adultos (EJA), dos ciclos I ao VI, das unidades prisionais do Estado da Paraíba.
Os mentores poderão ser docentes, gestores e coordena-

Luiza Iolanda Cortez é coordenadora do programa Celso Furtado, já em andamento, que trabalha uma formação de 452 equipes ao todo

dores pedagógicos da Rede
Estadual, que atuem no âmbito da EJA prisional; ou servidores da Administração Penitenciária, desde que tenham
diploma de ensino superior.
As inscrições podem ser
feitas até o dia 4 de outubro.
Poderá se inscrever mais de
uma equipe de uma mesma
unidade, desde que não tenham participantes comuns
em mais de uma equipe, seja
de estudantes ou de mentores.
Cada equipe deverá ser com-

posta por, no mínimo, quatro
estudantes e, no máximo, seis.
Acesso a informações: linktr.
ee/programacelsofurtado
O programa Celso Furtado tem o objetivo de aproximar os estudantes da Rede
Estadual de Educação da vida
e obra de Celso Furtado, por
meio do Projeto de Intervenção Pedagógico (PIP) criado e
gerenciado pela SEECT para
unidades escolares que ofertam os anos Finais do Ensino
Fundamental (8º e 9º anos), o

Ensino Médio, Educação de
Jovens e Adultos (ciclos IV, V
e VI) e as Unidades Educacionais do Sistema Prisional (Regime Fechado).
De acordo com a coordenadora do programa, Luiza
Iolanda Cortez, por meio do
programa Celso Furtado, já
está em andamento uma formação com 452 equipes, sendo
acompanhadas por 39 pesquisadores, na educação básica
escolar. “Com o edital do sistema prisional, teremos 50

equipes inscritas (trabalharemos com esse número fechado) e cinco pesquisadores que
acompanharão as equipes”,
explica Iolanda Cortez. “Além
disso, estamos com os módulos formativos, voltados para
as equipes bolsistas e abertos
para a comunidade, com o intuito de fomentar um diálogo
mais aprofundando sobre temas de interesse comum, tais
como economia, desenvolvimento regional, direitos humanos, dentre outros”.

saúde mental

até dia 30

Uninassau realiza ações em alusão
ao Setembro Amarelo com debates

MPT abre inscrições para Processo
Seletivo de Estágio nesta terça-feira

Com a chegada da campanha em alusão o Setembro
Amarelo, o Uninassau – Centro Universitário Maurício de
Nassau João Pessoa está realizando ações de conscientização para o público sobre a
importância do cuidado com
a saúde mental e a valorização da vida. Ao longo de todo
o mês, atividades relacionadas
ao tema serão feitas em vários
locais para atender diversos
grupos e trazer debates importantes sobre o assunto. Além
disso, a fachada da instituição
de ensino está iluminada com
a luz amarela para simbolizar
o apoio à causa, enfatizando a
relevância social do tema para
toda a comunidade.

O Ministério Público do
Trabalho na Paraíba (MPT-PB)
inicia, nesta terça-feira, as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio remunerado na
instituição. Serão selecionados
estagiários para atuarem em
João Pessoa e Campina Grande. As inscrições se estenderão até o próximo dia 30 de setembro.
Os interessados devem se
inscrever no site do MPT-PB,
pelo link: https://www.prt13.
mpt.mp.br/informe-se/estagio-nao-obrigatorio, onde também consta o Edital. Antes de
efetuar a inscrição, é importante que o candidato leia o Edital.
O concurso se destina à formação de cadastro de reser-

Na programação do Centro Universitário, serão realizadas as seguintes ações: palestra na Escola Luis Ramalho
para discutir as nuances sobre
o sentido da vida com o público
jovem, no dia 20 de setembro,
às 8h. Na mesma data, acontecerá o V Simpósio Uninassau de Preservação da Vida, às
19h, no auditório da Faculdade, com os palestrantes: Karen
Guedes, Charles Jean Lucena e
Rosa Batista. Além disso, será
dada continuidade à realização
da Escuta Psicológica Voluntária na Clínica-Escola da Uninassau João Pessoa, que tem o
intuito de atender o público a
partir de cinco anos a idosos.
Na cidade de Bayeux, alunos e

professores do Centro Universitário estarão no Existir Espaço Psicológico fazendo atendimentos toda segunda-feira,
quarta-feira e sábado.
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va para atuação na Sede da
Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região, em João
Pessoa e para a Procuradoria
do Trabalho no Município de
Campina Grande (PTM-CG).
Na capital, serão ofertadas
vagas para os cursos de Administração/Gestão Pública, Comunicação Social (Jornalismo),
Direito e Tecnologia da Informação/Informática. Campina
Grande oferecerá vagas apenas
para o curso de Direito.
Para participar do processo seletivo, o estudante interessado deve estar devidamente matriculado em uma das
instituições conveniadas com
o MPT. Além disso, no ato da
contratação, o candidato deve

ter previsão de colação de grau
que o permita participar do
estágio por, pelo menos, seis
meses.
O estágio é de 20 horas semanais, com duração de um
ano, podendo ser prorrogado
por mais um ano. Todos os detalhes do concurso estão disponíveis no edital e devem ser
lidos com atenção.
Prova será virtual
As provas serão aplicadas
de forma virtual. Para isso,
é necessário que o candidato possua computador com
acesso à internet, câmera (webcam), microfone, autofalante
e condição de realizar a prova
sozinho.

40 vagas

IFPB em Mangabeira promove curso de Cuidados de Idosos
O Instituto Federal da Paraíba no Campus Avançado
João Pessoa Mangabeira está
oferecendo 40 vagas no curso
técnico subsequente em Cuidados de Idosos, uma das áreas
consideradas de expansão no
mercado de trabalho. A inscrição está aberta até o dia 30 de
setembro dentro do Processo
Seletivo de Cursos Técnicos
(PSCT) do IFPB.
O curso é direcionado para
quem já concluiu o Ensino Médio ou deve concluir no final
deste ano. A entrada é para o
primeiro semestre de 2023. A

inscrição e o curso são totalmente gratuitos.
O interessado deve se inscrever on-line no Portal do Estudante do IFPB. Metade das
vagas é reservada para quem
estudou o Ensino Fundamental na rede pública. Dentro desta reserva, há cotas para quem
tem renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e
ainda cota para pessoas pretas, pardas ou indígenas. Pessoas com deficiência também
têm direito à reserva de vagas.
A seleção é pela análise das
notas do Ensino Médio em Lín-

gua Portuguesa e Matemática. Pode ser pelo histórico escolar ou por notas do Enem
ou Encceja.
Site de inscrições: https://
estudante.ifpb.edu.br/processoseletivo/processo/1/edicao/269/
O curso é noturno e tem
duração de dois anos. O IFPB
Mangabeira já formou 250 estudantes em 10 turmas, desde 2016.
A coordenadora acadêmica do campus, Dione Marques,
destaca que o curso do IFPB é
pioneiro na área pública com

esta formação de dois anos. Ela
ressalta que com o aumento do
envelhecimento populacional,
o profissional técnico em Cuidados de Idosos é um dos mais
necessários na atualidade.
O IFPB Mangabeira atualmente está funcionando na Escola Aruanda, no bairro dos
Bancários. A localização é na
Rua Gutemberg Morais Paiva,
245, Bancários, na capital paraibana. O horário de atendimento presencial é de 9h às 21h.
Interessados podem esclarecer dúvidas no whatsapp
nos telefones (83) 99119-7136

e 99107-5024 ou por ligações
no número 99126-2215 (entre
14h e 20h).
Apesar de a inscrição ser
on-line, quem tiver qualquer
dificuldade ou falta de acesso
à internet ou computadores,
pode comparecer ao campus
do IFPB Mangabeira para efetuar a inscrição.
O técnico em Cuidados de
Idosos cuida de idosos nos aspectos físico, mental, cultural e
social. Trabalha com idosos independentes ou dependentes,
acamados ou não, em domicílios, clínicas, hospitais geriá-

tricos ou instituições de longa permanência. Acompanha
o idoso em atividades de rotina e auxilia nos cuidados de higiene. Estimula atividades de
lazer e ocupacionais. Contribui para a autonomia do idoso
e para a melhoria de sua qualidade de vida.
A inscrição para o processo seletivo do curso técnico do
IFPB termina em 30 de setembro. Em 11 de outubro, deve ser
publicada a lista preliminar de
candidatos inscritos. Em 22 de
novembro é o resultado preliminar.
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Esportes

A equipe
feminina
do handebol
da Paraíba
conquistou
a medalha
de prata
no último
dia das
competições

jogos da juventude

Paraíba termina disputas em 5 lugar
o

Com um total de 20 medalhas, sendo sete de ouro, estado teve a melhor colocação das regiões Norte e Nordeste
lauraluna@epc.pb.gov.br

A

Paraíba ficou em
5 o lugar no quadro de medalhas
dos Jogos Escolares 2022, que encerraram no
último dia 17 em Maceió, capital alagoana. Ao todo foram 20 medalhas, sendo sete
ouros, quatro pratas e nove
bronzes. A delegação paraibana ficou atrás apenas do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná,
primeiro lugar geral com 76
medalhas sendo 33 ouros, 17
pratas e 26 bronzes. No quadro de medalhas, divulgado pelo Comitê Olímpico do
Brasil (COB), a Paraíba aparece com 17, uma vez que as
relativas ao voleibol, futsal e
handebol não são computadas por não estarem na primeira divisão.
Ouro no voleibol masculino, mais dois na natação
com Daniel Azevedo, além
de mais dois na luta olímpica
com Pedro Henrique. A dupla de vôlei de praia Raissa
/ Maria Clara também subiu
no topo do pódio, assim como
Karen Eduarda, na modalidade de taekwondo. As pratas
ficaram a cargo de Gabriel /
Gustavo, no vôlei de praia, e
na natação com Isabella Garcia e Daniel Azevedo, além
do handebol feminino. As
medalhas de bronze foram
conquistadas pela equipe de
natação no revezamento; futsal masculino; luta olímpica com Raissa Sousa e João
Vitor além de Maria Eduarda Oliveira, no judô; Nathan
Freire, no taekwondo e na natação mais medalhas com Estephany Camilly, Daniel Azevedo e Isabella Garcia.
Os atletas superaram a
marca de 2019, quando aconteceu a última edição do evento, em Blumenau, Santa Catarina. Na ocasião a delegação

paraibana conquistou 11 medalhas, sendo quatro ouros,
uma prata e seis bronzes. A
equipe paraibana levou 159
atletas que competiram no
taekwondo, atletismo, natação, ciclismo, ginástica rítmica, ginástica artística, tênis de
mesa, vôlei de praia, judô, luta
olímpica (wrestling), badminton, futsal, voleibol, handebol
e basquetebol.
Com quatro medalhas,
sendo dois ouros nos 50 e 100
metros costas, uma prata nos
200 medley e um bronze nos
200 metros costas, Daniel Azevedo avaliou positivamente a
participação na competição.
“Infelizmente não consegui
baixar os tempos, mas foi uma
competição interessante, com
resultados bastante satisfatórios para o cronograma de
treinamento da gente”.
João Neto, responsável por
treinar a judoca Maria Eduarda Oliveira, que conquistou o
bronze na competição, destacou o nível dos participantes.
“Fez cinco lutas e perdeu na
semifinal. Nas quartas de final venceu a número um do
ranking nacional e na disputa
do bronze, venceu a número 2
do ranking”. A atleta ocupa a
10ª colocação do ranking nacional na categoria -63 quilos.
O próximo desafio dos
atletas em idade escolar são
os Jogos Escolares Brasileiros, que serão realizados no
Rio de Janeiro entre os dias
31 de outubro e 14 de novembro, quando a Paraíba deverá participar com cerca de
180 atletas.
Ao todo, serão quase seis
mil competidores de 12 a 14
anos divididos em 17 modalidades. “Os atletas estão em ritmo acelerado de preparação.
O principal objetivo é crescer
o quadro de medalhas e brigar
entre os cinco melhores estados”, afirmou Diego Ferreira,
presidente da Federação Paraibana de Desporto Escolar.

COB destaca o sucesso das competições
Após 16 dias de competições e uma experiência
incrível de convivência entre mais de 4.100 jovens de
1.856 escolas dos 27 estados
do país, os Jogos da Juventude foram considerados um
sucesso pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Entre
os diversos pontos positivos, o novo formato, reunindo em uma única edição
os melhores atletas do país
com idade até 17 anos em 16
modalidades.
Após dois anos de um
hiato forçado devido à pandemia da covid-19, o evento voltou repaginado e cheio
de ineditismo. Pela primeira vez na história, as competições foram transmitidas
ao vivo pelo Canal Olímpico do Brasil. O Centro de
Avaliação e Monitoramento, implementado em Blumenau 2019, foi ampliado e
desta vez avaliou mais de 4
mil atletas que passaram pelos Jogos da Juventude 2022
marcou também a estreia

da ginástica artística e taekwondo no programa dos Jogos e apresentou a mascote
Bamba, que deu um show
de carisma e interação com
os jovens atletas.
Outra novidade foi a instalação de uma área médica,
dentro do Centro de Convivências, com serviços semelhantes aos oferecidos pelo
COB em grandes missões
do Time Brasil. Destaque
também para outras ações
inéditas do COB, dentre elas
palestras da área Mulher no
Esporte sobre a importância
da igualdade e da equidade
de gênero.
“Concretizar um evento
de sucesso como esse, após
dois anos sem que pudéssemos realizá-lo, é muito especial para o Comitê Olímpico do Brasil. Temos certeza
de que oferecemos aos atletas um serviço de excelência. Estiveram aqui mais de
4 mil atletas, dos 27 estados,
que disputaram 16 modalidades em 14 instalações es-

portivas. O novo formato
por seleções nas modalidades coletivas oferece a oportunidade do estado ser representado pelos melhores
atletas, elevando o nível técnico da competição”, comentou Kenji Saito, diretor de
Desenvolvimento e Ciências
do Esporte do COB, área responsável pelos Jogos da Juventude.
Entre os destaques esportivos de 2022 estiveram
a mesatenista Victoria Strasburguer (RS), a judoca Bianca Reis (DF) e a ciclista Catherine Ferreira (PR). No
atletismo, Ângelo Miguel
Conceição (ES) ganhou os
100m e os 200m. Entre as
mulheres, Julia Rocha Ribeiro (PR) foi campeã dos 200m
e dos 400m. Os paranaenses Ana Carolina Ghellere e
Cauê Gluck, com nove e sete
medalhas respectivamente,
foram os maiores vencedores da natação. Na ginástica
artística, estreante no programa dos Jogos, brilharam

Foto: Divulgação/COB

Laura Luna

O judô foi uma das modalidades de disputa bastante equilibrada nos Jogos da Juventude

Josiany Calixto (PR), com
cinco ouros, e José Denisson
(RS) que subiu seis vezes ao
pódio. Já na rítmica, Maria
Eduarda (PR) brilhou com a
conquista do ouro no individual, maças, arco e equipes.
Estes foram alguns atletas mapeados no Centro de
Avaliação e Monitoramento, um dos pontos altos do
evento. Implementado pelo
COB em Blumenau 2019, foi
totalmente ampliado na capital sergipana. Mais de 4
mil atletas passaram pelo
local e tiveram seus dados referentes ao perfil físico e motor registrados por
profissionais do Laboratório Olímpico do COB, entre
preparadores físicos, fisioterapeutas, e profissionais
de análise de desempenho.
Paralelamente ao trabalho feito no Centro de Avaliação, 27 observadores técnicos estiveram presentes
nas competições. Profissionais que exercem funções variadas nas confederações brasileiras, como
treinadores, assistentes técnicos, analistas de desempenho, gestores, entre outros, acompanharam de
perto os atletas de destaque que mostraram potencial nos Jogos, assim como
contribuíram na capacitação dos treinadores.
Os Jogos da Juventude
2022 foram uma realização do Comitê Olímpico do
Brasil, com apoio do governo do estado de Sergipe,
por meio da Superintendência Especial de Esporte. As próximas edições dos
Jogos já estão confirmadas
e serão realizadas nas cidades de Ribeirão Preto
(2023), interior de São Paulo, e Blumenau (2024), em
Santa Catarina.
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segunda divisão

Duas equipes continuam sem vencer
Spartax e Serrano são as piores equipes depois de quatro rodadas e caminham para disputar a 3a Divisão
Foto:Reprodução/Instagram

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

Com quatro rodadas disputadas na primeira fase do
Campeonato Paraibano da
2ª Divisão, três das dez equipes que disputam a competição, vivem situações opostas.
Enquanto uma pontua bem
e ocupa a vice-liderança do
grupo, duas ainda não conseguiram vencer e ocupam
as lanternas, em seus respectivos grupos.
No grupo A, a Desportiva Perilima venceu na última
rodada o Confiança por 3 a 1,
na Toca do Papão, em Sapé.
A Águia agora soma cinco
pontos, é o atual vice-líder e
também o único clube invicto no certame. Apesar da derrota, o Bicho Papão se manteve na liderança com seis
pontos. Na rodada 5, o Confiança duela com o Femar, a
partir das 15h, já a Perilima
encara o Guarabira, amanhã
(21), às 10h. As duas partidas
acontecem no Estádio Toca
do Papão, em Sapé.
“Estávamos em busca da
nossa primeira vitória. É um
resultado que nos dá confiança, por ter sido conquistado
com dificuldade contra o líder da chave. O nosso grupo
tem se mostrado equilibrado,
agora temos de reiniciar os
trabalhos já pensando em novamente vencer nesta quarta-feira”, comentou o volante,
Doda, autor de dois gols na

ivo_esportes@yahoo.com.br

Fla-Flu é sempre
emoção pura

S
A Desportiva Perilima conquistou um expressivo resultado ao derrotar o Confiança

vitória contra o Bicho Papão.
Pelo mesmo grupo, o
Spartax é um clube que não
vive um bom momento. A
equipe da capital ainda não
venceu, tem a zaga mais vazada, soma dois pontos, ocupa a lanterna e ainda é detentora da pior campanha na
competição. Em quatro partidas o clube tem o retrospecto de duas derrotas e dois
empates, sendo o último em
2 a 2 com o Guarabira, na rodada do fim de semana pas-

sado. Pelo grupo B, o Serra
Branca goleou o Sabugy por 4
a 0, enquanto a Queimadense
fez 2 a 1 no Serrano, os dois jogos ocorreram na Toca do Papão, em Sapé, no último fim
de semana. Líder e vice-líder
somam nove e seis pontos,
respectivamente. Na classificação da parte de baixo da tabela, o Serrano é quem ocupa
a lanterna.
Assim como o Spartax, o
Serrano ainda busca a sua
primeira vitória. Até aqui,

o Lobo perdeu todas as três
partidas que disputou e ainda não teve o gostinho de balançar as redes dos adversários. Hoje, o clube terá mais
uma oportunidade para somar os primeiros pontos,
quando passar a enfrentar o
Picuisense, às 10h, na Toca do
Papão, em Sapé, na abertura
da rodada 5. A outra partida
do grupo também acontece
na Toca do Papão, às 15h, envolvendo o duelo entre Sabugy e Queimadense.

futebol feminino

Botafogo é convidado para torneio na Espanha
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O Botafogo vai participar
da MIC Footbal 2023, a maior
competição de futebol feminino do mundo, que será disputada na Costa Brava, na Espanha, em abril do próximo
ano. Para tanto, o clube formou uma parceria com o Safor Clúb de Fútebol, da cidade de Gandia, na Espanha.
A parceria foi firmada na semana passada, em solenidade no CT da Maravilha do
Contorno. Entre os inscritos
no torneio, estão o Real Madrid e o Chelsea, além de outros grandes clubes do futebol mundial.
O clube espanhol tem apenas seis anos e tem o principal
objetivo de inserir jovens bra-

Ivo
Marques

sileiros no mercado de futebol
europeu. Até este ano, o clube
só trabalhava com o futebol
masculino, mas a partir de
agora, vai também desenvolver o futebol feminino, e para
tanto, resolveu fazer essa parceria com o Botafogo. A princípio, a parceria será para o intercâmbio de jogadoras, mas
poderá crescer nos próximos
anos para outros fins.
A técnica do Belo, Gleide
Costa, ficou bastante empolgada com a parceria, e viu nela
uma oportunidade de crescimento das jogadoras paraibanas e do departamento feminino de futebol do clube. "Nós
vamos participar da maior
competição de futebol de base
sub-19 do mundo, ao lado das
maiores potências mundiais.
Será uma vitrine para nossas

jogadoras e caso consigamos
negociar alguma atleta, a verba servirá para dinamizar o
futebol feminino no Botafogo”,
disse a treinadora.
Segundo Gleide, a base do
time é fruto de um projeto
que o Botafogo desenvolve
desde 2017, chamado “Belas
Meninas”. A princípio, tinha o
objetivo de incentivar a prática
do futebol feminino e reuniu
atletas de várias cidades do
estado, com atividades apenas aos sábados. Com o tempo, começou a servir para implantar um futebol de base,
capacitando as garotas para
as diversas categorias.
Mas apesar da parceria,
o Botafogo só tem até agora
hospedagem e inscrição para
o Mic Footbal 2023 e precisa arcar com muitas despe-

sas. Para tanto, o clube vai começar agora a fazer diversas
campanhas para arrecadar
recursos.
“Nós já estamos preparando uma série de projetos para
fazer uma ampla campanha.
Precisamos arrecadar bastante para custear nossas despesas. Precisaremos de muito
apoio da iniciativa privada,
pública e da imprensa para tal.
Nós vamos fazer de tudo para
atingir o objetivo, dentro do
prazo que nos foi dado. E vamos para lá disputar o título.
Confio muito no potencial das
nossas garotas e vamos treinar muito neste tempo. Inclusive, boa parte das garotas já
vão participar do time principal do Botafogo no Campeonato Paraibano deste ano”, informou Gleide.

Foto: Reprodução/Instagram

As Belas do Belo
têm um desafio
maior em 2023,
quando irão
participar do
MIC Footbal em
Costa Brava,
na Espanha

em jogos envolvendo os maiores clubes do
futebol paraibano, resolvi passar o final de
semana em casa, em frente da TV. Entre
filmes e séries, assisti o clássico Fla-Flu, pelo
Brasileirão, e me deliciei com um bom futebol, um
jogo emocionante. Só não foi ainda melhor, porque
a arbitragem acabou complicando um pouco. É
incrível como o tempo passa e a tradição desse
clássico continua. Com raríssimas exceções, é
sempre um jogo muito disputado e de resultado
imprevisível, não importa quem esteja em uma fase
melhor, ou até que no dia jogue melhor.
O Fla-Flu reforça aquela máxima do futebol, que
o jogo só termina quando o juiz apita. Até lá, tudo
pode acontecer em fração de segundos. O do último
domingo repetiu o que vem acontecendo com uma
certa frequência, o time que joga melhor e que toma
a iniciativa acaba sendo surpreendido no final.
No primeiro turno deste Brasileirão, o Fluminense
foi melhor e o Flamengo se defendeu como pôde
no final, mas acabou vencendo. Domingo foi ao
contrário, o Fla foi melhor o jogo inteiro e criou várias
chances de gol. A maioria delas pararam nas mãos
do goleiro Fábio, que foi um gigante, mas quem
venceu foi o Fluminense.
Aí veio a primeira surpresa, o atacante do
Fluminense atingiu o goleiro do Flamengo, em um
choque casual, mas o juiz entendeu ao contrário,
e deu pênalti para o Fluminense. Ganso cobrou e
fez um a zero. O rubro-negro aumentou a pressão
no segundo tempo e Ganso outra vez foi decisivo,
cobrando uma falta rápida que deixou o atacante
do Fluminense sem a devida marcação. O resultado
foi outro gol do Flu, colocando gelo na pressão
do adversário, que aumentava a cada minuto. O
Flamengo ainda reagiu, marcou um gol, e depois
foi confusão e nada mais. Ganhou quem marcou
melhor, não há como tirar o mérito do bom time do
Fluminense, mesmo que tenha sido ajudado pela
arbitragem. Aí o problema não foi do Flu e mais uma
vez, o resultado desse clássico emocionante foi uma
surpresa.
É sempre assim, e o bom é a discussão entre
os torcedores. Os do Fluminense gozam dizendo
que o Flu é melhor, está acima do Fla na tabela
do Brasileirão, e nos últimos 11 jogos tem levado
ampla vantagem sobre o time milionário do rival. Já
os flamenguistas dizem que são melhores, porque
estão nas finais da Copa do Brasil e principalmente
da Libertadores. O Fla tem também mais vitórias
do que o Flu na história do clássico: são 135 contra
117 do Tricolor das Laranjeiras. Discussões à parte,
o Fla-Flu é fantástico, emocionante e imprevisível, a
cara do bom futebol brasileiro.
Segundona
O Campeonato Paraibano da Segunda
Divisão segue sendo disputado apenas no
Estádio A Toca do Papão, em Sapé, o que é
lamentável. Por enquanto, um ou outro resultado
surpreendente, mas no geral, os favoritos estão
correspondendo. No Grupo A, o Confiança, que
joga em casa todos os jogos e não tem nada a
ver com isto, está liderando com seis pontos. A
surpresa fica por conta do Perilima, que venceu
o próprio Confiança por 3 a 1 na última rodada,
e já ameaça a liderança do time de Sapé, em
segundo, com cinco pontos. O Spartax, campeão
da terceira divisão, é o lanterna com dois pontos
apenas e foi o time que mais jogou, quatro jogos,
contra três dos demais.
No grupo B, o badalado Serra Branca, o time que
mais investiu para a competição, lidera com nove
pontos, após golear o Sabugi por 4 a 0. Nesse grupo,
a disputa, sobretudo pela segunda colocação,
está muito acirrada. Queimadense e Sabugi estão
com seis pontos e se enfrentam hoje. Quem vencer
alcançará os mesmos pontos do líder, que folga
nesta rodada.
Parabéns
Fiquei muito feliz com o resultado da Paraíba
nos Jogos da Juventude, em Aracaju. Batemos
o recorde de medalhas em toda a história
do Estado nos jogos. Não é fácil enfrentar as
seleções de outros estados mais poderosos
economicamente falando. Estão de parabéns
os nossos atletas e treinadores, que subiram no
pódio de forma merecida. Parabéns também a
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, por ter
oferecido todas as condições para a delegação
paraibana nos jogos.
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radar da seleção

Brasileiros se destacam na Europa
Rodrygo, do Real Madrid, e Gabriel Jesus, do Arsenal, se credenciam para estarem na lista final do técnico Tite
Agência Estado
O último final de semana foi de protagonismo brasileiro em jogos das
principais ligas da Europa.
Opções versáteis para o ataque da seleção, Rodrygo, do
Real Madrid, e Gabriel Jesus, do Arsenal, mostraram
suas qualidades como finalizadores dentro da área e
aumentaram ainda mais
a expectativa da torcida
de ver um Brasil poderoso ofensivamente na Copa
do Catar.
Em clássico contra o
Atlético de Madrid, Rodrygo foi escalado pelo técnico Carlo Ancelotti como
homem de referência do
ataque merengue, na função de falso 9. Com a responsabilidade de substituir
ninguém menos que Benzema, o jovem brasileiro teve
grande desempenho e marcou um bonito gol, chutando de primeira após tabelar
com Tchouaméni.
Não à toa, recebeu elogios de Ancelotti. "Ele é inteligente, sabe se desmarcar muito bem e tem muita
qualidade. O gol dele foi
fantástico. Pela qualidade que tem, pode jogar em
qualquer posição. Ele não
está acostumado a jogar por
dentro, mas é tão inteligente que aprende rápido", comentou o treinador italiano, com quem Tite tem uma
relação de proximidade.

Rodrygo comemorou o
gol dançando com Vinícius
Júnior, outro selecionável
destaque da partida, que
foi vítima de comentários
racistas em um programa
esportivo da Espanha durante a semana passada. Na
ocasião, o empresário Pedro Bravo chamou de "macaquice" o ato de dançar em
comemorações, como Vini
costuma fazer.
Outros jogadores se solidarizaram e comemoraram
dançando, caso de Gabriel
Jesus, que marcou de cabeça na vitória por 3 a 0 do
Arsenal sobre o Brentford.
Assim, ajudou o time londrino a assumir a liderança
do Campeonato Inglês. Em
bom momento desde que
chegou ao clube, Jesus tem
quatro gols e três assistências na liga nacional.
Enquanto isso, na França, Neymar não chegou a
balançar a rede, mas deu
sequência a seu incrível início de temporada com mais
uma assistência, dessa vez
para um gol solitário de
Messi que garantiu a vitória por 1 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Lyon Em
11 jogos disputados nesta
temporada, o atacante ficou
sem gol ou assistência apenas uma vez. Até aqui, soma
11 bolas na rede e oito passes
para gols de companheiros.
As demais opções de
ataque da última convocação não tiveram tanto

brilho quanto Vini Jr., Rodrygo, Neymar e Jesus. Richarlison teve uma atuação
voluntariosa, como sempre,
pelo Tottenham, mas foi
substituído por Son e viu o
sul-coreano marcar um hat-trick em goleada por 6 a 2
sobre o Leicester.
Raphinha teve poucos
minutos em campo na vitória por 3 a 0 do Barcelona pelo Elche, assim como
Matheus Cunha pelo Atlético de Madrid, no dérbi.
Pedro, por sua vez, foi discreto na derrota do Flamengo para o Fluminense. Firmino, do Liverpool,
e Antony, do Manchester
United, não foram a campo porque seus times tiveram jogos adiados.
Meio e defesa
Quanto às opções do
meio de campo, Lucas Paquetá amargou mais uma
derrota com o West Ham,
18o colocado do Inglês. O
meio-campista ainda não
conseguiu mostrar o mesmo futebol que mostrou durante a temporada passada, com a camisa do Lyon.
Everton Ribeiro teve uma
atuação consistente pelo
Flamengo e Bruno Guimarães voltou a jogar pelo Newcastle após se recuperar
de lesão, em empate por 1 a
1 com o Bournemouth.
No setor defen sivo, Ibañez chamou atenção como líder de recupe-

rações de bola e teve mais
uma apresentação segura,
apesar da derrota da Roma
para a Atalanta. Bremer e
Danilo, da Juventus, foram
derrotados por 1 a 0 pelo
Monza, em mais uma atuação frustrante do time juventino no Campeonato
Italiano.
Apresentação
A comissão técnica da
Seleção Brasileira já está em
Le Havre para o amistoso
contra a Gana. O grupo começou a desembarcar na
noite de domingo (18) na
França, onde o time disputará os últimos dois jogos
antes da convocação final
para a Copa do Mundo do
Qatar.
Além do técnico Tite,
comissão e do coordenador da Seleção Brasileira
Juninho Paulista, dois jogadores se apresentaram. O
primeiro a chegar foi o atacante Richarlison, do Tottenham. Logo na sequência
foi a vez de Renan Lodi, do
Nottingham Forest. Ontem,
os outros 24 atletas convocados se apresentaram. A
partida contra Gana será
sexta-feira (23), às 15h30
(horário de Brasília), no estádio Océane.
Já o jogo contra a Tunísia será quatro dias depois,
no dia 27 de setembro, terça-feira, às 15h30 (horário
de Brasília), no Parque dos
Príncipes, em Paris.
Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Curtas
CBF define, hoje, mandos
de campo na Copa do Brasil
A final da Copa do Brasil 2022 já está definida:
Corinthians e Flamengo vão definir a competição nos
dias 12 e 19 de outubro. Mas quem começa em seus
domínios? E qual equipe decide em casa? Vamos
descobrir esses detalhes a partir das 11h desta terçafeira (20), no evento que será realizado na sede da
CBF, com transmissão ao vivo pelo site da entidade
(www.cbf.com.br). O sorteio de mandos de campo
da final da Copa do Brasil 2022, procedimento
previsto no Artigo 19 do Regulamento Específico
da Competição (REC), terá a participação dos
treinadores e capitães de Corinthians e Flamengo,
com entrevista coletiva logo após a cerimônia das
bolinhas. Depois do sorteio, em momento oportuno,
a Diretoria de Competições da CBF divulgará,
formalmente, os locais e horários das partidas.

Robson pode conquistar
a maior vitória do boxe
Robson Conceição poderá conquistar na
sexta-feira a maior vitória do boxe brasileiro em todos os tempos. O campeão olímpico
na Rio/2016 vai enfrentar o norte-americano
Shakur Stevenson, dono dos cinturões dis
superpenas, versão Organização Mundial e
Conselho Mundial de Boxe.
O desafio de Robson é o maior já enfrentado por um pugilista nacional. Ele vai ter pela
frente um campeão unificado, apontado como
um dos maiores nomes da atualidade da nobre
arte norte-americana, invicto e dentro de sua
cidade natal, Newark, em Nova Jersey.
Esta missão de Robson supera até mesmo
a de Francisco Tomas da Cruz, que, em 1987,
encarou o mexicano Julio Cesar Chavez, em
Nimes, na França, e apesar de aceitar a troca
de golpes com o lendário rival, acabou nocauteado no terceiro assalto.

Prefeito de Madrid promete
punir os torcedores racistas

O atacante Richarlison, do Tottenham, no momento da apresentação com o técnico Tite para os amistosos contra Gana e Tunísia

brasileiro

Grêmio e Sport Recife jogam, hoje, pela Série B

Cardoso Filho
josecardosofilho@gmail.com

A briga pelas quatro vagas à Primeira Divisão do
Campeonato Brasileiro, na
próxima temporada, faltando oito rodadas, está ficando cada vez mais emocionante. Hoje, Grêmio e
Sport jogam em Porto Alegre e caso a equipe treinada por Renato Gaúcho vença a partida praticamente
garante o acesso, pois abrirá oito pontos de diferença
para o Londrina, quinto colocado. A equipe pernambucana está com 43 pontos
e em caso de derrota ficará
numa situação bastante di-

fícil para alcançar a desejada volta à Primeira Divisão.
A outra partida da 31a
rodada marcada para hoje,
no Estádio Brinco de Ouro
da Princesa em Campinas,
é Guarani e Novorizontino. O jogo vai marcar a luta
das duas equipes do interior paulista para se afastar
da zona de rebaixamento.
A equipe campineira ocupa a 16ª posição com 32 pontos, enquanto que o time de
Novo Horizonte está na 13ª
colocação, com 36 pontos.
Para amanhã, está marcada apenas uma partida,
no Mineirão, que pode definir a primeira equipe classificada para a elite do futebol

nacional. O cruzeiro ocupa liderança da competição
com 65 pontos e se vencer o
Vasco da Gama, que tem 48
pontos, não poderá mais ser
alcançado.
A equipe cruz-maltina vem de uma importante vitória, por 4 a 1, sobre o
Náutico e conseguiu se distanciar três pontos do Londrina, que empatou com o
Tombense e conseguiu apenas um ponto. No primeiro turno, o Vasco venceu o
time mineiro, por 1 a 0, no
Maracanã.
O Bahia, outra equipe do
G4 da Segunda Divisão, entra em campo somente no
sábado (24), às 18h15, em

Salvador e pode distanciar,
ainda mais dos outros pretendentes a almejada classificação, pois enfrenta o Operário, penúltimo colocado.
As demais partidas desta rodada, acontecem na
quinta-feira, envolvendo
Vila Nova e CRB; na sexta-feira, Náutico e Sampaio
Correia, jogam às 19h, nos
Aflitos, em Recife e Londrina e Ponte Preta. No sábado jogam Ituano e Brusque.
O clássico catarinense
entre Criciúma e Chapecoense está marcado para
o domingo. A rodada será
encerrada na segunda-feira
(25) com o jogo Tombense e
Novorizontino.

O prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, prometeu trabalhar pela identificação dos
torcedores do Atlético de Madrid que cantaram
ofensas racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, no último domingo.
O pronunciamento foi feito pelo político espanhol
durante um ato municipal realizado nessa segunda-feira, um dia após a vitória por 2 a 1 dos merengues no dérbi madrilenho.
“Não tem cabimento em nenhum lugar, não
apenas em um espetáculo esportivo, mas em
nenhum estado da vida. Acredito que o que deve
ser feito é identificar as pessoas que proferiram as
ofensas, porque acredito que elas não são dignas
e merecedoras de entrar no estádio do Atlético
de Madrid”, afirmou Almeida. Torcedor do time
colchonero, o prefeito se disse envergonhado pelo
episódio. “Esse comportamento é absolutamente
reprovável e condenável. Digo isso da minha dupla
perspectiva como prefeito de Madri, e como todos
sabem, de um torcedor do Atlético. Para mim é embaraçoso que torcedores do Atlético sejam capazes
de proferir esse tipo de insulto racista”, condenou.

Palmeiras tem 91,5% de
chances de ser campeão
O Palmeiras está cada vez mais próximo de
conquistar o seu 11o título do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 1 a 0 no clássico com
o Santos, o time de Abel Ferreira terminou a
27a rodada com 91,5% de chances de se sagrar
campeão. Os dados são do Departamento de
Matemática da UFMG (Universidade Federal
de Minas Gerais).
A equipe palestrina lidera o campeonato
com 57 pontos, nove a mais que o vice-líder
Fluminense - a distância pode diminuir para
oito pontos caso o Internacional vença o Atlético-GO, nesta segunda-feira, em Goiânia. A
possibilidade de título aumentou consideravelmente em relação à última semana, quando
o Palmeiras aparecia com 83% de chances. O
Fluminense aparece logo atrás, com apenas
3,8% de chances, seguido do time colorado
(3,2%) e do Flamengo (0,8%).
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talento sertanejo

Zé Marcolino: 35 anos sem o poeta
Da Redação
O paraibano José Marcolino Alves, mais conhecido
como Zé Marcolino, nasceu
em 28 de junho de 1930, no
Sítio Várzea Paraíba, no Distrito de São Tomé, embrião do
futuro município de Sumé, e
morreu aos 57 anos um dia
depois de um trágico acidente de carro ocorrido na cidade
de Carnaíba, em Pernambuco, a 20 de setembro de 1987.
Ou seja, hoje completam-se 35
anos de sua morte.
Ele foi um poeta e compositor cujas músicas falavam –
e continuam ecoando – do Cariri e da população nordestina
que habita a região do Sertão.
Marcolino valorizava as tradições nordestinas, sendo muito
ligado aos cantadores e às prosas sertanejas. Numa parceria com o “Rei do Baião” Luiz
Gonzaga, foi autor de canções

que se perpetuam no cenário
musical brasileiro, a exemplo
de ‘Cacimba Nova’, ‘Numa
Sala de Reboco’ e ‘Cantiga do
Vem-Vem’, todas de 1964.
Outros sucessos: ‘Fogo
Sem Fuzil’ (1965), ‘Quero Chá’
(1965), ‘Sertão de Aço’ (1962),
‘Serrote Agudo’ (1962), ‘Pássaro Carão’ (1962), ‘Matuto
Aperriado’ (1962), ‘A Dança de
Nicodemos’ (1962), ‘No Piancó’ (1962), ‘Pedido a São João’
(1963), ‘Caboclo Nordestino’
(1963), ‘De Olho no Candeeiro’ (1987), ‘Boca de Caieira’
(1986), ‘Eu e Meu Fole’ (1986),
‘Projeto Asa Branca’ (1983),
‘Bota Severina Pra Moer’ (?) e
‘Obrigado Meu Deus’ (?).
Em uma reportagem publicada no Jornal do Commercio, em junho de 2020, o jornalista José Teles destaca que “o
caboclo Marcolino alimentava o sonho de ver composições que fazia gravadas por

Foto: Reprodução

Compositor paraibano de canções de sucesso, como ‘Numa Sala de Reboco’, foi um dos grandes parceiros de Luiz Gonzaga

José Marcolino valorizava as tradições nordestinas, marca registrada de suas composições

Luiz Gonzaga. Morando no
Sertão da Paraíba, na divisa
com Pernambuco, seu talento
não ia muito além da região,
dificilmente conseguiria che-

gar ao ‘Rei do Baião’, um mito
nordestino, independente da
moda do baião de ter passado no Sudeste, naquele começo da década de 1960. Zé MarFoto: Ubiratan Cirne

Foto: Reprodução

Aforismo

Hildeberto
Barbosa Filho

“Há mesmo, em alguns [mortos],
um ar de ausência, certa
distância inapreensível, ou,
não raro, certa ironia pouco
perceptível pela aura dos vivos
que proseiam acerca de um tudo
em derredor do esquife.”

Mortes na História
1863 — Jacob Grimm, contista alemão
1987 — Zé Marcolino (José Marcolino Alves),
poeta e compositor (PB)
2016 — Marconi Goes de Albuquerque,
jornalista e empresário (PB)

Obituário
Foto: Divulgação

Aline Kelly Martins
18/9/2022 – Aos 36 anos, em
João Pessoa (PB), de câncer
no pulmão. Jornalista formada
pela Universidade Federal da
Paraíba (UFPB), em 2011. Em 2014,
ingressou no curso de Geografia
(bacharelado) na UFPB, concluindo a graduação
em 2018, e na sequência fez licenciatura em
Geografia pela UFPB. Estagiou no Jornal da
Paraíba, trabalhou no jornal Correio da Paraíba
e no portal de notícias ClickPB, e desde 2014 era
correspondente na Paraíba do jornal Folha de São
Paulo. Era casada há pouco mais de três anos com
o também jornalista José Alves, atualmente nos
quadros do jornal A União.

João Martins de Oliveira
15/9/2022 – Aos 72 anos, em
Campina Grande (PB), de um
infarto. Compositor e radialista
pernambucano natural de
Paudalho, trabalhou como técnico
de áudio na Rádio Caturité FM, em
Campina Grande. Ele é o autor dos hinos do Treze
e do Campinense.
Kauan Dantas Soares
15/9/2022 – Aos 17 anos, em Catolé
do Rocha (PB), assassinado. Foi
morto a tiros dentro da casa, por
pessoas não identificadas que
invadiram o local.
Adriano Soares de Araújo Moura
17/9/2022 – Aos 43 anos, em Bayeux
(PB), assassinado. Morreu após ter
sido esfaqueado no pescoço e no
tórax na noite do dia anterior. O
caso segue sendo investigado pela
Polícia Civil.
Luiz Gonzaga Alves da Silva
18/9/2022 – Aos 72 anos, em João
Pessoa (PB), vítima de homicídio. Foi
assassinado a facadas, dentro de
casa, com requintes de crueldade,
no bairro de Paratibe.

Foto: Reprodução

Cláudio Barreto Viana
8/9/2022 – Aos 90 anos, em Novo
Hamburgo (RS). Engenheiro
aeronáutico que inventou as aeronaves
Ximango e Guri, considerado um
dos grandes nomes da indústria
aeronáutica brasileira. Foi fundador
do Grupo Aeromot e da Aeroeletrônica (adquirida pela
empresa Elbit, em 2001, dando origem à AEL Sistemas,
uma das maiores e mais importantes do setor). Ele
se formou no Instituto Tecnológico da Aeronáutica
(ITA), órgão vinculado ao Comando de Aeronáutica
(Comaer), e fez parte da história da aviação brasileira.

No QR Code, assista
a história da canção
‘Numa Sala de Reboco’,
contada por Zé Marcolino

Foto: Reprodução

Irene Papas
14/9/2022 – Aos 96 anos, de
causa não revelada. Atriz grega
reconhecida pela sua participação
em filmes consagrados como ‘Os
Canhões de Navarone’ (1961),
‘Electra’ (1962), ‘Zorba, o Grego’
(1964) e ‘Z – A Orgia do Poder’. Seu último trabalho
para cinema ou televisão foi em 2004. Nascida a 3
de setembro de 1926, era uma das atrizes gregas
mais conhecidas fora do seu país, ao lado de Melina
Mercouri, e participou em mais de 70 filmes durante a
carreira de seis décadas, além do teatro e a música.

Foto: Revista do Esporte

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

José Amoroso Filho
16/9/2022 – Aos 84 anos, em
Campos dos Goytacazes (RJ).
Jogador bicampeão carioca pelo
Botafogo, em 1961 e 1962, O exatacante também atuou por São
Paulo e Milan (Itália). Também foi
bicampeão carioca de aspirantes pelo Botafogo,
em 1958 e 1959, tendo sido o artilheiro do time em
ambas as edições. Foram no total 65 gols em 156
partidas pelo clube carioca. Atuou pelo Fluminense,
onde foi campeão e artilheiro do Campeonato
Carioca de 1964, com 19 gols. Ainda vestiu as
camisas de Remo (PA) e Campo Grande (RJ).

Foto: Divulgação

Foto: PB Agora

Pedro Custódio da Silva
18/9/2022 – Aos 71 anos, em
decorrência da diabetes e
complicações cardíacas. Monsenhor
da Diocese de Patos. Era natural de
Catolé do Rocha (PB), nascido a 16
de outubro de 1950 e foi ordenado
presbítero em 1990. Também era diretor da Rádio
Espinharas de Patos, ao lado dos padres Jair
Tomasela e Fabrício Dias Timóteo.

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Poder Aéreo

colino conseguiu ser gravado
por Luiz Gonzaga. Mais que
isso, fez turnê com ele, e chegou a morar em sua casa, no
Rio de Janeiro”.

Abílio Pinto Gontijo
14/9/2022 – Aos 98 anos, em
Belo Horizonte (MG), de causas
naturais. Fundador e proprietário da
Gontijo. Era mineiro de Carmo do
Parnaíba, região do Alto Paraíba.
Iniciou a trajetória de empresário
do segmento de transportes em 1943, aos 19
anos, quando adquiriu uma jardineira para levar
passageiros de Carmo do Parnaíba para Patos
de Minas. Em 1949, criou a primeira ligação com
Belo Horizonte, com três linhas. A sede da Gontijo
mudou para Belo Horizonte em 1960. Criou uma das
maiores empresas de transporte da América Latina.

Kalani David
17/9/2022 – Aos 24 anos, na Costa
Rica. Surfista havaiano morreu
enquanto surfava. Ele tinha
Síndrome de Wolff-Parkinson White
(doença cardíaca que faz com
que os batimentos do coração do
paciente sejam mais acelerados do que o normal)
e sofreu uma convulsão na água. Também era
conhecido por seu talento nas pistas de skate. Em
2012, ele foi campeão mundial juvenil sub-16 da
International Surfing Association. uma. Ele chegou
a passar por uma cirurgia no coração.

Breves & Curtas
# Abelhas informadas da morte da rainha
“A senhora está morta, mas não vá. Seu mestre será
um bom mestre para você”. Foi com essa frase que o
apicultor real John Chapple, de 79 anos, informou às
milhares de abelhas criadas nos jardins do Palácio de
Buckingham sobre a morte da Rainha Elizabeth 2ª, no
último dia 9. Informar a esses insetos sobre a morte
dos monarcas faz parte de uma tradição seguida por
séculos no Reino Unido. Acredita-se que, se as abelhas
não forem avisadas e passarem pelo momento de luto,
elas deixariam a colmeia, parariam a produção de mel
ou até morreriam.

Publicidades
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A
SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME INTINERÁRIO
CORRESPONDENTE, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO; ADJUDICO o seu objeto a: Andre Izidro Gonçalves - R$ 13.066,20; DANIEL CAETANO DOS SANTOS - R$ 20.740,00;
Josiberto Mouzinho Fernandes - R$ 20.740,00; Orlando Santos da Silva - R$ 20.740,00; Reginaldo
Ferreira de Andrade - R$ 30.500,00; TACIANO DOS SANTOS LOPES - R$ 24.888,00.
Algodão de Jandaíra - PB, 01 de Setembro de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2022, que objetiva: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO
E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E VERSA, CONFORME INTINERÁRIO CORRESPONDENTE,
COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO APROPRIADO; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: Andre Izidro Gonçalves - R$ 13.066,20; DANIEL CAETANO DOS SANTOS - R$
20.740,00; Josiberto Mouzinho Fernandes - R$ 20.740,00; Orlando Santos da Silva - R$ 20.740,00;
Reginaldo Ferreira de Andrade - R$ 30.500,00; TACIANO DOS SANTOS LOPES - R$ 24.888,00.
Algodão de Jandaíra - PB, 05 de Setembro de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA ZONA
RURAL E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E DEMAIS LOCALIDADES E VICE E
VERSA, CONFORME INTINERÁRIO CORRESPONDENTE, COM A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO
APROPRIADO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos
Próprios do Município de Algodão de Jandaira: 02.0000 – EXECUTIVO 02.040–SECRETARIA DE
EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 02040.12.361.2002.2017 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 02040.12.361.2002.2022 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA
FISICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA FONTES:
500 – 553. VIGÊNCIA: até 06/08/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão
de Jandaíra e: CT Nº 00107/2022 - 05.09.22 - Reginaldo Ferreira de Andrade - R$ 30.500,00; CT
Nº 00108/2022 - 05.09.22 - Orlando Santos da Silva - R$ 20.740,00; CT Nº 00109/2022 - 05.09.22
- Josiberto Mouzinho Fernandes - R$ 20.740,00; CT Nº 00110/2022 - 05.09.22 - TACIANO DOS
SANTOS LOPES - R$ 24.888,00; CT Nº 00111/2022 - 05.09.22 - DANIEL CAETANO DOS SANTOS
- R$ 20.740,00; CT Nº 00112/2022 - 05.09.22 - Andre Izidro Gonçalves - R$ 13.066,20.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: Contratação de empresa
(s) para a locação de veículos destinados a limpeza pública; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO 05093839477 - R$ 156.000,00;
PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - R$ 198.000,00.
Areial - PB, 20 de Setembro de 2022
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa (s) para a locação de veículos destinados a limpeza pública.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do
Município de Areial: 02020.04.122.2003.2004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 02070.15.452.1013.2038 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA FONTE: 500. VIGÊNCIA:
até 20/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00085/2022 20.09.22 - LUCIANA GONCALVES DE ARAUJO 05093839477 - R$ 156.000,00; CT Nº 00086/2023
- 20.09.22 - PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - R$ 198.000,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: Contratação de
empresa especializada para o fornecimento de estações de trabalho móveis tablets, para atender
as demandas deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:
INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - R$ 1.363.700,00.
Aroeiras - PB, 16 de Setembro de 2022
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de estações de trabalho
móveis tablets, para atender as demandas deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.080–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02080.12.361.2009.1027 – SUBSTITUIÇÃO E INCORPORAÇÃO EQUIPAMENTOS NAS ESCOL 02080.12.361.2009.2021 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO
FUNDAMENTAL 02080.12.361.2009.2060 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO – QSE
02080.12.361.2009.2069 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FNDE 02080.12.361.2009.2072
– MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 02080.12.361.2009.2074 – MANUT.
DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 30% 02080.12.361.2009.2076 – MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL – COMPL. VAAT FEB 30% 02080.12.365.2009.2023 – DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO BÁSICO INFANTIL 02080.12.365.2009.2078 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUC.
INFANTIL – FUNDEB 30% 02080.12.366.2009.2034 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013
– AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00195/2022 - 19.09.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE CONTINUIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2022
O Pregoeiro Oficial do Município, comunica as empresas participantes do processo em tela e
demais interessados, que realizará sessão de continuidade dos trabalhos do certame licitatório,
será às 08:00 horas do dia 23 de setembro de 2022, no mesmo endereço da primeira reunião.
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço: Rua Flávio Ribeiro,
74 - Centro - Belém - PB. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com.
Belém - PB, 19 de setembro de 2022
LUIS SEBASTIÃO ALVES
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0029/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM MÁQUINAS, MOTOCICLETAS VEÍCULOS LEVES
E PESADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOA VENTURA. ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE SERÁ REALIZADO O PREGÃO: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DO DIA
19/09/2022, ÀS 08H00MIM; ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/10/2022,
ÀS 08H59MIM; ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/10/2022 ÀS 09H00MIM; INÍCIO DA SESSÃO
DE DISPUTA DE PREÇOS: 03/10/2022 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, 16 DE SETEMBRO DE 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COSNTRUÇÃO DO
MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS – PB. LICITANTES HABILITADOS:
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; AILTON BEZERRA CONSTRUCOES EIRELI; ALS
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENOS EIRELI; CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA;
PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO; T A FRANCA SERVICOS. .
LICITANTE INABILITADO: J DE FONTE RANGEL EIRELI. 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 28/09/2022, às 08:30 horas, no mesmo local
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação, Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as
13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com.
Bom Jesus - PB, 19 de Setembro de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS. LICITANTES
HABILITADOS: A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA; ALS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENOS EIRELI; M L S – CONSTRUCAO CIVIL
LTDA – ME; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; N E CONSTRUCOES E SERVICOS
EIRELI; T A FRANCA SERVICOS. . LICITANTES INABILITADOS: ANGULO CONSTRUCOES E
SERVICOS EIRELI; J DE FONTE RANGEL EIRELI. 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 28/09/2022, às 09:30 horas, no mesmo local
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de
Licitação, Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as
13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com.
Bom Jesus - PB, 19 de Setembro de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RETIFICAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE BOM JESUS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº
00001/2022. DOTAÇÃO: CONVÊNIO ESTADUAL DA PARAÍBA 000122/2021 - 12.365.1002.1021
CONSTRUÇÃO DE CRECHE - 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 13/06/2023.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 00065/2022 - 13.06.22 PEDRO GERFERSON FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO - R$ 1.251.147,02.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de veículo para serventia de pacientes, para realização de exames. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2022. DOTAÇÃO: Recursos CONVÊNIO N°. 0025/2021,
FIRMANDO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL – SEDAM:
4.4.90.52.01 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro
de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00090/2022 16.09.22 - COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 65.290,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2022, que objetiva: Aquisição de veículo para
serventia de pacientes, para realização de exames; HOMOLOGO o correspondente procedimento
licitatório em favor de: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 65.290,00.
Borborema - PB, 15 de setembro de 2022
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO
Prefeita

A UNIÃO – João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 20 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00102/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.
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 equipamentos de
inox direcionados ao setor de produção para implantação da Unidade de Recepção e Distribuição
de Produtos do Pescado no Renascer III, Cabedelo/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas
do dia 30 de Setembro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 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 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, 19 de Setembro de 2022
BÁRBARA RODRIGUES SOARES
Pregoeira Substituta
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.076/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº
2.05.076/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com
a pessoa física: CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO, para CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS E PAREDES DE GESSO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº
8.666/93, no valor total de R$ 13.456,00 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS
REAIS), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática:
08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.243.1019.2135/ 08.243.1026.2139.Elemento da Despesa:
3390.36. Fonte de Recursos: 15001000/ 16600000.
Campina Grande, 15 de Setembro de 2022.
VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.130/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.130/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS
E PAREDES DE GESSO EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.076/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93 FUNCIONAL
PROGRAMÁTICA: 08.243.1018.2125/ 08.244.1018.2126/ 08.243.1019.2135/ 08.243.1026.2139.
ELEMENTO DE DESPESA: 3390-36. FONTE DE RECURSOS: 16600000/15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E CARLOS CAVALCANTE MONTEIRO. VALOR GLOBAL: R$
13.456,00 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 15/09/2022.
VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO - VALOR
CONTRATO Nº. 20201-2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS.
CONTRATADO MFA CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ nº 24.575.584/0001-91. FUNDAMENTAÇÃO:
CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, C/C O §1º DO ART.65 DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO ACIMA,
NO VALOR DE R$ 21.313,78 (vinte e um mil, trezentos e treze reais e setenta e oito centavos),
TOTALIZANDO R$ 184.413,58 (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta
e oito centavos)PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 13,07% DO VALOR
INICIAL CONTRATADO, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS,
ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 859764/2017: 14 DE SETEMBRO DE 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO SEGUNDO
TERMO ADITIVO - VALOR
CONTRATO Nº. 20901-2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS.
CONTRATADO B K L CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.372.105/0001-60. FUNDAMENTAÇÃO:
CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, C/C O §1º DO ART.65 DA LEI Nº 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DO VALOR DO CONTRATO
ACIMA, NO VALOR DE R$ 71.850,46 (setenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e
seis centavos), TOTALIZANDO R$ 215.658,36 (duzentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e oito
reais e trinta e seis centavos centavos) PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE
49,96% DO VALOR INICIAL CONTRATADO, QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO PROJETO ELÉTRICO DE COMPLEXO ESPORTIVO E SUBESTAÇÃO AÉREA: 14 DE
SETEMBRO DE 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública
de Serviço objetivando: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços em exames
laboratoriais que não são realizados na rede pública de saúde e para complementação dos exames já
existentes, caso haja necessidade, no intuito de atender a pacientes carentes do Município de Curral
de Cima. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva
propositura até as 09:00 horas do dia 14 de Outubro de 2022, na sala da referida comissão, sediada
na Rua Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB. Neste mesmo local, data e horário será
realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 98624-9065. E-mail: licitacaocurraldecima@hotmail.com.
Curral de Cima - PB, 19 de setembro de 2022
JONAS DE FARIAS SOARES
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.075/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município
nº 029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa
nº 2.05.075/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação
com a pessoa jurídica: ARTVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA – CNPJ: 24.109.167/0001-53
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
COLOCAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO CRISTAL TEMPERADO EM ATENDIMENTO AO SINE
MUNICIPAL, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 3.300,00 (TRÊS
MIL E TREZENTOS REAIS), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional
Programática: 08.122.2001.2141 Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 15001000.
Campina Grande, 15 de Setembro de 2022.
VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.129/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.129/2022/SEMAS/PMCG. PARTES: FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E ARTVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA COLOCAÇÃO DE PORTAS EM VIDRO CRISTAL TEMPERADO EM ATENDIMENTO
AO SINE MUNICIPAL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2022. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 2.05.075/2022/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE DE RECURSOS: 15001000.
SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E FABRICIO MONTEIRO DA SILVA. VALOR GLOBAL: R$
3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 15/09/2022.
VALKER NEVES SALES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública “SINE DIE” do Pregão
Eletrônico nº 00046/2022. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 12:00 as 18:00
horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, na Rodovia
PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.
Conde - PB, 19 de Setembro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RETIFICAÇÃO
Na publicação do Diário Oficial do Estado do dia 10 de Setembro de 2022, pagina 37, Dispensa
de Licitação nº DV00045/2022, ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: até 06/09/2022, LEIA-SE: VIGÊNCIA:
até 11/06/20 VIGÊNCIA: até 06/09/2023. Cuité de Mamanguape - PB, 19 de Setembro de 2022.
HELIO SEVERINO DE SOUZA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da
legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00036/2022, que objetiva: Aquisição parcelada
de medicamentos (itens remanescentes do PE00028/2022) destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica, SAMU e fisioterapia deste município; ADJUDICO o seu objeto a: ALLFAMED COMERCIO
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 2.600,00; EMPRESA CONQUISTA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 194,40; ENDOMED COM E
REPRES DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 46.578,50; W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 8.468,00; WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 121.587,60.
Esperança - PB, 19 de Setembro de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria
Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00036/2022, que objetiva: Aquisição parcelada de medicamentos
(itens remanescentes do PE00028/2022) destinados ao Hospital Municipal, Farmácia Básica, SAMU e
fisioterapia deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 2.600,00; EMPRESA CONQUISTA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 194,40; ENDOMED
COM E REPRES DE MEDICAMENTOS LTDA – EPP - R$ 46.578,50; W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 8.468,00; WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA - R$ 121.587,60.
Esperança - PB, 19 de Setembro de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO
2º (SEGUNDO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00334/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: ANTONIO GOMES EIRELI - CNPJ 27.743.003/0001-71
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 120 (cento e vinte) dias, cuja vigência fica estendida
até o dia 27/12/2022.
Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00004/2021.
Recursos: DIVERSOS
Fundamento legal: Art. 57, § 1º, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 30/08/2022

25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00061/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00061/2022 ,
que objetiva: AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO E RINGER COM LACTATO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ; RATIFICO o correspondente procedimento
e ADJUDICO o seu objeto a: - EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - CNPJ:
32.611.635/0001-11 - Valor: R$ 16.989,30 (dezesseis mil reais, novecentos e oitenta e nove reais
e trinta centavos);
Guarabira - PB, 16 de setembro de 2022
HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 03,
DA TOMADA DE PREÇOS 00007/2021
DO CONTRATO Nº 00415/2021
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA /PB
E DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - Guarabira
- PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus Diogo de Lima,
Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
e do outro lado a empresa , DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇSO EIRELI –empresa
inscrita sob CNPJ de nº 18.547.219/0001-70, neste ato representada pela Senhor ANTONIO DOMICIANO DANTAS, representante legal portador do CPF 788.407.834-15 ,doravante denominado
simplesmente CONTRATADA , que se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal nº 8.666/93,
com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Instrumento contratual tem como objetivo o reequilíbrio Físico-financeiro dos insumos,
onde a análise técnica aponta, que após a verificação foi aplicado o resumo e somatório dos insumos
que apresentaram alta variação de preço, para assim fornecer o real valor a ser pago seguindo
os valores apresentados pela diferença entre os valores do SINAPI NÃO DESONERADO 05/2021
e 07/2022. Atentando-se ainda a alta variação do insumo de Areia e Pedras em Paralelepípedos.
Observa-se, ainda, que os cálculos foram elaborados através da referência de custo do SINAPI,
sendo justificados pelo desequilíbrio causado pela variação extrema dos preços resultantes do
processo de pandemia mundial, COVID 19. Gerando um valor, para o 3° BM de R$ 33.102,32 (Trinta
e três mil, cento e dois reais e trinta e dois centavos)
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da TOMADA DE
PREÇOS 00007/2021 do Contrato nº 00415/2021 proveniente do TOMADA DE PREÇOS 00007/2021
permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente
Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município,
consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no
art. 26 desta Lei.
Guarabira, 19 de Setembro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: CONCORRÊNCIA 02.2020
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto o acréscimo de 9,35% sobre o valor total do
contrato de R$3.555.463,69( Três milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e sessenta
e três reais e sessenta e nove centavos no valor de R$ 304.713,64 ( Trezentos e quatro setecentos
setecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), resultando no valor de 3.860.177,33 de
(Três Milhões oitocentos e sessenta e mil reais cento e setenta e sete reais e trinta e três centavos).
conforme a justificativa técnica em anexo Proveniente da CONCORRÊNCIA 00002/2020, celebrado
entre as partes, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS
DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O COMPLEXO DE SAÚDE
PREFEITO JOÃO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, NO ANTIGO CAIC - GUARABIRA/PB
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA.
CONTRATADA: VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 15.002.982/0001-28 – JOSÉ
ROGÉRIO FERREIRA DO NASCIMENTO
JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução da obra, houve a necessidade da correção do telhado,
fazendo a proteção com uma estrutura e cobertura nova sobre a existente. Em algumas salas teve-se a necessidade de acrescentar pontos de ar condicionado para melhorias do ambiente, como
também foi acrescentado melhorias no paisagismo externo do complexo de saúde, Razão pela qual
sugere um ACRÉSCIMO ao contrato no valor de R$ 304.713,64 (trezentos e quatro mil e setecentos
e treze reais e sessenta e quatro centavos) que corresponde a 9,35%, de modo a formalizar as
alterações em planilha possibilitando a continuidade da execução do objeto previsto em contrato.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 19.09.2022
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e acessórios novos e
genuínos/similar, por percentual de desconto oferecido para vans de propriedade da Prefeitura Municipal
de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00083/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS: Elementos de despesas 3.3.90.39.01 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 10497/2022 – 19.08.2022 CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
- R$ 127.937,50, CT Nº 10498/2022 – 19.08.2022 – LUCIA TARGINO DINIZ - R$ 127.218,75 e CT
Nº 10499/2022 – 19.08.2022 – OFICINA SANTA ANA LTDA – R$ 127.937,50.
MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO E RINGER COM LACTATO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE . FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação
nº DP00061/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 2022 – 3.3.90.30.01 - Material de Consumo – 3.3.90.32.01 – Material para Distribuição
Gratuita. VIGÊNCIA: Dezembro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE GUARABIRA e e EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - CNPJ:
32.611.635/0001-11 - Valor: R$ 16.989,30,00 (dezesseis mil novecentos e oitenta e nove reais e
trinta centavos) – CT 00530 – 19/09/2022
HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00061/2022.
OBJETO: AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO E RINGER COM LACTATO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE .
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: Secretaria de Saúde.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 16.09.2022
HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto
as Unidades Básicas de Saúde, CAPS, CAPS AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de
Guarabira/PB, exercício de 2022 ( Demanda remanescente). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00029/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal
de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2020.2068 – Manter Atividades de Atenção Básica de Saúde
10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão Plena de Saúde – BLMAC 10.302.2022.2075 – Manter
Atividades do Serviço Público de Saúde 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material,
Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00530/2022 - 09.09.22 - PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉD. E FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 68.390,00; CT Nº 00531/2022
- 09.09.22 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 31.292,00; CT Nº 00532/2022 - 09.09.22 - DIST.
DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME - R$ 6.338,10; CT Nº 00533/2022 - 09.09.22 - NNMED
DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 129.332,50; CT Nº 00534/2022 09.09.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 111.090,00; CT Nº 00535/2022 - 09.09.22 - TIDIMAR COMERCIO
DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 20.515,00; CT Nº 00536/2022 - 09.09.22 - W.
ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - R$ 10.360,00; CT Nº 00537/2022 - 09.09.22
- CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 19.257,00; CT Nº 00538/2022 - 09.09.22 - ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 29.490,00; CT Nº 00539/2022 - 09.09.22 - PROMEFARMA
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 28.440,00; CT Nº 00540/2022 - 09.09.22
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - R$ 23.834,00.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para aquisições de cadeiras de rodas e órteses para auxiliar locomoção de pessoas com deficiência permanente ou temporária, para melhor atender as necessidades dos
pacientes da município de Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00030/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente
2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica . 3.3.90.32.01
– Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o
final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira
e: CT Nº 00522/2022 - 09.09.22 - HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA R$ 41.366,14; CT Nº 00523/2022 - 09.09.22 - FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS - R$ 70.220,00;
CT Nº 00524/2022 - 09.09.22 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E
ORTOPEDICOS LTDA - R$ 19.753,90; CT Nº 00525/2022 - 09.09.22 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - R$ 156.480,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IIBIARA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos
interessados, a interposição de recursos administrativo por parte da empresa ABIK ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81, contra o resultado de habilitação da Tomada
de Preços nº 00007/2022, para conhecimento dos interessados, querendo, apresentem impugnação
no prazo legal. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua
Prefeito Antônio Ramalho Diniz, nº 26, Centro – Ibiara - PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.
Ibiara - PB, 19 de Setembro de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 00016/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados a REVOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022, cujo objeto a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBIARA-PB. Demais informações encontram-se a disposição dos
interessados no endereço, na Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Ibiara-PB, no horário das
08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.
Ibiara-PB, 19 de Setembro de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES
Pregoeira Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00026/2022
Na publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 00026/2022, vinculada no Jornal A União, ano
CXXIX, nº 195 de 16 de setembro de 2022, página 26, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE PESSOA
FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, ORIUNDA
DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022. Onde
lê-se: Lagoa Seca – PB, 09 de setembro de 2022; Lê-se: Lagoa Seca – PB, 15 de setembro de
2022. As demais informações permanecem inalteradas.
Lagoa Seca - PB, 19 de setembro de 2022.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00027/2022
Na publicação do Extrato de Inexigibilidade nº 00027/2022, vinculada no ano CXXIX, nº 195 de
16 de setembro de 2022, página 26, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E PINTURA PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, ORIUNDA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 00007/2022. Onde lê-se:
Lagoa Seca – PB, 09 de setembro de 2022; Lê-se: Lagoa Seca – PB, 15 de setembro de 2022. As
demais informações permanecem inalteradas.
Lagoa Seca - PB, 19 de setembro de 2022.
MARIA DALVA LUCENA DE LIMA
Prefeita
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso das atribuições torna público o resultado da
licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00023/2022, que objetiva: Locação de veículos de passeio
com motorista para transporte de doentes da zona rural do município para a sede, e para outros municípios de referência em saúde, bem como para transporte de equipes de saúde do município de Manaíra/PB; Licitantes Vencedores: ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE – CPF Nº 893.542.224-04 – VALOR:
R$ 8.304,00; CICERA DOS SANTOS RUFINO FREIRES - CPF Nº 628.082.904-97 – VALOR: R$
19.080,00; FRANCISCO MOURATO DE ARAUJO - CPF Nº 117.503.574-29 – VALOR: R$ 22.980,00;
GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA - CPF Nº 026.129.584-52 – VALOR: R$ 20.280,00; JACKSON SANTOS PEREIRA - ME – CNPJ Nº 08.956.635/0001-79 – VALOR: R$ 28.560,00; JOAO
PAULO PATRICIO FERRAZ RABELO 01382323425 – MEI – CNPJ Nº 31.464.783/0001-98 – VALOR:
R$ 58.800,00; JOSE CICERO PEREIRA ALVES – CPF Nº 085.281.704-54 – VALOR: 7.920,00; JOSE
ROBERTO ALVES DE SOUSA 68879326449 – MEI – CNPJ Nº 41.430.797/0001-44 – VALOR: R$
57.420,00; JOSE RONILDO DA SILVA MARÇAL – CPF Nº 031.570.984-70 – VALOR: R$ 21.300,00;
NATSON SEVERO RODRIGUES – CPF Nº 107.680.984-75 – VALOR: R$ 13.920,00; NIVALDO
BATISTA DA SILVA – CPF Nº 249.681.228-02 – VALOR: R$ 73.920,00; REGINALDO DE SOUSA
ANTAS – CPF Nº 509.198.144-68 – VALOR: R$ 29.970,00; ROMILSON DONELHES DE SOUSA
NOGUEIRA 05038649432 – MEI – CNPJ Nº 35.232.739/0001-03 – VALOR: R$ 62.820,00; SINVAL
PEREIRA DA SILVA – CPF N° 281.198.958-78 – VALOR: R$ 16.350,00.
Manaíra - PB, 16 de setembro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
OBJETO: Locação de veículos de passeio com motorista para transporte de doentes da zona
rural do município para a sede, e para outros municípios de referência em saúde, bem como
para transporte de equipes de saúde do município de Manaíra/PB. O PREGOEIRO OFICIAL,
no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico
nº 00023/2022, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: ALDEMIR
VIEIRA DE ANDRADE – CPF Nº 893.542.224-04 – VALOR: R$ 8.304,00; CICERA DOS SANTOS
RUFINO FREIRES - CPF Nº 628.082.904-97 – VALOR: R$ 19.080,00; FRANCISCO MOURATO
DE ARAUJO - CPF Nº 117.503.574-29 – VALOR: R$ 22.980,00; GILBERTO LUCIANO ALVES
PEREIRA - CPF Nº 026.129.584-52 – VALOR: R$ 20.280,00; JACKSON SANTOS PEREIRA ME – CNPJ Nº 08.956.635/0001-79 – VALOR: R$ 28.560,00; JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ
RABELO 01382323425 – MEI – CNPJ Nº 31.464.783/0001-98 – VALOR: R$ 58.800,00; JOSE
CICERO PEREIRA ALVES – CPF Nº 085.281.704-54 – VALOR: 7.920,00; JOSE ROBERTO
ALVES DE SOUSA 68879326449 – MEI – CNPJ Nº 41.430.797/0001-44 – VALOR: R$ 57.420,00;
JOSE RONILDO DA SILVA MARÇAL – CPF Nº 031.570.984-70 – VALOR: R$ 21.300,00; NATSON
SEVERO RODRIGUES – CPF Nº 107.680.984-75 – VALOR: R$ 13.920,00; NIVALDO BATISTA DA
SILVA – CPF Nº 249.681.228-02 – VALOR: R$ 73.920,00; REGINALDO DE SOUSA ANTAS – CPF
Nº 509.198.144-68 – VALOR: R$ 29.970,00; ROMILSON DONELHES DE SOUSA NOGUEIRA
05038649432 – MEI – CNPJ Nº 35.232.739/0001-03 – VALOR: R$ 62.820,00; SINVAL PEREIRA
DA SILVA – CPF N° 281.198.958-78 – VALOR: R$ 16.350,00.
Manaíra - PB, 16 de setembro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JÚNIOR
PREGOEIRO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2022
O Prefeito do Município de Manaíra/PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00023/2022, que objetiva: Locação de veículos de passeio com motorista para transporte de doentes da zona rural
do município para a sede, e para outros municípios de referência em saúde, bem como para
transporte de equipes de saúde do município de Manaíra/PB; com base nos elementos constantes
do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): ALDEMIR
VIEIRA DE ANDRADE – CPF Nº 893.542.224-04 – VALOR: R$ 8.304,00; CICERA DOS SANTOS
RUFINO FREIRES - CPF Nº 628.082.904-97 – VALOR: R$ 19.080,00; FRANCISCO MOURATO
DE ARAUJO - CPF Nº 117.503.574-29 – VALOR: R$ 22.980,00; GILBERTO LUCIANO ALVES
PEREIRA - CPF Nº 026.129.584-52 – VALOR: R$ 20.280,00; JACKSON SANTOS PEREIRA ME – CNPJ Nº 08.956.635/0001-79 – VALOR: R$ 28.560,00; JOAO PAULO PATRICIO FERRAZ
RABELO 01382323425 – MEI – CNPJ Nº 31.464.783/0001-98 – VALOR: R$ 58.800,00; JOSE
CICERO PEREIRA ALVES – CPF Nº 085.281.704-54 – VALOR: 7.920,00; JOSE ROBERTO
ALVES DE SOUSA 68879326449 – MEI – CNPJ Nº 41.430.797/0001-44 – VALOR: R$ 57.420,00;
JOSE RONILDO DA SILVA MARÇAL – CPF Nº 031.570.984-70 – VALOR: R$ 21.300,00; NATSON
SEVERO RODRIGUES – CPF Nº 107.680.984-75 – VALOR: R$ 13.920,00; NIVALDO BATISTA DA
SILVA – CPF Nº 249.681.228-02 – VALOR: R$ 73.920,00; REGINALDO DE SOUSA ANTAS – CPF
Nº 509.198.144-68 – VALOR: R$ 29.970,00; ROMILSON DONELHES DE SOUSA NOGUEIRA
05038649432 – MEI – CNPJ Nº 35.232.739/0001-03 – VALOR: R$ 62.820,00; SINVAL PEREIRA
DA SILVA – CPF N° 281.198.958-78 – VALOR: R$ 16.350,00.
Manaíra - PB, 19 de setembro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 00011/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00011/2022, que tem
como objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de Creche com capacidade
para 50 (cinquenta) crianças com base no Programa Paraíba Primeira Infância no município de
Manaíra/PB, conforme Convênio Nº 491/2021, o Resultado de Habilitação da referida da Licitação.
Considerações da Comissão: LICITANTES HABILITADOS: F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES, CNPJ Nº 37.325.870/0001-40; EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ Nº 02.750.635/0001-31; ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº
17.560.794/0001-40; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03;
MENDES E FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 26.781.189/0001-90; MORAIS ENGENHARIA, CNPJ Nº 33.418.501/0001-41; DEL ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ Nº 17.415.592/0001-33;
CONSTRUTORA APODI EIRELI, CNPJ Nº 17.620.703/0001-15; JL ENGENHARIA & MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, CNPJ Nº 27.687.221/0001-36; JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI,
CNPJ Nº 40.603.807/0001-33; REJANE MEDEIROS GOMES SANTOS, CNPJ Nº 29.578.882/000159; CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ Nº 09.335.002/-0001-06; TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 29.050.310/0001-00; LICITANTES
INABILITADOS: CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI, CNPJ Nº 23.407.509/0001-59, licitante
não apresentou Atestado Operacional conforme item 8.5.3.1 do edital, não apresentou prestação
de garantia (item 8.4.3; não apresentou declarações referentes aos itens 8.6.3 a 8.6.8; JMS PAJEU
CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 45.791.193/0001-84, licitante não
apresentou Atestado Operacional conforme item 8.5.3.1 do edital; MOTIVA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 31.381.604/0001-59, não apresentou prestação de garantia (item
8.4.3); ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 37.566.790/0001-87, não apresentou
Declaração Independente de proposta (item 8.6.3); LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,
CNPJ Nº 42.540.677/0001-62, não apresentou Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário
(8.4.2.Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis (...) bem como apresentação dos competentes
termos de abertura e encerramento do livro diário); CJ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
Nº 40.331.846/0001-29, licitante não apresentou Atestado Operacional conforme item 8.5.3.1 do
edital. Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos e que
a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que
o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de
licitação situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.
Manaíra/PB, 19 de Setembro de 2022.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR
PRESIDENTE DA CPL/PMM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022
Contrato Nº 10603/2022
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Contratação de empresa especializada para
locação de estruturas com montagem, desmontagem e instalação para atender a demanda do
calendário das festividades tradicionais e culturais do município de Manaíra/PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392 1012 2027 Promoção
de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 99 Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA: 02 (dois) meses.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: J A P SERVICOS E PRODUCAO TEATRAL EIRELI - CNPJ: 11.008.714/0001-62 - VALOR: R$ 33.900,00 (Trinta e três mil e
novecentos reais).
Manaíra/PB, 16 de Setembro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA
o resultado da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00010/2022, que objetiva: Contratação
de empresa especializada para Urbanização de Canteiros no município de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os
quais apontam como proponente vencedor: CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA EIRELI, CNPJ
45.990624/0001-31 - VALOR 102.867,63.
Manaíra - PB, 09 de setembro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, no uso de suas atribuições legais, ADJUDICA o
objeto da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 00010/2022, que objetiva: Contratação de
empresa especializada para Urbanização de Canteiros no município de Manaíra/PB, conforme
Memorial Descritivo; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a empresa: CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA EIRELI, CNPJ 02.750.635/0001-3. VALOR 102.867,63.
Manaíra - PB, 09 de setembro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito
Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Nº 00008/2022
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00008/2022, por menor
preços por item, com objeto, Aquisição de Equipamentos permanentes e veiculo básico 5 lugares,
destinada a Secretaria de Assistência Social do Município de Pedra Branca-PB, com recursos da
programação SIGTV nº 251100420210002 estruturação da rede de serviços do SUAS. Abertura dia
30/09/2022 às 09:00 horas, no endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br,
horário de Brasília. O Edital Completo poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações,
no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelos endereços eletrônico: www.pedrabranca.pb.gov.br,
www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.
Pedra Branca - PB, 19 de setembro de 2022
Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 023/2022.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO
DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 023/2022 que aconteceria no dia 22 de Setembro de
2022 as 09h00min horas ocorrerá no dia 27 de Setembro de 2022 as 09h00min. A alteração se faz
necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos de pessoais.
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av.
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do
link https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201140&menu=off ou na CPL no prédio
sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.
Pedro Régis-PB, 19 de Setembro de 2022.
Polyana Farias da Silva
Pregoeira Oficial

Publicidades

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10011/2022
O Fundo Municipal de Saúde de Pocinhos – PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrita,
TORNA PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL
N.º 10011/2022, tempestivamente interposto pela empresa ALMEIDA SARMENTO & CIA
LTDA. – CNPJ 12.681.342/0001-01, foi analisado e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE,
conforme Ata de Julgamento constante nos autos do Processo. Considerando a necessidade
de adequação e retificação do Edital, reabre-se o prazo, ficando ADIADA a sessão do certame
em pauta para o dia 28 de setembro de 2022, às 09:30 horas. Outras informações pelo e-mail:
licitacaopocinhos@gmail.com.
Pocinhos – PB, 15 de setembro de 2022.
RODRIGO VIEIRA MARTINS
Pregoeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Av. 28 de Janeiro, 20 - Centro - Puxinanã - PB, às 10:00 horas do dia 30 de setembro
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS.
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, 19 de setembro de 2022
GISLEY MORAIS SOUTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 05 de
Outubro de 2022, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: RECUPERAÇÃO DO ASFALTO DO BINÁRIO DAS RUAS: JOAQUIM CAVALCANTE DE MORAIS, IDELFONSO JARDELINO DA COSTA, LUIZ BARBOSA, CÔNEGO RUY VIEIRA, NO MUNICÍPIO DE
REMÍGIO. 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital:
WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br.
Remígio - PB, 19 de Setembro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: REFORMA DA CRECHE E PRÉ ESCOLA PROFESSORA SOCORRO DE
FÁTIMA CAVALCANTE VIANA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JUDAS NO MUNICÍPIO.
LICITANTES HABILITADOS: ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR; CARVACENA
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS
E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES
EIRELI; LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA; PACTO CONSTRUCOES EIRELI;
SENA CONSTRUÇÕES EIRELI. 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 28/09/2022, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão
Permanente de Licitação, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio
- PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33641631. E-mail:
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM.
Remígio - PB, 19 de setembro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS
Presidente da Comissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇOS Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês-PB, torna público que fará realizar através da Comissão
Permanente de Licitação, Chamada Pública de Compra objetivando: Contratação de empresas
especializadas no fornecimento de consultas, para atender a Secretaria de Saúde do Município de
Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo de Referência.
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 11 de outubro de 2022, na sala da referida comissão, sediada
na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês – PB. Neste mesmo local, data e horário
será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias
úteis, no endereço supracitado.
Santa Inês - PB, 19 de setembro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA S. JUNIOR
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas especializadas na realização de exames médicos, para atender a Secretaria de Saúde do Município
de Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo de Referência. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:25 horas do dia 03/10/2022.
Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do dia 03/10/2022. Recursos: previstos no
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº
8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na
Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 de abril,
96, Centro, Santa Inês - PB.
Santa Inês - PB, 19 de setembro de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação
sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa
especializada no fornecimento de móveis escolares, para atender a Secretaria de Educação
do Município de Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no edital
e Termo de Referência. Data e horário do recebimento das propostas: até às 10:25 horas
do dia 03/10/2022. Data e horário do início da disputa: 10:30 horas do dia 03/10/2022.
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº
10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão
ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação,
na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.
Santa Inês - PB, 19 de setembro de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao Pregão Eletrônico nº 00018/2022, que tem como objeto: aquisição de Cesta Básica para doação
às famílias carentes do Município de Santa Luzia - PB, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s)
conforme indicado abaixo: - 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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº
00018/2022, que objetiva: aquisição de Cesta Básica para doação às famílias carentes do Município
de Santa Luzia - PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais
apontam como proponente(s) vencedor(es): - RR MERCADO LTDA - ME, CNPJ: 11.338.538/000127, Item(s): 01. Valor: 342.450,00. Publique-se e cumpra-se.
Santa Luzia - PB, 19 de setembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, PARA ATENDER A
DEMANDA DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR POR MEIO
DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE E O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA
RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria
nº 211/2022, de 29/06/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05;
Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.
R E S O L V E M:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 099/2022, que objetiva:
AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL, PARA ATENDER A DEMANDA DA
EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos
constantes do processo correspondente, a:
- BHDENTAL COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 29.312.896/0001-26
Valor R$: 16.150,00
- TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO-MEDICO LTDA
CNPJ: 11.088.993/0001-11
Valor R$: 800,00
- TM SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI
CNPJ: 21.592.515/0001-06
Valor R$: 23.780,00
Santa Rita - PB, 19 de setembro de 2022.
RAFAEL GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR
PREGOEIRO OFICIAL
Prefeitura Municipal de Saúde de Serra Grande
Pregão Presencial nº 035/2022
Objetivo: Contratação de empresa especializada na realização de treinamentos/palestras e formações para secretaria municipal de Saúde de Serra Grande-PB, conforme especificações no edital.
Data da sessão: 30 de setembro de 2022, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br, https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.php e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.
Serra Grande-PB, 19 de setembro de 2022.
José Andreson Filho
Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMPONENTE SAMU-192 BASE DESCENTRALIZADA, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.
O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 211/2022, de 29/06/2022, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93;
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de
setembro de 2019.
R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 104/2022, que objetiva:
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O COMPONENTE SAMU-192 BASE DESCENTRALIZADA, POR
MEIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, com base
nos elementos constantes do processo correspondente, a:
- FAROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 39.500.536/0001-01
Valor R$: 22.069,00
- K. S. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 33.546.315/0001-98
Valor R$: 232.500,00
- POTIGUAR MEDPRIME SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 44.947.511/0001-90
Valor R$: 7.379,00
- SR PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 10.757.876/0001-30
Valor R$: 85.498,00
Santa Rita - PB, 19 de setembro de 2022.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR
PREGOEIRO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 112/2022
A pregoeira e equipe de apoio, torna público aos interessados a suspensão do Pregão
Eletrônico 112/2022, cujo objeto é O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE LICENÇA
DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE BLOCO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO COM SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE
GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE
MOBILIDADE URBANA, SEMOB – SR, em consequência, informa que será adiado, em razão
da necessidade de revisão e eventuais alterações do Termo de Referência. O acolhimento
e abertura das propostas ocorrerão através do site www.portaldecompraspublicas.com.br,
em data a ser definida e publicada posteriormente, uma vez que ficam prejudicadas as datas
anteriormente designadas.
Santa Rita/PB, 19 de setembro de 2022.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes
Pregoeira/PMSR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 215/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSERIDOS NO (RENAME), PARA ATENDER AS
DEMANDAS DE ROTINA DA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO.
- AGIL MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.590.555/0001-48 - Valor R$: 85.620,00. - CALL MED
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 05.106.015/0001-52
- Valor R$: 7.560,00. - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09 - Valor
R$: 15.780,00. - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-40 - Valor R$:
201.980,00 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 67.729.178/000653 - Valor R$: 330.926,00. - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA - CNPJ: 02.520.829/0001-40 - Valor R$: 189.770,00. - DROGAFONTE LTDA - CNPJ:
08.778.201/0001-26 - Valor R$: 449.128,00. - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 42.092.374/0001-24 - Valor R$: 7.380,00. - MCW PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 94.389.400/0001-84 - Valor R$: 88.200,00. - MED
CENTER COMERCIAL LTDA - CNPJ: 00.874.929/0001-40 - Valor R$: 183.480,00. - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 21.681.325/0001-57 - Valor
R$: 170.544,00. - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.218.561/0001-39 - Valor R$: 157.736,00. - PHARMAPLUS
LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-52 - Valor R$: 227.472,00. - ULTRA MED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 42.946.717/0001-70 - Valor R$: 41.100,00. - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.844.754/0001-38 - Valor R$:
7.200,00. Publique-se e cumpra-se.
Santa Rita - PB, 12 de setembro de 2022.
RAFAEL GOMES MONTEIRO
SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada
na Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - 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:
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de
Setembro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 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 Federal
nº 10024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal
nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado
também pelo e-mail indicado.
São João do Tigre - PB, 20 de Setembro de 2022
ZENON FLORÊNCIO DE LIMA
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2022
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo
menor preço, por lote, para Aquisição de motocicletas 0 (zero) Km, para atender as demandas
de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, às 09h00min,
dia 03 de outubro de 2022, na Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José
de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Leis Federais
nº 10.520/02 e nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06 e legislação pertinente, consideradas
as alterações posteriores das referidas normas. Os interessados poderão retirar o edital e seus
anexos na sala da CPL, das 07h00min às 13h00min, dias úteis, provisoriamente instalada na
Secretaria Municipal de Educação, deste município. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com.
Edital: www.tce.pb.gov.br.
São José de Piranhas - PB, 19 de Setembro de 2022.
HELDER DE LIMA FREITAS
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico nº 077/2022
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS PARA
ATUAR EM ATIVIDADES MUNICIPAIS, LIGADAS, EM ESPECIAL, ÀS PRODUÇÕES DA ZONA
RURAL, COMO ESTRADAS E AÇUDES, CORRESPONDENDO ESTA ÉPOCA INDICADA PELA
ESTIAGEM, PREVENDO O INVERNO QUE OCORRER NO INÍCIO DE CADA ANO, ATENDENDO
AS OBRAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB. Abertura das propostas dia 30 de setembro de 2022,
às 09:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e
Documentos de Licitação, 4.Pregão).
Sousa, 19 de setembro
de 2022.
ALYNE SANTOS DE PAULA
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
COMUNICADO-CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
FASE DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
A CPL convoca os interessados para dar prosseguimento aos trabalhos – FASE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS - referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 0005-2022, que
objetiva: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de uma
Creche Padrão Tipo B Integra Paraíba no município de Umbuzeiro PB, conforme Convênio nº
0210/2022 Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia Estado da ParaíbaPB. Cuja sessão pública será realizada no dia 26 de Setembro de 2022, as 08h00min, no
mesmo local anteriormente divulgado. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis,
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. www.
umbuzeiro.pb.gov.br.
Umbuzeiro - PB, 19 de Setembro 2022.
ALCEU DA COSTA LIMA
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2022
CEL (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº 22-01931-6)
PROCESSO Nº SHM-PRC-2022/01919.
OBJETO: ADEQUAÇÃO DAS CERCAS DOS AERÓDROMOS ESTADUAIS, CAJAZEIRAS/
PB, SOUSA/PB, CATOLÉ DO ROCHA/PB, ITAPORANGA/PB E MONTEIRO/PB. DATA DE
ABERTURA: 06 de outubro de 2022. HORA: 10h00 (Dez horas - horário local). LOCAL:
Av. Min. José Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - Torre João Pessoa/PB - CEP: 58.040-300. FONE: (83) 3133-1258 e (83) 99388-0075. O Edital
deverá ser solicitado, como também outras informações, exclusivamente, pelo e-mail:
celpac_2012@hotmail.com, informando os dados cadastrais da Empresa solicitante (Razão
Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail). OUTRAS OBSERVAÇÕES: As
reuniões da referida licitação serão, preferencialmente, acompanhadas on line através do
canal do Youtube SEIRHMA PB.
João Pessoa, 19 de setembro de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2022
PROCESSO Nº º 19.000.021312.2022
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4,
destinado aos HOSPITAIS DA 3ª MACRORREGIÃO - HRWL, HMSC, HRPSRC, HRDJC, MPF,
HRS, HEM, HRCR, UPA DE PRINCESA ISABEL, UPA DE CAJAZEIRAS, HRC, HINL, HDDJGS e
HDFBC, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 04/10/2022 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: 901942022
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 2ª 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: gelic04@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 22-01670-2
João Pessoa, 19 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

