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MPPB vai 
investigar 
“invasão” das 
calçadas de JP

Um milhão de 
brasileiros caem 
na malha fina do 
Imposto de Renda

Alvo são bares e restau-
rantes que, irregularmente, 
estariam ocupando espaço 
destinado a pedestres.
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Número equivale a 
2,7% das mais de 38 mi-
lhões de declarações en-
viadas à Receita este ano.
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Empresa vende 
remédio de 
cannabis via 
delivery

Motoristas já 
podem aderir 
ao Cadastro 
Positivo

Autorizado pela Anvi-
sa, serviço de entrega em 
domicílio encurta prazo 
de 30 dias para 48 horas.
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Iniciativa começa a va-
ler dia 13 de outubro, pre-
miando condutores que 
não cometeram infrações.
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Número de doadores de órgãos 
cresceu 50%, este ano, no estado

solidariedade

Com 27 doadores efetivos, Paraíba realizou 229 transplantes entre os meses de janeiro e setembro. Página 6

Detran começa a oferecer o serviço hoje, na Paraíba, mas ainda não contempla veículos isentos de tributos e venda direta. Página 8

Emplacamento de carro zero pode ser feito pela internet

Foto: Arquivo A União/Marcus Antonius

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Além dela, outro 
paraibano também 
se destacou no 
CBSURF Maracaípe 
de Surf Adaptado: 
Genilson Lima, 
segundo lugar na 
categoria PS Prone 2. 
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Paraibana Tiana Dantas vai competir 
no Mundial de parasurf, nos EUA

n “O calor asfixia e reclama uma 
frondosa sombra de oiticica que 
murcha entre paralelepípedos, 
muros e paredes da cidade 
agigantada por suas próprias 
pernas e lucros”.

Mariana Moreira
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Jessier está de volta 
com espetáculo inédito

n “É recorrente nos depararmos 
com pessoas que se sentem 
temerosas diante da folha ou da tela 
em branco. O medo de escrever 
está vinculado ao da autoavaliação, 
tanto quanto ao do crivo alheio”.

Léo Barbosa
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EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

652.740

34.659.526

613.367.822

10.403

685.725

6.530.976
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.500.678

455.499.473

12.693.179.915

Entidades 
denunciam 
extermínio  
de jumentos

Protesto contra a 
matança do animal pelo 
Brasil está programado 
para domingo, na capital. 
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Em cartaz no Teatro Paulo Pontes, ‘Sem freio e sem 
vexação’ mostra lado musical do poeta paraibano.
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Não é um dado novo que o desmatamento tem aumentado no Brasil, 
em diversos biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pam-
pa e Pantanal. Porém, é na Amazônia, que ocupa uma área de aproxima-
damente 49% do território nacional, que a interferência humana, de forma 
predatória, tem se manifestado com mais intensidade, sobretudo nos últi-
mos quatro anos, como atesta levantamento do Instituto Nacional de Pes-
quisas Nacionais (Inpe), instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações.  

No início deste mês, o Inpe confirmou o pior agosto dos últimos 12 anos 
em quantidade de queimadas, quando foram registrados mais de 33 mil fo-
cos de incêndios na Amazônia. E o que torna esse cenário ainda mais per-
verso é que há indícios relacionando as queimadas a ações criminosas, deli-
beradas, produzidas com grande investimento econômico. Nesse particular, 
é oportuno registrar o que declarou o gerente de florestas do Greenpeace, 
André de Freitas, ao comentar os dados: “A gente não está falando daquele 
manejo do pequeno agricultor, da sua pequena área, do seu roçado ou mes-
mo do indígena, alguns tipos de manejo que envolvem queimadas contro-
ladas. Nós estamos falando aqui de queimadas de grandes áreas que de-
pendem de muito recurso, de muito investimento econômico para poder 
fazer uma devastação como esta”. 

A comunidade científica brasileira, os ambientalistas e as organizações 
internacionais que lidam com as pautas de meio ambiente têm opinião con-
vergente sobre os fatores que facilitam o aumento de práticas predatórias 
em nosso país: o relaxamento da legislação ambiental, e as constantes re-
duções no orçamento destinado ao segmento. O Inpe, que faz pesquisas 
em distintas frentes, teve uma perda de 32% em seu orçamento, na compa-
ração de 2020 – R$ 135,8 milhões – com 2022 – R$ 92 milhões. A pauta am-
biental tem sido prioritária no Congresso Nacional? A resposta é não, de 
acordo com levantamento feito pelo ‘Farol Verde’, uma plataforma digital 
lançada pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), que tem o fito 
de oferecer informações confiáveis sobre a opinião de candidatos à Câma-
ra e ao Senado acerca das agendas socioambientais. No quesito ‘defesa do 
meio ambiente’, a plataforma monitorou 486 candidatos à reeleição. Entre 
os deputados, apenas 28% tiveram percentual de comprometimento acima 
de 50% nas votações de pautas ambientais. Um número irrisório.  

Crônica

A pauta ambiental
Editorial

Damião Ramos Cavalcanti   
damiao.r.c.@uol.com.br | Colaborador

Decisão, decididos e indecisos
Votar bem é querer ter maior e melhor 

qualidade de vida. Sobretudo, novas espe-
ranças sobre isso que está, a olhos vistos, indo 
embora... E talvez votar para que os bens, que 
o leitor pressente, em sua terra, estendam-se à 
sua casa, à família, aos outros, permaneçam e 
prosperem. Repito, a decisão deve ser baseada 
em assegurar e conseguir, coletivamente, o 
Bem Comum, qualidade de vida, quiçá isso 
com consecução em anos e tempos futuros.

Tal decisão pessoal acarrete benefícios 
coletivos, especialmente às crianças, durante 
seus remotos futuros, e também indistinta-
mente ao povo. Aos milhões que, sem teto, 
passam fome e não têm onde trabalhar, por 
falta de políticas públicas que, quanto a isso, 
tragam outros resultados. A eleição, otimistas 
sejamos, é a oportunidade em que haveremos 
de conquistar bons e novos destinos. Como 
sermos indiferentes a essa esperançosa cir-
cunstância?

Aproximam-se as possibilidades dessa 
opção, acusa o calendário, como se fosse o 
tempo que passa e não volta mais. É claro que 
acontecerão outros processos eleitorais, mais 
adiante, depois de quatro anos, repetem-se, 
mas nunca passarão as mesmas águas do rio 
de agora. Haverá outras candidaturas, outros 
eleitores e sobretudo outras situações, que po-
derão ser melhores ou piores, especialmente 
se o voto for mal dado. Frustrante e cansativo 
é constatar que tantas pessoas, ainda que 
capazes de refletir, percam a capacidade ou a 
oportunidade de bem decidir.

A decisão (em grego proairesis) correspon-
de, segundo os aristotélicos, à escolha. Ou 
seja, o momento conclusivo de se deliberar a 
adesão a uma das alternativas possíveis. Nas 
palavras do filósofo Aristóteles, a escolha 
se define como uma “apetição deliberada 
a coisas que dependem de nós”. Também 
para outros filósofos, a decisão se torna en-
tendida como um ato de discriminação ou 
de discernimento dos possíveis ou de adesão 
a uma das alternativas possíveis ou reali-
záveis. Nesse sentido, não se escolhe uma 
alternativa impossível, simplesmente como 
uma ordenação ou manifestação da mera 
vontade. Heidegger arremata que “a decisão 

é o projeto e a determinação clara que, cada 
vez, abrem possibilidades efetivas”, o que 
significa a “decisão autêntica” de que devem 
uma possibilidade existencialmente feliz e de 
sucesso, ou seja, exitosa.

Decidir bem, a poucos dias da eleição, não 
deve ser uma preocupação, mas sim, já já, uma 
ocupação que garanta dias melhores para o 
leitor eleitor e para nosso povo, especialmente 
aos que faltam condições de sobrevivência. O 
seu voto, sem algum  preconceito, não deve 
fazer parte da crise ética e dos nossos valores, 
o que ameaçaria nossa cultura e o futuro bem
-estar do nosso país. A ignorância quanto ao 
valor do voto não se tipifica como inocência, 
mas como quase crime, pelo mal que ele 
proporciona. Contra eventuais preconceitos 
religiosos ou ideológicos, cito Alain (Émile
-Auguste Chartier), em Considerações sobre a 
Felicidade: “Ninguém tem escolha: todos em 
marcha e todos os caminhos são bons. A arte 
de viver consiste, antes de mais nada, pare-
ce-me, em não brigar consigo mesmo sobre 
a decisão que se tomou ou o ofício que se 
exerce”. Fora disso, fugindo das complicações 
da decisão, vem Ovídio, em Tristes, III, 4, 25: 
“Quem se esconde bem vive bem, e cada um 
deve manter-se no limite da sua fortuna”.

Um redemoinho buliçoso espalha nu-
vens de poeira sob o azul céu sertanejo de 
setembro. De algum recanto de rua restos 
de flores ganham asas e tingem o infinito 
de pequenos objetos incorporando o sonho 
humano de voar. A desidratada paisagem 
se acanha em espinhos e troncos retorcidos 
na constituição da reserva de sobrevi-
vência, emoldurando nossas periferias 
com novelos de fumaça que abundam em 
queimadas e insanidades. 

O calor asfixia e reclama uma frondosa 
sombra de oiticica que murcha entre pa-
ralelepípedos, muros e paredes da cidade 
agigantada por suas próprias pernas e 
lucros, invadindo espaços, soterrando 
riachos e córregos onde outrora serelepes 
meninos se faziam meninos em bancos 
de areia e filetes de águas invernais. Um 
solitário banco improvisa uma praça som-
breada por plantas estrangeiras que afu-
gentam e matam tuas abelhas de arapuás, 
teus maribondos. 

Em tuas calçadas irregulares e geome-
tricamente disformes o movimento de ca-
deiras de balanço no embalo do aracati são 
abafados por motos, carros, barracas de 
ambulantes, oficinas mecânicas, pontos de 
moto táxi. Desbotados, emergem tímidos 
traços das “amarelinhas”, ou “academias”, 
onde meninas de traça e vestido de chita 
sonham vidas em saltos sistematizados e 
olhares de ontens. 

À noite, uma frondosa lua cheia rasga 
o céu na espreita de uma sinhazinha que 
lhe enamore pelas frestas de uma discreta 
janela. Sinhazinhas são somente memórias 
e janelas para as ruas que se escondem 
atrás de pesados muros ou grossas grades 
que traduzem falsa segurança ou imuniza 
da modernidade violenta e pecaminosa. E 
a lua míngua ofuscada pelo clarão artificial 
de tuas lâmpadas e luzes e recolhe-se atrás 
de desgarrados filetes de nuvens que se 
apressam para lugar nenhum. 

Em tuas ruas, becos, avenidas circulam 
apressados corpos que, na peleja cotidia-
na da vida, se curvam e não vislumbram 
horizontes, telhados, imensidões. Não 
enxergam o beiral de um antigo casa-

rão que, carcomido, resiste ao tempo, à 
modernidade e à especulação traduzida 
em cimento, vidro e mesmice. A miopia 
dos nossos tempos nos acostuma a ver o 
belo somente no que pode ser traduzido 
e explicado pela lógica, pelo cálculo, pela 
racionalidade. E os derradeiros sonhos da 
cidade se dissipam nas pás dos tratores 
que demolem e aplainam as rugas, os 
recônditos, os enigmas. 

Do alto de teu morro, um Cristo esguei-
ra-se entre a parafernália tecnológica na 
busca de um horizonte da cidade que lhe 
acolhe como protetor. Das locas e fendas de 
tuas rochas exala fumaça do tráfico. De tuas 
encostas, construções desafiam o equilíbrio 
e as teorias da física e se avolumam espan-
tando onças, lagartixas e matos. 

E a cidade caminha para o futuro, que 
se espelha nas barrentas e poluídas águas 
de teu açude grande que reflete a beleza 
do pôr do sol e inebria turistas e nativos, 
indiferentes ao odor que mata teu oxigênio 
e te usurpa a vida.

Um canto de amor para Cajazeiras

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Entre nuvens e espinhos

“Não enxergam 
o beiral de um 
antigo casarão 
que, carcomido, 
resiste ao tempo, 
à modernidade 
e à especulação 
traduzida em 
cimento, vidro e 
mesmice

Mariana Moreira

“A eleição, 
otimistas 
sejamos, é a 
oportunidade em 
que haveremos 
de conquistar 
bons e novos 
destinos

Damião Ramos Cavalcanti   
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Candidatos 
não, eleitores 

não quer falar 
Com Veneziano 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Candidatura em deClínio: Bruno 
roBerto perde mais dois apoios  

Bolsonaro na paraíBa 

“são Verdadeiras prostitutas” 

Bruno Contra riCardo 

A data ainda será confirmada, mas membros do 
PL afirmam que o presidente Jair Bolsonaro de-
verá visitar a Paraíba nesta reta final de primeiro 
turno, na próxima segunda-feira. A primeira 
agenda está prevista para ocorrer em Campina 
Grande, de onde o presidente se deslocará, para 
João Pessoa. Em ambas as cidades, está progra-
mada participação em comícios e motociatas.    

Sem apresentar provas, Nilvan Ferreira voltou 
a atacar institutos de pesquisa que dão vitória 
a Lula (PT) e não o colocam no segundo turno, 
na Paraíba. O candidato do PL ‘pegou pesado’, 
como se diz na linguagem popular: “Um verda-
deiro caso de prostituição financeira. Sai na fren-
te quem paga mais. São verdadeiras prostitutas 
de campanha eleitoral”. 

Candidato a senador, Bruno Roberto (PL) pro-
tocolou ação no TSE pedindo o indeferimento 
do recurso impetrado por Ricardo Coutinho (PT) 
contra a impugnação de sua candidatura para 
o Senado. No documento, ele cita que o registro 
de candidatura do petista foi indeferido pelo 
TRE-PB. 

O radialista Nilvan Fer-
reira, candidato a go-
vernador do PL, acredita 
que estará no segundo 
turno, na Paraíba, ape-
sar de as pesquisas o 
colocarem em quarto 
lugar. E disse que, che-
gando lá, irá buscar o 
apoio “de Cássio Cunha 
Lima, de Romero Rodri-
gues e do PSC”. Não 
citou Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB), com quem 
tem travado discussões 
acirradas nos debates.  

Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB) não quis 
se comprometer com 
a possibilidade de fa-
zer aliança com Pedro 
Cunha Lima (PSDB) ou 
Nilvan Ferreira (PL), na 
hipótese de chegar ao 
segundo turno. Numa 
rádio, afirmou que bus-
cará o apoio dos elei-
tores que não votaram 
nele no primeiro turno, 
mas não se dirigirá 
a um candidato, em 
particular.   

Após perder o apoio do seu segundo suplente, 
Isaac Venerando, Bruno Roberto sofreu novas 
defecções na sua campanha a senador. A vere-
adora de João Pessoa, Elisa Virgínia (PP), migrou 
para a candidatura do pastor Sérgio Queiroz 
(PRTB), enquanto que o deputado estadual Mo-
acir Rodrigues (PL) deixou o correligionário para 
apoiar Efraim Filho.      

no união Brasil, dono da maior 
fatia de fundo eleitoral, a Crise 
está deflagrada, aqui e alhures 

O União Brasil é o parti-
do mais rico entre todos. É 
a legenda que tem mais 
dinheiro para bancar 
custos de campanha de 
seus candidatos majo-
ritários e proporcio-
nais. Por ter a maior 
bancada da Câ-
mara Federal, re-
cebeu a exorbi-
tante quantia de 
R$ 758 milhões, 
15% do total de 
R$ 4,9 bilhões do 
fundo eleitoral. 
Opulento, o União 
Brasil nos faz pen-
sar que não existe 
no partido problema 
com o repasse do di-
nheiro para seus candidatos. Ledo engano. Há 
dois casos recentíssimos que expuseram a crise 
dentro da legenda. A candidata a presidente da 
República, Soraya Thronicke (foto) cancelou via-
gens e paralisou suas atividades de campanha, 
porque a direção partidária não teria repassado 
valores acordados para financiar compromissos 
firmados. Disse que não aceitará ser feita de “ma-
rionete” e acionou seus advogados. Na Paraíba, a 
candidata a deputada federal Fernanda Albuquer-
que entregou os cargos de presidente do União 
Brasil Mulher e de presidente da legenda no mu-
nicípio do Conde, porque não teria recebido o di-
nheiro para arcar com compromissos de campa-
nha. Até agora, ela recebeu R$ 1,1 milhão. “Isso 
não é nem metade do que a gente precisa”, disse. 
A crise está instalada.   

Geral

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

Desde ontem, os mo-
toristas já estão podendo 
aderir ao Registro Nacio-
nal Positivo de Condutores 
(RNPC). Também conheci-
do como Cadastro Positivo 
de Condutores, ele tem o 
objetivo de premiar a boa 
conduta de motoristas que 
não cometeram infração de 
trânsito nos últimos 12 me-
ses.

O cadastro foi desenvol-
vido pelo Serviço Federal 
de Processamento de Da-
dos (Serpro) para o Minis-
tério da Infraestrutura e 
seu lançamento faz parte 
das ações da Semana Na-
cional de Trânsito, promo-
vida pela pasta.

Ele permite que empre-
sas privadas e órgãos pú-
blicos ofereçam benefícios 
e vantagens aos motoris-
tas. Entre elas, por exem-
plo, estão reduções em ta-
xas de serviços públicos e 
privados, condições dife-
renciadas para locação de 
veículos e contratação de 
seguros, descontos em pe-
dágios e em estacionamen-
to e oferta de cashback.

As vantagens poderão 
ser concedidas a partir de 
13 de outubro, quando o ca-
dastro será ativado.

Como aderir
A participação no cadas-

tro é voluntária, mediante 
autorização do condutor. 
Ela pode ser registrada por 
meio do aplicativo Cartei-

Benefícios
Cadastro Positivo de 
Condutores permite 

que empresas privadas 
e órgãos públicos 

ofereçam benefícios 
e vantagens aos 

motoristas

Serviço começa em 13 de outubro e vai premiar quem não cometer infração

Motoristas podem aderir 
ao “cadastro positivo”

registro nacional

ra Digital de Trânsito (CDT) 
ou no Portal de Serviços 
da Secretaria Nacional de 
Trânsito (Senatran). Ao se 
registrar, o participante dá 
o consentimento para que 
seu cadastro seja visualiza-
do como apto a receber os 
benefícios.

As empresas que quise-
rem atuar com o RNPC de-
vem comunicar o interesse 
à Senatran e apresentar os 
benefícios que serão ofereci-
dos por meio de um formu-
lário on-line. Para dar visi-
bilidade aos parceiros da 
iniciativa, a Secretaria Na-

cional de Trânsito criou o 
selo Parceiro do Bom Con-
dutor, que poderá ser utili-
zado em ações promocio-
nais, portais, redes sociais 
e aplicativos.

O Cadastro Positivo de 
Condutores foi estabeleci-
do pela Lei 14.071/2020, que 
alterou diversos dispositi-
vos do Código de Trânsito 
Brasileiro, como a amplia-
ção do prazo de validade 
das habilitações. A inicia-
tiva foi regulamentada em 
julho deste ano pelo Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran).

O objetivo é premiar a boa conduta de motoristas que não cometeram infração nos últimos 12 meses

Foto: Agência Brasil

A Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (SEECT
-PB), por meio do Projeto Co-
nexão Mundo, promoveu, até 
a quarta-feira (21), o Seminá-
rio Final de Especialização 
em Educação Cooperativa, 
realizado em parceria com a 
Universidade de Mondragon, 
da Espanha. A especializa-
ção para professores da rede 
estadual de ensino teve início 
em 29 de setembro de 2021, 
com aulas remotas, e foi fi-
nalizada com a apresentação 
dos seminários dos professo-
res cursistas, que desenvolve-
ram projetos educacionais a 
serem implantados nas salas 
de aula em que estão lotados.

O evento aconteceu na Es-
cola Cidadã Integral Técnica 
Alice Carneiro, em João Pes-
soa, e contou com a presença 
de 64 professores cursistas, 
além de gestores, gerentes 
regionais e corpo técnico do 
Projeto. As formações foram 
feitas pelos professores da 
Universidade de Mondragon, 
Xabier Arregi e Iker Azkue, 
que vieram da Espanha para 
ministrar as aulas. Durante 
os três dias, os professores 
participaram do seminário 
final de conclusão da espe-
cialização.

Iker Azkue explicou como 
o tema Educação Cooperati-
va foi trabalhado com os pro-

Projeto Conexão Mundo realiza seminário
sobre educação cooperativa

fessores e no que se baseia 
esta especialidade. “Espera-
mos que a Educação Coope-
rativa seja uma ferramenta de 
transformação na Educação. 
O principal desafio para nós 
foi trabalhar essa temática de 
maneira remota, sem conhe-
cer de perto a realidade das 
escolas. Mas, mesmo assim, 
atingimos esse objetivo por 
meio de reuniões e encontros 
on-line. Foi possível diagnos-
ticar os principais desafios no 
aprendizado de Línguas Es-
trangeiras e construir, de ma-
neira cooperativa e comparti-
lhada, um marco pedagógico 
para sanar estas dificuldades, 
por meio dos projetos elabo-

rados pelos professores. Edu-
cação cooperativa se baseia 
na identificação da realidade 
dos alunos para construir res-
postas e soluções”, comentou 
o professor.

Por meio da formação, fo-
ram elaborados projetos que 
serão aplicados nas escolas. 
Ao longo da capacitação, fo-
ram realizadas reuniões e au-
las virtuais durante um ano e 
cinco meses, onde foram iden-
tificadas dificuldades e, a par-
tir daí, os projetos de aprendi-
zagem foram elaborados.

 
Projetos inovadores 

A parceria firmada entre 
o Projeto Conexão Mundo e a 

Universidade de Mondragon 
trata de uma proposta didáti-
ca inovadora que utiliza mé-
todos e estratégias a serem 
aplicadas em sala de aula. A 
Especialização em Educação 
Cooperativa trabalha de for-
ma colaborativa entre os par-
ticipantes, além de criar redes 
e projetos compartilhados que 
repercutem na inovação edu-
cativa, a partir do modelo pe-
dagógico de Mondragon. Os 
professores desenvolveram 
projetos que pretendem pro-
mover o  desenvolvimento 
da formação dos estudantes, 
por meio da colaboração en-
tre formação profissional e 
inovação.
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As formações 
foram feitas 
pelos professores 
da Universidade 
de Mondragon, 
Xabier Arregi 
e Iker Azkue, 
que vieram da 
Espanha para 
ministrar as aulas

O evento aconteceu na Escola Cidadã Integral Técnica Alice Carneiro, em JP

Foto: Secom-PB

Foto: Waldemar Barreto/Agência Senado
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Há uma semana, o ator pa-
raibano José Dumont, de 72 
anos, foi preso em flagrante 
por armazenar vídeos e fo-
tos de pornografia infantil, 
além da acusação de estupro 
de vulnerável. Desde então, o 
artista está mantido preso pela 
Justiça do Rio de Janeiro, onde 
é investigado pelos supostos 
crimes e, recentemente, negou 
o pedido de habeas corpus soli-
citado pela defesa do ator.

A defesa de José Dumont 
solicita que ele tenha a revoga-
ção da prisão preventiva ou a 
concessão da liberdade provi-
sória com pagamento de fian-
ça no valor de R$ 40 mil. Após 
a negativa da Justiça, os advo-
gados recorreram da decisão.

No pedido de habeas cor-
pus, os advogados afirmam 
que o ator se considera “pa-
drinho” do garoto de 12 anos, 
apontado como vítima dos su-
postos abusos sexuais do ator. 
A peça declara ainda que o 
menino acompanhava José 
Dumont de forma usual até a 
portaria de seu prédio, onde 
“ambos se despediam com 
beijo e abraço, tudo à vista de 
todos, e sem qualquer cono-

tação sexual”. Ainda segun-
do a defesa, o artista conhecia 
os pais do menino há mais de 
um ano, motivando a ajuda 
com presentes, roupas e di-
nheiro por nutrir carinho pela 
família. 

No momento da prisão, 
os policiais encontraram cer-
ca de 240 arquivos, entre ima-
gens e vídeos, de pornografia 
infantil armazenados em um 
telefone celular e um compu-
tador. Também foi localizado 
um comprovante de depósito 
bancário para uma suposta ví-
tima de abuso sexual, investi-
gação que motivou a operação 
de busca e apreensão. O artista 
já era investigado pela DCAV 
pelo estupro de um menino de 
12 anos, que teria recebido os 
mil reais do ator após o crime. 

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) anunciou, na 
segunda-feira, a retomada das 
investigações de um inquéri-
to policial que apura uma de-
núncia de crime de estupro 
de vulnerável contra José Du-
mont, em uma delegacia de 
Cabedelo (PB). O MPPB es-
pera que o ator seja ouvido 
nos próximos 30 dias pela po-
lícia da Paraíba, por video-
conferência, já que está pre-
so no Rio.

A deputada estadual e 
candidata ao Senado Fede-
ral, Pollyanna Dutra (PSB), 
teve o pedido de represen-
tação apresentado ao Tri-
bunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB) con-
tra Ricardo Coutinho inde-
ferido ontem. No documen-
to, ela pediu a interrupção 
de uma peça de campanha 
de Ricardo Coutinho (PT). 
A decisão é da juíza auxi-
liar da Propaganda Eleito-
ral do TRE-PB, Francilucy 
Brandão. 

Na decisão, a juíza afir-
ma que não existe neces-
sidade de intervenção da 
Justiça Eleitoral, uma vez 
que não há pedido explícito 
de não voto ou ato abusivo 
que desqualifique a candi-
data ou manche sua honra. 
Além disso, não há divul-
gação de fato sabidamente 
inverídico na peça de cam-
panha.

A juíza ainda ressal-

ta que a liberdade de ex-
pressão é um direito funda-
mental e garantido por lei, 
sendo um dos alicerces da 
democracia. 

“A intervenção da Justi-
ça Eleitoral, portanto, só de-
verá ocorrer quando houver 
extrapolação dos limites da 
liberdade de expressão, nos 
casos em que o conteúdo de 
matéria jornalista veiculada 
contenha ofensa à honra ou 
à imagem de pré-candida-
to, partido ou coligação, ou 
divulgue fatos sabidamen-
te inverídicos, com intuito 
de desqualificar a imagem 
de potencial candidato e in-
duzir o eleitor ao não voto”, 
ressaltou a juíza.

Ainda conforme Fran-
cilucy, o que se eviden-
cia é um mero posicio-
n a m e nt o  p e s s o a l  do 
candidato Ricardo Couti-
nho, relatando fatos de co-
nhecimento público, inclu-
sive noticiado na imprensa. 

Número representa, aproximadamente, 77% dos mais de 78 milhões de condutores habilitados no Brasil

Cerca de 60 milhões já têm a CDT
carteira digital de trânsito

José Dumont tem habeas 
corpus negado pela Justiça

Justiça indefere pedido 
para retirar vídeo do ar

Uma semana após prisão

propaganda política

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

A Coordenadoria de Bem
-Estar Animal, da Secretaria 
do Meio Ambiente de João 
Pessoa (Semam), lançou na 
tarde de ontem o programa 
“Banco de Ração”. Na oca-
sião, a Prefeitura da capital 
paraibana distribuiu duas 
toneladas de ração para pro-
tetores de animais indepen-
dentes como ponto de parti-
da para a iniciativa. Para os 
cuidadores, a expectativa é 
de que o programa tenha, de 
fato, continuidade.

De acordo com Cícero Lu-
cena, prefeito de João Pes-
soa, existem cerca de 16 mil 
animais nas ruas da capi-
tal e essa estatística gerou 
uma movimentação de pes-
soas envolvidas na causa. 
João Pessoa tem mais de 300 
protetores de animais que 
atuam de maneira indepen-
dente, custeando tratamen-
tos e alimentação para esses 
bichos por meio do próprio 
bolso ou de contribuições da 
população através de finan-
ciamento coletivo ou as cha-
madas “vaquinhas” virtuais, 
por exemplo. 

O engajamento dos cui-
dadores demonstrou ao po-
der público que haveria a 
“capacidade de conciliar com 
essas pessoas, que são fun-
damentais no nosso projeto, 
e garantir a ração para que 
elas possam cuidar e nos aju-
dar a cuidar desses animais”, 
explicou Lucena. O progra-
ma faz parte de uma suces-
são de ações relacionadas à 
“Atenção Pet”, que inclui ini-
ciativas como o castramóvel, 

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) informou que 
a Paraíba registra, pelo se-
gundo dia consecutivo, qua-
tro novos casos suspeitos de 
Monkeypox para investi-
gação, chegando ao total de 
132 pessoas que aguardam 
o diagnóstico ou descarte. 
Destes, 69 se concentram em 
João Pessoa, 20 em Cabedelo 
e seis em Campina Grande e 
Cajazeiras. Outras 22 cidades 
possuem casos em investiga-
ção. A Paraíba tem 269 noti-
ficações, sendo 17 confirma-

das, uma provável e, além dos 
suspeitos, 119 descartados.

Entre as faixas etárias, a 
população de 10 a 19 repre-
senta a maioria, com 29 ca-
sos suspeitos. Na sequência 
aparecem as faixas etárias de 
zero a nove anos, com 27 ca-
sos; 20 a 29 e 30 a 39, com 22 
casos suspeitos cada.

João Pessoa concentra a 
maioria dos registros, com 
nove casos confirmados, um 
provável, 66 descartados e 
69 em investigação. Cabede-
lo aparece na sequência com 
dois casos confirmados, dois 
descartados e 20 em investi-
gação. Campina Grande tam-

bém registra um caso confir-
mado.

O estado tem 44 dos 223 
municípios com notificações. 
Também apresentam casos em 
investigação Pitimbu e Sapé 
(com três casos cada); Areia, 
Santa Rita, Lucena, Montei-
ro, Rio Tinto e Serraria (com 
dois casos cada); Alagoinha, 
Alhandra, Assunção, Bayeux, 
Boqueirão, Conde, Cruz do Es-
pírito Santo, Itabaiana, Itatuba, 
Jacaraú, Mamanguape, Nova 
Palmeira, Patos, Pedro Régis e 
Sousa possuem um caso sus-
peito cada.

Até o momento, os ho-
mens são maioria entre os 

casos confirmados e suspei-
tos. Ao todo, o sexo masculi-
no registra 155 notificações, 
sendo 72 casos suspeitos, 67 
descartados, um provável e 
15 confirmados. Entre o sexo 
feminino, são 60 em investi-
gação, 52 descartados e dois 
confirmados, totalizando 114 
casos notificados.

Todas as amostras colhi-
das na Paraíba são enviadas 
pelo Laboratório Central de 
Saúde Pública da Paraíba (La-
cen-PB) para o laboratório 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Rio de Janeiro, o 
que motiva o não diagnóstico 
de forma mais hábil.

Prefeitura lança programa Banco de Ração

PB chega a 132 casos suspeitos em investigação

em João pessoa

‘monkeypox’ 

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

hospitais veterinários a se-
rem construídos, entre ou-
tros projetos.

Essa demanda de ani-
mais e cuidadores incenti-
vou o desenvolvimento da 
parceria. A conversa com a 
população envolvida na cau-
sa foi fundamental para di-
recionar as ações e entender 
as prioridades. “Dialogan-
do com a comunidade, nós 
percebemos que muitos de-
les tiravam do próprio orça-
mento, muitas vezes com-
prometendo a verba familiar, 
e dessa forma, através do 
Fundo Municipal do Meio 
Ambiente, foi destacado um 
valor simbólico para iniciar 
o lançamento”, observou We-
lison Silveira, secretário do 
Meio Ambiente da capital.

Segundo Ítalo Oliveira, 
coordenador do Bem-Estar 
Animal da Semam, o pro-
grama vai funcionar com 

uma contrapartida da PMJP 
para os protetores de ani-
mais cadastrados na secre-
taria que será feita median-
te a entrega de ração animal. 
“[Ontem] a gente fez uma 
doação simbólica e a gente 
pretende, a partir do ano que 

vem, fazer pelo menos men-
salmente ou bimestralmente, 
a entrega de ração para esses 
protetores”, contou. 

Para ter acesso ao progra-
ma, o protetor animal preci-
sa estar cadastrado junto à 
Semam, preenchendo uma 
ficha e recebendo uma visi-
ta técnica da secretaria para 
atestar o trabalho realizado e 
os critérios para se encaixar 
como um cuidador de ani-
mais independente.

Desde 2019, já existe uma 
lei em João Pessoa que insti-
tuiu o Banco de Ração com 
o recebimento de doação 
do setor privado. “Então, a 
gente foi além disso e esta-
mos dando essa contrapar-
tida com recursos do poder 
municipal, que não é nada 
mais do que justo pelo tra-
balho que eles vêm prestan-
do na nossa cidade”, comple-
tou Ítalo.

O programa lançado faz parte de uma sucessão de ações relacionadas à “Atenção Pet”

Foto: Marcos Russo

A carteira digital de trân-
sito (CDT) já é utilizada por 
cerca de 60 milhões de moto-
ristas brasileiros. A informa-
ção foi divulgada ontem pelo 
secretário nacional de Trânsi-
to do Ministério da Infraes-
trutura, Frederico Carneiro, 
em entrevista ao programa 
A Voz do Brasil.

O número representa 
cerca de 77% dos mais de 78 
milhões de condutores ha-

bilitados em todo o país. O 
aplicativo, do Governo Fede-
ral, permite que o motorista 
tenha, em seu celular, cópias 
digitais da carteira nacional 
de habilitação (CNH) e o cer-
tificado de licenciamento e 
registro de veículo (CLRV, o 
documento do veículo).

“É um serviço que traz 
muitas facilidades, muitos 
benefícios. Você pode ter sua 
carteira de habilitação e o do-
cumento do veículo em meio 
digital, além de poder geren-

ciar eventuais infrações que 
tenha cometido. Nós temos 
um sistema de notificação 
eletrônica que permite que 
todas as autuações sejam en-
caminhadas pelo aplicativo, 
possibilitando que o infrator 
possa pagar as multas com 
desconto de 40%”, explicou.

Segundo Carneiro, ao 
permitir a autuação digital, 
o aplicativo também garante 
economia para os órgãos de 
trânsito, que não precisam 
pagar pelo envio, por remes-

sa postal, da autuação.
A CDT sofreu uma refor-

mulação e, segundo o secre-
tário, desde ontem, passou 
a permitir a adesão ao Re-
gistro Nacional Positivo de 
Condutores (RNPC), tam-
bém conhecido como cadas-
tro positivo de condutores.

O cadastro permite que 
empresas privadas e órgãos 
públicos ofereçam benefícios 
e vantagens aos motoristas, 
como reduções em taxas de 
serviços públicos e privados, 

condições diferenciadas para 
locação de veículos e contra-
tação de seguros, descontos 
em pedágios e em estaciona-
mento e oferta de cashback.

“O cadastro positivo vem 
com uma nova proposta de 
educação para o trânsito. Em 
vez de apenas multar e apli-
car penalidades para o con-
dutor infrator, a gente traz 
uma proposta de incenti-
vos, também preocupados 
com a segurança”, disse o se-
cretário.

Agência Brasil
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A Prefeitura 
da capital 
distribuiu 
duas 
toneladas de 
ração para 
protetores de 
animais como 
ponto de 
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Aplicativo permite 

que motorista 
tenha, no celular, a 
CNH e o certificado 
de licenciamento e 
registro do veículo



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de setembro de 2022       5Paraíba EDIÇÃO: Clóvis Roberto
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

MPPB informou que vai apurar denúncia de ocupação, por bares e restaurantes, de espaços destinados aos pedestres

Invasão das calçadas sob investigação
manaíra e bessa

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) vai investigar 
a situação de estabelecimen-
tos comerciais, principalmen-
te, bares e restaurantes, que 
ocupam as calçadas de forma 
irregular, na orla de Manaí-
ra, em João Pessoa, de acordo 
com Notícia de Fato (NF) nº 
001.2022.044016, encaminha-
da pelo Colégio de Procurado-
res que pede providências em 
relação ao assunto. A denún-
cia foi recebida pelo promo-
tor José Farias de Souza Filho 
e possui repercussão nas esfe-
ras civil e criminal. 

Conforme denúncia, os 
estabelecimentos ocupam os 
espaços com mesas e cadei-
ras, o que acaba dificultan-
do o trânsito e a passagem de 
pedestres. O que ocorre é que 
alguns estabelecimentos não 
estão regularizados, assim, 
descumpre o Código de Pos-
tura do Município que proíbe 
a instalação de mesas, cadei-
ras, churrasqueiras em espa-
ços públicos, configurando, 
desse modo, infração à legis-
lação ambiental. 

A situação divide opiniões, 
já que alguns acham que a ocu-
pação das calçadas atrapalha, 
sim, a locomoção dos pedes-
tres, enquanto outros não veem 
problema nenhum com uso 
das calçadas pelos estabeleci-
mentos comerciais. Embora a 
denúncia seja referente ao bair-
ro de Manaíra, isso vem ocor-
rendo em outros como é o caso 
do Bessa. 

É o caso de Luctiânia Aqui-
no, 45, que afirmou que o uso 
das calçadas não tem atrapa-
lhado em nada. “Eles ocupam, 
sim, um trecho pequeno, mas 
sempre deixam uma faixa de 
alguns metros para o pedestre 
passar. Então, para mim, não 
atrapalha, sempre venho ca-
minhar por aqui, por volta das 
17h e não vejo problema”.  La-
rissa Medeiros, 35, tem a mes-
ma opinião “não atrapalha em 
nada, consigo caminhar todos 
os dias normalmente”.  

Além de Manaíra, no Bes-
sa, a situação também vem 
ocorrendo. Haroldo Abá, 42, 
se queixa da situação. Ele men-
cionou o uso dos foodtrucks na 
localidade e ressaltou o quan-
to atrapalha sua rotina. Se-
gundo ele, desde que foram re-
tirados os restaurantes, houve 
um grande aumento dos am-
bulantes e camelôs no Bessa. 
“Eles trazem cadeira para alu-
gar, barraquinha e isso preju-
dica demais, porque a estru-
tura aqui do Bessa não tem 
a mesma dos barzinhos em 
Tambaú, por exemplo”, con-
tou.   

Ele reclamou ainda que “às 
vezes, ocupam o estaciona-
mento com carrinho de food-
truck, com Kombi, com rebo-
que, espetinho. Quase todo 
dia tenho que colocar o carro 
na rua de trás, porque na rua 
principal não é possível esta-
cionar”. 

O que diz a Sedurb
A Secretaria de Desenvol-

vimento Urbano (Sedurb) es-
clareceu, em nota, que alguns 
bares e restaurantes da Praia 
de Manaíra têm autorização 
para colocar mesas e cadeiras 
no lado de fora. Essas autoriza-
ções foram concedidas levan-
do em consideração as normas 
dispostas no Código de Postu-
ra do município. Lembrando 
que as autorizações são condi-
cionadas ao pagamento de taxa 
de uso do solo. 

O jumento, símbolo da 
cultura nordestina imortali-
zado na literatura e música, 
está ameaçado de extinção.  
Para denunciar este crime 
ambiental, a Frente Nacio-
nal de Defesa dos Jumen-
tos na Paraíba vai realizar 
junto com a sociedade civil, 
organizações não-governa-
mentais de proteção animal 
e ambientalistas, a Manifes-
tação Nacional contra o Aba-
te de Jumentos no Brasil, que 
acontecerá no domingo, a 
partir das 16h, no Busto de 
Tamandaré, em João Pes-
soa. A mobilização também 
ocorrerá em outros estados 
do Brasil.

Segundo informações 
da Frente Nacional de Defe-
sa dos Jumentos, o jumento 
chegou ao Brasil através dos 
portugueses há cinco sécu-
los e adaptou-se tão bem ao 
clima semiárido que se tor-
nou símbolo do trabalho pe-
sado no interior nordestino. 
No entanto, começou a desa-
parecer após os chineses co-
meçarem a utilizar o couro 

do animal, rico em coláge-
no, para a produção do Ejiao 
- uma gelatina usada na me-
dicina e em cosméticos chi-
neses, que movimentou o 
equivalente a R$ 22 milhões 
em 2018. Já a carne é um sub-
produto consumido no nor-
te. Na China, uma peça de 
pele de jumento é compra-
da por até US$ 4 mil, equiva-
lente a R$ 16 mil. Já o produ-
to final, uma caixa de Ejiao, 
custa R$ 750.

A entidade denuncia que 
desde 2016 acontece o aba-
te desenfreado dos jumen-
tos no Brasil, sem contro-
le ou fiscalização. Segundo 
dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a população de ju-
mentos no Brasil caiu de 600 
mil para menos de 300 mil. 
Os animais são recolhidos 
de zonas rurais do Nordes-
te, em grande volume e são 
abatidos em uma velocida-
de maior do que sua capaci-
dade de reprodução.

A representante da Fren-
te Nacional de Defesa dos 
Jumentos da Paraíba, Flávia 
Paiva, ressalta a importân-
cia da sociedade civil com-
parecer à manifestação para 

Entidades realizam ato público, no domingo, 
em JP, para denunciar matança de jumentos  

risco de extinção

Irregular
O Código de Postura 
do Município proíbe 

a instalação de 
mesas, cadeiras, 

churrasqueiras em 
espaços públicos 

sem que haja 
autorização da 

prefeitura

“Essa barbaridade 
(a matança de 
jumentos) está 
acontecendo 
porque estes 
órgãos estão 
colaborando para 
que isso aconteça

Yuri Fernandes

fortalecer o movimento. “O 
abate de jumentos no Bra-
sil e no mundo é um assun-
to desconhecido pela popu-
lação, daí a importância da 
manifestação. As pessoas 
precisam saber o que está 
acontecendo com o jumen-
to brasileiro, pois a pressão 
popular chama a atenção 
dos gestores para colocar 
em prática o que diz a lei”, 
frisou.

A Frente Nacional de De-

fesa dos Jumentos conseguiu 
uma liminar no Tribunal Re-
gional Federal da 1ª Região 
(TRF-1) para proibir o abate, 
porém alguns meses depois 
ela foi derrubada. Vários ou-
tros recursos foram feitos, 
mas a liminar foi restabele-
cida somente em fevereiro de 
2022. Mesmo com o restabe-
lecimento da decisão e a de-
terminação judicial para sus-
pensão do abate de jumentos 
no Brasil, o setor continua a 
matar os animais em três fri-
goríficos do Estado da Bahia. 

A advogada Thaisa 
Lima, da Frente Nacional 
de Defesa dos Jumentos, ex-
plica que abatedouros auto-
rizados e clandestinos estão 
cometendo crime ambiental, 
pois estão atentando contra 
a vida de um animal amea-
çado de extinção 

O advogado da Frente 
Nacional de Defesa dos Ju-
mentos, Yuri Fernandes, 
afirma que os órgãos fis-
calizadores são o Mapa e a 
Agência de Defesa Agro-
pecuária da Bahia (Adab). 
“Essa barbaridade está acon-
tecendo porque estes órgãos 
estão colaborando para que 
isso aconteça”, denunciou.

n 

Mobilização 
da Frente 
Nacional em 
Defesa dos 
Jumentos 
ocorrerá neste  
domingo, às 
16h, no Busto 
de Tamandaré, 
na capital

De acordo com a Sedurb, os 
estabelecimentos que não pos-
suem autorização para colocar 
equipamentos nas calçadas, são 
os que não estão em conformi-
dade com a legislação. Esses, por 
sua vez, já foram devidamente 
notificados em ações recentes 
realizadas no bairro e a Sedurb 
segue com a fiscalização para 
garantir o pleno passeio públi-
co do pedestre. Código de Pos-
tura de João Pessoa

Conforme o Código de Pos-
tura do Município de João Pes-
soa, só será permitido que um 
estabelecimento comercial ocu-
pe os espaços públicos com me-
sas e cadeiras quando se tratar 
de bares e restaurantes. Para 
isso, devem seguir alguns cri-
térios, tais como: a autorização 
prévia do órgão competente da 
prefeitura; a ocupação não po-
derá exceder a metade da lar-
gura do espaço corresponden-

te a testada do estabelecimento, 
a partir do alinhamento do lote; 
as mesas devem estar dispostas 
no mínimo 1,50 metros entre si; 
deixar livre o trânsito para pe-
destres, sendo uma faixa de pas-
seio na largura de no mínimo 
três metros, a partir do meio-fio, 
quando se tratar de calçadão de 
praia; a área ocupada por mesas 
e cadeiras deverá permanecer 
rigorosamente limpa pelo res-
ponsável, entre outros critérios. 

Sedurb diz que fiscalização
notificou estabelecimentos

n 

Mesmo com 
autorização, 
os bares e 
restaurantes 
devem seguir 
uma série de 
regras para 
usar o espaço 
público

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com

População de jumentos, animal símbolo da cultura nordestina, caiu de 600 mil para 300 mil devido ao abate

Foto: Divulgação/Frente Nacional em Defesa dos Jumentos
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Este ano, foram registrados 27 doadores efetivos de órgãos e tecidos; no mesmo período do ano passado foram 18

Número de doadores cresce 50%
órgãos humanos

A Paraíba registrou de 
janeiro até este mês de se-
tembro de 2022 a realiza-
ção de 229 transplantes de 
órgãos ou tecidos. Ao todo 
foram 27 doadores efetivos, 
número 50% maior do que 
o registrado no mesmo pe-
ríodo do ano passado, quan-
do foram contabilizados 18 
doadores. 

Segundo dados da Cen-
tral Estadual de Transplan-
tes, o que também aumen-
tou foram os transplantes de 
córneas realizados no esta-
do. Enquanto em 2021, nos 
nove primeiros meses do 
ano, foram feitos 167 trans-
plantes, este ano já são 186.

As cirurgias renais de-
ram um salto de 91%, sain-
do de 12 transplantes feitos 
até setembro de 2021 para 
23, em 2022. 

Seguindo o ritmo de 
crescimento, vem os trans-
plantes de fígado, que até 
então já somam 15 cirur-
gias. No ano passado, o pe-
ríodo comparado registrava 
nove procedimentos. Em re-
lação aos transplantes de co-
ração, este ano foram reali-
zadas duas cirurgias.

“Todo esse resultado con-
quistado é fruto de muito 
trabalho e dedicação de cada 
integrante da equipe. Sem 
falar na conscientização das 
famílias doadoras, que sem 

elas nada disso seria possí-
vel. Nós sabemos que cada 
segundo importa para quem 
está à espera de um órgão, e 
por isso nosso compromisso 
em seguir fazendo sempre o 
melhor”, destaca a chefe do 
Núcleo de Ações Estratégi-
cas da Central de Transplan-
tes, Rafaela Dias.

Na fila esperando por 
um órgão na Paraíba es-
tão 447 pessoas, sendo 248 
por uma córnea, 182 por um 
rim, 15 aguardam um fíga-
do e duas pessoas precisam 
de um coração.

Os servidores da Em-
presa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh) con-
tinuam em greve, por tem-
po indeterminado, no Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley, em João Pes-
soa, assim como nas de-
mais unidades em Campi-
na Grande e em Cajazeiras. 

A greve foi iniciada nes-
sa quarta-feira (21), quan-
do também foi publicada 
uma liminar pela minis-
tra Delaíde Alves Miran-
da Arantes, do Tribu-
nal Superior do Trabalho 
(TST), determinando que 
60% do efetivo deve con-
tinuar trabalhando no se-
tor de assistência médica 
das unidades. Na área ad-
ministrativa, a quantidade 
mínima é de 50%. Em caso 
de descumprimento, a mul-
ta é de R$ 50 mil por dia.

O coordenador do Sin-
dicato dos Trabalhadores 
de Empresa Pública de Ser-
viços Hospitalares na Para-
íba (Sindserh-PB), Adriano 
Furtado, informou que na 
manhã de ontem foi reali-
zada uma assembleia, na 
frente do Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley, 
quando também foi feita 

Servidores do HU decidem paralisação 
dos serviços por tempo indeterminado 

greve

Uma Oficina de Seguran-
ça do Paciente em Serviços de 
Diálise será realizada durante 
todo o dia de hoje, no Auditó-
rio da Agência Estadual de Vi-
gilância Sanitária, à Avenida 
João Machado, nº 109, no Cen-
tro de João Pessoa/PB. 

O evento, de acordo com 
o diretor-geral da Agevisa/
PB, Geraldo Moreira de Me-
nezes, faz parte das ações de-
senvolvidas pela instituição 
dentro das atividades relacio-
nadas à campanha de segu-
rança do paciente realizada 
durante todo o mês de setem-
bro, quando é celebrado, no 
dia 17, o Dia Mundial de Se-

gurança do Paciente.
O evento desta sexta-fei-

ra será mediado pela gerente-
técnica da Agevisa, Vívian de 
Oliveira Lopes, que também é 
coordenadora estadual do Nú-
cleo de Segurança do Pacien-
te da Vigilância Sanitária (NS-
P-Visa). Além de coordenar a 
Oficina, Vívian Lopes fará pa-
lestra sobre a segurança do pa-
ciente nos serviços de diálise 
para pacientes crônicos.

 Palestra no CRM-PB
A Segurança do Pacien-

te como componente indis-
pensável para a Qualidade 
em Saúde foi tema de palestra 

proferida pela gerente-técni-
ca da Agevisa/PB, Vívian de 
Oliveira Lopes, em seminário 
promovido pelo Ministério 
Público da Paraíba (por meio 
das Promotorias de Justiça do 
Consumidor e da Saúde), em 
conjunto com o Conselho Re-
gional de Medicina da Paraí-
ba. O evento foi realizado na 
quinta-feira (15), no Auditó-
rio do CRM/PB.

Durante o evento, Vívian 
Lopes reafirmou que um dos 
objetivos da Agevisa e do Nú-
cleo Estadual de Segurança 
do Paciente é garantir a qua-
lidade da assistência à saúde 
com ênfase na segurança do 

paciente, em face do entendi-
mento de que “um dos prin-
cipais atributos da qualidade 
é exatamente a segurança do 
paciente”.

Oficina realizada pela Agevisa debate os
cuidados com pacientes crônicos de diálise

na agevisa/pb

Acesse através do QR Code o 
link para fazer as inscrições 

para a oficina promovida 
pela Agevisa-PB

Foto: Secom-PB 
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Na Paraíba, 
447 pessoas 
esperam a 
doação de 
um órgão, 
sendo que 
248 aguardam 
cirurgia de 
córnea, 182, 
de rim, 15, de 
fígado e duas, 
de coração

Desde o começo do ano, foram realizados, na Paraíba, 229 transplantes de órgãos ou tecidos, incluindo cardíacos

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

Foto: Divulgação/ Sindserh-PB

Funcionários do HU durante a assembleia realizada ontem

uma avaliação do primeiro 
dia da greve.

Adriano Furtado disse 
que pela manhã de ontem 
foi até ao hospital fiscalizar 
o cumprimento da liminar 
do TST. “Precisamos entrar 
para explicar aos funcioná-
rios que tem que fazer um 
contingenciamento da equi-
pe inteira  e dessa equipe re-
tirar 40%, conforme a limi-
nar”, explicou. 

Com a greve, alguns ser-
viços ficaram comprometi-
dos, segundo o coordena-
dor do sindicato. Entre eles 
estão os serviços de urgên-
cia e o ambulatório de of-
talmologia que não funcio-
naram. Já o Ambulatório de 
Pediatria, de Endócrino e o 
laboratório tiveram suas ati-

vidades reduzidas, segun-
do Adriano Furtado.  

Ao contrário do coorde-
nador do Sindicato, o che-
fe da Divisão Médica do 
HULW, Pablo Vidal, infor-
mou que os impactos nos 
serviços do hospital têm 
sido sutis. Para ele, os efei-
tos da  paralisação, ontem, 
foram discretos em relação 
a quarta-feira. Ele informou 
que o ambulatório está fun-
cionando, mas que eventu-
almente há uma ou outra 
consulta suspensa. 

Na quarta-feira, o im-
pacto no Ambulatório de 
Cardiologia foi grande, as-
sim como nas cirurgias ele-
tivas. Das 15 cirurgias mar-
cadas, apenas duas foram 
executadas. Pablo Vidal 

aconselha que os pacientes 
que têm consultas agenda-
das compareçam ao hos-
pital, porque, segundo ele, 
existe a possibilidade de se-
rem atendidos. O Hospital 
Universitário, em um dia 
normal, executa entre 500 
a mil consultas.

Os servidores reivindi-
cam reajuste salarial. A ca-
tegoria diz que há três anos 
não recebem sequer a repo-
sição da inflação do período. 

Piso da enfermagem 
As manifestações em fa-

vor do piso salarial da en-
fermagem continuam na 
Paraíba. Conforme progra-
mação divulgada pelos sin-
dicatos, no dia 28 deste mês 
haverá uma carreata que 
será concentrada em frente 
à Igreja Santa Júlia, na Tor-
re. Outras mobilizações es-
tão programadas.

De acordo com Milca 
Rego, presidente do Sindi-
cato dos Enfermeiros (as) 
no estado da Paraíba,  a ca-
tegoria conseguiu impac-
tar não só a sociedade como 
também o prefeito da capi-
tal que, por meio de limi-
nar, havia impedido os pro-
fissionais da enfermagem 
que estavam de plantão, os 
que são vinculados à pre-
feitura, de protestarem nas 
ruas pelos seus direitos. 

Moradores do Bairro das 
Indústrias II recebem mais 
uma vez os serviços da Ca-
ravana do Cuidar, hoje. Se-
rão ofertados atendimentos 
de assistência social, em-
pregabilidade, saúde, cul-
tura e direito do consumi-
dor à população, de forma 
gratuita e com agilidade. A 
estrutura será montada na 
Rua Madagascar, em frente 
ao Centro Educacional ABC, 
das 8h às 12h.

O projeto itinerante pro-
movido pela Prefeitura de 
João Pessoa, por meio da Se-
cretaria de Direitos Huma-
nos e Cidadania (Sedhuc), 
tem como objetivo aproxi-
mar os serviços dos mora-
dores, principalmente dos 
bairros mais distantes. 

A Caravana do Cuidar 
disponibiliza atendimentos 
do CadÚnico e do Centro 
de Referência e Assistência 
Social (Cras) para cadastra-
mento de famílias para o 
programa Auxílio Brasil; 
novos cadastros no Progra-
ma Criança Feliz; inscri-
ções para cursos profissio-
nalizantes com o programa 

Acessuas Trabalho, além de 
vagas para Jovem Aprendiz; 
e as oportunidades de em-
prego do Sine-JP.

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) também 
estará presente com as va-
cinas contra Covid-19 e a 
Tríplice Viral; aferição de 
pressão arterial; teste rápi-
do de glicemia; atendimen-
tos de auriculoterapia e ven-
tosaterapia; atendimento de 
Odontologia, com a equipe 
do odontomóvel; e a mar-
cação de exames e atendi-
mentos médicos ofertados 
pelo projeto da Regulação 
Itinerante.

O Procon-JP vai atender 
demandas de relações con-
sumeristas, com abertura de 
reclamações, denúncias, re-
alização de vídeo chamadas 
para solução de problemas 
e orientações aos morado-
res. A Ouvidoria Munici-
pal estará no local para rece-
ber sugestões de melhorias 
e elogios para o bairro e co-
munidade. Além da entrega 
de mudas de plantas e dis-
tribuição de lanche para as 
crianças.

Caravana do Cuidar volta 
ao Bairro das Indústrias

Diversos serviços

“Esse resultado 
conquistado é 
fruto de muito 
trabalho e 
dedicação... 
Sem falar na 
conscientização 
das famílias 
doadoras, que sem 
elas nada disso 
seria possível

Rafaela Dias

Caravana do Cuidar fará os atendimentos, hoje, das 8h às 12h

Foto: Secom-JP
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Paraíba

Policiais foram averiguar denúncia de maus-tratos a um animal e encontraram entorpecentes e munições na casa

PM apreende 250 kg de droga em JP
combate ao tráfico

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

A denúncia de maus-tra-
tos de animais levou a Polícia 
Militar a localizar e apreender 
cerca de 250 quilos de drogas, 
dentro de uma casa, no bair-
ro do Geisel, Zona Sul de João 
Pessoa. Também foram encon-
tradas balanças de precisão 
de tamanhos variados, facão 
e uma grande quantidade de 
munições, sendo 60 calibre 380 
e outras 30, calibre 38.

O animal, uma cadela, es-
tava na casa, localizada pró-
ximo ao Posto de Saúde da 

A droga e as munições estavam em um quarto da casa, enquanto que o animal (uma cadela) estava no quintal, desnutrido e demonstrando estar com fome

Família, e, segundo a major 
Viviane Vieira, a cadela es-
tava desidratada, suja e sem 
alimentação. “Levamos para 
exame, em local não revelado 
e depois para adoção”, disse.

A major Viviane contou 
que na tarde de quarta-feira 

(21), uma guarnição da For-
ça Tática do 5o BPM realiza-
va rondas no bairro do Geisel 
quando foi abordada por um 
cidadão informando que em 
uma casa existia uma cadela, 
amarrada e com sinais de des-
nutrição. “Nossa guarnição e 

do sargento Mário fomos ao 
local e constatamos a denún-
cia”, disse a oficial da PM.

Quando era realizado o 
resgate do animal, contou 
Viviane, foi notado um for-
te cheiro de droga “então re-
solvemos averiguar”. Dentro 

da casa, os policiais foram até 
um quarto onde estava arma-
zenada a droga e as munições. 
Todo material foi levado para 
a Delegacia de Repressão ao 
Entorpecente e entregue ao 
delegado Aldrovilli Grise.

Apesar de ninguém ter 

sido preso, a major Viviane 
informou que a Polícia Civil 
vai aguardar que o dono da 
casa e da cadela compareça 
à delegacia para dar explica-
ções, tanto sobre os maus-tra-
tos, como também o armaze-
namento da droga.
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A polícia 
está tentando 
identificar o 
proprietário 
da residência 
onde foram 
encontradas 
a cadela 
abandonada e  
a droga
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Aldilene da Silva Pereira, 
30 anos. Esta é a identificação 
da mulher encontrada mor-
ta, às margens de uma estra-
da que dá acesso à Usina São 
João, em Santa Rita, na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa. O corpo da jovem apre-
sentava perfurações por pro-
jeteis de arma de fogo, sendo 
conduzido para a Unidade de 
Medicina Legal.

A identificação foi reali-
zada na manhã de ontem, 
por familiares da jovem. Se-
gundo informações da polí-
cia, ela era natural do estado 
de Alagoas e até ontem ainda 
não havia informações sobre 
motivação e autoria do cri-
me. Foi confirmado também 
que ela estava grávida de cin-
co meses.

O corpo de Aldilene foi 
encontrado por populares no 
final da manhã de segunda-
feira (19). No local, foi realiza-
do o exame de local de mor-
te violenta. Durante a perícia, 

foram identificadas duas ta-
tuagens, sendo uma no om-
bro esquerdo com o nome 
Célia e no braço direito com 
o nome Renan. 

Na necropsia realiza-
da no Núcleo de Medicina 
e Odontologia Legal - Nu-
mol ficou constatado que ne-
nhum dos quatro disparos 
atingiu o ventre de Adilene 
Pereira. O crime, acredita os 
peritos, ocorreu entre 6h e 
11h da segunda-feira.

Com a identificação da 
vítima, a polícia deverá ou-
vir familiares, como tam-
bém amigos para saber de 
quem se trata Renan e Célia 
e ainda solicita de quem ti-
ver informações de suspei-
tos do crime informe através 
do Disque Denúncia (197), da 
Polícia Civil, ou mesmo 190, 
da Polícia Militar. Outro pon-
to a ser investigado é saber 
porque a jovem estava na re-
gião de João Pessoa se ela era 
de Alagoas.

Mulher assassinada é 
identificada pela família 

no numol

Aldilene Pereira estava grávida de cinco meses
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Uma operação da 
6a Delegacia Seccional 
(sede em Alhandra), re-
sultou no cumprimen-
to, na manhã de ontem, 
de mandados de prisão 
e de busca e apreensão, 
no município de Con-
de, Litoral Sul do estado, 
contra suspeitos do as-
sassinato do jovem Mi-
queias Galdino Lisboa 
da Silva, ocorrido no dia 
23 de julho, no assenta-
mento Dona Antônia, 
em Jacumã. 

Durante a opera-
ção, que contou com o 
apoio da Polícia Militar, 
duas pessoas foram pre-
sas e uma arma de fogo 
apreendida.

Miqueias foi mor-
to no dia 23 de julho, 
no assentamento Dona 
Antônia, em Jacumã, 
com vários tiros na ca-
beça. De acordo com 
o delegado seccio-
nal Marcos Paulo Sa-
les, Miqueias Galdino 
pode ter sido vítima de 
uma espécie de ‘tribu-
nal do crime’.

O delegado contou 
que a vítima chegou a fi-
car em um cativeiro an-
tes de ser assassinado. 
“Estamos investigando 
outros possíveis partí-
cipes desse delito, mas 
a operação de hoje (on-
tem) já é uma resposta 
das forças de seguran-
ça para o caso”, disse o 
delegado.

Os presos serão 
apresentados à Justiça, 
para serem submetidos 
a audiência de custó-
dia, que acontece hoje. 
A arma apreendida será 
periciada pelo Institu-
to de Polícia Científica 
(IPC).

Polícia 
descobre 
envolvidos 
em execução

desvendado

Uma pessoa foi pre-
sa pela Polícia Civil, nessa 
quarta-feira (21), por parti-
cipação em homicídio ocor-
rido Brejo do Cruz. A ação 
policial foi deflagrada pela 
18ª Delegacia de Polícia Ci-
vil, que contou com apoio de 
agentes da Delegacia de Po-
lícia de São Bento. Também 
foram cumpridos manda-
dos de busca e apreensão na 
cidade de Brejo do Cruz, ex-
pedidos pela 1a Vara da co-
marca de Catolé do Rocha.

Na operação, os policiais 
apreenderam uma pistola 
utilizada no crime que viti-
mou a pessoa de Paulo Cé-
sar de Oliveira Dutra no dia 
29 de julho deste ano, na-
quela cidade. Além da arma 
de fogo, a equipe policial en-
controu droga ilícita com o 
investigado, que também 
foi autuado em flagrante 
delito por tráfico de drogas.

O homem de 25 anos é 
apontado como mandante 
do crime que vitimou Pau-

lo César, executado enquan-
to estacionava o seu veícu-
lo em uma oficina mecânica 
da cidade. A motivação do 
crime está relacionada ao 
tráfico de drogas. A prisão 
foi comunicada à Justiça, e 
a arma de fogo foi encami-
nhada ao Instituto de Polí-
cia Científica para realiza-
ção de exame de confronto 
balístico. As investigações 
continuam no intuito de 
identificar quem foi o exe-
cutor do crime.

Suspeito de participar de crime é 
preso na cidade de Brejo do Cruz

no sertão

Uma mulher, de 23 
anos, de identidade não re-
velada, que foi presa sus-
peita de agredir a avó, de 
87, ganhou a liberdade na 
manhã de ontem, durante 
audiência de custódia, sem 
nenhuma medida cautelar. 
Ela havia sido presa pela 
Polícia Militar, no bairro do 
Cristo Redentor, em João 
Pessoa, após denúncias.

As agressões, de acor-
do com a denúncia, acon-
teceram na noite de an-
teontem. A idosa contou 
na delegacia que sua neta 
é contumaz nas agres-
sões, inclusive na última 
vez ela disse que sofreu 
um chute, chegando a ba-
ter com a cabeça na pare-
de. “Não quero que ela fi-
que presa”, disse.

A idosa também nar-
rou que sua neta também 
agride o avô, inclusive 
quando ele está dormin-
do. Ela revelou que a neta 
exige dinheiro “se não der, 
ela bate na gente”, afirmou 
a idosa. “Ela acredita que 
é para beber ou usar dro-
gas. A idosa revelou que 
não nega, dou para evitar 
ser agredida”.

Mulher flagrada agredindo a avó é 
liberada em audiência de custódia

maldade

Uma colisão envolven-
do duas motos provocou 
as mortes de uma criança 
de apenas três anos, iden-
tificada como Miguel e um 
homem, Marcos de Assis 
Tomaz, de idade não reve-
lada. Mais três pessoas, sen-
do duas crianças, irmãos de 
Miguel e a tia deles também 

foram vítimas do acidente. 
Apenas a mulher está in-
ternada em estado grave 
no Hospital de Trauma, de 
Campina Grande. 

Segundo a Polícia Mi-
litar, o acidente aconteceu 
no final da tarde de quar-
ta-feira (20), na PB-216, mu-
nicípio de Livramento, 

quando duas motos, uma 
pilotada pela mulher, tia 
das crianças. Com o impac-
to, o homem morreu no lo-
cal, enquanto que a tia e as 
crianças foram socorridas. 
A de três anos morreu ao 
dar entrada no hospital. A 
Polícia Civil está investigan-
do as causas do acidente.

Criança de três anos e condutor 
de moto morrem em acidente 

tragédia
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Conde 

Fampress
A Praia de Canoa Quebrada, na cidade de Aracati, no Ceará, é 

um destino turístico rico por natureza, de uma gastronomia invejável 
e lugar ideal para quem busca o lazer com tranquilidade e também 
o turismo de aventura. Eu estive lá no último final de semana, a con-
vite da jornalista Cristina Lira, juntamente com 14 profissionais da 
imprensa paraibana, entre jornalistas, digitais influencer e bloguei-
ros, em Fampress realizado pela Associação dos Empreendedores 
de Canoa Quebrada-CE (Asdecq) com apoio do Sebrae/CE, trade 
turístico de Canoa Quebrada e Prefeitura Municipal de Aracati. 
Canoa Quebrada fica a duas horas de estrada saindo de Fortaleza. 

A Prefeitura Municipal de 
Conde, por meio das Secreta-
rias de Turismo e Comunicação, 
realizará nos dias hoje e ama-
nhã, na Praça do Mar, em Jacu-
mã, a primeira edição do Festi-
val do Inhame e Brega Conde. 
Na programação, grandes no-
mes nacionais e regionais da 
música brega vão animar o pú-

blico que também vai conhe-
cer um pouco mais da cultura 
do inhame, tubérculo que tem 
grande produção na agricultu-
ra do município. De acordo com 
a secretária de Turismo, Marí-
lia Melo, o Festival do Inhame e 
Brega Conde vai reunir num só 
evento, música e gastronomia 
da melhor qualidade.

Belém
A Rota Cultural Raízes do Brejo, inicia hoje a sua programação 

2022, no município de Belém. Além de possibilitar a visitação a en-
genhos, casarões históricos e museus, a programação oferece op-
ções de lazer e contemplação da natureza, através de roteiros em 
trilhas e cachoeiras, além de eventos culturais como shows, oficinas 
de gastronomia e artesanato, entre outras atividades. A Rota Cultu-
ral Raízes do Brejo se estenderá até o dia 11 de dezembro e passa-
rá pelos municípios de Alagoinha, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, 
Serra da Raiz, Borborema, Dona Inês, Guarabira, Pirpirituba e Pilõe-
zinhos. Desde 2017, a Rota Cultural Raízes do Brejo vem desenvol-
vendo atividades turísticas e socioculturais com o objetivo de inserir 
moradores e turistas em uma vivência profunda que desperte a his-
tória, os sabores e a exuberância das cidades do Brejo paraibano.

Abav Expo
A Paraíba está se destacando no primeiro dia da ABAV EXPO, 

que foi aberta, na última quarta-feira (21), no Centro de Conven-
ções de Pernambuco, em Olinda-Recife. O evento, que será encerra-
do hoje, deve reunir cerca de 30 mil profissionais do turismo, muitos 
deles do exterior, que estão buscando novos destinos para o perío-
do de alta estação 2022-2023. O stand organizado pela PBTur (Em-
presa Paraibana de Turismo) está recebendo diversos agentes de 
viagens, todos interessados em conhecer um pouco mais dos rotei-
ros pelo estado.

Cabaceiras

O município de Cabaceiras, região do Cariri paraibano, ao longo 
dos anos vem se destacando no trabalho artesanal em diversas 
tipologias e o artesão David Renovato da Silva é um exemplo desse 
talento. A sua produção em marcheteria se tornou o sustento de 
sua família e hoje ele é referência na arte de produzir artesanato 
utilizando madeira típica daquela região em seu atelier no distrito 
da Ribeira, onde confecciona peças belíssimas, feitas a partir das 
árvores mortas.

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraí-
ba (Detran-PB) está dis-
ponibiliza ndo a partir de 
hoje o serviço do primeiro 
emplacamento de forma 
eletrônica. Com isso, nos 
casos da venda simples, o 
usuário poderá emplacar 
seu carro zero quilômetro 
pela web, sem precisar sair 
de casa. Por enquanto, o 
novo serviço ainda não 
contempla a venda dire-
ta e nem os veículos com 
isenção tributária. Para 
isso, ele precisa se dirigir 
a uma unidade do órgão.

 O primeiro emplaca-
mento eletrônico tem o 
objetivo de inovar, mo-
dernizar e desburocratizar 
ainda mais o acesso aos 
serviços do Detran-PB, na 
área de registro de veícu-
los. A implantação do pro-
cedimento para primeiro 
emplacamento no formato 
eletrônico foi regulamen-
tada por meio da Portaria 
nº 199/2022.  “Com a nota 
fiscal eletrônica, o usuário 

poderá concluir o proces-
so de primeiro emplaca-
mento pela web, indo à 
unidade do Detran apenas 
para instalação das placas. 
Esse procedimento trará 
agilidade e segurança, 
dispensando a burocracia, 
diante do arquivamento 
eletrônico das informa-
ções”, explicou a direto-
ra de Operações, Roberta 
Neiva, sobre o processo.

 
Como proceder

 Para o primeiro em-
placamento de forma ele-
trônica, o usuário deverá 
ter cadastro junto ao por-
tal www.detran.pb.gov.
br para a execução do ser-
viço. Os dados inseridos 
no portal do Detran-PB 
são de responsabilidade 
do usuário. “Ao acessar o 
ícone do primeiro empla-
camento, o usuário deverá 
preencher os dados refe-
rentes à chave eletrônica 
e o número do chassi que 
constam na nota fiscal do 
veículo, que deverá ser va-

lidado automaticamente 
pelo sistema”.

 Ainda de acordo com 
a portaria, após a vali-
dação do processo, se o 
proprietário preferir, po-
derá escolher a sequência 
alfanumérica da placa do 
veículo, mediante o pa-
gamento da taxa corres-
pondente e a subsequen-
te indicação do local de 

confecção dessa placa. “O 
usuário deverá emitir a 
guia de pagamento do Im-
posto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores 
[IPVA] juntamente com a 
guia para pagamento de 
taxa de serviço de primei-
ro emplacamento e, se for 
o caso,  implementação 
de gravame e escolha de 
placa”.

 Efetuado o pagamen-
to das guias, o sistema 
processará a informação 
após a compensação ban-
cária. “Após a conclusão 
do processo de forma ele-
trônica, o usuário deverá 
agendar para instalação 
da placa, apresentando o 
Certificado de Registro e 
Licenciamento do Veículo 
Eletrônico (CRLV-e)”, diz 
a portaria, acrescentando 
que o proprietário poderá 
optar em ter a placa ins-
talada na concessionária 
responsável pela venda 
do veículo, caso seja lo-
calizada no Estado da 
Paraíba.

Serviço não contempla veículos isentos de tributos e venda direta

Usuário pode emplacar 
carro novo pela internet

a partir de hoje

Inovação
Objetivo é 

desburocratizar 
ainda mais o 

acesso aos 
serviços do órgão 
na área de registro 

de veículos

A Prefeitura de João 
Pessoa segue o chama-
mento e reforça o alerta 
à população para impor-
tância de tomar a vacina 
contra poliomielite e atua-
lizar a caderneta de vaci-
nação das crianças e ado-
lescente. A campanha, 
que teve início no dia 8 
de agosto, segue até o dia 
30 de setembro registran-
do a cobertura de 52,22% 
do público-alvo – crianças 
menores de cinco anos (4 
anos, 11 meses e 29 dias).

Ao todo, desde o iní-
cio da campanha, 21,6 mil 
crianças receberam as do-
ses da vacina que prote-
ge contra a poliomielite, 
o que corresponde a uma 
cobertura vacinal de 50%. 
A meta da Campanha de 
Vacinação contra Polio-
mielite e Sarampo é imu-
nizar 95% do total de 41,2 
mil crianças na faixa etá-
ria de um ano até meno-
res de cinco anos de idade.

Para atualizar a cader-
neta as vacinas estão dis-
poníveis nas Unidades de 
Saúde da Família (de 7h 
às 11h e de 12h às 16h), nas 

Policlínicas Municipais 
(de 7h às 17h) e no Centro 
Municipal de Imunização, 
localizado na Torre (de 8h 
às 16h), administrando 18 
tipos de imunizantes pre-
vistos no Cartão Nacional 
de Vacinação.

“Nós estávamos com 
índices muito baixo, o que 
preocupou muito a gestão 
municipal. Continuamos 
fazendo muitas ações no 
sentido de melhorar esses 
índices e definitivamente 
impedir que essas doen-
ças preveníveis voltem da 
sociedade, principalmen-
te, das crianças,” destacou 
Luís Ferreira, secretário 
de Saúde de João Pessoa. 
“Seguimos com um gran-
de mutirão e ações pre-
ventivos de vacinação, nos 
Creis, USFs e demais ser-
viços de busca ativa para 
garantir uma cobertura 
ampla e eficiente na capi-
tal”, completou o gestor.

Outras vacinas
A campanha segue até 

o final de setembro, ofer-
tando outras vacinas do 
calendário da vacinação. 

Para crianças estarão dis-
poníveis os seguintes imu-
nizantes: Hepatite A e B; 
Penta (DTP/Hib/Hep B), 
Pneumocócica 10 valente; 
VIP (Vacina Inativada Po-
liomielite); VRH (Vacina 
Rotavírus Humano); Me-
ningocócica C (conjuga-
da); VOP (Vacina Oral Po-
liomielite); Febre amarela; 
Tríplice viral (Sarampo, 
Rubéola, Caxumba); Tetra-
viral (Sarampo, Rubéola, 
Caxumba, Varicela); DTP 
(tríplice bacteriana); Vari-
cela e HPV quadrivalente 
(Papilomavírus Humano).

Já para adolescentes 
são ofertadas também os 
imunizantes HPV; dT (du-
pla adulto); Febre amare-
la; Tríplice viral; Hepatite 
B, dTpa e Meningocócica 
ACWY (conjugada). “Es-
taremos também com di-
versos profissionais dan-
do continuidade com a 
ação de busca ativa nos 
Centros de Referência em 
Educação Infantil (Creis) 
da capital, o que amplia 
a cobertura e garante um 
bloqueio contra a doença”, 
destacou o secretário.

poliomielite

João Pessoa ultrapassa 50% 
de cobertura contra a pólio

Foto: Secom-JP

Prefeitura reforça o alerta à população para que sejam atualizadas as cadernetas de vacinação

De janeiro até agosto 
desse ano, foram realiza-
das 16.498 autoleituras da 
conta de energia, segundo 
dados da Energisa Paraíba. 
O mês de abril registrou o 
maior número até o mo-
mento. Esse procedimento 
consiste na leitura da fatu-
ra de energia pelo próprio 
cliente, trazendo agilida-
de, transparência e como-
didade. 

 Essa opção atende, 
principalmente, os clien-
tes que, por algum motivo, 
têm o medidor de energia 
localizado dentro do imó-
vel ou outro fator que im-
possibilite a leitura mensal 
do consumo pela Energi-
sa. Nesses casos, conforme 
previsto na regulação da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), a dis-
tribuidora de energia pode 
realizar o faturamento pela 
média de consumo dos úl-
timos 12 meses . Com a au-
toleitura, o próprio cliente 
verifica seu consumo e in-
forma à Energisa.

Para realizar a autolei-
tura, em até três dias antes 
da data da leitura (infor-
mada na conta de energia), 
o cliente faz a leitura do 
medidor, número que apa-
rece no visor do padrão de 
energia, e informa à Ener-
gisa por meio dos canais de 
atendimento da distribui-
dora -  como Energisa On, 
Call Center pelo número 
0800 083 0196, site energisa.
com.br ou, em último caso, 
pessoalmente na Agência 
de Atendimento.

Autoleitura também 
pode ser feita pelo aplica-
tivo Energisa On. Ao aces-
sar, escolha o ícone ‘Infor-
mar leitura’. Já se for pelo 
site da Energisa: em www.
energisa.com.br, acesse a 
Agência Virtual > Sua Fa-
tura > Informar leitura.

Autoleitura é 
usada por quase 
16,5 mil clientes

energisa

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte
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Mais do composi-
tor e do intérpre-
te, menos dos reci-
tais e do contador 

de causos. É assim que está de-
finido Sem freio e sem vexação, 
novo espetáculo de Jessier Qui-
rino, no qual ele cria um equilí-
brio entre as canções e as tradi-
cionais histórias da esperteza de 
matuto e da paisagem nordesti-
na. Na companhia de cinco mú-
sicos, a apresentação marca a 
volta do poeta aos palcos parai-
banos depois de um longo perío-
do de reclusão durante a pande-
mia. Serão duas apresentações 
em João Pessoa, que acontecem 
hoje e amanhã, sempre às 20h, no 
Teatro Paulo Pontes. Os ingressos 
podem ser adquiridos on-line atra-
vés da plataforma Ingresso Na-
cional, a preços que variam en-
tre R$ 50 e R$ 99.

“Agora, a gente iguala os cau-
sos, os poemas e as canções. As 
músicas, que eram mais um ade-
reço, aparecem mais do que ti-
nham aparecido até então”, expli-
ca Jessier, que cria uma coerência 
temática no show, unindo intima-
mente o seu cancioneiro com his-
tórias repletas de humor que estão 
presentes em sua literatura inspi-
rada na alma do caboclo sertane-
jo. Com composições que já foram 
gravadas por músicos como Do-
minguinhos, Xangai, Vital Farias, 
Silvério Pessoa e Santanna, Jes-
sier cantará as já clássicas ‘Bolero 
de Isabel’ e ‘Coco do pé de man-
ga’. Entre as versões, ele canta ‘Co-
medor de gilete’, canção de Viní-
cius de Moraes e Carlos Lyra, que 
não se parece em nada com as le-
tras que deram fama aos funda-
dores da bossa nova. “Tudo isso 
é uma coisa muito de Nordeste, 
muito de interior, de Sertão, com 
um bom humor por trás de tudo”, 
acrescenta Jessier.

O formato do novo show tam-
bém se diferencia dos anteriores, 
em especial os solos, no qual Jes-
sier tinha total liberdade para 
improvisar bastante. Para este, 
com cerca de uma hora e meia de 
duração, existe um roteiro mais 
fechado e que vem sendo cons-
truído e ensaiado desde os feste-
jos juninos. Sem freio e sem vexa-
ção já passou por cidades como 
Recife (PE) e Natal (RN), sempre 
com um bom público. Segundo 
o poeta, o nome do espetáculo é 
fruto do seu olhar poético sobre 
esse clima de retorno aos pal-
cos. “Sem o freio da pandemia 
e também sem nenhum avexo, 
porque a coisa retornou e agora 
vai ser tudo para tirar o atrasa-
do”, explica ele.

Apesar de a apresentação 
marcar o retorno de Jessier Qui-
rino aos palcos depois de venci-
das as condições de distancia-
mento social, não há no texto do 
espetáculo qualquer menção aos 

tempos de convivência com a cri-
se sanitária. “Não estou entran-
do na temática política nem fa-
lando de pandemia. O título já é 
um convite ao prosseguimento 
da vida normal”. Jessier até tem 
em seu repertório temas que po-
deriam ser explorados a nove 
dias das eleições gerais, como os 
causos Comício de beco estreito ou 
O matuto e o coroné, mas estes não 
estão no roteiro, apesar de parte 
do público ter a expectativa de 
fazer da apresentação um mo-
mento espontâneo de manifes-
tação política. 

“Tenho inúmeras histórias au-
torais desse ‘lado bicudo’ dos dias 
atuais que estão fora. São histó-
rias universais, que servem para 
qualquer tempo e qualquer na-
tureza política”. Ao invés de tra-
zer esses momentos para o Teatro 
Paulo Pontes, Jessier abre espaço 
na apresentação para histórias 
como ‘Turista brasileiro’, canção 
que narra a história de um ma-
tuto nordestino que pega uma 
kombi velha, põe tudo dentro 
do veículo, mas esquece de colo-
car os pneus, e acaba perdendo 
a mulher para um borracheiro. 
“Isso é uma coisa típica de Jack-
son do Pandeiro, em uma levada 
de coco”, descreve o artista.

Pisadinha boa
Durante os períodos agudos 

da Covid-19, Jessier precisou in-
terrompeu um espetáculo que 
vinha realizando com Rolando 
Boldrin, e se isolou em Itabaia-
na. “Eu me instalei em casa, que 
pra mim é muito fácil. Sou rigo-
rosamente um animal caseiro. 
Na pandemia, o grande prejuízo 
que tive foi uma mesa enverniza-
da de algodão lá da bodega que 
ficou com uma marca de um litro 
de álcool em gel. Bebi muita ca-
chaça sozinho. Não sou um bebe-
dor, não costumo nem ir ao bar, 
mas eu não podia ver um caju 
que tomava no mínimo umas 
quatro lapadas de cana”, diz ele, 
aos risos. “Fiquei foi parado feito 
um jumento em sombra de igre-

ja, sisudo feito cachorro ouvin-
do reza, sem entender nada e ali 
quieto, sem poder brincar. Aos 
poucos, não mais carecemos de 
freio, mas também não vamos 
dar com os calcanhares no rabo, 
com ‘pernas-pra-que-te-quero’. 
As coisas devem e podem seguir 
numa pisadinha boa, sem freio e 
sem vexação”, complementa.

Entre as coisas que ficaram 
de legado da pandemia, incomo-
da a Jessier especialmente duas 
coisas: as transmissões ao vivo 
pela internet e o QR code (códi-
go para escanear no celular ou 
tablet e levar para um site espe-
cífico) – que ele chama de impin-
gem. “Hoje, estou intrigado com o 
tal do QR code, porque o pessoal 
está substituindo pelo cardápio. 
Acho isso um desrespeito e uma 
falta de calor humano. Curiosa-
mente, eu precisei fazer um inter-
namento por questões de saúde, 
sou cardíaco e preciso me subme-
ter aos acompanhamentos mais 
próximos. E, no hospital, o conta-
to do quarto com a assistência de 
enfermagem era pelo QR Code. 
Aí tenha paciência, está com a 
moléstia”.

A ironia, é que, logo abaixo 
desta matéria, o leitor pode usar 
o QR code impresso na página 
para adquirir os ingressos para 
o espetáculo de Jessier. Talvez 
uma primeira perspectiva posi-
tiva para ele. “Verdade, pelo me-
nos o cabra compra”, finaliza o 
poeta paraibano.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Jessier Quirino: 
equilíbrio entre 
música e recital

Hoje e amanhã, no Teatro Paulo 
Pontes, em João Pessoa, poeta 

apresentará o espetáculo inédito 
‘Sem freio e sem vexação’, 

mostrando mais o seu lado 
compositor e intérprete

No repertório do novo projeto, composições que já foram gravadas 
por músicos como Dominguinhos, Xangai, Vital Farias, Silvério 

Pessoa e Santanna, na voz de Jessier (foto acima), que interpretará 
clássicos como ‘Bolero de Isabel’ e ‘Coco do pé de manga’

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial do Ingresso 

Nacional

Pela primeira vez na Paraíba, novo espetáculo já foi 
apresentado em Recife (PE) e Natal (RN): as canções, 
que eram mais um adereço em outros shows, aparecem 
mais em ‘Sem freio e sem vexação’

Foto: Rogério Alves/Divulgação

Foto: Rogério Alves/Divulgação
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Colunista colaborador

O ofício do escritor é geralmente vinculado 
a uma atividade de extremo esforço e/
ou de recursos mágicos para a produção 

do texto. Embora para escrever não existam 
fórmulas infalíveis, dado que é necessário que o 
redator esteja ao menos dotado de proficiência 
em sua língua, é relevante a existência de 
manuais que o auxiliem. Isso porque o que 
diferencia um usuário comum da língua de um 
mais competente é a consciência dos recursos 
que temos no universo da língua(gem), dando-
lhe maior performance.

Nesse sentido, o livro Escrita criativa – da ideia 
ao texto (Contexto, 2018), de Rubens Marchioni, nos 
conduz a retirar as ideias da cabeça e a inseri-las 
no papel, apontando-nos diversos exemplos de 
procedimentos, de tal forma que é quase impossível 
sair dessa leitura sem nos identificarmos com 
algum método utilizado por escritores. É recorrente 
nos depararmos com pessoas de diversas 
profissões que se sentem temerosas diante da folha 
ou da tela em branco. O medo de escrever está 
vinculado ao da autoavaliação tanto quanto ao do 
crivo alheio.

Como ser conciso, elegante, claro, como 
não tropeçar na gama de letras e na (im)
possibilidade do dizer? Como encontrar o tom da 
comunicação? Talvez você mesmo tenha tentado 
algumas vezes escrever uma história, mas nem 
ao menos sabe sobre qual tema e/ou gênero 
quer se debruçar. Porém, atenção: Marchioni nos 
relembra de que é imprescindível a humildade 
do redator para que se entenda que deve haver 
mais reescritores do que escritores. A inquieta 
pena deve depois ser aquietada pelo texto que, 
conforme afirma o dramaturgo e poeta Bertolt 
Brecht, precisa “descansar”. A lei do afastamento 
tende a reduzir a vaidade e a euforia daquele que 
escreve. Passado um tempo, será hora de revisitar 
o escrito e fazer sua lapidação. 

Ademais, é válido refletir sobre o termo 
“escrita criativa” se podemos pensar que 
ao produzirmos um texto naturalmente já 
trabalhamos com a criatividade. Pois bem. 
Aponta-se que não há nada mais triste que o 
comentário de “não é preciso assinatura, isto é 
de X!”, revelando que estar preso aos mesmos 
recursos é uma forma de se autoplagiar. É 
importante, então, reinventar-se. Talvez seja 
essa a dinâmica do verdadeiro escritor – essa 
incessante busca por refazer-se, não ceder à 
mesmice e não se deixar ser devorado pela 
esfinge da rotina improdutiva.

Esse é um desafio cada vez maior em um 
mundo que constantemente nos convoca, mas 
não nos dá tempo de preparo. Assim, o clichê 
vira a ordem e a desordem, a arbitrariedade da 
urgência que rouba a oportunidade de sermos 
mais autênticos. Escrever é lidar com situações-
problema. E ler, estudar, é uma forma de nos 
prepararmos para enfrentá-las. De acordo com 
Stephen Koch em Oficina de escritores (Martins 
Fontes, 2008), como escritor devemos escolher 
aquilo que vamos sacrificar. A figura do artista 
recluso não é por acaso, porque é pouco provável 
que uma obra seja gestada em meio a uma 
multidão. É preciso tempo, espaço e, geralmente, 
silêncio e a preciosa solidão para que eclodam 
ideias e amadureçam. 

Costumamos valorizar um atleta que 
dedica horas, anos de intenso treinamento 
para que possa alcançar seu desempenho. 
No entanto, esquecemos, por vezes, que um 
escritor que se preze também deverá abdicar 
de algumas tarefas e momentos em prol do 
desenvolvimento da sua escrita. Desconfio 
muito de pessoas impulsionadas a produzir 
uma obra sem antes sequer ter ideia de qual 
será o gênero textual, qual o teor da história e, 
principalmente, quando o/a aspirante não tem 
de fato amor pelos livros, pois escritor deve ser 
antes de tudo um leitor. 

O fato é que “a literatura nos mostra o homem 
com uma veracidade que as ciências talvez não 
tenham. Ela é o documento espontâneo da vida 
em trânsito. É o depoimento vivo”, diz a poeta 
Cecília Meireles. E o escritor é aquele que ousa 
e insiste em transitar, em nadar contra a corrente 
para cantar a sua aldeia – seja esta geográfica 
ou metafísica. Porém, não podemos restringir que 
sua redação só alcança esse poder de cantar e 
espalhar a melodia por meio do texto literário. O 
texto teórico-investigativo também merece todo 
o apreço. Lutar com palavras não é aventura 
vã. É uma grande ventura para a qual devemos 
constantemente nos preparar.

Leo 
  Barbosa

A reescrita 
criativa

portuguesleobarbosa@gmail.com

Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

Patos na Guerra do Paraguai (2)

O material bélico brasileiro foi 
adquirido na europa e, por conta da 
dificuldade de pessoal, o império 
resolveu imputar o sacrifício às pro-
víncias que, através do recrutamen-
to, com a maioria dos combatentes 
formada por negros, escravizados e 
pobres. Existem divergências quan-
to ao número de paraibanos que foi 
ao campo de batalha, mas, segundo 
Coriolano de Medeiros, no almana-
que publicado em 1922, a estatística 
aponta para 3.219.

Os arquivos do Exército Brasi-
leiro, no entanto, registram 2.657, 
representando o 14º lugar entre to-
das as províncias e a 8ª colocação 
em termos proporcionais com base 
na população de cada uma. Somen-
te 90 paraibanos conseguiram vol-
tar para casa. A guerra custou ao 
país 600 mil contos de réis e sacrifi-
cou 33 mil vidas. Os que consegui-
ram voltar, receberiam a quantia de 
300 mil réis. Na época, um coman-
dante da polícia tinha salário men-
sal de 120 mil réis.

Como exposto na coluna da se-
mana passada, Porfírio Hygino da 
Costa foi integrante do grupo de vo-
luntários da Guerra do Paraguai, 

inscrito no dia 3 de março, assen-
tando praça em 20 de abril 1865 no 
1º Batalhão, em João Pessoa, onde 
foi promovido a alferes. 

Com o final da guerra, Porfírio 
da Costa foi promovido a capitão 
honorário do Exército Brasileiro e 
homenageado com o oficialato da 
rosa. Após cinco anos no Paraguai 
embarcou em Humaytá no vapor 
Isabel, desembarcando em Santa 
Catarina no dia 9 de abril de 1870, e, 
dois dias depois, seguiu para o Rio 
de Janeiro. A bordo do Ytapicurú 
rumou à província do Rio Grande 
do Norte, com chegada em Natal no 
dia 7 de maio. Recebeu os soldos e a 
baixa militar na capital da provín-
cia da Paraíba.

Com 34 anos de idade retornou 
à Vila Imperial dos Patos, passando 
a residir no sítio onde nasceu, con-
tinuando a sofrer com os ferimen-
tos e moléstias adquiridas durante a 
guerra até o agravamento do quadro 
quando os seus familiares resolveram 
transferi-lo para a Vila do Teixeira, 
tendo como condução uma rede por 
caminhos carroçáveis. mesmo com o 
clima e acolhimento, ele não sobrevi-
veu. Foi enterrado no mesmo cemité-
rio da terra serrana em 3 de maio de 
1873, aos 37 anos de idade. 

Entre as homenagens recebidas 
na capital do Sertão, Porfírio da Cos-
ta denominou uma das artérias do 
bairro de Santo Antônio e um grupo 
escolar no local do seu nascimento, 
hoje encravado nos domínios territo-
riais de Santa Terezinha. Seu irmão, 
Manduri, que guardava em seus ar-
quivos a medalha de ouro com a qual 
o filho de Patos havia sido condeco-
rado por Dom Pedro 2º, sempre re-
clamava da falta de consideração do 
país para com um dos heróis da Guer-
ra do Paraguai, chegando a declarar: 
“Ele merecia maior consideração da 
parte do governo e do povo, pela co-
ragem e patriotismo que demonstrou 
ao defender o Brasil”.

Segundo o historiador brasileiro 
Boris Fausto, o Paraguai saiu arrasa-
do do conflito, perdendo partes do 
seu território para o Brasil e a Argen-
tina e seu próprio futuro. O proces-
so de modernização tornou-se coisa 
do passado, e o país se converteu em 
um exportador de produtos de pou-
ca importância. Os cálculos mais con-
fiáveis indicam que metade da popu-
lação paraguaia morreu, caindo de 
aproximadamente 406 mil habitan-
tes, em 1864, para 231 mil em 1872. A 
maioria dos sobreviventes era de ve-
lhos, mulheres e crianças.

Damião Lucena

Hoje, apresentação será em edição especial por conta dos 58 anos da banda

Centro Histórico da capital 
recebe a Banda 5 de Agosto

‘Sol Maior’

A edição de hoje do projeto ‘Sol 
Maior’, realizado pela Fundação Cul-
tural de João Pessoa (Funjope), no Ho-
tel Globo, será em caráter especial, por 
conta dos 58 anos da Banda 5 de Agosto. 
A formação Orquestra de Jazz da ban-
da promoverá o show Frevos da Paraíba, 
montado especialmente para o evento. 
O ‘Sol Maior’ começa às 16h, é gratuito 
e livre para todos os públicos.

Durante a apresentação, a Banda 5 
de Agosto vai tocar 11 composições as-
sinadas pelo maestro Rogério Borges, 
escritas especialmente para essa for-
mação. “Estamos ansiosos para estrear 
esse show que foi preparado com mui-
to carinho para o evento. O Hotel Glo-
bo nos remete a uma memória afetiva 
porque, muitas vezes, a banda partici-
pou de vários eventos neste espaço no 
decorrer de nossa trajetória”, destacou 
o maestro. Por ser um espaço de divul-
gação dos artistas locais, conforme o re-
gente, faz com que os turistas que vêm 
visitar o Centro Histórico possam co-
nhecer a música da Paraíba e seus ar-
tistas no projeto ‘Sol Maior’.

Composta por 50 músicos, nesta for-
mação a banda vem reduzida. Em esti-

lo de orquestra de jazz possui apenas 
18 instrumentistas. São dois no sax alto, 
dois no sax tenor, um no sax barítono, 
quatro nos trompetes, quatro nos trom-
bones, um músico no teclado, um no bai-
xo elétrico, um na bateria, um na percus-
são, além do maestro. Este ano, a Banda 
5 de Agosto completa 58 anos e, em co-
memoração ao seu aniversário, deverá se 
apresentar em outros espaços.

O diretor executivo da Funjope, Mar-
cus Alves, criou o ‘Sol Maior’ no ano 

passado como um piloto para reunir o 
público com música e o pôr do sol no 
Centro Histórico, com destaque para 
duos instrumentistas. “E agora vamos 
apresentar essa experiência com a Ban-
da 5 de Agosto que é muito valorosa. Te-
nho certeza de que os frequentadores, os 
visitantes, a população de João Pessoa 
que for ao Hotel Globo nesta sexta-fei-
ra, vai ter um encantamento com a qua-
lidade da música e com o espetáculo da 
natureza”, comentou o gestor.

No Hotel Globo, formação da orquestra de jazz da banda traz show ‘Frevos da PB’

Foto: Funjope/Divulgação

Imagem: Reprodução

Pintura a óleo realizada pelo paraibano Pedro Américo (1843-1905) retrata a Batalha do Avaí, ocorrida em 11 de dezembro de 1868



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de setembro de 2022     11EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato Cultura

Sandra 
   Raquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora 

A rua de
Clarice

Colunista colaboradora

Recentemente, eu conheci a casa em que 
viveu a escritora Clarice Lispector, no 
período de sua infância até a mudança 

para o Rio de Janeiro. Foi num domingo 
ensolarado no Recife, onde as ruas, ressacadas, 
abrigavam uma população de moradores e 
moradoras de rua. Foi um dia de alegria e 
tristeza. Realizar um desejo antigo, e estar diante 
do caos urbano de um país assolado pela fome e 
pobreza extremas.

Clarice, representada num monumento, 
estava melancolicamente sentada, com uma 
máquina de escrever no colo. Clarice sempre a 
ninar as palavras que seguem soltas ao vento. 
Fiquei me questionando as razões pelas quais a 
memória da mulher escritora ficou relegada às 
ruinas de uma rua. 

Enquanto olhava a casa debulhada pelo 
tempo, e alheia à ignorância e desprezo 
humano pelos que têm fome e sede de justiça, 
imaginava a Recife que acolhia o povo judeu. 
Pensava na diáspora, e no que foi dito no 
romance histórico Malinche: migrar para 
sobreviver. Observava as ruas do entorno da 
antiga casa de Clarice Lispector tentando 
recompor a cena da vizinhança, da liberdade 
de poder crescer mais solta, mais livre pelas 
ruas do Recife. 

Por outro lado, havia uma indignação tão 
grande em mim, pelo descaso com a memória 
da autora. E pelo tanto de potencial que uma 
casa repleta de sentidos pode construir na vida 
de novas gerações. São as contradições de 
um lugar que cultua déspotas e ignora quem é 
cidadã e cidadão. 

Tive vontade de andar de bicicleta no entorno 
das ruas de Clarice distribuindo comida e livros. 
Porque o Brasil precisa urgentemente de comida 
no prato e educação cotidiana. Educação do 
gesto, do exemplo, até mais do que qualquer 
palavra. O Brasil carece de amor, porque foi 
tomado mais recentemente por uma onda 
autodestrutiva firmada no ódio.

Parei por algum tempo na casa de Clarice 
e contive minha vontade de chorar respirando 
fundo. Porque a representação da casa 
em ruinas se assemelha ao próprio país 
despedaçado. A casa oca por dentro, mas 
mantendo firme ainda sua estrutura. O que 
poderia ser uma casa-semente frutificando, 
estava assim estática, a espera dos milagres e 
do reconhecimento do poder público. 

Do lado de fora da casa, estava a singela 
homenagem à escritora, um monumento que diz 
tanto da postura da mulher que olhava de frente 
as questões de seu tempo, olhava de dentro. 
Olhar de águia e precisão nas palavras, até as 
mais complexas. 

Nesse entorno da Praça da Maciel Pinheiro 
uma população ao relento, mulheres, homens 
e crianças de diferentes idades. Reunidos o 
abandono à memória e o povo. Uma cidade de 
requinte sustentada pela miserabilidade humana. 
Um país que precisa urgentemente mudar o curso 
de sua história, por mais amor, por mais amor por 
tudo, como diria Clarice...

O dia estava tão ensolarado, mais 
internamente, ao ver tanta pobreza e 
silenciamento, me senti melancólica. Ainda 
assim, consegui internamente celebrar a força 
da autora que foi reconstruindo a si mesma 
diante de tudo o vivido. E o tanto que construiu 
através de sua escrita. Olhei para minha 
família ali reunida. E seguimos serpenteando 
as ruas da vizinhança de Clarice até o mercado 
da Boa Vista.

Arrodeei o mercado e me arrependi depois 
por não ter comprado as amadas vassouras 
de agave. Observando o pátio do mercado, 
eu ainda estava olhando para dentro de mim 
mesma, pensando nas palavras de Clarice, na 
casa, no monumento, na praça, nos judeus e 
judias, nos moradores e moradoras de rua, nos 
silenciamentos, na força das palavras... Eram 
muitos sentimentos escoando num calor de quase 
início de primavera. 

Internamente eu deixei que minha criança 
livre abraçasse a menina que foi Clarice 
celebrando a força da resistência humana 
diante das dores. Por outro lado, ao cair de uma 
tarde ensolarada de domingo, fui observando 
uma estrela brilhante num céu de setembro. 
Celebrei assim as mulheres reluzentes de minha 
vida. As do passado e do presente. E desejei no 
íntimo um florescimento para o Brasil.

A Fundação Casa de José Américo 
(FCJA) retoma, hoje, às 18h30, o proje-
to ‘Cinema Comentado’, na sua sede, em 
João Pessoa. O projeto é coordenado pelo 
crítico de cinema Andrés von Dessauer, 
que comentará o filme após a exibição 
gratuita: Ilusões Perdidas (2021), produ-
ção franco-belga de Xavier Giannoli e o 
grande vencedor da 47ª edição do César, 
o “Oscar francês”.

A recriação cinematográfica para o 
mais famoso dos romances de Hono-
ré de Balzac (1799-1850) é ambientada 
na época da restauração da monarquia, 
mais especificamente, depois das Guer-
ras Napoleônicas.. Von Dessauer destaca 
a multiplicidade de temas, que vão des-
de o amor impossível até o mercado edi-
torial e jornalístico. “Há uma referência 
firme às fake news, que surgiram naque-

la época e chegaram até os dias de hoje”, 
aponta o crítico.

O diretor Xavier Giannoli e sua equi-
pe saíram do Olympia de Paris com sete 
estatuetas: Filme, Roteiro, Ator Revelação, 
Ator Coadjuvante, Fotografia, Figurinos e 
Direção de Arte. “A reconstituição da Pa-
ris da segunda metade do século 18 é im-
pecável. É um filme nota 10”, acrescenta 
Andrés von Dessauer.

No longa, Lucien (interpretado por 
Benjamin Voisin) sai do pequeno vilare-
jo rumo a Paris, onde pretende se tornar 
um poeta reconhecido. Ele recebe a aju-
da de sua amante, e acredita que, em pou-
cas semanas, encontrará editores dispos-
tos a publicá-lo. No entanto, descobre na 
capital um universo de manipulações e 
subornos, onde apenas a lei do dinheiro 
determina qual artista será valorizado. 
Contrário a esse sistema, Lucien passa a 
tolerá-lo e a jogar com as regras.

Hoje, na sede da entidade, em João Pessoa, será exibido ‘Ilusões Perdidas’

FCJA retoma iniciativa 
do ‘Cinema Comentado’

AudiovisuAl
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Benjamin Voisin em ‘Ilusões Perdidas’
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EM cartaz
ESTREIAS

AvATAR (EUA. Dir: James Cameron. 
Ficção científica. 12 anos). Reexibição do 
filme de 2009, em 4k. No mundo alieníge-
na de Pandora vivem os Na’vi, seres que 
parecem ser primitivos, mas são altamen-
te evoluídos. Como o ambiente do planeta 
é tóxico, foram criados os avatares, corpos 
biológicos controlados pela mente huma-
na que se movimentam livremente. Um ex-
fuzileiro naval paralítico (Sam Worthing-
ton) volta a andar através de um avatar e 
se apaixona por uma Na’vi (Zoë Saldaña). 
CENTERPLEX MAG 3: 17h (dub.) - 20h30 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE 
(3D): 14h30 (dub.) - 18h (leg.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 3D): 
14h30 - 18h - 21h30; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 6 (dub., 3D): 17h - 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub., 3D): 17h - 20h.

DESTERRo (Brasil. Dir: Maria Clara 
Escobar. Drama. 12 anos). Mulheres con-
tam histórias de perda, morte e luta. 18h 
(dia 25/9) - 20h30 (28/9).

EIkE - TuDo ou NADA (Brasil. Dir: 
Andradina Azevedo e Dida Andrade. Bio-
grafia. 12 anos). A vida do ex-bilionário 
Eike Batista (Nelson Freitas). CINÉPOLIS 
MANAÍRA 1: 14h15 (exceto sáb. e dom.) - 
16h45 - 19h15 - 21h45.

A MulhER REI (The Woman King. 
EUA. Dir: Gina Prince-Bythewood. Drama. 
16 anos). Nanisca (Viola Davis) foi uma co-
mandante do exército do Reino de Daomé, 
um dos locais mais poderosos da África 
nos séculos 18 e 19. CINÉPOLIS MANAÍRA 
2 (dub.): 15h15 - 18h15 - 21h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 13h (sáb. e 
dom.) - 16h - 19h - 22h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 3 (dub.): 15h45 - 18h45 - 21h45; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h10 - 
17h50 - 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 15h10 - 17h50 - 20h30; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (leg.): 19h30.

Não SE PREocuPE, QuERIDA (Don’t 
Worry Darling. EUA. Dir: Olivia Wilde. Sus-
pense. 16 anos). Nos anos 1950, Alice (Flo-
rence Pugh) e Jack (Harry Styles) têm a sor-
te de viver numa cidade experimental que 
abriga os trabalhadores do ultrassecreto 
Projeto Victory e suas famílias. Mas nada 
é o que parece. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 15h - 17h45 - 20h30; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 17h30 - 20h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h30 - 
20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
17h30 - 20h15.

coNTINuAÇão

AléM DA lENDA (Brasil. Dir: Marília 
Mafé e Marcos França. Animação. Livre). 
Lendas do folclore vão atrás de livro sa-
grado. CINE BANGÜÊ: 16h (dia 24/9).

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

cASA DAS ANTIguIDADES (Brasil, 
França. Dir: João Paulo Miranda. Drama. 
16 anos).“Caipira” do interior do Brasil 
que busca em outras terras melhores con-
dições de trabalho. CINE BANGÜÊ: 18h30 
(dia 27/9).

hoMEM-ARANhA SEM volTA PARA 
cASA (vERSão ESTENDIDA) (Spider
-Man: No Way Home. EUA. Dir: Jon Watts. 
Fantasia. 12 anos). Peter Parker (Tom 
Holland) precisará lidar com as con-
sequências da sua identidade como o 
herói. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
18h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 14h.

A IlhA DE BERgMAN (Bergman Is-
land. Alemanha, Bélgica, França, México 
e Suécia. Dir: Mia Hansen-Løve. Drama. 14 
anos). Um casal de cineastas tenta supe-
rar a crise criativa em uma viagem. CINE 
BANGÜÊ: 18h30 (28/9) - 18h (24/9).

INgRESSo PARA o PARAíSo (Ticket 
To Paradise. EUA. Dir: Ol Parker. Comé-
dia. 12 anos). Casal divorciado (George 
Clooney e Julia Roberts) vão tentar impe-
dir que a filha cometa o mesmo erro que 
eles cometeram, quando se casaram 25 
anos atrás. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (leg.): 
16h15 - 22h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 16h30; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 15h30.

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 1 (dub.): 14h 15 
(sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 5 (dub.): 13h45 (sáb. e dom.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h (sáb. e 
dom.); CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 
15h (sáb. e dom.).

MARTE uM (Brasil. Dir: Gabriel Mar-
tins. Drama. 14 anos). Uma família negra 
de classe média baixa sentem a tensão da 
nova realidade. 20h30 (dia 29/9).

MINIoNS 2: A oRIgEM DE gRu (Mi-
nions: The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle Bal-
da. Animação. Livre). Na década de 1970, 
com apoio dos Minions, o pequeno Gru 
traça um plano para se tornar malva-
do o suficiente para se juntar a um gru-
po de supervilões. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 13h30; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 4 (dub.): 15h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 15h40; CINE SERCLA PARTAGE  
4 (dub.): 15h40.

Não! Não olhE! (Nope. EUA. Dir: Jor-
dan Peele. Terror. 14 anos). Residentes em 
uma ravina solitária do interior da Califór-
nia testemunham uma descoberta estra-
nha e assustadora. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 8: 15h45 (dub.) - 21h (leg.).

oRfã 2 – A oRIgEM (Orphan: First 
Kill. EUA. Dir: William Brent Bell. Sus-
pense. 16 anos). A pequena Leena Klam-
mer/Esther Albright (Isabelle Fuhrman) 
está de volta para nos mostrar sua men-
te perversa e instável. Depois de orques-
trar uma fuga da clínica psiquiátrica da 
Estônia, ela viaja para os Estados Uni-
dos se passando pela filha desapare-
cida de uma família rica. Prequela do 
filme ‘A Órfã’, de 2009. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 6 (dub.): 15h30 - 18h10 - 20h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 14h45 (dub.) - 
17h15 (leg.) - 19h45 (dub.) - 22h15 (leg., 
esxceto qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub.): 19h30 - 22h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 5 (dub.): 16h - 18h30 - 21h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h45 - 17h45 - 
20h45; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
15h45 - 17h45 - 20h45.

PINocchIo - o MENINo DE MADEI-
RA (Pinocchio - A True Story. Rússia. Dir: 
Vasiliy Rovenskiy. Animação. Livre). O jo-
vem Pinóquio foge de seu criador Jepetto 
acompanhado de seu cavalo Tibalt. CINE 
SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 14h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h.

uMA PITADA DE SoRTE (Brasil. Dir: 
Pedro Antônio Paes. Comédia. 10 anos). 
Pérola (Fabiana Karla) é uma animado-
ra de festa infantil que sonha em se tor-
nar uma chef renomada. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 3: 14h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4: 17h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3: 18h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 5: 17h30.

PREDESTINADo (Brasil. Dir: Gus-
tavo Fernandez. Drama. 14 anos). José 
Pedro de Freitas, mais conhecido por 
Zé Arigó (Dalton Mello), era um ho-
mem simples que morava junto com a 
sua esposa Arlete (Juliana Paes) em Mi-
nas Gerais. Durante a década de 1950, 
uma época em que a religião espírita 
não era tão conhecida no país, Arigó tor-
nou-se um símbolo de esperança atra-
vés de suas cirurgias e curas espirituais. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 18h30. 

oS PRIMEIRoS SolDADoS (Brasil. 
Dir: Rodrigo de Oliveira. Drama. 14 anos). 
Em 1983, o jovem biólogo tenta sobrevi-
ver à primeira onda da epidemia de Aids. 
CINE BANGÜÊ: 18h30 (26 e 29/9). 

A vIAgEM DE PEDRo (Brasil, Portu-
gal. 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).
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Livros e exposições na Confraria Bibliófilos da Paraíba
No Sertão

Em Patos, evento terá 
os lançamentos do 
“livro surpresa”, ‘Treze 
contos para sonetos 
de Augusto dos Anjos’ 
(acima, à esq.), e da 
coletânea ‘Antologia 
do Cordel da Paraíba’ 
(acima, à dir.); além 
das exposições ‘Expo 
70’ (ao lado, à esq.), 
celebrando as sete 
décadas de vida 
de Perigo Neto, e 
‘Augustas Aquarelas’ 
(ao lado, à dir.), de 
Paulo de Lira

Imagem: Perigo Neto/Divulgação Imagem: Paulo de Lira/Divulgação

Imagem: Divulgação

As inscrições gratuitas 
para o Prêmio Literário José 
Lins do Rego, que é promo-
vido pela Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba, em par-
ceria com a Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC), co-
meçam hoje, e o prazo vai se 
estender até o dia 24 de outu-
bro. A edição, cujo edital está 
disponível para os interessa-
dos no site da Funesc (www.
funesc.pb.gov.br), vai contem-
plar quatro categorias: ro-
mance, poesia, infantojuvenil 
e mais outra, que reúne con-
to e crônica. Além disso, vai 
ampliar a quantidade total de 
exemplares produzidos, em 
comparação com 2021, passan-
do de 1.000 para 1.500. A di-
vulgação do resultado deverá 
ocorrer em 24 de novembro e 
a previsão para o lançamento 
dos trabalhos vencedores para 
21 de dezembro. 

“A diferença é que, neste 
ano, a gente amplia a quanti-
dade de obras produzidas, que 
serão impressas pela Editora 
A União, dentro da parceria 
com a EPC. Essa ampliação é 
muito importante porque po-
tencializa o mercado editorial, 
pois entendo que, na medida 
em que isso acontece, se fo-
menta o hábito da leitura, atin-
gindo maior número de pes-

soas, democratizando o acesso 
à literatura”, disse o presiden-
te da Funesc, Pedro Santos, 
acrescentando que as obras 
vencedoras deverão ser dis-
tribuídas para as escolas por 
meio do Sistema Estadual de 
Bibliotecas da Paraíba. 

Santos ainda ressaltou a 
importância dessa ação de rea-

lizar o prêmio, cujo principal 
objetivo é reconhecer e reve-
lar talentos, bem como esti-
mular a criação e divulgação 
das obras de autores da Pa-
raíba, e foi lançado em 2021, 
como uma iniciativa integran-
te do Ano Cultural José Lins 
do Rego, promovido pelo Go-
verno do Estado para marcar 

os 120 anos de nascimento do 
paraibano. “Com isso, o Go-
verno do Estado reafirma o 
compromisso de dar continui-
dade a uma política de valori-
zação da literatura, ao promo-
ver, agora, a segunda edição da 
retomada do evento, após um 
hiato de mais de cinco anos”, 
disse Pedro Santos.

O gerente executivo da 
Editora A União, Alexandre 
Macedo, também elogiou a 
realização da edição. “É uma 
parceria da Funesc para a 
construção desse edital com a 
EPC, que, através da Editora, 
fará o trabalho de editoração 
e a impressão, na gráfica, das 
obras que forem vencedoras. É 
uma iniciativa de sucesso, que 
vem agregar para a divulga-
ção e o fortalecimento da lite-
ratura paraibana, que também 
é uma missão da EPC. No ano 
passado, o resultado foi signi-
ficativo e isso passa credibili-
dade, o que estimula e desper-
ta o interesse de novos autores 
e querer participar do evento”, 
disse Macedo. 

Juventude nas Letras
Outro edital, o Festival Li-

terário Juventude nas Letras, 
terá suas inscrições encerra-
das amanhã. Elas podem ser 
realizadas também através do 
site da Funesc.

O objetivo do evento, lan-
çado pela Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), em parceria com a Fu-
nesc, é selecionar textos que 
vão compor a coletânea do 
Festival Literário Juventudes 
nas Letras. Podem participar 
jovens com idade entre 15 e 29 
anos e as categorias são: crô-
nica (Prêmio Gonzaga Rodri-
gues), conto (Prêmio Marí-

lia Arnaud), poesia (Prêmio 
Anayde Beiriz) e cordel (Prê-
mio Maria Pimentel).

De acordo com o edital, se-
rão premiados 10 textos para 
cada gênero. Os autores dos 
três melhores trabalhos de 
cada categoria receberão prê-
mios em dinheiro no valor de 
R$ 1 mil, cada, além de serem 
contemplados com 10 exem-
plares da coletânea produzida 
pela Editora A União, e parti-
cipação de entrevista exclusi-
va no programa Fala Juventude, 
da Rádio Tabajara FM.

Os outros sete melhores 
de cada gênero receberão cin-
co exemplares da antologia, 
mais o certificado de premia-
ção. A divulgação da lista de 
premiados está prevista para 
26 de outubro e a publicação 
da coletânea deve acontecer 
em 25 de novembro.

Realizado em parceria entre Funesc e EPC, concurso literário recebe as inscrições gratuitas até 24 de outubro

Prêmio José Lins lança novo edital
Literatura

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Obra que é considerada 
uma “surpresa” para o ano 
de 2022 pela Confraria dos 
Bibliófilos da Paraíba, o livro 
Treze contos para sonetos de Au-
gusto dos Anjos será lançado 
pela entidade amanhã, a par-
tir das 20h, durante sessão so-
lene que ocorrerá no auditório 
master da Unifp, localizada no 
município de Patos, dentro de 
uma programação que ainda 
inclui lançamento coletivo de 
outras publicações e mostras 
de artes visuais. Porém, as ati-
vidades começam hoje, às 18h, 
no Centro de Cultura de Pa-
tos, com a abertura da mostra 
Expo 70 para a celebração das 
sete décadas de vida do artis-
ta plástico Perigo Neto, e vão 
se estender até o próximo do-
mingo (dia 25).

“Augusto dos Anjos é o 
poeta de Língua Portugue-
sa mais lido no mundo, é pa-
raibano e sua obra é aprecia-
da e muito importante para a 
literatura”, disse o presidente 
da Confraria dos Bibliófilos 
da Paraíba, José Mota Victor, 
ao justificar a escolha do au-
tor do livro Eu para a home-
nagem. Impressa na Editora 
A União, da Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), 
a obra contém contos escritos 
por 13 autores inspirados em 
sonetos do poeta paraibano e 
que é ilustrado por 13 aqua-
relas do artista plástico Pau-
lo de Lira, que também ganha 
exposição no evento: Augus-
tas Aquarelas.

O projeto do livro surpre-
sa começou a ser planejado 
no ano anterior. “O primei-
ro passo foi convidar alguns 

imortais da Academia Pa-
raibana de Letras para esco-
lher os 13 melhores sonetos 
do poeta Augusto dos An-
jos. Terminamos escolhen-
do três imortais da APL e 
professores da Universida-
de Federal da Paraíba. Para 
nossa alegria, a professora 
e crítica literária Ângela Be-
zerra de Castro, o jornalis-
ta e poeta Sérgio de Castro 
Pinto e o escritor Hildeber-
to Barbosa Filho aceitaram 
o desafio”, lembrou Victor. A 
segunda etapa foi cumprida 
pelo Conselho Editorial da 
Fundação Educativa Cultu-
ral Miguel Motta, que sele-
cionou bibliófilos para escre-
ver os contos, e, finalmente, a 
escolha de Paulo de Lira para 
ilustrar com aquarelas.

Durante a sessão solene 
também haverá o lançamen-
to da Antologia do Cordel da Pa-
raíba, que tem 300 páginas, e 
a entrega de diplomas a bi-
bliófilos.

Outra atividade da pro-
gramação é o lançamento co-
letivo de livros de bibliófilos, 
que será realizado amanhã, 
a partir das 9h, no Centro de 
Cultura de Patos, com as par-
ticipações dos seguintes escri-
tores e suas respectivas obras: 
Everaldo Dantas da Nóbre-
ga (Memórias de um Bancário 
e Dos Tempos da Quarentena); 
Vanderley de Brito (Itacoatia-
ra e A Passagem das Espinharas); 
Aroaldo Sorrentino Maia (O 
Flutuador e A Rosa no Batente); 
Renato César Carneiro (Deus 
e o Diabo na Morada do Sol); 
Sanxer Lacerda (Os Homens 
Querem Guerra); Ida Steinmül-
ler (História de Campina Gran-
de); Perigo Neto (Meus Verbos 
Nossos); José Romildo de Sou-

sa (Nossa Senhora da Guia) e 
José Mota Victor (A Influência 
dos Raios Solares na Menstrua-
ção da Borboleta). 

O artista plástico paraiba-
no Perigo Neto, que está ra-
dicado em Fortaleza (CE) há 
mais de três décadas, infor-
mou que vai expor, no even-
to da confraria, 34 obras em 
estilo naïf, algumas das quais 

inéditas, produzidas durante 
a pandemia. “São pinturas a 
óleo sobre tela que retratam 
o regionalismo, como o can-
gaceiro, a lavadeira, a feira de 
Patos, procissões e cenas de 
praia”, explicou ele. “A última 
vez que expus em minha ci-
dade natal, Patos, foi em 2016 
e agora retorno para onde me 
sinto querido e, por isso, me 

sinto realizado por completar 
70 anos de idade e poder re-
ceber essa homenagem”, con-
fessou o artista.

Escolhido para ilustrar a 
antologia de cordel da Con-
fraria dos Bibliófilos, o artis-
ta Marcelo Soares comentou 
sobre sua satisfação em con-
tribuir para o projeto. “É im-
portante a presença da xilo-

gravura como ilustração da 
obra, pois a xilogravura des-
de sempre acompanhou os 
poetas populares tal qual cor-
po e alma. É justamente como 
ilustração de folhetos de cor-
del que a xilogravura, que é a 
técnica de gravar imagens na 
madeira, encontra seu maior 
meio de expressão artística”, 
disse Soares.

Através do QR Code 
acima, acesse o site 

oficial da Funesc 
para o edital

Pedro Santos (E), da Funesc, recebendo de Naná Garcez (D), da EPC, os exemplares do ano passado

Foto: Funesc/Divulgação
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Nos casos ainda indefinidos, candidatos terão nomes na urna e poderão ser votados e até mesmo diplomados

TRE recebeu 31 recursos na Paraíba
candidaturas indeferidas

O desembargador Lean-
dro dos Santos, presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba, proferiu palestra 
na manhã de ontem, no audi-
tório da Central de Polícia, in-
titulada “Crimes Eleitorais e a 
atuação da Polícia Civil”. Par-
ticiparam policiais civis que 
atuam na Região Metropoli-
tana de João Pessoa. O even-
to foi promovido pela Polícia 
Civil, por meio da Acadepol 
e da Delegacia Geral da ins-
tituição.

A palestra foi transmiti-
da ao vivo pelo canal da Po-
lícia Civil no YouTube, para 
que os policiais de todo o Es-
tado e a população em geral 
pudessem acompanhar as in-
formações repassadas pelo 
desembargador. O conteú-
do permanecerá à disposi-

ção para visualização na pla-
taforma.

Durante o evento, o presi-
dente do TRE da Paraíba des-
tacou a necessidade de equi-
líbrio e bom senso nas ações 
desenvolvidas pelas institui-
ções envolvidas na realiza-
ção do processo eleitoral. Ex-
plicou acerca das condutas 
vedadas, crimes eleitorais e 
abordou a Resolução do Tri-
bunal Superior Eleitoral que 
atribui responsabilidade su-
plementar para a Polícia Ci-
vil nas áreas onde não houver 
atuação da Polícia Federal.

Na Paraíba, dos 223 mu-
nicípios do Estado, 208 terão 
a atuação direta da Polícia 
Civil, ficando 15 municípios 
sob atribuição da Polícia Fe-
deral, destacou Cassandra 
Duarte, delegada-geral ad-

junta da Instituição. 
O delegado Pedro Ivo 

Soares, diretor de Ensino da 
Acadepol, ressaltou a impor-
tância da presença do desem-
bargador Leandro dos Santos 
na Central de Polícia. Ele res-
saltou a necessidade de que 
todos os policias civis este-
jam preparados técnica e ope-
racionalmente para o desen-
volvimento dos trabalhos de 
polícia investigativa e judiciá-
ria nas Eleições 2022. E lem-
brou que a Acadepol cum-
pre seu papel de promover a 
difusão do conhecimento e a 
preparação do efetivo para as 
ações nas eleições. O delega-
do geral da Polícia Civil, An-
dré Rabelo, e a superinten-
dente da 1ª Região, delegada 
Maísa Félix Ribeiro, presti-
giaram o evento.

Das 106 candidaturas in-
deferidas pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), 31 conseguiram en-
trar com recurso e esperam 
definição do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). Com os 
casos ainda indefinidos pela 
Justiça Eleitoral, os eleitores se 
perguntam: esses candidatos 
poderão ser votados no próxi-
mo dia 2 de outubro?

De acordo com a secretária 
judiciária e da informação do 
TRE-PB, Andréa Ribeiro, to-
dos os candidatos que têm a 
situação “indeferido com re-
curso”, no sistema Divulga-
CandContas, terão suas fotos 
incluídas nas urnas eletrôni-
cas e poderão receber os vo-
tos dos eleitores. Eles poderão 
recorrer ao Tribunal Superior 
Eleitoral e continuar tentando 
reverter a decisão até não ca-
ber mais recursos. 

Por isso, eles poderão não 
apenas ser votados, como 
também diplomados, caso 
consigam ter a candidatura 

deferida. “Enquanto ele tiver 
chances de reverter, fica na 
urna o seu nome, mas, se a de-
cisão final da justiça eleitoral 
disser que ele está indeferido, 
os votos que foram atribuídos 
ao candidato são anulados”, 
disse Andréa Ribeiro. 

Segundo a secretária judi-
ciária, a previsão de anulação 
de votos do candidato indefe-
riro está na Resolução do TSE 
nº 23.609/2019.

No caso do sistema majo-
ritário, ou seja, de candidatos 
a governador, presidente ou 
senador, chegando a ser elei-
to mesmo com registro inde-
ferido, deverá acontecer nova 
eleição, de acordo com a se-
cretária judiciária. “Sobrevin-
do qualquer fato que acarrete 
o indeferimento do registro, 
cassação do diploma ou do 
mandato dos eleitos em plei-
to regido pelo sistema majori-
tário – de maioria simples ou 
absoluta –, independentemen-
te do número de votos anula-
dos, a consequência será a rea-
lização de nova eleição”, diz a 
resolução. 

Caso eleito, o candidato 

tem duas opções: “O TSE re-
forma a decisão do TRE e de-
fere o registro. Deve ter recur-
so do Ministério Público ou 
do outro impugnante, mas se-
gue podendo ser diplomado, a 
menos que o Supremo Tribu-
nal Federal mude. Ou o TSE 
mantém a decisão do TRE e 
acontece uma nova eleição, a 
menos que consigam liminar 
e  suspendam”, explicou An-
drea Ribeiro. 

Além disso, a resolução 
prevê que, nas eleições ma-
joritárias, se não houver can-
didato diplomado, caberá ao 
presidente do Poder Legisla-
tivo assumir e exercer o car-
go “até que sobrevenha deci-
são favorável no processo de 
registro ou haja nova eleição”.

Já nas eleições proporcio-
nais, no caso de candidatos 
a deputados estaduais e fe-
derais com registros indefe-
ridos, a secretária judiciária 
explicou que, em via de re-
gra, implica em retotaliza-
ção dos votos. “Mas se atin-
gir mais de 50% dos votos, 
então precisa de nova elei-
ção”, ressaltou. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

A apresentadora e candi-
data a deputada federal pelo 
União Brasil, Fernanda Al-
buquerque, renunciou à pre-
sidência do União Brasil Mu-
lher na Paraíba e ao comando 
do Diretório Municipal do 
União Brasil, no município 
de Conde. A carta de renún-
cia foi protocolada ontem jun-
to ao Diretório Estadual da si-
gla. Segundo ela, o motivo foi 
uma série de perseguições 
políticas. 

“Comunico a minha re-
núncia aos cargos de presi-
dente do União Brasil Mu-
lher na Paraíba, bem como de 
presidente do União Brasil no 
município de Conde/PB. Em 
razão do exposto, aguardo as 
providências protocolares a 
fim de que os trâmites neces-
sários para a transição dos 
cargos supramencionados 
possam ocorrer ao menor es-
paço de tempo possível”, diz 
trecho da carta de renúncia. 

Segundo divulgou a can-
didata, ela não tem concorda-
do com a forma como o par-

tido tem tratado as mulheres. 
Na última semana, a comu-
nicadora publicou um vídeo 
nas redes sociais denuncian-
do ataques que vem sofrendo. 
“Ser mulher na política pa-
raibana é ser perseguida de 

forma permanente. Eu não 
sou mulher de tremer na base 
não, mas confesso que não é 
fácil lidar com os ataques diá-
rios que recebo”, disse. 

Além disso, Fernanda Al-
buquerque cita, ainda, o va-

lor do Fundo Partidário que 
as mulheres têm recebido do 
partido. “Quando a gente ob-
serva o fundão para as mu-
lheres, não é nem a metade do 
que a gente precisa para fazer 
campanha. Não é porque tem 
mandato, é homem e vai rece-
ber mais do que a mulher. O 
que a gente precisa é garantir 
o que a Constituição garante”

Segundo informações do 
DivulgaCandContas, a candi-
data do partido União Brasil 
recebeu, até o momento, R$ 
1,1 milhão para a sua cam-
panha eleitoral. O valor vem 
integralmente do Fundo Es-
pecial de Financiamento de 
Campanha (FEFC). 

No pedido de renún-
cia, Fernanda também pede 
pressa do partido na transi-
ção dos cargos que está dei-
xando. O documento foi re-
cebido pela secretaria-geral 
do União Brasil por volta de 
11h30, desta quinta-feira.

A reportagem de A União 
tentou entrar em contato com 
o diretório estadual do par-
tido, mas não recebeu res-
posta até o fechamento des-
ta edição.

Foto: Evandro Pereira

Os promotores de Justi-
ça do Ministério Público da 
Paraíba que desejam atuar 
como auxiliares dos promo-
tores eleitorais nestas elei-
ções devem manifestar o 
interesse na designação até 
o meio-dia de hoje. A solici-
tação deve ser encaminha-
da à Secretaria-Geral (Se-
ger), por meio do endereço 
eletrônico de e-mail seger@
mppb.mp.br. 

De acordo com o secretá-
rio-geral, Rodrigo Marques 
da Nóbrega, os termos da 
solicitação foram publica-
dos no Edital 005/2022, dis-
ponível na edição do Diário 
Oficial Eletrônico do MPPB 
no último dia 21. Os promo-

tores interessados podem 
indicar mais de uma zona 
eleitoral entre as descritas 
no edital, especificando a 
ordem de preferência.

“O edital foi lançado 
porque o procurador-geral 
de Justiça, Antônio Hortên-
cio Rocha Neto, considerou 
que há zonas eleitorais que 
são integradas por vários 
municípios, e que a distân-
cia entre as cidades dificul-
ta o trabalho de fiscaliza-
ção, exigindo um reforço de 
promotores para uma efi-
ciente atuação fiscalizado-
ra do Ministério Público”, 
explicou.

Outra consideração feita 
no edital é o acirramento na 

disputa eleitoral verificada 
em alguns dos municípios 
do Estado. A administração 
do MPPB também quer ga-
rantir a estrutura necessária 
para que haja lisura e trans-
parência no processo eleito-
ral, bem como a livre mani-
festação e o fortalecimento 
do sistema democrático.

 
O MPE

O Ministério Público 
Eleitoral (MPE) é coorde-
nado pela Procuradoria Re-
gional Eleitoral (Ministério 
Público Federal - MPF) e in-
tegrado por promotores de 
Justiça do MPPB, que atuam 
nas zonas eleitorais distri-
buídas em todo o estado.

Fernanda Albuquerque renuncia a 
cargos e alega perseguições políticas

Desembargador Leandro dos Santos 
profere palestra para policiais civis

Prazo para promotores de Justiça 
pedirem designação termina hoje

união brasil

crimes eleitorais

auxiliares na eleição

Partido
Candidata diz não 
concordar com a 

forma como o 
partido tem tratado 

as mulheres 

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba indeferiu 106 candidaturas no processo eleitoral deste ano

Adjany Simplício (PSOL) 
- Manhã: sabatina na 
CBN. Tarde: panfletagem 
na A&C; caminhada em 
Bayeux. Noite: panfletagem 
na UNIESP Centro 
Universitário; 

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

Antônio Nascimento (PSTU) 
- Até o fechamento desta 
edição, o candidato não 
havia divulgado sua agenda 
para o dia hoje;  

João Azevêdo (PSB) 
- Manhã: agenda 

administrativa. Tarde: 
caminhada no Renascer, em 
Cabedelo. Noite: caminhada 
no Centro de Cabedelo

Major Fábio (PRTB) –  Até o 
fechamento desta edição, 
o candidato não havia 
divulgado sua agenda para 
o dia hoje; 

Nilvan Ferreira (PL) - O 
candidato vai passar o 
dia em passagem pelo 
vale do Piancó com 
paradas nos municípios 
de Conceição, Itaporanga, 
Piancó, Catingueira e Santa 
Teresinha; 

Pedro Cunha Lima (PSDB) 
- Manhã: reunião com 

equipe de campanha. 
Tarde e noite: carreata no 
Cariri: Boa Vista, São João 
do Cariri, Serra Branca, 
Sumé, Camalaú, São João 
do Tigre, São Sebastião do 
Umbuzeiro, Zabelê; comício 
em Monteiro; 

Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB) - Manhã: visita ao 
Hospital da Fundação 
Assistencial da Paraíba 
(FAP), em Campina 
Grande. Tarde: concede 
entrevista à Rádio e TV 
Arapuan, em João Pessoa; 
participa de Caminhada 
em Mamanguape. Noite: 
participa de Evento Político 
na cidade de Sapé. 

A genda dos candidatos

A União traz diariamente a agenda com respectivas 
atividades de todos que disputarão o cargo de governador 
nas eleições.
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Vereador classifica decisão do Supremo de suspender novo salário da categoria como “grande desrespeito”

CMJP discute piso da Enfermagem
conquista ameaçada

A polêmica envolvendo o 
Piso Nacional da Enferma-
gem virou o tema principal e 
centralizou o debate, ontem, 
na Câmara Municipal de João 
Pessoa. De críticas e discor-
dância com a decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
que suspendeu por 60 dias o 
aumento salarial para a cate-
goria, ao apoio aos profissio-
nais da enfermagem.

“Venho à tribuna para to-
car num tema realmente que 
tem ocupado os espaços de 
discussão nos últimos dias, 
que é o Piso Nacional da En-
fermagem, uma conquista jus-
tíssima para os profissionais 
de saúde. Quem vive de perto 
como eu, que tenho um enfer-
meiro na minha família, sabe 

que eles encararam de frente 
a pandemia e vivem há anos 
militando na saúde, atenden-
do pacientes e cumprindo seu 
dever diário. É unânime na 
sociedade, assim como foi no 
Congresso Nacional, quase 
unânime, a percepção da ne-
cessidade de avançar na remu-
neração desses profissionais”, 
ressaltou o vereador Rinaldo 
Maranhão (MD).

O parlamentar pessoen-
se viu com surpresa  e estra-
nheza a decisão do STF que 
suspendeu o Piso Nacional 
da Enfermagem. Ele criticou 
a decisão tomada pela maio-
ria dos ministros da supre-
ma corte.

“A lei foi aprovada porque 
o Congresso Nacional deu a 
sua contribuição e o Governo 
Federal sancionou a lei e so-
mos pegos de surpresa com 

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br “Quem vive de 

perto, como 
eu, que tenho 
um enfermeiro 
na família, 
sabe que eles 
encararam 
de frente a 
pandemia

Rinaldo Maranhão

Além do Piso Nacional 
da Enfermagem, o Setembro 
Amarelo também foi pauta, 
ontem, na sessão ordinária 
na Casa Napoleão Laureano. 
A prevenção ao suicídio, que 
sempre permeia a campanha, 
foi tema do pronunciamen-
to da vereadora Rebeca Sodré 
(União Brasil).

Em seu discurso, a verea-
dora chamou a atenção para 
o número crescente de casos 
de pessoas adoecidas pela de-
pressão, especialmente jovens, 
e para a necessidade de se de-
bater amplamente o tema nes-
te Setembro Amarelo.

“A depressão é um pro-
blema de saúde pública, mas, 
muitas vezes, não é tratada 
dessa forma, é encarada como 

uma tristeza passageira ou 
como um problema corriquei-
ro. Só que a gente sabe que 
essa não é a realidade. Portan-
to, trago a temática do Setem-
bro Amarelo, de prevenção ao 
suicídio, para ser debatida nes-
ta Casa”, ressaltou a parlamen-
tar pessoense.

Rebeca Sodré aproveitou 
que estava ocupando a Tri-
buna da Casa para convidar 
a  todos para uma sessão es-
pecial que será realizada na 
próxima sexta-feira, dia 30 
de setembro, às 9h, no plená-
rio da Câmara Municipal de 
João Pessoa.

A parlamentar alertou 
também para os dados da Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS) que apontam que, 

atualmente, o suicídio mata 
mais que doenças como o HIV, 
a malária e o câncer de mama. 

“De acordo com a OMS o 
suicídio mata mais até do que 
guerras e homicídios. São da-
dos alarmantes sobre uma te-
mática que é tão pouco falada, 
tão pouco discutida. Temos 
que ficar atentos”, alertou a 
vereadora .

Segundo ela, entre jovens 
de 15 a 29 anos esses dados 
são ainda mais preocupantes. 
“Nessa faixa etária o suicídio é 
a quarta maior causa de mor-
te em nosso país, ficando atrás 
apenas dos acidentes de trân-
sito, tuberculose e violência in-
terpessoal. Esse mal vem aca-
bando com a nossa juventude 
e destruindo a nossa socie-

dade”, lamentou. A vereado-
ra ainda afirmou que o país 
está na contramão do mun-
do, que vem reduzindo os 
casos de suicídio, enquanto 
aqui as notificações só cres-
cem e assustam.

“No Brasil, a média de sui-
cídios por dia é de 38 casos, 
dados alarmantes que nos 
despertam a vontade de bus-
car mais a fundo e entender 
porque ocorrem tantos ca-
sos”, observou, informando 
ainda que são notificados 700 
mil casos de suicídio por ano 
em todo o mundo. “Como há 
uma subnotificação, esse nú-
mero pode variar e chegar 
um milhão”, destacou.

Rebeca reforçou que sa-
ber identificar os sintomas 

de depressão e como orientar 
os doentes a buscarem ajuda 
pode prevenir suicídios. Ela 
orienta que é necessário es-
tar pronto para acolher essas 
pessoas, entendê-las e saber 
orientá-las sobre onde procu-
rar ajuda. 

“Quando uma pessoa de-
cide terminar com sua vida é 
porque os seus pensamentos 
e ações apresentam-se muito 
restritivos, ou seja, ela pen-
sa constantemente na mor-
te e no suicídio e precisa bus-
car ajuda. Precisamos estar 
prontos para acolher essas 
pessoas, para entendê-las e 
saber orientá-las sobre onde 
procurar ajuda. As pessoas 
próximas podem identificar 
prematuramente os casos de 

uma possível depressão, de 
alguma doença mental, para 
que ela possa ser diagnosti-
cada e tratada, já que é sabi-
do que doenças mentais não 
tratadas podem levar ao sui-
cídio”, destacou.

A vereadora lembra que o 
lema da campanha Setembro 
Amarelo este ano é “A vida é 
a melhor escolha”. E que é pre-
ciso embutir essa frase na ca-
beça das pessoas, que sofrem 
deste mal. 

“Venho reafirmar que a 
vida está sempre em primeiro 
lugar. Esse dom e esse direito 
deve ser defendido a todo ins-
tante, como um direito prio-
ritário, assim como é assegu-
rado na nossa Constituição 
Federal”, finalizou.

Setembro Amarelo volta a ser pauta no Legislativo municipal

O prefeito Cícero Luce-
na oficializou, na manhã de 
ontem, a nomeação de dois 
novos procuradores mu-
nicipais. Com isso, o ges-
tor completa o quadro de 30 
profissionais previstos na 
Lei Orgânica do Município 
para a categoria. O ato acon-
teceu durante solenidade no 
auditório do Centro Admi-
nistrativo Municipal, opor-
tunidade em que o prefeito 
ainda foi condecorado com 
a Medalha Paulo Américo 
Maia de Vasconcelos, entre-
gue pela Procuradoria-Geral 
do Município. 

“Queremos cada vez mais 
estruturar a gestão pública de 
forma profissional, sempre 
alertando sobre a nossa fun-
ção e atribuição, que é fazer 
bem feito e de forma huma-
nizada”, afirmou o gestor. So-
bre a homenagem, Cícero Lu-

cena afirmou ser uma alegria 
ser reconhecido por um gru-
po de profissionais que pri-
mam pela responsabilidade 
e compromisso com o servi-
ço público. 

Foram nomeados os pro-
curadores Wesley Bandeira 
Pinheiro e Gustavo Trócol-
li Carvalho de Negreiros, de 
forma que a Procuradoria-Ge-
ral completa o quadro de 30 
profissionais concursados de 
fato nomeados. A posse e iní-
cio dos trabalhos devem acon-
tecer já na próxima semana. 

“Estamos celebrando esta 
nomeação. Se colocarmos em 
perspectiva com o número de 
habitantes ainda é pequeno o 
nosso corpo, mas, é um gran-
de feito termos o quadro com-
pleto e cada um desses pro-
fissionais contribui de forma 
importante, tanto na área ju-
rídica quanto administrati-

va”, afirmou o procurador-
geral do Município, Bruno 
Nóbrega. 

Os novos nomeados se 
comprometeram com um tra-
balho probo e eficiente. “In-
gressar na advocacia públi-
ca era um sonho, pois ela é 
de grande importância para 
a sociedade por realizar o 
controle da legalidade pré-
via dos atos administrativos 
e colabora com a elaboração 
de políticas públicas e com 
a eficiência da gestão”, afir-
mou Wesley Pinheiro. Gus-
tavo Trócolli acrescentou que 
a carreira tem status constitu-
cional. “Toda a sociedade se 
vê representada na advoca-
cia pública. Tenho experiên-
cia na área em outros municí-
pios e agora tenho a satisfação 
de trazer esse conhecimento 
para atuar na minha cidade”, 
afirmou. 

A Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALP) entre-
gou, durante sessão solene 
ontem, o Título de Cidada-
nia Paraibana à secretária 
executiva de Administração 
do Estado, Jacqueline Fer-
nandes Gusmão. A solenida-
de foi proposta pelo deputa-
do estadual João Gonçalves e 
contou com a presença de fa-
miliares e amigos da home-
nageada. 

Natural do estado do Rio 
de Janeiro, a secretária Jac-
queline Gusmão, antes de 
participar da administração 
pública do Estado, já atuou no 
Instituto de Previdência de 
Campina Grande e foi dire-
tora do Centro de Treinamen-
to dos Servidores da Prefeitu-
ra Municipal de João Pessoa. 
Para o deputado João Gonçal-
ves, o desempenho e a dedi-
cação de Jacqueline Gusmão 
diante dos serviços presta-
dos aos paraibanos, através 
do serviço público, justificam 
a merecida cidadania. 

“A secretária Jacqueline 
é uma exímia servidora pú-
blica que, acima de tudo, tem 
compromisso com o serviço 
público. Ela se destaca pela 
sua maestria em ser uma ser-
vidora extremamente compe-
tente e que, à frente da Pasta, 
tem dado equilíbrio admi-
nistrativo ao Governo do es-

Prefeito nomeia procuradores e 
completa quadro da categoria em JP

ALPB entrega título de cidadania 
à secretária Jacqueline Gusmão

GestÃo pública homenaGem

a decisão do STF, suspenden-
do o piso, o que, na minha 
concepção, mostra um gran-

de desrespeito com o outro 
poder, com a sociedade, com a 
saúde e com o Brasil. É preciso 
registrar com muita dor essa 
interferência do Poder Judiciá-
rio sobre os demais Poderes, 
causando constrangimento e 
transtorno absurdos”, ressal-
tou Maranhão.

A decisão de cumprir a Lei 
do Piso Nacional da Enferma-
gem, por parte da Prefeitura  
Municipal de João Pessoa foi 
exaltada pelo vereador. Para 
ele, Cícero Lucena (Progres-
sistas) age com prudência em, 
acatar uma Lei Federal.    

“Fico feliz com o compro-
misso do prefeito Cícero Lu-
cena em pagar o Piso Nacio-
nal. Feliz pela sensibilidade 
do gestor em colocar-se aberto 
para dialogar com essa classe 
e para organizar o orçamen-
to para efetivamente pagar o 

piso. Isso nos anima a fazer 
parte desse grupo”, revelou.

Além da Prefeitura da 
Capital, o Governo do Esta-
do também assegurou o pa-
gamento do piso dos profis-
sionais de enfermagem. O 
anúncio foi feito na última ter-
ça-feira, em reunião de repre-
sentates do Estado com o Con-
selho Regional Enfermagem 
da Paraíba (Coren-PB), Sindi-
cato dos Enfermeiros da Pa-
raíba e Sindicato dos Técnicos 
de Enfermagem.

O vereador Rinaldo Mara-
nhão ainda abordou a necessi-
dade de um novo modelo fede-
rativo para o nosso país e que 
ele seja apreciado pelo ‘novo’ 
Congresso Nacional que será 
eleito este ano.

“Precisamos discutir o 
modelo federativo do Bra-
sil. Esse pode ser o momen-

to de debater a relação entre 
os poderes para construir ca-
minhos entre os poderes. O 
Poder Judiciário tem causa-
do constrangimentos ao Le-
gislativo, ao Executivo e ao 
povo brasileiro. Preciso pres-
tar solidariedade a todos os 
profissionais de saúde, que 
trabalham e merecem reco-
nhecimento. Todas as cate-
gorias merecem, mas a saúde 
não pode esperar, pois preci-
sa de respostas urgentes. Nós 
estaremos nesta Casa sempre 
para defender uma melhor re-
muneração. Se tivermos que 
redistribuir o orçamento, que 
seja. Que tire de onde pode 
tirar. Que possamos refazer 
contas. Devemos priorizar os 
profissionais de saúde por-
que cedo ou tarde precisare-
mos deles. Tenho certeza”, fi-
nalizou o parlamentar.

Ato de 
nomeação 
aconteceu 
durante 
solenidade 
no auditório 
do Centro 
Administrativo 
Municipal

Foto: Divulgação/PMJP

tado. Desta forma, ela, como 
uma amante da Paraíba, nas-
cida em outro estado, merece 
esse título de cidadania parai-
bana. É uma homenagem jus-
tíssima”, declarou o deputado 
João Gonçalves. 

Filha e neta de paraiba-
nos, Jacqueline afirmou que 
o sangue da Paraíba já cor-
re em suas veias, mas que, a 
partir de agora, sente-se ain-
da mais grata por ser acolhi-
da pelo povo paraibano e tor-
nar-se paraibana de direito.

“Das homenagens que esta 

Casa realiza, o Título de Cida-
dania é uma das mais rele-
vantes, porque acolhe a todos 
nós que não nascemos aqui. E 
ser acolhido nos traz um sen-
timento muito bom. O meu 
sangue e o meu coração já são 
paraibanos, pois meus pais e 
avós são da Paraíba e aqui es-
tão minhas referências. Fico 
muito grata, especialmente ao 
deputado João Gonçalves, que 
me concede essa homenagem 
e, através dela, me torno cida-
dã paraibana”, comemorou a 
secretária.

Secretária Jacqueline Gusmão ao lado do deputado João Gonçalves

Foto: Divulgação/ALPB
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Total de despesas contingenciadas pelo Ministério da Economia no Orçamento deste ano é de R$ 10,499 bilhões

Governo bloqueia mais R$ 2,634 bi
para cumprir teto

Após manobra para li-
berar até R$ 5,6 bilhões em 
emendas do chamado “orça-
mento secreto” nas vésperas 
do 7 de Setembro, o Minis-
tério da Economia foi obri-
gado a fazer um novo blo-
queio de R$ 2,634 bilhões 
em despesas discricionárias 
para cumprir o teto de gas-
tos em 2022.

Conforme mostrou o 
Broadcast (sistema de notí-
cias em tempo real do Gru-
po Estado), o novo contin-
genciamento se deve ao 
aumento de gastos obriga-
tórios, sobretudo em bene-
fícios previdenciários. Com 
o anúncio de ontem, o total 
de despesas bloqueadas no 
Orçamento deste ano é de 
R$ 10,499 bilhões.

Como prometido pelo 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, a pasta alterou 
ainda a estimativa de re-
sultado primário total de 
2022, de déficit de R$ 59,354 
bilhões para superávit R$ 
13,547 bilhões - o primei-
ro resultado no azul desde 
2013. A meta de resultado 
primário do Governo Cen-
tral deste ano admitia um 
rombo de até R$ 170,5 bi-
lhões.

A projeção da equipe eco-
nômica para as receitas pri-
márias totais da União neste 

ano passou de R$ 2,226 tri-
lhões para R$ 2,308 trilhões. 
Já a estimativa para a recei-
ta líquida - livre de transfe-
rências para os governos re-
gionais - passou de R$ 1,774 
trilhão para R$ 1,844 trilhão 
neste ano.

Do lado das despesas pri-
márias, a previsão de gas-
to total em 2022 passou de 
R$ 1,833 trilhão para R$ 
1,830 trilhão. Com as revi-
sões deste relatório, volume 
de gastos obrigatórios pas-
sou de R$ 1,679 trilhão para 
R$ 1,677 trilhão, enquan-
to as despesas discricioná-
rias passaram de R$ 154,246 
bilhões para R$ 153,236 bi-
lhões neste ano.

  Agência Estado

Eduardo Rodrigues e 
Antonio Temóteo Gastos

O novo bloqueio 
anunciado pelo 

Ministério da Economia 
se deve ao aumento de 

gastos obrigatórios, 
sobretudo em benefícios 

previdenciários

O Relatório de Avalia-
ção de Receitas e Despesas 
do 4º bimestre, divulgado 
ontem pelo Ministério da 
Economia, traz revisões em 
expectativas de receitas e 
nas projeções de gastos até 
o fim deste ano, na compa-
ração com o relatório pu-
blicado em julho. A previ-
são de gastos com benefícios 
previdenciários em 2022 su-
biu R$ 5,615 bilhões, para R$ 
795,263 bilhões.

A projeção para os paga-
mentos de pessoal e encargos 
sociais caiu R$ 523,2 milhões, 
para R$ 339,063 bilhões.

O gasto previsto com 
subsídios e subvenções fi-
cou R$ 2,977 bilhões menor, 
passando para R$ 19,301 bi-
lhões.

Já os valores estimados 
para o pagamento de preca-
tórios e sentenças judiciais 
caiu R$ 1,126 bilhão, para R$ 
18,056 bilhões

Pelo lado da arrecada-
ção, a estimativa para as 
receitas com dividendos de 
estatais aumentou R$ 25,644 
bilhões, passando para R$ 
80,460 bilhões.

Já as receitas previstas 
com concessões subiram 
R$ 558,3 milhões, para R$ 
45,217 bilhões.

O relatório também 
mostra que a projeção 
para arrecadação com ro-
yalties neste ano aumen-
tou R$ 2,316 bilhões, para 
R$ 129,750 bilhões.

Parâmetros 
O Ministério da Econo-

mia também atualizou mais 
indicadores da grade de pa-
râmetros macroeconômi-

cos utilizados nos cálculos 
da execução orçamentária 
de 2022. A equipe econômi-
ca manteve a projeção para 
a Selic média em 2022 em 
12,3%. Na quarta-feira, o Co-
mitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central 
manteve a taxa básica de ju-
ros em 13,75% ao ano, inter-
rompendo o ciclo de aperto 
monetário.

Já a projeção do Ministé-
rio da Economia para o câm-
bio médio deste ano passou 
de R$ 5,1 para R$ 5,2.

A previsão para a alta da 
massa salarial nominal pas-
sou de 18,1% para 18,2%. Já a 
estimativa para o preço mé-
dio do barril de petróleo no 
mercado internacional pas-
sou de US$ 107,4 para US$ 
100,5.

Na semana passada, a 
equipe econômica já havia 
divulgado nova estimativa 

para o crescimento da eco-
nomia neste ano, que passou 
de 2,00% para 2,70%. Na oca-
sião, a projeção oficial para a 
inflação medida pelo IPCA 
recuou de 7,20% para 6,30%, 
enquanto a estimativa para o 
INPC - utilizado para a cor-
reção do salário mínimo - 
passou de 7,41% para 6,54%.

Despesas com Previdência sobem R$ 5,615 bi
relatório de avaliação

Eduardo Rodrigues e 
Antonio Temóteo

   Agência Estado
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A projeção 
para os 
pagamentos 
de pessoal 
e encargos 
sociais caiu 
R$ 523,2 mi, 
para 
R$ 339 bi

Weslley Galzo 

Agência Estado

Rayssa Motta e 
Pepita Ortega
Agência Estado
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As Forças 
Armadas farão 
contagem 
paralela a partir 
de boletins 
de urnas 
divulgados pelo 
próprio TSE

Paulo Guedes disse que a pasta mudou o resultado primário total de 2022, de déficit de R$ 59,354 bi, para superávit R$ 13,547 bi

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) vai fiscalizar as 
urnas eletrônicas com o obje-
tivo de reunir dados para se 
contrapor, caso necessário, à 
apuração paralela das Forças 
Armadas. Em conversas reser-
vadas com ministros do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
integrantes do TCU acerta-
ram que essa é a melhor for-
ma de checar as informações 
dos militares, se eles contesta-
rem os resultados oficiais, por 
se tratar de instituição isenta 
na queda de braço.

As Forças Armadas farão 
contagem paralela a partir de 
boletins de urnas divulgados 
pelo próprio TSE, como mos-
trou o Estadão. A estimativa, 
até o momento, é de que os 
militares façam levantamen-
to em cerca de 300 seções. Os 
eleitores serão convidados a 
emprestar suas digitais para 
que mesários registrem votos 
em urnas eletrônicas aparta-
das das que serão utilizadas 
no pleito. Ao final, poderão 
conferir se os votos digitados 
serão os mesmos registrados 
pelo equipamento.

O TCU, por sua vez, fará a 
auditoria de 4.161 urnas no pri-
meiro turno das eleições. O nú-
mero quase 14 vezes maior de 
urnas fiscalizadas é proposi-
tal porque vai conferir à Cor-
te de Contas mais autoridade 

para dar a última palavra sobre 
eventual divergência. A ação 
está sendo chamada por mi-
nistros do TCU de “fiscalização 
da fiscalização” dos militares.

Técnicos
Além da auditoria que vai 

verificar se a quantidade de 
votos dados numa seção é a 
mesma registrada nas urnas, 
dois técnicos do TCU serão 
despachados para as 27 uni-
dades da Federação. Terão a 
missão de recolher 40 boletins 
de urnas e compará-los com os 
dados informados pelo TSE. 
No total, o TCU terá amostra-
gem de 1.080 urnas. O tribunal 
também destacou 30 auditores 
para ajudar na fiscalização a 
partir de Brasília.

Embora o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) insista que as 
urnas podem ser fraudadas, 
nunca houve qualquer prova 
de irregularidade na votação. 
Na última semana, Bolsonaro 
disse que, “se não ganhar no 
primeiro turno, algo de anor-
mal aconteceu dentro do TSE”.

TCU vai auditar apuração
paralela feita por militares

eleições 2022

Por unanimidade, a 5ª 
Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) homo-
logou o arquivamento do 
inquérito civil sobre as pe-
daladas fiscais que justifi-
caram o impeachment da 
ex-presidente Dilma Rou-
sseff (PT).

A decisão é de fevereiro, 
mas só veio a público on-
tem, a 10 dias do primeiro 
turno das eleições. A petis-
ta disse que “a verdade veio 

à tona”. “Demorou, mas a 
Justiça está sendo feita”, co-
mentou.

Além de Dilma, eram 
investigados o ex-ministro 
da Fazenda Guido Mante-
ga e o ex-secretário do Te-
souro Arno Augustin.

O arquivamento foi pro-
movido no ano passado 
pela Procuradoria da Re-
pública no Distrito Federal. 
O argumento foi que tan-
to o Tribunal de Contas da 
União (TCU) quanto a Cor-
regedoria do Ministério da 
Economia afastaram a pos-
sibilidade de responsabili-
zação dos envolvidos.

“Seja em virtude da 
constatação da boa-fé dos 
implicados, seja porquan-
to apenas procederam em 
conformidade com as prá-
ticas do MPOG (Ministério 
do Planejamento Orçamen-
to e Gestão)”, diz a justifi-
cativa. O posicionamento 
foi enviado à Justiça ainda 
em 2016.

Dilma foi cassada em 
agosto de 2016 - dois anos 
antes de terminar o seu se-
gundo mandato. O impea-
chment foi aprovado por 
367 votos a 137 na Câma-
ra e por 61 votos a 20 no 
Senado.

MPF arquiva o inquérito sobre ‘pedaladas’ 
impeachment de dilma

Decisão
A decisão do Ministério 

Público Federal é de 
fevereiro, mas só veio a 
público ontem, a 10 dias 

do primeiro turno das 
eleições
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Estudo do Banco Mundial também aponta crises que podem causar danos às economias em desenvolvimento

Banco alerta para recessão global
em 2023

ONU News

Um novo estudo do Ban-
co Mundial alerta para o ris-
co de uma recessão global em 
2023, além de crises que po-
dem causar danos duradou-
ros às economias em desen-
volvimento.

O documento vem a pú-
blico no momento em que a 
economia global sofre a de-
saceleração mais acentuada 
desde a década de 70, após 
uma recuperação pós-reces-
são. As economias dos Esta-
dos Unidos, China e da zona 
do euro, as três maiores do 
mundo, recuaram drastica-
mente.

Além disso, em 2022, os 
bancos centrais de todo o 
globo estão aumentando as 
taxas de juros em um grau 
de sincronicidade inédito 
nas últimas cinco décadas. 
A medida tem o objetivo de 
responder a alta da inflação, 
que foi impulsionada pela 
pandemia e pela guerra da 
Rússia contra a Ucrânia, es-
pecialmente nos setores de 
energia e alimentos. 

Os aumentos nos juros 
podem deixar a taxa de in-
flação central global em cer-
ca de 5% em 2023. É quase 
o dobro da média de cinco 
anos antes da pandemia, se-
gundo o estudo. Para reduzir 
a inflação global a uma taxa 
correspondente às suas me-
tas, os bancos centrais podem 
ter que aumentar as taxas de 
juros em 2 pontos percentu-
ais adicionais, de acordo com 
o relatório.

Definição técnica
Caso isso seja acompa-

nhado por estresse no mer-
cado financeiro, o cresci-
mento do PIB global poderia 
desacelerar para 0,5% em 
2023, ou seja: uma contra-
ção de 0,4% em termos per 
capita, que atenderia à defi-
nição técnica de uma reces-
são global.

De acordo com a publi-
cação, a parcela de países 
que apertarão as políticas 
fiscais em 2023 deverá atin-
gir o nível mais alto registra-
do desde o início da década 
de 1990. Por esse motivo, os 
formuladores de políticas 
públicas devem estabelecer 
planos fiscais viáveis no mé-
dio prazo e fornecer ajuda 
direcionada às famílias vul-
neráveis. 

O estudo também reco-
menda a criação de políti-
cas públicas para trazer os 
desempregados de volta ao 
mercado de trabalho, incre-
mentar a oferta global de 
produtos básicos, reduzir o 
consumo de energia e for-
talecer as redes de comér-
cio global.

Recuo
O documento 

vem a público no 
momento em que a 

economia global sofre 
a desaceleração mais 

acentuada desde a 
década de 70
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O chefe da 
ONU destacou 
os impactos 
da invasão 
russa na 
Ucrânia, 
que faz 
centenas de 
vítimas civis

Foto: Loey Felipe/UN Photo

O Conselho de Segurança 
da ONU se reuniu para uma 
reunião ministerial sobre a 
situação na Ucrânia ontem. 
A sessão faz parte da agen-
da da presidência francesa 
e acontece em paralelo com 
o Debate Geral da 77ª sessão 
da Assembleia Geral.

Com as recentes declara-
ções do presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, sobre a rea-
lização de referendos para 
anexar partes ocupadas da 
Ucrânia, o secretário-geral 
da ONU, António Guterres, 
abriu sua participação ex-
pressando preocupação com 
os planos do governo russo.

Violação da Carta da ONU
Para Guterres, “qualquer 

anexação do território de um 
Estado por outro Estado re-
sultante da ameaça ou uso da 
força é uma violação da Car-
ta da ONU e do direito inter-
nacional”. Ele também reagiu 
a recentes ameaças nuclea-
res, reafirmando que são to-
talmente inaceitáveis e que 
todos os países com armas 
nucleares devem se compro-
meter com o não uso e com 
sua eliminação.

O chefe da ONU destacou 
os impactos da invasão russa 
na Ucrânia, que faz centenas 
de vítimas civis, entre elas 
diversas crianças, e já forçou 
cerca de 14 milhões de pes-
soas a deixarem suas casas.

Guterres também falou 
sobre os desdobramentos 
globais da violência no les-
te europeu, que agravaram 
a crise de falta de alimen-
tos, energia e financeira. Ele 
afirma que embora a ONU e 
seus parceiros humanitários 
tenha alcançado pelo menos 
13 milhões de pessoas, as ne-
cessidades e os relatos de vio-
lações seguem crescendo.

O secretário-geral da 
ONU listou os “atos cruéis” 
que vem sendo reportados 
pelo Escritório das Nações 
Unidas para os Direitos Hu-
manos, como execuções su-
márias e violência sexual. 
Assim, ele pediu que os atos 
sejam investigados e os ato-
res sejam responsabilizados.

Crimes de guerra
Além do secretário-geral 

da ONU, o promotor-che-
fe do Tribunal Penal Inter-
nacional, TPI, Karim Khan, 
também falou aos minis-
tros presentes. Existe uma 
investigação sendo conduzi-
da sobre a situação na Ucrâ-
nia desde março, para a qual 
Guterres pede “cooperação 
total” das partes. 

O promotor do TPI afir-
mou que estão levantando 
todos os fatos para que seja 
possível apontar e julgar os 
crimes que forma justa. Ele 
disse que o tribunal fará um 
trabalho objetivo e impar-
cial para “lidar com os fa-
tos” e “separar a verdade da 
ficção” para construir uma 

Chefe da ONU está preocupado com referendo
áreas ocupadas na ucrânia

Secretário-geral António Guterres falou em reunião ministerial no Conselho de Segurança sobre Ucrânia

Um novo terremoto, 
de magnitude 6,9, foi re-
gistrado no México ontem 
e deixou ao menos duas 
pessoas mortas. O abalo 
sísmico ocorreu três dias 
depois que um forte tremor 
- de magnitude 7,4 - matou 
duas pessoas. De acordo 
com as autoridades locais, 
desta vez, pelo menos cin-
co Estados mexicanos fo-
ram afetados.

O Serviço Geológico dos 
Estados Unidos informou 
que o terremoto foi regis-

trado às 1:16 (horário lo-
cal), com epicentro entre 
os estados de Michoacán 
e Colima, a uma profundi-
dade de 24,1 quilômetros. 
A princípio, não houve re-
latos de danos às estrutu-
ras, segundo as autorida-
des locais.

O presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
compartilhou um vídeo 
em sua conta no Twitter 
explicando que o terremo-
to foi sentido nos estados 
de Michoacán, Colima, Ja-
lisco, Guerrero e Cidade do 
México, e que até agora não 
houve relatos de danos.

A prefeita da Cidade 
do México, Claudia Shein-
baum, também utilizou as 
redes sociais para comen-
tar sobre o tremor e lamen-
tar a morte de uma mulher, 
que faleceu ao cair da esca-
da de sua casa e bater a ca-
beça após o alerta sísmico 
ser ativado. 

Posteriormente, a gesto-
ra atualizou o número de 
mortos. A segunda vítima 
foi um homem que sofreu 
um ataque cardíaco duran-
te o terremoto.

Após a conclusão dos 
protocolos de segurança, 
Sheinbaum informou que 

nenhum dano físico ocor-
reu na capital. Muitos mo-
radores da Cidade do Mé-
xico saíram às ruas no meio 
da noite depois de ouvir o 
alerta sísmico.

No início da semana, 
um forte terremoto atingiu 
o México - o terceiro regis-
trado em 19 de setembro, 
como aconteceu em 1985 
e 2017. Os abalos de 2017 e 
deste ano também ocorre-
ram logo após o exercício 
anual que é realizado todo 
mês de setembro para re-
lembrar o devastador ter-
remoto de 1985 que matou 
cerca de 9,5 mil pessoas.

Novo terremoto atinge cinco estados
no méxico

Ministros e secretários de 
Agricultura de 30 países das 
Américas estão reunidos em 
San José, na Costa Rica, para 
discutir o papel estratégico 
do setor agrícola da região no 
enfrentamento das mudan-
ças climáticas. O encontro 
ministerial, coordenado pelo 
Instituto Interamericano de 
Cooperação para a Agricul-
tura (IICA), é preparatório 
para a Conferência das Par-
tes (COP27) que ocorrerá em 
novembro, no Egito.

Também participam re-
presentantes de organiza-
ções multilaterais de crédito 
e de fundos globais de finan-
ciamento climático, informa 
o IICA. Espera-se que a reu-
nião identifique áreas prio-
ritárias para a ação climáti-
ca, levando em conta o papel 
único da agricultura regio-
nal na liderança dos esforços 
globais nessa área; benefí-
cios a serem gerados em ter-
mos de segurança alimentar 
e nutricional, redução da po-
breza, sustentabilidade, con-
servação e gestão da água, 
entre outros.

A COP27 terá participa-
ção dos 197 países signatá-
rios da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UN-
FCCC) em que a agricultura 
terá um forte papel. Em San 
José, além das discussões mi-
nisteriais sobre os desafios e 
oportunidades para a agri-
cultura regional no contex-
to atual, serão apresentadas 
as perspectivas financeiras 
multilaterais do Fundo Verde 
do Clima e do Fundo Global 
de Meio Ambiente (GEF), e 
os mecanismos da UNFCCC 
relacionados à agricultura e 
quais são seus objetivos.

Ministros debatem as 
mudanças climáticas

de 30 países

Agência Brasil
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O encontro 
ministerial é 
preparatório 
para a 
Conferência 
das Partes 
(COP27) que 
ocorrerá em 
novembro, 
no Egito

Agência Estado

“Qualquer anexação 
do território de um 
Estado por outro 
Estado resultante 
da ameaça ou uso 
da força é uma 
violação da Carta 
da ONU e do direito 
internacional

António Guterres

imagem do que aconteceu. 
Khan afirmou que o “pro-
cesso de prestação de contas 
não é um exercício acadêmi-
co”, mas sim um elemento 
“fundamental para perfurar 
o nevoeiro da guerra”. Ao fa-
lar sobre suas visitas a cida-
des ucranianas que sofre-
ram ataques e onde foram 
encontradas valas comuns, 
Khan afirmou que os corpos 
que viu “não eram falsos”, as-
sim como a destruição de es-
colas e outras infraestrutu-
ras civis.

Avanços nas negociações
Segundo o secretário-ge-

ral da ONU, a recente troca 

de 250 prisioneiros de guer-
ra entre a Ucrânia e a Fede-
ração Russa foi um desen-
volvimento importante. Ele 
elogiou os esforços das par-
tes e o intermédio do gover-
no turco.

Ele também destacou que 
o acordo de grãos e fertili-
zantes tem sido fundamen-
tal para aliviar a situação 
alarmante de fome em lo-
cais como Afeganistão e Chi-
fre da África. De acordo com 
Guterres, desde a assinatu-
ra da Iniciativa de Grãos do 
Mar Negro, os preços globais 
dos alimentos caíram, embo-
ra ainda estejam quase 8% 
mais altos do que há um ano.

O secretário-geral tam-
bém pediu que todos os 
Estados removam ime-
diatamente os obstáculos re-
manescentes à exportação de 
fertilizantes russos, que pre-
cisam chegar a agricultores a 
um custo razoável o mais rá-
pido possível.

Mesmo com alguns avan-
ços, Guterres destacou que a 
única saída para o sofrimen-
to na Ucrânia é acabar com a 
guerra. Segundo o líder das 
Nações Unidas, ele não me-
dirá esforços para que a paz 
seja alcançada, em linha com 
a lei internacional e a Car-
ta da ONU. Ele encerrou sua 
participação pedindo aos mi-
nistros que redobrem os es-
forços para evitar uma nova 
escalada e façam o possível 
para acabar com o conflito e 
garantir uma paz duradoura.

ONU News
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Apesar da redução anunciada ontem pela Petrobras, o setor estima diminuição de apenas R$ 3 no valor final

Preço terá leve queda na revenda
Gás de cozinha

A Petrobras reduz a partir de 
hoje o preço do gás de cozinha – 
gás liquefeito de petróleo (GLP), 
em 6%. Esta já é a terceira modifica-
ção nos preços do combustível, nes-
te mês, sendo duas de redução pela 
companhia petrolífera e uma de au-
mento em razão do dissídio coletivo 
dos trabalhadores das distribuido-
ras. O Sindicato dos Revendedores 
de Gás de Cozinha (Sinregás), na 
Paraíba, estima um impacto médio 
de apenas R$ 3 ao consumidor final, 
que deve ser sentido amanhã ou se-
gunda-feira.

Com esta segunda redução de 
setembro, o preço médio que a Pe-
trobras passa a cobrar das distri-
buidoras cai de R$ 4,0265 por quilo 
para R$ 3,7842/kg. Considerando 
que o botijão tem 13 quilos, a redu-
ção média deve ser de R$ 3,15. O va-
lor para as distribuidoras deve ser 
de R$ 49,19.

Apesar das últimas reduções, 
o preço de venda às distribuidoras 
ainda supera o praticado há um ano, 
de R$ 3,60 por quilo. O presidente 
do Sinregás, Marcos Antônio Be-
zerra, projeta uma redução de R$ 3 
ao consumidor. De acordo com ele, 
com a redução praticada pela esta-
tal, no último dia 13, de 4,7%, houve 
uma diminuição de apenas R$ 2,60 
na revenda.

No último dia 5, as distribuido-
ras aumentaram em 5% o preço do 
gás de cozinha aos revendedores 
do produto, na Paraíba, em razão 
do reajuste salarial dos trabalhado-
res do setor.

Mais caros
Conforme as pesquisas da Agên-

cia Nacional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP), a Pe-
trobras diminui os preços, mas há 
aumento ao consumidor final. Con-
forme o levantamento realizado 
pela agência reguladora, na sema-
na de 4 a 10 de setembro, o preço 
médio do GLP na Paraíba era de R$ 
112,36. O menor valor foi de R$ 94,99 

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com
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Compradores nacionais e inter-
nacionais vão participar de roda-
das de negócios com produtores de 
cachaças da Paraíba e de outros es-
tados brasileiros em João Pessoa. 
Essa aproximação entre vendedo-
res e compradores será possível du-
rante o II Seminário e Feira de Ca-
chaças do Brasil que vai acontecer 
no Espaço Cultural nos dias 20, 21 e 
22 de outubro. 

A ação internacional dentro do 
evento Brasil Cachaças é um Proje-
to Setorial de Promoção às Expor-
tações da Cachaça, desenvolvido 
pelo Instituto Brasileiro da Cachaça 
(IBRAC) em parceria com a Agência 
Brasileira de Promoção às Exporta-
ções e Investimentos (ApexBrasil). 

De acordo com o diretor executi-
vo do Ibrac, Carlos Lima, o objetivo 
é fazer com que micro e pequenas 
empresas possam alcançar o merca-
do internacional. “No âmbito desse 
projeto setorial são pensadas uma 
série de ações para que possamos 

promover a cachaça lá fora, criar 
todo o discurso, narrativas para am-
pliar nossas exportações e também 
trazendo a preocupação com a in-
serção de novas empresas no cená-
rio”, explica.

A Rodada de Negócios Interna-
cional já tem confirmada a presen-
ça sete importadores internacionais 
(três dos EUA, um da Itália, um da 
Bélgica, um da Alemanha e um da 
Suíça) e 27 empresas brasileiras que 
ainda não exportam a cachaça, entre 
elas, produtores paraibanos. 

Segundo Carlos Lima, os impor-
tadores terão encontros rápidos de 
20 a 25 minutos com as empresas 
em virtude dos dois lados já terem 
informações prévias. “Desenhamos 
um ambiente de negócios seguro e 
controlado para as empresas. O pro-
dutor vai ficar sentado e os importa-
dores é quem vão circular nas me-
sas no turno da manhã. Na parte 
da tarde, os importadores vão po-
der visitar a feira, pois nem todos 

os expositores vão estar na rodada”.
A cachaça é exportada para 67 

países na atualidade. De janeiro a 
agosto deste ano houve um cresci-
mento significativo das exportações, 
quando comparados com números 
de 2021, apesar da Pandemia. “Mas 
a gente ainda exporta menos de 1% 
do que produzimos, portanto, temos 
um grande mercado internacional a 
ser conquistado”.

Jornalistas internacionais
Outra ação que o Brasil Cachaças 

vai oportunizar através do Ibrac/
ApexBrasil é a vinda de jornalistas 
internacionais para poderem visi-
tar a realidade da cachaça. O grupo 
vai visitar alguns engenhos parai-
banos. “Só vamos poder construir 
uma imagem de um produto lá fora 
se conseguirmos engajar a impren-
sa internacional na construção des-
se discurso e ter a cachaça brasileira 
incluída nesse cenário vai impul-
sionar isso, assim como aconteceu 

com a tequila que foi incluída em 
vários aspectos da cultura norte 
americana”.

Rodadas nacionais
Segundo a organizadora do Bra-

sil Cachaças, Fernanda Melo, as ro-
dadas nacionais também vão permi-
tir aos expositores da Feira elevarem 
seus negócios a outro nível. “Have-
rá uma sala preparada para as roda-
das de negócios on-line e o exposi-
tor que se inscreveu nela terá uma 
mesa exclusiva para participar do 
evento virtual. Basta levar o note-
book”, explica.

Ao total, estão previstas 10 re-
uniões, sendo que, a cada 10 mi-
nutos, o expositor vai receber a vi-
sita on-line de empresas âncoras 
(possíveis compradoras) oriundas 
de diversos locais do Brasil. “Além 
disso, os expositores terão seus es-
tandes físicos na feira para conta-
tos e vendas diretamente ao con-
sumidor”, completa.

JP sediará evento para incentivar exportação de cachaças
rodadas de neGócios

“Foram pensadas 
várias ações. 
Desenhamos 
um ambiente de 
negócios seguro 
e controlado para 
as empresas

Carlos Lima

e o maior, de R$ 125. A pesquisa foi 
feita em 56 estabelecimentos.

Já na semana de 11 a 17 de setem-
bro, período da redução de 4,7% con-
cedida pela Petrobras, o valor mé-
dio no estado subiu para R$ 114,39. 
Os valores mínimos e máximos per-
maneceram. No país, a média foi um 
pouco menor, de R$ 113,25.

De acordo com a estatal, a redu-
ção acompanha a evolução dos pre-
ços de referência e é coerente com 
a prática da empresa, “que busca o 
equilíbrio dos seus preços com o 
mercado, mas sem o repasse para 
os preços internos da volatilidade 
conjuntural das cotações e da taxa 
de câmbio”.

Os preços do GLP têm sido dinâ-
micos, nos últimos meses. Em julho 
do ano passado, a Petrobras fez rea-
juste de 6%, quando o valor por quilo 

subiu de R$ 3,40 para R$ 3,60. Em ou-
tubro, houve novo reajuste, de 7,2%, 
com o preço subindo a R$ 3,86. Já em 
março deste ano, houve alta de 16% e 
o GLP subiu a R$ 4,48 por quilo. Em 
abril, houve redução de 5,58%, com 
o preço caindo a R$ 4,23.

Demais combustíveis 
O preço do álcool diminuiu R$ 

0,60 em duas semanas, em João Pes-
soa, conforme pesquisa da Secreta-
ria Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor, divulgada ontem. 
O menor preço do litro do combus-
tível é de R$ 3,27 (posto em Tambau-
zinho), com redução de R$ 0,20, so-
bre a semana passada. 

Considerando que a produtivida-
de do álcool é de 70%, em relação à 
gasolina, já há situação de igualda-
de entre abastecer o veículo com um 

ou outro combustível. O menor pre-
ço da gasolina, segundo a pesquisa, 
é de R$ 4,59 (Valentina). Com o cál-
culo, o menor valor do álcool corres-
ponde a 71% do preço da gasolina.

O levantamento aponta que o 
maior preço do álcool é de R$ 4,95 
(Jardim Cidade Universitária), su-
bindo R$ 0,05 sobre a semana an-
terior. A diferença de preços é de 
R$ 1,68 e variação é de 51,4%. Cinco 
postos mantiveram o mesmo valor 
da semana passada e 98 reduziram.

Na gasolina, o menor preço caiu 
R$ 0,30 e o maior, R$ 0,19, comercia-
lizado a R$ 4,990 em 15 postos para 
pagamento à vista. Houve redução 
de preço em 98 postos e manuten-
ção em cinco, na comparação com 
a semana passada. A média é de R$ 
4,902, com variação de 8,7% e dife-
rença de R$ 0,40. No pagamento no 

cartão, os preços da gasolina comum 
oscilam de R$ 4,590 a R$ 5,440.

A pesquisa indica nova redução 
no menor preço do diesel S10 de R$ 
6,550 para R$ 6,460 (praticado em 
cinco postos). O maior caiu de R$ 
7,290 para R$ 6,990 (em quatro pos-
tos), com média de R$ 6,692, variação 
de 8,2% e diferença de R$ 0,53. Em re-
lação ao levantamento passado, 48 
reduziram e 50 mantiveram o preço.

O menor preço do gás natural 
veicular (GNV) foi mantido em R$ 
4,950 (Oitizeiro) e o maior subiu de 
R$ 5,370 para R$ 5,390 (Bancários), 
com diferença de R$ 0,44. A varia-
ção de ofertas é de 8,9% e a média é 
de R$ 5,018. Dos 12 revendedores vi-
sitados pela pesquisa, nenhum redu-
ziu o preço do produto, um aumen-
tou e 11 mantiveram, em relação à 
semana passada.

Mesmo com as últimas reduções feitas, o preço de venda do botijão às distribuidoras ainda supera o praticado há um ano, de R$ 3,60 por quilo
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Número de declarações barradas equivale a 2,7% dos mais de 38 milhões de documentos enviados à Receita este ano

Um milhão caem na malha fina
Imposto de Renda

Wellton Máximo 

Agência Brasil

Pouco mais de um mi-
lhão de contribuintes caíram 
na malha fina do Imposto de 
Renda neste ano, divulgou on-
tem a Receita Federal. Um to-
tal de 1.032.279 declarações do 
Imposto de Renda foram reti-
das. O número equivale a 2,7% 
das 38.188.642 declarações do 
exercício de 2022 enviadas de 
março a setembro.

Do total de declarações 
retidas, 811.782 têm impos-
to a restituir, representando 
78,6% do total incluído na ma-
lha fina. Outras 198.541 (19,2%) 
têm imposto a pagar e 21.956 
(2,1%) estão com saldo zero 
(nem a pagar nem a restituir).

Segundo a Receita, a 
omissão de rendimentos foi 
o principal motivo para as 
declarações serem retidas, o 
equivalente a 41,9% dos casos. 
Entre os rendimentos não in-
formados, estão salários, ações 
judiciais e rendimento de alu-
guel. Em segundo lugar, com 
28,6%, estão problemas de de-
dução, como gastos médicos, 
contribuições para a previdên-
cia oficial ou previdência pri-
vada e pagamento de pensão 
alimentícia.

Divergências entre os va-
lores de Imposto de Renda 
retidos na fonte e declarado 
pela pessoa física, além de ou-
tros itens relacionados a de-
claração, representam 21,9% 
das retenções. Outros 7,6% são 
motivados por deduções do 
imposto devido, recebimento 
de rendimentos acumulados e 
divergência de informação so-
bre pagamento de carnê-leão 
ou imposto complementar.

Retificação
Em setembro, a Receita 

está emitindo 444 mil corres-
pondências para contribuin-
tes com declarações na malha 
fina. O objetivo é avisar que, 
em caso de erro na declara-
ção apresentada, este é o mo-
mento para autorregularizar 
a situação.

A Receita aconselha os 
contribuintes incluídos na ma-
lha fina a conferir o extrato, 
para verificar a pendência, e 
retificar a declaração. O extra-
to pode ser conferido no Cen-
tro de Atendimento Virtual (e-
CAC) da Receita Federal. Para 
ter acesso ao site, o contribuin-
te deve informar ou o certifica-
do digital (se tiver um), ou o lo-
gin no Portal Gov.br ou digitar 
número do CPF/CNPJ, o códi-
go de acesso e a senha.

Ao entrar no e-CAC, o con-
tribuinte deve clicar no link 
“Meu Imposto de Renda”, no 
lado esquerdo da tela. Em se-
guida, aparece uma linha do 
tempo com as últimas declara-
ções entregues. Basta verificar 
a declaração de 2022 para con-
ferir se o documento caiu na 
malha fina e o motivo da pen-
dência. O contribuinte tem en-
tão três opções para resolver o 
problema. Uma delas é fazer a 
correção por meio de uma de-
claração retificadora, sem mul-
ta ou penalidade. A declaração 
será processada e voltará para 
a fila de restituições, sendo 
paga no lote residual seguinte.

Caso o contribuinte seja in-
timado ou notificado pela Re-
ceita Federal, não será mais 
possível retificar a declara-
ção, apenas apresentar, de for-
ma virtual, os comprovantes 
apontados como pendência.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Devido ao aumento de custos nos insumos, 63% das empresas têm focado em reduzir desperdícios e 57% trocaram de fornecedores

Apesar da volta ao aten-
dimento presencial e a re-
tomada do faturamento em 
bares, restaurantes, lancho-
netes, cafés e toda a cadeia 
do foodservice brasileiro, a 
inflação continua sendo um 
entrave para o setor. Segun-
do dados da nova pesquisa 
da série Covid-19, 62% das 
empresas que atuam com 
alimentação fizeram altera-
ções no menu por problemas 
de abastecimento ou infla-
ção nos últimos três meses 
de 2022. 

Devido a esse aumento de 
custos nos insumos, 63% têm 
focado em reduzir desperdí-
cios e 57% têm comprado de 
novos fornecedores para dri-
blar tais desafios e continuar 
tendo rentabilidade. 

A pesquisa foi realiza-
da pela Associação Nacio-

nal de Restaurantes (ANR), 
pela Galunion, consultoria 
especializada no mercado 
foodservice, e pelo Institu-
to Foodservice Brasil (IFB), 
como resultado deste cená-
rio, entre os dias 11 e 30 de 
agosto de 2022 com 830 em-
presas de todo o país e de 
diversos perfis, de redes de 
franquias a independentes, 
que representam mais de 15 
mil lojas.

A pesquisa anterior, rea-
lizada em abril deste ano, 
apontava a preocupação 
com os custos fundamenta-
da nos índices oficiais, como 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), considerado a infla-
ção oficial do país, que con-
tinua sendo um dos maio-
res desafios para aqueles que 
atuam no foodservice. Neste 

novo levantamento, é possí-
vel verificar ações desenvol-
vidas pelas empresas que 
atuam no setor para tentar 
mitigar esta questão. 

Dessa forma, 67% dos 
respondentes testaram no-
vas marcas de fornecedores 
nos últimos três meses, sen-
do 73% desses motivados 
pela oferta de melhores pre-
ços e, em menor grau, 40% 
por problemas de abaste-
cimento do fornecedor an-
terior. Atualmente, os dois 
principais desafios dos ne-
gócios em 2022 são a inflação 
em geral para 68% e atrair 
clientes e manter/crescer 
vendas para 53%. 

“Ainda que o setor siga 
sua recuperação depois dos 
piores anos da história, tem 
sido um desafio imenso lidar 
com a inflação de alimen-

tos. Sem poder repassar es-
ses custos, as empresas pe-
nalizam margens que por 
vezes estavam justas e com-
prometidas com o passivo 
da pandemia”, afirma Fer-
nando Blower, diretor exe-
cutivo da ANR. 

Mão de obra
Outro entrave eviden-

ciado pela pesquisa foi a 
contratação e retenção de 
colaboradores em bares e 
restaurantes, por exemplo. 
Segundo os dados, 55% estão 
com dificuldade em encon-
trar e reter colaboradores, e a 
melhor forma indicada para 
descobrir novos talentos é 
por indicação dos atuais, que 
já atuam no estabelecimen-
to. Para tornar as vagas mais 
atrativas, 31% utilizam pre-
miações por metas atingi-

das como forma de reten-
ção de bons colaboradores. 
E quando o tema é sobre be-
nefícios e mudanças na ges-
tão, o método mais usado é o 
desenvolvimento da gestão 
por meio de treinamentos 
internos e externos, aplica-
do por 29% dos entrevista-
dos, seguido por planos de 
carreira revigorados, aplica-
dos por 17%.

Faturamento
Das 598 empresas inde-

pendentes e 232 redes ouvi-
das, foi possível verificar que 
houve uma melhora na reto-
mada dos negócios nos pri-
meiros seis meses de 2022. O 
levantamento evidencia que 
57% dos negócios estão com 
faturamento superior quan-
do comparado ao primeiro 
semestre de 2021. 

Inflação: 62% dos bares e restaurantes mudaram menu
pReços dos alImentos

“Ainda que o 
setor siga sua 
recuperação, 
tem sido um 
desafio imenso 
lidar com a 
inflação de 
alimentos

Fernando Blower

O rebanho bovino na-
cional teve aumento de 
3,1%, chegando a 224,6 mi-
lhões de cabeças em 2021, 
recorde da série histórica 
iniciada em 1974. A esti-
mativa deu continuidade 
ao crescimento iniciado em 
2019 e foi também o maior 
valor já projetado, superan-
do o recorde anterior da sé-
rie histórica, de 218,2 mi-
lhões em 2016.

Os dados são da Pes-
quisa da Pecuária Munici-
pal (PPM) 2021, divulgada 
ontem pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Os maio-
res aumentos absolutos no 
efetivo ocorreram nos es-
tados da Bahia (dois mi-
lhões de animais), do Pará 
(1,5 milhão) e de Tocantins 
(um milhão).

A China manteve-se na 
liderança das importações 
de carne bovina brasilei-
ra, mesmo com o embargo 
imposto ao Brasil de setem-
bro a dezembro, devido a 

dois casos atípicos de en-
cefalopatia espongiforme 
bovina, doença conhecida 
como “vaca louca”.

“O destaque estadual se 
manteve com o estado de 
Mato Grosso, onde foram es-
timadas 32,4 milhões de ca-
beças - equivalentes a 14,4% 
do efetivo nacional. Assim 
como na edição anterior, em 
2021 o segundo maior efeti-
vo foi estimado no estado de 
Goiás (10,8%) e o terceiro no 
do Pará - que passou a ocu-
par essa posição a partir da 
PPM 2020 – e com mais um 
ano de aumento atingiu par-
ticipação de 10,7% no reba-
nho nacional”, diz o IBGE.

Destaque
O Centro-Oeste é a 

principal região em parti-
cipação de rebanho bovino, 
e seus 75,4 milhões de ca-
beças equivaleram a 33,6% 
do efetivo nacional. O Nor-
te continua em expansão 
e apresentou o maior au-
mento quantitativo, che-
gando a 55,7 milhões de 
animais, correspondente 
a 24,8% do total nacional.

Rebanho bovino cresce 
3,1% no país em 2021

agRonegócIo

Ana Cristina Campos 

Agência Brasil

Agências de viagem, 
operadoras e cruzeiros 
marítimos terão redução 
na alíquota do Imposto 
de Renda Retido na Fon-
te (IRRF) cobrado sobre as 
remessas para o exterior. A 
decisão foi publicada on-
tem, no Diário Oficial da 
União. Segundo a Medida 

Medida Provisória reduz Imposto 
de Renda para agências de viagem

em 2023

Agência Brasil

“Com a medida, 
será possível 
estabelecer uma 
concorrência 
mais justa entre 
as agências com 
sede do Brasil e 
no exterior

Carlos Brito

Provisória (MP) no 1.138, a 
medida passa a valer em 
janeiro de 2023 e reduz os 
atuais 25% para 6%.

O IRRF incide sobre os 
valores remetidos para pes-
soa física ou jurídica no ex-
terior, destinados à cober-
tura de gastos pessoais em 
viagens de turismo, de ne-
gócios, de serviço ou de 
treinamento ou em missões 
oficiais. Segundo a MP, o li-
mite de remessas para inci-
dência da alíquota reduzi-
da é de R$ 20 mil.

De acordo com o Minis-
tério do Turismo, válida por 
cinco anos, a redução será 
feita de forma escalonada. 
Em 2023 e 2024, a alíquo-
ta será de 6% e, em 2025, 
2026 e 2027, passará para 
7,8% e 9%, respectivamente. 
A medida representa uma 
desoneração do setor de 
agências de cerca de R$ 1,4 
bilhão por ano. A expectati-
va é de que a iniciativa aten-
da cerca de 35 mil agências 
de turismo em todo o país.

O ministro do Turis-
mo, Carlos Brito, disse que 
a medida é uma demanda 

histórica do setor turístico 
para corrigir uma distor-
ção no mercado. As agên-
cias brasileiras com sede 
no Brasil pagam 25% de alí-
quota desde maio de 2020 e 
as empresas online concor-
rentes, sem sede no Brasil, 
pagam 6,38% de IOF.

Recuperação do setor
Segundo o ministro, a 

iniciativa contribuirá para 
a recuperação econômica do 
setor de turismo e retomada 
plena das atividades no pós
-pandemia. Brito acrescen-
tou que evitará a perda de 
358,3 mil vagas no mercado 
de trabalho e a diminuição 
de R$ 3,4 bilhões na renda 
prevista para os salários no 
setor de agenciamento.

“Com a medida, será 
possível estabelecer uma 
concorrência mais justa en-
tre as agências com sede no 
Brasil e outras no exterior 
que pagam menos impostos. 
Estamos falando de 35 mil 
agências que atuam no país 
e poderão oferecer melho-
res tarifas para seus clien-
tes”, disse Carlos Brito.
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Diversidade

Quarta edição do evento, que este ano vai percorrer 10 municípios, abre a programação na cidade de Belém

Rota Raízes do Brejo começa hoje
incentivo ao turismo

Conhecido como um dos 
eventos culturais e econômi-
cos mais populares do Bre-
jo Paraibano, a Rota Cultu-
ral Raízes do Brejo celebra 
sua quarta edição em 2022. 
A abertura da festa acontece 
hoje, no município de Belém, 
na Praça Seis de Setembro, 
às 19h. O evento continua-
rá na cidade até o dia 25 de 
setembro.

De acordo com a equipe 
do Destino Brejo, site admi-
nistrado pelo Fórum de Tu-
rismo Sustentável do Bre-
jo Paraibano, presidido por 
Jaime de Souza, em parceria 
com o Sebrae-PB, esta edi-
ção é “ainda mais especial, 
após dois anos de pausa de-
vido às recomendações de 
distanciamento social tra-
zidas pela pandemia do Co-
vid-19.” Para eles, “agora o 
Brejo é só alegria, festa e cul-
tura, aproximando morado-

res e recebendo turistas.” 
Ao todo, a Rota percorre 

10 cidades da região — co-
meçando em Belém, seguin-
do por Alagoinha, Duas Es-
tradas, Lagoa de Dentro, 
Serra da Raiz, Borborema, 
Dona Inês, Guarabira e Pir-
pirituba, e encerrando em 
Pilõezinhos, no dia 11 de 
dezembro.

Em Belém, ponto de par-
tida do evento, o tema é “Ter-
ra de Fé, Arte, Cultura e Gas-
tronomia”. A programação 
envolve apresentações cul-
turais de música e dança, 
turismo rural — uma visi-
ta ao Engenho Retiro, onde 
a Cachaça do D’dil é produ-
zida — feira de gastronomia 
e artesanato locais e passeio 
ciclístico.

Segundo a prefeitura lo-
cal, “serão três dias de even-
tos que irão enaltecer a nos-
sa raiz, tradição e cultura.” 
O município também está 
organizando um show de ta-
lentos, cuja inscrição encer-

rou na noite de ontem.
O Brejo Paraibano é uma 

região repleta de atrativos e 
empreendimentos que vi-
sam valorizar a experiên-
cia do visitante, conectan-
do-o com a história local. 
A Rota Cultural Raízes do 
Brejo promete aos visitantes 
uma imersão cultural, reple-
ta de turismo histórico, reli-
gioso, rural e de experiência.

Em Belém, ponto de partida do evento, o tema é “Terra de Fé, Arte, Cultura e Gastronomia”

O Conselho Estadual de 
Política Cultural (Consecult) 
realizará hoje sua terceira re-
união ordinária deste ano, 
com uma pauta que inclui um 
relato sobre o Livro de Regis-
tros dos Mestres e Mestras 
das Artes (Rema – Lei Canho-
to da Paraíba) e um informe 
sobre a Lei Paulo Gustavo e o 
ambiente jurídico pós edição 
da Medida Provisória 1135, 
que adiou a execução dos re-
cursos emergenciais da Cul-
tura.

Presidida pelo secretário 
de Estado da Cultura, Da-
mião Ramos Cavalcanti, a 
reunião começará às 9h no 
Espaço Cultural, em João Pes-
soa, com conclusão prevista 
para às 12h.

Atividades em escolas
Após aprovação da Ata 

da reunião anterior e infor-
mes da Presidência, da Secult 
e dos próprios conselheiros, 
o primeiro item do encontro 
será uma exposição do secre-
tário de Estado da Educação, 
Ciência e Tecnologia, Cláudio 
Furtado, sobre a inclusão de 
atividades culturais nas es-
colas da rede pública.

LPG e MP 1135
Em seguida, a reunião in-

cluirá informes oficiais so-
bre a questão da Lei Paulo 
Gustavo, que foi paralisada 
pelo Governo Federal com a 
edição da MP 1135, que pra-
ticamente adiou sua execu-
ção para 2023 e alterou prin-
cípios do texto original. Esse 
relato será feito por Lúcio Ro-
drigues, gerente do FIC/PB e 
coordenador da Aldir Blanc 1.

Rema
Também haverá um rela-

to sobre o Rema, que será fei-
to por Bia Cagliani, coordena-
dora da Comissão do Livro de 
Registro.

O Rema encerrou, no dia 
9, as inscrições para cinco va-
gas, totalizando 29 indica-
ções, que foram enviadas à 
Assessoria Técnico-Norma-

Consecult se reúne nesta 
sexta para debater Rema

lei paulo gustavo

Secretário Damião Ramos 

tiva e de Controle Interno da 
Secult, que fará a análise do-
cumental dos nomes indica-
dos e das entidades que os 
indicaram. A verificação se 
baseará nas exigências do 
edital e na Lei Canhoto da 
Paraíba.

Diálogos Culturais
Na sequência, o secretário 

Damião Ramos e os gerentes 
de área da Secult repassarão 
os debates, informações e su-
gestões geradas durante os 
Diálogos Culturais, realiza-
dos pelo canal da Secult-PB 
no YouTube, em agosto.

Foram 10 reuniões via on
-line, totalizando 14 horas e 56 
minutos de transmissão des-
ses Diálogos Culturais.
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Após o Facebook anun-
ciar um investimento consi-
derável no metaverso - um 
modelo tecnológico que se 
destacou rapidamente no 
último ano, entendido como 
um ambiente virtual intera-
tivo e hiper-realista - e mu-
dou, inclusive, o nome da 
rede social para Meta, essa 
nova realidade virtual está 
cada vez mais próxima

Durante o Facebook 
Connect, uma conferência 
virtual da companhia, Mark 
Zuckerberg, CEO da Meta, 
afirmou que as telas não 
são capazes de contemplar 
a interação entre as pessoas. 
Para ele, muitos migraram 
para um modelo remoto nos 
últimos tempos, mas manter 
o híbrido é um pouco mais 

complexo, portanto ofere-
cer as ferramentas adequa-
das para que todos possam 
estar presentes será trans-
formador.

Um estudo recente da 
consultoria global McKin-
sey prevê que o mercado do 
metaverso pode chegar a 
US$ 5 trilhões até 2030. Fa-
zer compras virtualmente, 
participar de teleconsultas 
com médicos, socializar e as-
sistir às aulas no metaverso 
são as atividades considera-
das mais interessantes para 
os consumidores de acordo 
com a pesquisa.

A consultoria internacio-
nal pesquisou mais de 3.400 
consumidores e 450 líderes 
seniores globalmente em 11 
países e revelou que 60% de 

todos os entrevistados pre-
ferem pelo menos uma ati-
vidade virtual em compa-
ração com a física. E um dos 
segmentos mais impacta-
dos neste novo cenário é o 
da educação. 

As aulas mediadas por 
tecnologia foram aceleradas, 
principalmente pelo surgi-
mento da pandemia do Co-
vid-19, que exigiu mudan-
ças extremas na educação. 
E o uso do metaverso nas 
universidades têm se torna-
do cada vez mais constante. 

Giulianna Carbona-
ri Meneghello, reitora da 
MUST University - univer-
sidade americana focada em 
mestrados on-line - acredi-
ta que uma das tecnologias 
que aumenta o interesse dos 

alunos no metaverso é a ga-
mificação. 

“Essa técnica trabalha es-
tratégias de jogos no am-
biente virtual, que podem 
ser aplicados no dia a dia. 
Avatares em 3D e outras so-
luções inovadoras também 
contribuem muito para o 
aprendizado do aluno’, es-
clarece Meneghello. ‘Inovar 
para permanecer relevan-
te se tornou o novo normal. 
Tudo o que nos parecia pou-
co útil e desconectado agora 
está plugado, então não dá 
mais para ignorar essa rea-
lidade, afinal de contas, o fu-
turo que tanto aguardamos 
está apenas começando”, de-
clara a especialista em ensi-
no superior e novas tecno-
logias de ensino à distância.

Mercado do metaverso pode chegar a R$ 5 tri
até 2030

Nalim Tavares 

Especial para A União

Acesse o QR Code 
acima para conferir a 

Programação completa 
da Rota Cultural Raízes 

do Brejo em Belém

A Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB), 
através da Coordenadoria 
de Relações Internacionais 
(CoRI), informa sobre a Se-
leção Interna de um discen-
te e de um docente efetivo, 
coordenador ou gestor efe-
tivo para participação no 
Programa de Bolsas Top Es-
panha Santander Universi-
dades edição 2022.

O Programa de Bolsas 
Top Espanha do Santander 
Universidades tem como 
objetivo incentivar que alu-
nos de graduação e pro-
fessores aprimorem seus 
conhecimentos no idioma 
espanhol e na cultura espa-
nhola, por meio de um cur-
so de três semanas em uma 
das instituições mais tradi-
cionais da Europa, a Uni-
versidad de Salamanca.

Como benefícios, os se-
lecionados terão em mãos 
tudo pronto para sua via-
gem e seu curso durante o 
período indicado, com iní-

cio previsto para junho de 
2023. O Santander Univer-
sidades se responsabiliza 
por providenciar os voos 
de ida e volta de Madrid, 
traslados até Salamanca, 
hospedagem, alimenta-
ção, custear integralmente 
o curso, material de apoio 
e certificado.

As inscrições estão aber-
tas até o dia 5 de fevereiro 
de 2023. Podem participar 
professores efetivos, coor-
denadores ou gestores efe-
tivos da UEPB, e estudantes 
ou do curso de graduação 
de Letras (Língua Espanho-
la), ou de Letras (Língua In-
glesa), ou de Letras (Língua 
Portuguesa), ou ainda do de 
Relações Internacionais da 
Instituição.

Para concorrer, os inte-
ressados devem se inscre-
ver tanto na página virtual 
do programa do Santander 
Universidades quanto em 
um formulário eletrônico 
no portal da UEPB. 

CoRI lança chamada de 
bolsas de intercâmbio

uepb

O reitor da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB), professor Valdi-
ney Gouveia, assinou on-
tem, às 19h, um protocolo 
de intenções com o Tribu-
nal de Justiça da  Paraíba 
por intermédio da Escola 
Superior da Magistratura 
(Esma), durante solenida-
de, em João Pessoa, em co-
memoração alusiva aos 39 
anos de fundação da Esma. 

De acordo com o gerente 
Acadêmico e de Formação 
e Aperfeiçoamento de Ser-
vidores da Esma, professor 
Germano Ramalho, o con-
vite ao reitor é um gesto de 
agradecimento e uma for-
ma de homenagear a UFPB 
pela aprovação da propos-
ta de Mestrado Profissional 
em Direito da Esma.

O Protocolo de Inten-
ções tem por objeto forta-
lecer a cooperação entre as 
duas instituições e estabe-
lecer suas intenções de pro-
mover a colaboração téc-

nico científica, visando 
atividades de ensino, pes-
quisa e ou extensão.

No final do mês de ju-
lho, o diretor da Esma, de-
sembargador Ricardo Vital 
de Almeida, reuniu-se com 
o reitor  Valdiney Gouveia, 
para viabilizar o Mestra-
do Profissional em Direito, 
que foi elaborado pelo De-
partamento de Direito Pú-
blico do Centro de Ciências 
Jurídicas da UFPB. 

Aprovado pelo Conse-
lho Universitário (Consu-
ni) e pelo Conselho Supe-
rior de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Consepe) da 
Universidade Federal da 
Paraíba, a proposta do 
Mestrado Profissional em 
Direito da Esma foi enca-
minhada para avaliação 
com pedido de autorização 
da Pró-reitoria de Pós-Gra-
duação da UFPB à Coorde-
nação de Aperfeiçoamento 
de pessoal de Nível Supe-
rior (Capes).

Reitor assina protocolo 
de intenções com TJPB

39 anos da esma

Foto: Divulgação/Prefeitura de Belém
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Presidida pelo 
secretário 
de Estado 
da Cultura, 
Damião 
Ramos 
Cavalcanti, 
a reunião 
começará às 
9h no Espaço 
Cultural
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Empresa, com autorização da Anvisa, consegue encurtar de 30 dias para 48 horas o prazo de entrega do remédio

Vendas serão via delivery no país
medicamento de cannabis

Márcia de chiara 

Agência Estado

A farmacêutica brasileira 
GreenCare, controlada por 
um dos maiores fundos glo-
bais especializados em negó-
cios de cannabis, o Greenfield 
Global Opportunities, come-
çou esta semana a vender me-
dicamento de cannabis medi-
cinal no varejo por meio de 
delivery.

Com autorização sanitá-
ria obtida junto à Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), que permitiu a 
empresa ter localmente es-
toque desses itens, a compa-
nhia consegue encurtar de 30 
dias para 48 horas o prazo de 
entrega do medicamento ao 
paciente. Antes de obter essa 
autorização, a importação era 
feita diretamente pelos pa-
cientes e demorava cerca de 
um mês até ser finalizada.

“Em 70% do território na-
cional, vamos conseguir reti-
rar a receita azul (controlada) 
na casa do cliente em 24 ho-
ras após o pedido telefônico 
e retornamos com o produ-
to no local depois de 24 ho-
ras”, explica Fábio Furtado, 
sócio e diretor comercial da 
empresa.

Ele ressalta que se trata 
do primeiro delivery de me-
dicamentos à base cannabis 
do Brasil, um modelo já usa-
do em outros países. Com a 
estratégia do delivery, feita 
por meio de call center dedi-
cado, a expectativa da com-
panhia é ampliar em 40% a 
base de clientes no prazo de 
um ano, prevê Martim Prado 
Mattos, presidente da farma-
cêutica e controlador do fun-
do. Hoje a empresa atende 20 
mil pacientes

Mudança
Quando a farmacêutica 

começou a desenhar o projeto 
de venda no varejo, chegou a 
cogitar a possibilidade de co-
mercializar o produto no bal-
cão da farmácia. No entanto, 
esse caminho está descartado 
no momento.

Mattos diz que pesaram 
para a mudança de estraté-
gia alguns fatores, como o re-
lacionamento que a empresa 
já mantém com os clientes, 
muitos deles idosos e com 
dificuldade de ir até às far-
mácias. Também com a pan-
demia, muitos médicos come-
çaram atender remotamente 
pacientes de outros Estados. 
“Percebemos a necessidade 
do cliente receber o produto 
dentro de casa.” Outro ponto 
que influenciou a decisão foi 
que, com o delivery, é possível 
manter a fidelidade da clien-
tela. “Hoje já temos milhares 
de pacientes que se relacio-
nam com os nossos canais de 
vendas e não há por que, nes-
te momento, expô-los junto à 
concorrência no balcão da far-
mácia”, diz Mattos.

O primeiro produto que 
começou a ser vendido por 
meio de delivery é o extrato 
de cannabis. A companhia 
planeja disponibilizar duas 
outras formulações para o va-
rejo em outubro e dezembro. 
A expectativa é de ter seis no-
vos produtos à base de canna-
bis no ano que vem.

As entregas serão feitas 
por uma empresa terceiriza-
da, especializada em logística 
hospitalar, e o frete será gra-
tuito. No modelo atual, onde 
o cliente importa diretamen-
te, há o custo de frete.

Marcada para começar 
às 22h04 (horário de Brasí-
lia) de ontem a primavera é 
a estação do ano que mar-
ca a transição do inverno - 
clima seco em grande par-
te do país com episódios de 
frio - para o verão, período 
de predomínio do ar quen-
te e úmido. Em quase todo 
o Brasil, significa a volta da 
chuva e do calor, segundo a 
Climatempo. Mas há pos-
sibilidade também de dias 
frios ainda no início da es-
tação.

No Sul do país, há ex-
pectativa para a formação 
de um ciclone extratropical 
na costa gaúcha com chuva, 
vento e frio, e talvez até que-
da de neve, conforme prevê 
a MetSul. A estação mais 
florida do ano se estende até 
às 18h48 de 21 de dezembro.

Conforme a Climatem-
po, pelo terceiro ano conse-
cutivo, a La Niña influencia 
toda a estação, com previ-
são de enfraquecimento 
no verão. O fenômeno, de-
finido como ocêanico-at-
mosférico, ocorre quando 
as águas superficiais da re-
gião da linha equatorial do 
Oceano Pacífico sofrem um 
resfriamento anormal, alte-
ração que afeta as chuvas e 
as temperaturas.

Novas frentes frias que 
vão passar entre esta quin-
ta-feira e domingo, 25, entre 
o Sul e o Sudeste do país dei-
xam as temperaturas mais 
baixas no início da estação 
nestas regiões. 

Em São Paulo, os primei-
ros dias da primavera se-
rão marcados com sol entre 
nuvens e possibilidade de 
chuva no fim de semana. A 
temperatura também per-
manece mais baixa, prin-
cipalmente amanhã e do-
mingo.

Veja como será o clima durante a estação
primavera no brasil

Renata Okumura 

Agência Estado Frente fria 
Ainda durante a prima-

vera, várias frentes frias vão 
avançar para o Sudeste do 
Brasil, mas a maioria com 
maior impacto nas áreas pró-
ximas ao litoral.

“Na região Sudeste, o res-
friamento mais notável cau-
sado por estas frentes frias 
será nas áreas próximas ao 
litoral, atingindo áreas como 
o sul e o leste de São Paulo, 
o estado do Rio de Janeiro, 
o estado do Espírito Santo, 
parte do sul de Minas e da 
Zona da Mata mineira. Even-
tualmente alguma frente fria 
poderá influenciar áreas do 
Centro-Oeste, facilitando a 
formação de áreas de chuva 
e aliviando o calor”, disse a 
Climatempo.

A previsão é que, ao longo 
do mês de outubro, os volu-
mes de chuva fiquem um pou-
co acima da média no norte de 
São Paulo, dentro da média 
em grande parte do noroeste, 
região central e áreas do nor-
deste e norte paulista, incluin-
do a Grande São Paulo

Em relação às tempe-
raturas, elas devem ficar 

dentro da média em todas 
as regiões do estado na pri-
mavera como um todo.

A região Centro-Oeste 
do Brasil pode ter aumento 
de chuva, mas não há previ-
são de temporais com gran-
de volume ao longo da esta-
ção. Deve ser observado o 
aumento da umidade e do 
calor acima da média no de-
correr da primavera, de acor-
do com a Climatempo.

No Norte do país, estão 
previstas temperaturas mais 

elevadas, mas, a partir de no-
vembro, a influência de fren-
tes frias deve chegar ao Bra-
sil, aumentando a umidade 
na região. Em dezembro, a 
expectativa é de volume de 
chuva um pouco acima da 
média em partes do Amazo-
nas e do Tocantins. Já no Nor-
deste, embora esteja previs-
ta chuva acima da média em 
razão do fenômeno La Niña, 
as frentes frias não devem ter 
grande influência sobre a re-
gião, assim como na previsão 
de fortes temporais. As tem-
peraturas devem se manter 
próximas e acima da médica 
em toda o Nordeste no decor-
rer da primavera.

No Sul do país, a MetSul 
alerta que o começo da pri-
mavera pela formação de um 
ciclone extratropical na cos-
ta gaúcha com chuva, vento 
e frio, e talvez até queda de 
neve, com geada na sequência 
com o predomínio do ar frio 
de alta pressão atmosférica so-
bre a região. Embora a chan-
ce de nevar seja baixa, existe 
a possibilidade de queda de 
neve nas áreas de maior alti-
tude de Santa Catarina no co-
meço do dia desta sexta-feira. 
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Temperaturas 
devem se 
manter 
próximas 
e acima 
da média 
em todo o 
Nordeste no 
decorrer da 
primavera

A estação mais florida do ano, que começou ontem, se estende até o dia 21 de dezembro

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Demora
Antes de 

obter essa 
autorização, a 

importação era feita 
diretamente pelos 

pacientes e demorava 
cerca de um mês até 

ser finalizada

O Hospital São Luiz, da 
Rede D’Or, em São Paulo, 
fez nesta semana uma cirur-
gia inovadora, que começa a 
ganhar espaço em unidades 
de referência no Brasil: um 
transplante renal entre duas 
pessoas vivas (pai e filha) 
executado parcialmente por 
um robô. O responsável pela 
cirurgia foi o médico Rodri-
go Vianna, da Universidade 
de Miami, que veio ao país 
para o procedimento. Com o 
uso do equipamento, o pro-
cedimento antes complexo 
se torna cada vez mais sim-
ples e bem menos invasivo.

O robô foi usado para 
retirar o órgão da doado-
ra. Como a intervenção 
é bem menos invasiva do 
que o procedimento reali-
zado por humanos, ela sen-
tiu pouca dor, praticamen-
te não sangrou e teve alta 
no mesmo dia, algumas ho-
ras depois do procedimen-

to. O receptor teve alta na 
última quarta-feira. A pre-
visão dos especialistas é rea-
lizar nos próximos 30 dias 
um transplante semelhante. 
Mas, desta vez, será execu-
tado inteiramente pelo robô 
- tanto a retirada do órgão 
quanto o transplante.

Num futuro não muito 
distante, com a estabilidade 
da rede 5G, o procedimento 
poderá até mesmo ser feito a 
distância. No caso de Rodri-
go Vianna, por exemplo, ele 
poderia continuar operan-
do pacientes no Brasil sem 
sair de Miami. No procedi-
mento com o robô Da Vinci, 
o médico não se aproxima 
do paciente. Ele está na mes-
ma sala de cirurgia operan-
do uma espécie de joystick 
que passa as instruções ao 
robô. O médico acompanha 
a cirurgia por vídeo.

O Da Vinci melhora o de-
sempenho do cirurgião, por-
que proporciona movimen-
tos mais amplos. Chega a 
360 graus de rotação e possi-

bilita uma atuação mais pre-
cisa. As imagens em 3D com 
aumento de até dez vezes 
permitem ao médico visua-
lizar melhor a anatomia dos 
vasos e estruturas do órgão.

No procedimento reali-
zado esta semana, o robô 
fez uma pequena incisão na 
paciente pela qual retirou o 
rim saudável com pinças. Se-
gundo especialistas, as in-
tervenções feitas pelo robô 
são muito mais precisas 
do que quando feitas pelas 
mãos humanas. É o caso da 
cirurgia tradicional e tam-
bém da laparoscopia.

Em seguida, o rim foi 
transplantado para o pai da 
paciente, que estava no mes-
mo centro cirúrgico, mas 
por meio de um procedi-
mento cirúrgico tradicional.

Em conversa na noite da 
última segunda-feira, pou-
co antes de ir para casa, Pa-
trícia Tamada, de 34 anos, 
relatou estar feliz com o re-
sultado da cirurgia, que 
terminara algumas horas 

antes. “Eu saí do centro ci-
rúrgico não tem nem dez ho-
ras, já fiz três refeições. Não 
estou sentindo dor, estou an-
dando e já estou pronta para 
ir para casa”, contou a con-
sultora de TI.

O hospital não informou 
o custo do procedimento 
com o robô, mas ele ainda é 
mais caro do que a cirurgia 
convencional.

Robô ajuda em cirurgia de transplante de rim
tecnologia na saúde

Roberta Jansen 

Agência Estado

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) publicou ontem por meio 
de nota, a proibição da co-
mercialização, distribuição 
e uso de produtos da em-
presa Keishi, fabricadas en-
tre 25/7/2022 e 24/8/2022. A 
Agência determinou tam-
bém o recolhimento desses 
produtos. A ação faz parte 
de uma investigação inicia-
da pela Anvisa após o surgi-
mento de casos de animais 
de estimação que morreram 
intoxicados com propileno-
glicol contaminado por etile-
noglicol, substâncias que fo-
ram encontradas nas massas 
da Keishi, fornecidas pela 
empresa Tecno Clean Indus-
trial Ltda.

“A Anvisa realizou ins-
peção na BBBR Indústria 
e Comércio de Macarrão 
Ltda. e verificou que essa 

empresa adquiriu e usou 
o insumo contaminado 
como ingrediente na linha 
de produção de suas mas-
sas”, diz a nota publicada 
pela agência, sobre a pre-
sença do composto quími-
co nos produtos.

Informações sobre as 
empresas envolvidas no 
ocorrido continuam sendo 
atualizadas diariamente, se-
gundo o documento. O ideia 
é facilitar a investigação em 
andamento, que é conduzi-
da pela Anvisa, Ministério 
da Agricultura e por agên-
cias de vigilância sanitária 
locais.

Um recolhimento for-
mal dos produtos ainda 
não foi solicitado pela An-
visa, mas afirmou que tan-
to a Keishi quanto a Tecno 
Clean estão sendo “rigoro-
samente acompanhadas” e 
que confiscará os produtos 
após a investigação, se jul-
gar necessário.

Anvisa proíbe a venda 
de massas da Keishi

após morte de pets

Matheus Zúñiga 

Agência Estado
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Num futuro 
não muito 
distante, com 
a estabilidade 
da rede 5G, o 
procedimento 
poderá 
até mesmo 
ser feito a 
distância
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Tiana Dantas conquista seletiva em Maracaípe-PE 
e disputa Mundial da categoria em dezembro 

Paraibana 
vai competir 
na Califórnia

surf adaptado

Dois paraibanos 
foram destaque 
no CBSURF Ma-
racaípe de Surf 

Adaptado, primeira seleti-
va do brasileiro de parasurf 
que aconteceu no último fi-
nal de semana na praia de 
Maracaípe, litoral Sul de 
pernambuco. Tiana Dantas, 
ficou em primeiro na catego-
ria S1 e garantiu vaga para o 
Mundial da modalidade que 
acontece em dezembro na 
Califórnia. Genilson lima 
assegurou o segundo lugar 
no pódio na categoria PS 
prone 2. 

“Muito alegre, muito fe-
liz, muito grata. Estou super 
animada, é como um sonho 
sendo realizado”, comemo-
rou a surfista que teve os mo-
vimentos do braço direito 
limitados em decorrência 
de uma mastectomia para 
a retirada de um câncer de 
mama. “Foi minha primeira 
grande competição no sur-
fe e estou muito feliz com a 
conquista”. Primeira grande 

porque houve outras compe-
tições disputadas pela entre-
vistada, que surfa desde os 
13 anos. “Tem tempo, né?! Na 
época só tinha eu no surfe 
feminino de prancha de pé, 
e eu competia com os meni-
nos”, lembra. 

Tiana, hoje com 50 anos, 
chegou a ser convidada por 
um patrocinador para morar 
no Rio de Janeiro e lá desen-
volver ainda mais a prática, 
mas por ser muito jovem a 
mãe não deixou. “Hoje eu en-
tendo porque sou mãe, mas 
na época fiquei bem triste, 
chateada, pra baixo mesmo”. 
O casamento e a chegada 
dos filhos a afastou do mar, 
retornando em 2016. “Foi 
quando recebi o diagnósti-
co e tive que parar novamen-
te. passei 2017 todo em trata-
mento”. Cinco anos depois, 
recuperada e cheia de ener-
gia, Tiana pretende agora 
superar o obstáculo da falta 
de patrocínio. “Correr atrás 
das marcas, já que o tema da 
inclusão está sempre na mí-
dia até porque acabou aque-
la época onde o deficiente fí-
sico ficava em casa, hoje é o 
contrário, é resgate”.

para Genilson lima, que 
roda nas cadeiras desde os 
19 anos quando sofreu um 
acidente que o deixou tetra-
plégico, deslizar nas ondas 
é sinônimo de felicidade. 
“Agora é água, muito surfe, 
muita onda”. Em uma rede 
social ele comemorou o fei-
to e agradeceu. “Deus, gra-
tidão pela bela equipe que 
me conduziu no meu pri-
meiro campeonato”. O se-
gundo lugar no Brasileiro 
de Surf Adaptado, na verda-
de, já tem familiaridade com 
o mar, Genilson é responsá-
vel pelo projeto Acesso Ci-
dadão, que promove banho 
de mar e atividades físicas 

adaptadas para pessoas com 
deficiência. 

Já  em relação à prática 
do surf, iniciada há apenas 
17 dias, Genilson diz que 
já sabe onde quer chegar e 
garante que vai seguir fir-
me. “Eu pretendo ser cam-
peão mundial, vou atrás des-
se  sonho. Já sou o segundo 
do Brasil na minha categoria 
e agora quero treinar muito, 
botar pra descer e conquis-
tar o Mundial”. 

O resultado dos paraiba-
nos em pernambuco foi co-
memorado pelo presidente 
da Federação Paraibana de 
Surf, Carlos Gilberto. “Mui-
to legal, ficamos muito feli-
zes com os resultados. Tiana 
tem chance real de medalha 
no Mundial e Genilson co-
meçou há pouco tempo e a 
gente percebe que tem mui-
to a crescer também”. Carlos 
aproveitou para adiantar um 
projeto que deve ser imple-
mentado já no próximo ano. 
“Queremos implementar em 
nossos campeonatos o para-
sufe, assim teremos eventos 
mais completos e inclusivos”.

Tiana, que tem os 
movimentos do braço 
direito limitados, diz 
estar super animada, 

pois um sonho está 
sendo realizado

Tiana disse que foi a primeira 
grande competição da qual 

participou; ela surfa 
desde os 13 anos

Genilson Lima é responsável pelo 
projeto Acesso Cidadão, que promove 

banho de mar e atividades físicas 
adaptadas para pessoas com deficiência

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

“Tem tempo, 
né?! Na época 
só tinha eu no 
surfe feminino 
de prancha 
de pé, e eu 
competia com 
os meninos

Tiana Dantas

“Queremos 
implementar 
em nossos 
campeonatos 
o parasufe, 
assim teremos 
eventos mais 
completos e 
inclusivos

Carlos Gilberto

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquiso pessoal
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Somente uma pandemia foi capaz de 
afastar aquele grupo de peladeiros que 
religiosamente se reunia aos domingos 

para suar uma coisinha, mentir, tentar quebrar 
a bola, reclamar do juiz e, ao final de mais uma 
partida repleta de cenas lamentáveis, colocar 
a culpa pela derrota sempre no companheiro 
de time que estivesse mais próximo, tudo isso 
sob muitas risadas e à base de reidratação com 
cerveja gelada.

Não tinha batizado de netos que os fizesse 
faltar ao compromisso sagrado. Quem da 
família que quisesse a presença de um deles 
em algum evento no mesmo horário da pelada 
tinha que remarcar ou contar com a ausência. 
É bem verdade que bola, bola mesmo, já não 
jogavam mais. A disposição física dos anos 1970 
não era a mesma, e há tempos haviam trocado o 
campo pela mesa de dominó, onde, já no bar, se 
instalavam para comer tripa assada e arengar 
pelas contagens de peças. 

Mas a pandemia era mais que motivo para 
afastamento, era necessidade. Daquele grupo 
com sete integrantes, só três sobreviveram aos 
últimos anos. Dois foram vítimas da covid, se 
foram antes mesmo que chegasse a vacina; 
um de infarto; e o outro, segundo sua filha mais 
velha, morreu de tristeza. Sim, tristeza, quando é 
muita, mata feito doença implacável.

Para Adolfo, Diógenes e José, os três 
remanescentes dos peladeiros setentões agora 
craques no jogo de mesa, havia muita ansiedade 
pelo reencontro após dois anos afastados. A 
neta de Diógenes fez recomendações para que 
ele não se emocionasse, como se emoção fosse 
um botão de ligar e desligar que estivesse ao 
alcance de qualquer um. - Impossível, minha 
filha - disse o avô, do alto da experiência de 
quem nunca sequer tentou segurar emoção 
alguma ao longo da vida. Ela aceitou e botou um 
comprimido de AAS no bolso do velho jogador, 
para eventual emergência.

Se alguém temia um reencontro marcado 
pela tristeza, esse receio passou rápido. As 
fotos dos três chegavam quase em tempo real, 
enviadas pelo dono do bar aos familiares. Os 
peladeiros riam, se abraçavam, se beijavam, 
choravam muito! Vibravam pela vida e sorriam 
de saudade daqueles que não estavam mais por 
motivo de passagem. Celebravam com alegria a 
memória como se ali o time estivesse completo. 
Encerradas as preliminares, começam o leriado:

- Diógenes, fora aperreio de pandemia, como 
estão as coisas? - perguntou Adolfo.

- Ruim demais. Tudo mundo caro. Nem 
morrer a pessoa pode mais. Chega o fim de 
semana e não sobra dinheiro pra comprar uma 
picanha, fazer um churrasco, porque o preço 
da carne tá nas alturas. Horrível! Mas pior tá a 
situação de José.

- Mas dá pra ir ao supermercado e comprar 
uma cerveja pra tomar gelada em casa, num 
dá não?

- Dá nada! Deixei de sair pra comprar 
cerveja. Agora só peço delivery. Com o preço da 
gasolina, termina saindo mais caro. Tem gente 
dizendo por aí que baixou, mas baixou não, é 
ilusão. Tá menos cara, a verdade é essa. Até 
um dias desses pagávamos em torno de quatro 
reais o litro, chegamos a pagar sete, e agora tá 
em cinco. Pra mim tá um real mais cara. Mas 
pior tá a situação de José.

- Entendo, - emenda Adolfo - mas chegando 
a cerveja em casa, já que a picanha tá cara, tu 
assa um queijinho de coalho, num assa?

Diógenes quase se arretou com essa de 
um jeito que se a neta estivesse por perto teria 
ficado preocupada com as emoções do avô.

- Homem, pelo amor de Deus. Tu parece num 
vive no Brasil. Já visse o preço do queijo? Tá 
horrível! A pessoa vai fazer feira e só dá vontade 
de chorar. Vai ver o preço de uma caixa de 
leite. Tem condições não! Mas pior ainda está a 
situação de José.

Adolfo ouvia curioso, enquanto José com tudo 
consentia. Sem entender a piada implícita e com 
pouca paciência para esperar, Adolfo resolve 
romper o mistério.

- E por que a situação de José tá pior?
- Porque pra ele, que assim como nós também 

vive no Brasil, a carne está mais cara, a gasolina 
está mais cara, o leite está mais caro, e achando 
pouco sofrer com tudo isso, insiste em ainda 
torcer pelo Vasco!

Felipe 
   Gesteira

Sina de torcedor

Ivo Marques  
ivo_esportes@yahoo.com.br

Se for cumprir à risca o 
calendário divulgado pela 
Confederação Brasileira de 
Futebol, a FPF deverá come-
çar o Campeonato Paraibano 
de 2023 no dia 15 de janeiro e 
concluir em 9 de abril, com 16 
datas para a realização dos jo-
gos. Antes desse período, está 
prevista a realização da pré-
Copa do Nordeste e o começo 
da fase principal. Vale salien-
tar que a competição regional 
não consta no calendário dis-
tribuído pela CBF, que inclui 
também a data de 22 de feve-
reiro para o início da Copa do 
Brasil. Os jogos da Série C te-
rão início no dia 23 de abril e 
os da Série D, em 30 de abril.

Diz o estatuto do torcedor 
que a tabela e o regulamen-
to dos campeonatos devem 
ser divulgados com, pelo me-
nos, 60 dias de antecedência 
do início das disputas, mas 
até agora não se tem ainda 
uma data prevista para a rea-
lização do Conselho Arbitral. 
Caso queiram cumprir o que 
diz o calendário da CBF, a di-
vulgação deverá acontecer até 
o dia 15 de novembro, mas 
este será o mês que vai iniciar 
a Copa do Mundo do Catar e 
esse mês não seria o mais in-
dicado para a definição dos 
detalhes da competição.

Para o presidente do Tre-
ze, Artur Bolinha, o perío-
do reservado pela CBF para 
a realização dos campeona-
tos estaduais foi muito bom 
e se encaixa perfeitamente 
no Campeonato Paraibano. O 
clube só tem garantido no ca-
lendário de 2023 o Estadual. 
O presidente espera que o 
Galo tenha direito a partici-
par da pré-Copa do Nordes-
te, competição, que, pelo que 
tudo indica será disputada 
no início de janeiro, antes do 
Paraibano.

Botafogo defende o início do Campeonato Paraibano após a disputa da fase preminar da Pré-Copa do Nordeste

Estaduais começam em 15 de janeiro
temporada 2023

O Campeonato Paraibano de 2023 deve ser discutido nos próximos dias pela Federação

Calendário da CBF
- Pré-Temporada: 14/12/2022 a 14/1/2023 (31 dias)
- Campeonatos Estaduais: 15/1 a 9/4 (16 datas)
- Copa do Brasil: 22/2 a 23/9 (14 datas)
- Série A: 16/4 a 3/12 (38 datas)
- Série B: 15/4 a 25/11 (38 datas)
- Série C: 23/4 a 12/11 (27 datas)
- Série D: 30/4 a 29/10 (24 datas)
- Supercopa do Brasil: 28/1 (1 data)

Datas das competições sul-americanas: 
- Conmebol Libertadores: 8/2 a 11/11 (19 datas)
- Conmebol Sul-Americana: 8/3 a 28/10 (15 datas)
- Conmebol Recopa: 8/2 e 15/2 (2 datas)
- Datas Fifa para amistosos: 20 a 28 de março, 
12 a 20 de junho, 4 a 12 de setembro, 9 a 17 de 
outubro, e 13 a 21 de novembro.

“Eu confesso que espera-
va bem menos datas. Acho 
que 16 datas são suficientes 
para a realização de um bom 
campeonato, enxuto, rentá-
vel. Não adianta fazer uma 
competição muito longa, para 
acontecer o que houve este 
ano. O Treze chegou a passar 
um mês sem jogar. Isto gera 
prejuízos técnicos, físicos e fi-
nanceiros. Não podemos re-
petir esse erro”, afirmou o di-
rigente do Galo.

O Botafogo também espe-
ra que a pré-Copa do Nordes-
te seja disputada nos primei-
ros dias de janeiro e pretende 
iniciar a pré-temporada em 
dezembro. O clube vai ter um 
calendário bastante cheio em 
2023, com a participação na 
competição regional, o Parai-
bano, a Copa do Brasil e o Bra-
sileiro da Série C. Para o pre-
sidente do Belo, Alexandre 
Cavalcanti, o Campeonato Es-
tadual deveria começar antes 
do período sugerido pela CBF.

“Por mim, eu preferia que 
o Campeonato Paraibano co-
meçasse no dia 10, logo após a 

pré-Copa do Nordeste, que eu 
espero que seja no dia 5 de ja-
neiro. Sendo assim, teríamos 
mais datas para, se necessário, 
fazer alguma mudança em 
datas, por causa da participa-
ção em outras competições”, 
disse o presidente do time da 
estrela vermelha.

A reportagem de A União 

tentou um contato com o 
presidente do Campinense, 
Danylo Maia, para saber a 
opinião dele sobre se a FPF 
deveria ou não fazer o Cam-
peonato Paraibano no perío-
do sugerido pela CBF, mas ele 
não atendeu o telefone, nem 
respondeu a mensagem dei-
xada em uma rede social.

Apesar da aproximação 
das eleições do clube e ain-
da a indefinição em relação à 
continuidade da gestão atual, 
o Botafogo está negociando a 
permanência de alguns joga-
dores, para formar uma base 
do elenco para a temporada 
de 2023. Depois de renovar 
esta semana com o atacante 
Leilson, um dos destaques da 
equipe este ano, o clube está 
negociando a permanência 
de um zagueiro, segundo o 
presidente do clube, Alexan-
dre Cavalcanti.

Com o acerto com o ata-
cante Leilson, já são seis atle-
tas do elenco de 2022 que vão 
permanecer na próxima tem-
porada. Além dele, já estão 
confirmados os laterais Erick 
e Lucas Gabriel, o zaguei-
ro Gabriel Yanno e o atacan-
te Nicolas. “No momento, 
ainda quero manter um ou-
tro zagueiro e estamos nego-
ciando”, afirmou o presiden-
te, que ainda não confirmou 
quem será o novo diretor exe-
cutivo, nem o treinador para 
a temporada de 2023. 

“Não há pressa, temos 
tempo suficiente para essas 
definições. Nossa pré-tem-

Ivo Marques  
ivo_esportes@yahoo.com.br

porada só deverá começar 
em dezembro”, acrescentou. 
Após a eliminação precoce 
na Série C deste ano, o Botafo-
go resolveu dispensar o dire-
tor executivo Francisco Sales 
e o treinador Itamar Schülle.

Eleições
Nesta sexta-feira, o Con-

selho Deliberativo do Bota-
fogo deverá divulgar um edi-
tal relacionado às eleições do 
clube, que deverão acontecer 
no próximo mês. Até o mo-
mento, não há nenhuma in-

formação nos bastidores da 
Maravilha do Contorno so-
bre formação de chapa, nem 
da oposição, nem da situa-
ção. O presidente atual, Ale-
xandre Cavalcanti, também 
não decidiu ainda se vai con-
tinuar no clube.

Ele está firme com a ideia 
de que não vale a pena conti-
nuar na gestão, se não houver 
mudanças profundas no clu-
be. Ele defende um novo esta-
tuto, como tinha prometido, 
mas que acabou não aconte-
cendo na gestão atual, e a pro-

fissionalização dos departa-
mentos de futebol e marketing 
do clube. Sem isso, segundo 
Alexandre, não vale a pena 
continuar na presidência, por-
que o desgaste é muito grande 
e sem retorno. “O sacrifício e a 
dedicação é muito grande e as 
críticas costumam ser bem pe-
sadas, quando não consegui-
mos realizar os desejos dos 
torcedores, portanto, se não 
houver mudanças, não vale 
a pena”, disse o dirigente, em 
entrevista a Iago Sarinho, da 
Rádio Tabajara.

O atacante Leílson está confirmado no elenco do Botafogo para a temporada de 2023
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Clube negocia permanência de jogadores

reporter@felipegesteira.com | Colaborador
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Curtas
Finais da Copa do Brasil em 
2023 serão aos domingos

Escândalo sexual envolve
time de basquete da NBA

Ronaldo comemora volta
do Cruzeiro para a Série A

Federer se despede hoje
em partida de duplas

O calendário do futebol brasileiro em 2023 
terá duas grandes novidades. A primeira será a 
realização das finais da Copa do Brasil aos domingos. 
Atualmente, as disputas decisivas acontecem às 
quartas-feiras. A segunda grande mudança será o 
respeito às Datas Fifa, conforme promete a CBF.  De 
acordo com a entidade, essa antiga demanda dos 
clubes brasileiros será "plenamente atendida" na 
próxima temporada. Pelo planejamento da CBF, não 
haverá jogos no período da Data Fifa, período em que 
as seleções fazem suas partidas. Além disso, promete 
que os times que cederem jogadores à seleção terão 
intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e 
seus jogos. "Essa mudança era uma demanda antiga 
dos clubes, que a CBF finalmente vai atender.", disse o 
presidente  Ednaldo Rodrigues.

Um escândalo abalou o vestiário do Boston 
Celtics, que inicia seus treinamentos na próxima 
semana. Ime Udoka, treinador da franquia da 
NBA, pode receber uma suspensão por conta de 
um relacionamento sexual com uma integrante 
da comissão técnica da equipe. A conduta é 
considerada imprópria pelo comando da equipe. 
A informação, revelada pela ESPN, ontem, foi 
confirmada à agência The Associated Press 
por duas fontes anônimas. O relacionamento, 
consensual, foi considerado uma violação das 
diretrizes da franquia. O cenário mais provável é 
que Udoka receba uma punição que o deixe fora por 
toda a temporada 2022/23 da NBA. Joe Mazzulla, 
assistente técnico dos Celtics, seria o nome mais 
cotado para substituir o treinador como interino.

Janeiro de 2022. Ronaldo Nazário, 45 anos, 
assume o Cruzeiro como sócio majoritário da SAF, 
enxerga o time como um ‘paciente na UTI’ e enfrenta 
um cenário de terra arrasada provocado por uma 
dívida superior a R$ 1 bilhão. Passados oito meses, 
o que parecia inviável acontece. Com os salários em 
dia, as contas equilibradas e um técnico cascudo, 
o time mineiro garante o acesso à elite e está 
novamente entre os grandes do futebol brasileiro. 
"Nós trabalhamos muito para conseguir isso. Noite 
especial demais. Jogadores, direção e torcida, em 
especial, estão de parabéns. Foram três anos de 
sofrimento, mas agora vamos comemorar. E depois de 
alguns dias vamos planejar a Série A. Não podemos 
esquecer das dificuldades financeiras do começo, 
então, vamos planejar bem", afirmou Ronaldo.

Roger Federer vai jogar ao lado do seu maior 
rival em sua despedida das quadras. O tenista 
suíço de 41 anos confirmou, ontem, que formará 
dupla com Rafael Nadal na Laver Cup, torneio que 
será disputado entre hoje e domingo, em Londres. 
A aguardada última partida de Federer está 
marcada para nesta sexta-feira. Suíço e espanhol 
vão representar o Time Europa contra os americanos 
Frances Tiafoe e Jack Sock, do Time Mundo. A Laver 
Cup, que tem Federer como um dos seus criadores, é 
uma competição considerada nova no circuito ainda, 
colocando frente à frente duas equipes em jogos de 
simples e duplas ao longo de um fim de semana.

Será a segunda vez que Federer e Nadal 
jogarão juntos uma partida de duplas. A primeira 
aconteceu justamente na primeira edição da Laver 
Cup, em 2017. Na ocasião, eles tiveram trabalho 
para superar outra dupla americana, formada pelo 
mesmo Jack Sock e Sam Querrey. O placar foi de 
6/4, 1/6 e 10/5, com decisão somente no match tie-
break. "É uma pressão diferente depois de tudo o que 
compartilhamos. Fazer parte deste momento histórico 
será inesquecível para mim. Estou muito emocionado, 
espero poder jogar bem” comentou Nadal. 

Seleção Brasileira faz o penúltimo jogo antes da Copa do Mundo; o outro será na próxima terça contra a Tunísia

Brasil enfrenta Gana, hoje, em Paris
futebol

Fabiano Sousa 

fabianogool@gmail.com

A seleção brasileira rea-
liza, hoje, contra a seleção 
de Gana, a partir das 15h30, 
pelo horário de Brasília-DF, 
no Stade Océane, em Le Ha-
vre, na França, o seu penúl-
timo amistoso antes da con-
vocação final para a Copa do 
Mundo, no Catar. Para esta 
convocação, o treinador Tite 
apostou em dois novos nomes 
para o setor defensivo.

Apesar da proximida-
de da Copa, a lista de atletas 
chamados para os amisto-
sos finais contou com algu-
mas novidades, como os za-
gueiros Bremer, da Juventus, 
e Ibañez, da Roma, que foram 
convocados por Tite pela pri-
meira vez. Outro nome que 
atrai atenção é o atacante Pe-
dro, que não era chamado 
para a seleção brasileira há 
dois anos. O centroavante do 
Flamengo é um nome com 
boas possibilidades.

Para a partida de logo 
mais, Tite esboçou a equi-
pe titular com Alisson, Eder 
Militão, Marquinhos, Thiago 
Silva e Alex Telles; Casemiro, 
Lucas Paquetá; Neymar, Vini 
Jr, Raphinha e Richarlison. O 
último amistoso acontece na 
próxima terça-feira, contra 
a Tunísia, que também será 
realizado na França, desta 
vez no Estádio Parque dos 
Príncipes, em Paris.

Após os dois jogos contra 
as equipes africanas, a sele-
ção brasileira deverá se reu-
nir novamente apenas no dia 
14 de novembro. Uma semana 
antes, no dia 7, o técnico Tite 
deverá anunciar a lista final 
de jogadores para a Copa do 
Mundo. A primeira partida 
do Brasil no Mundial do Ca-
tar acontece no dia 24 de no-
vembro, contra a Sérvia.

Das 32 seleções classifica-
das para a Copa, 15 realiza-
rão amistosos na data Fifa do 
mês de setembro, incluindo 
Brasil e Argentina. Porém, as 
seleções europeias não irão 
realizar, já que há rodadas 
da Nations League marca-
das para serem realizadas 
neste período.
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Jogadores se empenham em treinamento para o jogo amistoso desta sexta-feira

Aniversariante do dia, 
Thiago Silva celebrou seus 
38 anos, ontem, com a sele-
ção brasileira já pensando 
na Copa do Mundo do Ca-
tar. O experiente zagueiro, 
que é peça quase certa no 
time do técnico Tite para 
o Mundial deste ano, ad-
mite surpresa com a car-
reira longeva.

"Eu sabia que, me cui-
dando, poderia de re-
pente jogar em alto nível 
com a idade mais ele-
vada. Normalmente, 38 
anos completando ago-
ra, os atletas já encerra-
ram ou estão encerrando 
a carreira. Estou viven-
do um momento único 
na minha vida, num dos 
maiores clubes do mun-
do, na maior seleção de to-
das. E prestes a disputar a 
quarta Copa do Mundo", 
comemora. "Nunca ima-
ginei que, com 38 anos, 
estaria passando por esse 

momento, tanto profissio-
nal quanto pessoal."

O defensor revelou 
que não gosta de fazer 
aniversário. "Não gosto 
muito de fazer aniversá-
rio. É uma coisa que me 
deixa desconfortável. Já 
gostei mais. Mas só de es-
tar no meio de pessoas 
que a gente gosta... Nos-
so convívio é muito bom", 
diz Thiago Silva, que fes-
teja seu aniversário na 
companhia da seleção 
pela primeira vez.

Com longa trajetória 
na seleção, o brasileiro vai 
alcançar marca importan-
te no amistoso da seleção 
brasileira com Gana, na 
França Ele vai se tornar o 
zagueiro com o maior nú-
mero de jogos pela seleção, 
com 108 partidas, se entrar 
em campo na sexta-feira.

"A partir do momen-
to que vamos para a se-
leção, já somos atletas 
vitoriosas, porque é di-
fícil para caramba che-

Thiago Silva faz 38 anos e vai
para o seu quarto Mundial
Agência Estado

gar aqui. Tem muito atle-
ta que quer o meu lugar.. 
É um privilégio enorme 
fazer parte da seleção bra-
sileira", afirma.

Sem falar sobre apo-
sentadoria, Thiago Silva 
indica que pretende se-
guir a carreira de treina-
dor após deixar os gra-
mados. "Eu tenho um 
grande sonho de termi-
nar bem a minha carrei-
ra. E, de repente, dar se-
quência como treinador", 
diz Thiago Silva.

n 

O zagueiro 
indica que 
pretende 
seguir na 
carreira de 
treinador 
após deixar 
os gramados

A treinadora Pia Sundha-
ge divulgou, ontem, a relação 
de convocadas da seleção bra-

sileira feminina para a dispu-
ta dos amistosos de outubro, 
contra Noruega, dia 7, e Itália, 
dia 10. A lista tem três nomes 
que se destacaram na Copa 

Pia Sundhage convoca seleção para amistosos
feminino

Agência Estado do Mundo Sub-20, disputada 
em agosto, e sete jogadoras en-
volvidas na decisão do Brasi-
leirão entre Corinthians e In-
ternacional.

As atletas que participa-
ram do Mundial Sub-20 e es-
tarão presentes nos amistosos 
dos próximo mês são a meio-
campista Yaya, do São Paulo, 
e as zagueiras Lauren, do Ma-
drid CFF, e Tarciane, do Co-
rinthians. O trio foi destaque 
na campanha do terceiro lu-
gar no campeonato de base.

"Isso leva tempo, Yaya é 
um excelente exemplo, ela foi 
chamada na minha primeira 
convocação e agora ela está de 
volta. Tem uma diferença en-
tre a seleção sub-20 e a prin-
cipal. Jogadoras mais jovens 
vêm com bastante energia, e 
elas vão cometer erros, mas 
nós fazemos a mudança a lon-
go prazo’, comentou Pia sobre 
a atleta são-paulina.

Quanto às finalistas do 

Brasileirão, a treinadora sue-
ca optou por mais jogadoras 
do Corinthians do que do In-
ter. Além de Tarciane, cha-
mou as também corintianas, 
Letícia, Tamires, Adriana e 
Jaqueline. Pelo lado colorado, 
as convocadas foram Mille-
ne e Duda Sampaio. As duas 
equipes se enfrentam no sá-
bado para decidir o título da 
competição nacional, a partir 
das 4 horas, na Neo Química 
Arena, após empate por 1 a 1 
no Beira-Rio

A goleira Lorena, do Grê-
mio e titular da posição na 
seleção, não foi convocada 
porque está tratando um esti-
ramento de grau 1 na coxa di-
reita que exige de duas a qua-
tro semanas para recuperação 
Outras ausências se deram em 
razão de escolhas de Pia, como 
o caso da corintiana Gabi Por-
tilho, que foi utilizada durante 
a campanha do título da Copa 
América, em julho.Pia convocou jogadoras campeãs no Mundial Sub-20
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Uma doença silenciosa e 
com difícil diagnóstico clíni-
co é a responsável por uma em 
cada quatro mortes no mun-
do: a trombose. De acordo com 
pesquisa realizada pela Socie-
dade Brasileira de Angiologia 
e Cirurgia Vascular (SBACV), 
cerca de 180 mil brasileiros 
são acometidos pela doença. A 
trombose ataca principalmente 
as veias das pernas (trombose 
venosa profunda) e os pulmões 
(embolia pulmonar).

“Essa doença, que atinge 
principalmente pessoas com 
mais de 40 anos, tem como ca-
racterística a formação de um 
coágulo sanguíneo que causa 
a obstrução e inflamação na 
parede do vaso, impossibili-
tando o fornecimento de san-
gue para o corpo”, explica Ní-
vea Malafaia, fisioterapeuta e 
coordenadora do colegiado de 
Fisioterapia da Unex.

Ainda de acordo com o es-
pecialista, os principais sinto-
mas são dor, calor, vermelhidão 
e rigidez da musculatura no lo-
cal em que se formou o trombo.

Os médicos separam os 
trombos de acordo com o tipo 
de vaso sanguíneo em que eles 
se desenvolvem. Se o trombo é 
formado em uma artéria, como 
o coração ou cérebro, é chama-

Estilo de vida sedentário, má alimentação, o ato de fumar, obesidade e estresse podem causar o problema

Trombose causa 25% das mortes
DOENÇA SILENCIOSA

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“Abre-se a perspectiva de que 

a morte é apenas o ensejo 
em que a alma sai do corpo 
para uma nova morada na 
eternidade, onde poderá 
encontrar efetivamente a 

felicidade e a paz.”
Rui Leitão
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Celina Gondim Diniz
20/9/2022 – Aos 99 anos, em João 
Pessoa (PB). Era mãe do conselheiro 
Nominando Diniz Filho, do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). 
Nascida em Olinda (PE), completaria 
100 anos de vida no próximo dia 26 de setembro. Ela 
foi casada com Antônio Nominando Diniz (ex-deputado 
e ex-presidente da Assembleia Legislativa), com quem 
teve cinco filhos: José Nominando, Antônio Nominando, 
Maria de Jesus, Maria Auxiliadora e Cristina.

Foto: Reprodução

Valery Polyakov
20/9/2022 – Aos 80 anos, de causa 
não divulgada. Era o astronauta russo 
recordista da viagem mais longa ao 
espaço. Ele passou 437 dias, entre 
1994 e 1995, na Estação Espacial Mir, 
como parte de experiências que pretendiam aferir 
se as pessoas poderiam manter a sua saúde mental 
caso se fizesse uma longa viagem até Marte. Na sua 
expedição de 14 meses, os testes concluíram que não 
houve comprometimento da sua função cognitiva. 
Nasceu em 1942 em Tula, qualificando-se primeiro 
como médico e depois como cosmonauta.

Foto: Divulgação

Mortes na História
76 — Papa Lino
1253 — Venceslau I, rei da Boêmia
1267 — Beatriz da Provença, rainha da Sicília
1535 — Catarina de Saxe-Lauemburgo, 
rainha consorte da Suécia
1386 — Dan I, rei da Valáquia
1508 — Beatriz de Nápoles, 
rainha da Hungria e Boêmia
1939 — Sigmund Freud, neurologista austríaco
1973 — Pablo Neruda, poeta chileno
1998 — Lilico, humorista brasileiro
2009 — Geraldo Ferreira Leite, 
desembargador (PB)

David Mangueira
21/9/2022 – Aos 73 anos, em Recife 
(PE), por problemas respiratórios. 
Ex-vereador de Campina Grande. 
Era bacharel em Direito e pastor 
evangélico.

Foto: Divulgação

Everton Wanderley
Honorado de Sousa
20/9/2022 – Aos 50 anos, na PB-393, 
entre São João do Rio do Peixe e 
Cajazeiras, no Sertão paraibano, 
em acidente de trânsito. Motorista 
de caminhão morreu após o veículo carregado de 
cimento capotar. Era natural de Mossoró (RN).

Foto: Reprodução

Renata Canales
21/9/2022 – Aos 58 anos, em Ribeirão 
Preto (SP), de causa não revelada. 
Jornalista foi a primeira apresentadora 
de um telejornal da TV Tribuna, 
emissora afiliada à Rede Globo. Ela 
trabalhou na empresa entre 1993 e 1996. Atualmente, 
a jornalista era proprietária de uma empresa de 
comunicação empresarial, que começou em 2018. 
Também atuou como Coordenadora do Curso de 
Jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá, 
entre janeiro de 2014 a agosto de 2016. Teve passagem 
como editora na GloboNews, em São Paulo, de outubro 
de 2012 a fevereiro de 2013, e foi apresentadora e 
editora de texto na EPTV Ribeirão Preto, de julho de 
1996 a abril de 2003.

Foto: Reprodução

do de trombose arterial. Mas se 
ele ocorrer em uma veia é de-
nominado de trombose veno-
sa. “Quando esse tipo ocorre 
em veias profundas da perna, 
do braço, do abdômen e no cé-
rebro, chamamos de Trombose 
Venosa Profunda (TVP)”, infor-
ma a especialista.

“A fisioterapia entra na pre-
venção da trombose, já que a 
mobilidade do paciente é o fator 
que podemos mudar durante a 
internação, assistência ambula-
torial ou home care”, explica. “É 
importante ressaltar que ape-
nas 50% dos pacientes apre-
sentam sintomas de trombose, 
antes que ela se torne um risco 

à vida”, salienta o especialista.
A fisioterapia também é in-

dicada para o paciente que está 
internado em tratamento mé-
dico, já que auxilia na redução 
do inchaço, reduz a dor e, prin-
cipalmente, faz os exercícios 
de respiração. “Através dessas 
atividades trabalhamos a pre-
venção da síndrome do imobi-
lismo, que representa um fator 
importante de comprometi-
mento da qualidade de vida”, 
explica Malafaia.

A coagulação do sangue 
pode ser causada por diver-
sas reações químicas entre as 
plaquetas e proteínas, chama-
das de fatores de coagulação. 

“Se a pessoa está saudável, o 
próprio corpo regula o pro-
cesso de coagulação de acordo 
com suas necessidades”, expli-
ca Hayana Leal, enfermeira e 
coordenadora do curso de En-
fermagem do Centro Universi-
tário de Excelência (Unex).

Porém, alguns casos au-
mentam as chances de trom-
bose, como o ato de fumar, co-
lesterol alto, obesidade, câncer, 
diabetes, estresse e sedentaris-
mo. “Aliar um estilo de vida 
saudável e uma alimentação 
equilibrada, além de ter os 
exames em dia, facilitam para 
que a saúde permaneça forte”, 
finaliza Hayana.
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A trombose é uma doença silenciosa e com difícil diagnóstico clínico

Os pacientes e acom-
panhantes do Hospital 
Metropolitano Dom José 
Maria Pires, unidade ge-
renciada pela Fundação PB 
Saúde, voltaram a viver um 
dia diferente com a reto-
mada do projeto Cinepi-
poca na unidade hospita-
lar, nesta semana. Após 
dois anos sem exibições, 
por conta da pandemia, o 
projeto voltou a fazer parte 
da programação do hospi-
tal com a exibição do docu-
mentário curta-metragem 
"A Cura tem Cara", em alu-
são ao Setembro Amarelo.

Uma das beneficiadas 
com a volta desse proje-
to foi a paciente Lidiane 
Ramos, 35 anos, que está 
internada na enfermaria 
neurológica. “A sessão de 
cinema foi muito gratifi-
cante, só de estar aqui e 
interagir com outras pes-
soas, já muda nosso dia. Fi-
car internada no hospital 
não é fácil, nem pra mim e 
nem para os acompanhan-
tes, porque o ambiente está 
muito ligado apenas a esse 
cenário da doença, e às ve-
zes é muito desgastante. 
Hoje mesmo, eu não esta-
va muito bem, e um pou-
co dessa atenção que vocês 
nos deram, para nós sig-
nificou muito, eu me sen-
ti realmente acolhida. O 
hospital e toda equipe es-
tão de parabéns”, afirmou 
a paciente.

O documentário cur-
ta-metragem exibido, "A 
Cura tem Cara", tem dura-
ção de 16 minutos e apre-
senta uma visão humanis-
ta da relação entre médico 
e paciente no tratamento 
de doenças infectoconta-
giosas, além de apontar a 
educação como ferramenta 
de transformação da saú-
de pública. O filme foi es-
colhido em alusão à cam-
panha Setembro Amarelo, 
que traz para o debate a va-
lorização da vida e a pre-
venção ao suicídio. Dentro 
dessa perspectiva, o cur-
ta ressalta a alegria, âni-
mo, apoio da família, aten-
dimento humanizado e 
acesso à informação como 

pontes para alcançar um 
bem-estar biopsicossocial.

De acordo com a coor-
denadora de Serviço Social 
do Metropolitano, Carmen 
Lúcia, o Cinepipoca tam-
bém tem objetivo de tra-
balhar com os pacientes 
questões de autoestima e 
motivação, além de pos-
sibilitar a escuta e o diá-
logo ao fim do filme. “O 
nosso setor trabalha orien-
tando os pacientes e acom-
panhantes para que sai-
bam onde podem buscar 
ajuda, caso precisem desse 
apoio profissional, seja no 
Centro de Atenção Psicos-
social (Caps), no Programa 
Saúde da Família (PSF) ou 
no Núcleo de Apoio à Saú-
de da Família (Nasf). Como 
eles passam muito tempo 
internados, aguardando 
cirurgias e procedimentos, 
o Cinepipoca é uma forma 
lúdica de tirá-los da enfer-
maria. Também oferece-
mos a pipoca como forma 
de retomar memórias e vi-
vências que eles têm junto 
com suas famílias”, expli-
cou a gestora.

A gerente multidisci-
plinar Rebecca Andrade 
acompanhou a realização 
do evento e deu todo o su-
porte necessário para tor-
nar o momento especial 
para os pacientes, acompa-
nhantes e funcionários que 
estavam presentes. “A re-
tomada desse projeto veio 
para humanizar ainda mais 
o tempo de hospitalização 
dos nossos pacientes e esse 
atendimento humaniza-
do auxilia no tratamento e 
contribui para uma expe-
riência mais positiva den-
tro do hospital. Para nós, é 
um prazer enorme poder 
voltar a proporcionar esses 
momentos, que fogem da 
rotina habitual. Vê-los so-
cializando com outros pa-
cientes, se divertindo e re-
laxando, mesmo dentro do 
hospital, nos faz acreditar 
que estamos no caminho 
certo, dando o nosso me-
lhor para proporcionar um 
atendimento à saúde deles 
de forma integral”, relatou 
a gestora.

Projeto Cinepipoca volta 
com “A Cura pela Cura”

NO mEtrOpOLItANO

Projeto retorna após dois anos sem exibição devido à pandemia

Foto: Secom-PB
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Supremo Tribunal Federal confirmou a garantia, que está prevista no artigo 208, inciso IV, da Constituição

Oferta de vagas agora é obrigatória
em creches e na pré-escola

André Richter 

Agência Brasil

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) decidiu ontem 
que é dever do Estado ga-
rantir vagas em creches e 
na pré-escola para crian-
ças de zero até cinco anos 
de idade. Por unanimidade, 
a Corte confirmou a garan-
tia, que está prevista no ar-
tigo 208, inciso IV, da Cons-
tituição. 

Apesar de o direito estar 
previsto na Carta Magna, o 
Supremo precisou decidir 
sobre a questão porque di-
versas prefeituras são acio-
nadas na Justiça pelos pais 
de crianças em busca de va-
gas, mas alegam que não 
têm recursos para garantir 
as matrículas. 

Prevaleceu o voto pro-
ferido anteontem pelo rela-
tor, ministro Luiz Fux. No 
entendimento do ministro, 
o direito à educação infan-
til é assegurado na Consti-
tuição e não pode ser nega-
do sem justificativa. 

Votaram para confirmar 
a garantia constitucional os 
ministros André Mendon-
ça, Nunes Marques, Edson 
Fachin, Alexandre de Mo-
raes, Dias Toffoli, Luís Ro-
berto Barroso, Cármen Lú-
cia, Ricardo Lewandowski, 
Gilmar Mendes e a presi-
dente, Rosa Weber. 

Ao final do julgamento, 
o plenário decidiu aprovar 
uma tese que será aplicada 
aos casos semelhantes que 
tramitam na Justiça. 

“A educação in fan-
til compreende creche (de 
zero a três anos) e a pré
-escola (de quatro a cinco 
anos). Sua oferta pelo po-
der público pode ser exigi-
da individualmente, como 

no caso examinado neste 
processo. O poder público 
tem o dever jurídico de dar 
efetividade integral às nor-
mas constitucionais sobre 
acesso à Educação Básica”, 
definiu a Corte. 

O caso que motivou o 
julgamento foi um recurso 
do município de Criciúma 
(SC) contra decisão da Jus-
tiça de Santa Catarina que 
obrigou o governo local a 
ofertar vaga em creche para 
uma criança carente. 

O processo julgado tem 
repercussão geral, ou seja, 
a decisão tomada pelo STF 
será de cumprimento obri-
gatório nas ações sobre o 
mesmo tema que tramitam 
no Judiciário do país.

A Paraíba realiza, ama-
nhã, a abertura e Dia D da 
Campanha de Vacinação 
contra a RaivaAnimal, que 
faz parte do Programa Na-
cional de Imunização (PNI), 
e se estende até o dia 30 de 
outubro. Em todo o estado, 
serão disponibilizados pos-
tos de vacinação para cães 
e gatos. A iniciativa é orga-
nizada pelo Núcleo de Con-
trole de Zoonoses da Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES). Este ano, a expecta-
tiva é imunizar 761.830 ani-
mais com idade a partir dos 
três meses no estado, sendo 
560.127 cães e 201.703 gatos.

 A raiva é transmitida 
de animais para humanos 
por meio de mordidas, ar-
ranhões e saliva infectados 
que entram em contato com 
a pele lesionada ou muco-
sas. O vírus acomete o sis-
tema nervoso central e evo-

lui rapidamente, sendo letal 
em aproximadamente 100% 
dos casos. O chefe do Nú-
cleo de Zoonoses da SES, o 
médico veterinário Francis-
co de Assis Azevedo, desta-
ca que a Paraíba não regis-
tra casos de raiva humana 
transmitida por cães e gatos 
há 23 anos. 

“Os últimos casos de rai-
va humana na Paraíba, onde 
o animal agressor foi o cão, 
aconteceram em 1999 nos 
municípios de Queimadas 
e João Pessoa. A vacina não 
tem contraindicação, ofe-
rece uma excelente respos-
ta imunológica e ação du-
radoura, mas é importante 
aplicá-la anualmente para 
que a proteção do animal, 
e consequentemente da po-
pulação, seja efetiva”, obser-
va. A SES já distribuiu para 
as Gerências Regionais de 
Saúde as vacinas e os demais 

insumos necessários, como 
seringas e agulhas descar-
táveis.

 De acordo com Assis, 
este ano o Dia D conta com 
mais de 800 postos de vaci-
nação nos 223 municípios 
do estado. “São aproximada-
mente seis mil profissionais 
de saúde que estarão à dis-
posição das 8h às 17h ama-
nhã, mas a campanha se-
gue até o dia 30 de outubro 
e a população pode procu-
rar o município de residên-
cia para vacinar o seu cão, 
ou o seu gato", detalha. So-
mente em João Pessoa, 140 
postos estarão funcionan-
do e a expectativa é aplicar 
mais de 73 mil doses na ca-
pital do estado.

 A raiva é uma doença in-
fecciosa aguda transmitida 
por vírus. No ciclo urbano 
os principais elementos res-
ponsáveis pela transmissão 

do agravo são os cães e ga-
tos. A única forma de pre-
venir a raiva é através da 
vacinação, que não tem con-
traindicação. Caso não seja 
feita a devida prevenção, a 
doença acomete o sistema 
nervoso central e evolui ra-
pidamente, sendo letal em 
aproximadamente 100% dos 
casos, tanto para os homens 
quanto para os animais.

Campanha de vacinação começa amanhã 
contra a raiva animal na pb

“A vacinação é a primeira 
prioridade em saúde pública. 
Vamos vacinar, vamos prote-
ger as crianças e os adolescen-
tes”. O alerta é do doutor Aki-
ra Homma, assessor sênior de 
Bio-Manguinhos/Fiocruz. Foi 
sobre essa temática e com um 
alerta especial para os traba-
lhos preventivos de imuni-
zação, que profissionais de 
saúde da Prefeitura de João 
Pessoa participaram da capa-
citação pela reconquista das 
altas coberturas vacinais, que 
está sendo realizada no Cen-
tro Universitário de João Pes-
soa (Unipê).

O objetivo do projeto é 
apoiar o Programa Nacional 
de Imunização com ações es-
tratégicas e foco na vacinação, 
para atingir as metas ideais de 
cobertura vacinação, promo-
vendo a articulação com par-
ceiros e consolidando e am-
pliando redes colaborativas 
nos territórios.

“Estamos com esse proje-
to pela cobertura das vacinas, 
mas estamos identificando 
quedas significativas na co-
bertura vacinais. Temos que 
ter 95% da cobertura vacina-

ção no mínimo, o ideal é 100%, 
e isso tá caindo e quando cai, 
ano a ano vai acumulando 
crianças não vacinadas”, in-
formou Lurdinha Maia, asses-
sora clínica da Fundação Bio
-Manguinhos/Fiocruz. “Foi 
o que aconteceu com o saram-
po, a doença voltou a circula-
ção e o Brasil perdeu o certifi-
cado de eliminação da doença 
por conta disso. Hoje, infeliz-
mente, tem sarampo no país”, 
completou.

O projeto busca avaliar so-
luções com dinâmicas alter-
nativas de reverter o cenário 
atual de baixa cobertura va-
cinal, trocar ideias e criar pla-
nos, mobilizando, conectando, 
criando e fortalecendo redes 
de informação e assistência. 
“A Pastoral da criança, por 
exemplo, será uma rede de 
apoio para ajudar a aumentar 
a cobertura. Vamos trabalhar 
e buscar uma estratégia para a 
reversão dessa baixa cobertu-
ra. Temos que buscar soluções 
eficientes, trabalhar as causas 
e discutir esses modelos para 
converter o que temos visto 
atualmente,” enfatizou Akira 
Homma. “Uma baixa cobertu-
ra vacinal de crianças despro-
tegidas é um desastre anun-
ciado e é injustificável uma 
criança morrer em decorrên-
cia a uma doença imunopre-
venível, a exemplo de téta-
no, difteria, sarampo e pólio”, 
destacou.

A capacitação está sen-
do promovida pela Socieda-
de Brasileira de Imunizações 
(SBIm), Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos Bio-Man-
guinhos e Fundação Oswal-

JP realiza capacitação para recuperar alta cobertura vacinal
profissionais da saúde

O estado da Paraíba não registra, em todo o território, casos de raiva humana transmitida por cães e gatos há 23 anos
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Este ano o 
Dia D conta 
com mais de 
800 postos 
de vacinação 
nos 223 
municípios 
do estado

Julgamento
Ao final do julgamento, 

o plenário decidiu 
aprovar uma tese que 

será aplicada aos 
casos semelhantes 

que tramitam na 
Justiça do todo o país, 
prevalecendo o voto 

proferido pelo relator, 
ministro Luiz Fux

Foto: Agência Brasil

Atividade reúne, no Unipê, profissionais de saúde da Prefeitura de João Pessoa
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Projeto busca 
avaliar soluções 
com dinâmicas 
alternativas 
de reverter o 
cenário atual 
da vacinação

Foto: Secom-PB
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“Uma baixa 
cobertura 
vacinal de 
crianças 
desprotegidas 
é um desastre 
anunciado

Akira Homma

do Cruz (Fiocruz)/Ministério 
da Saúde.

“A participação nesta ca-
pacitação dos profissionais de 
João Pessoa, que atuam direta-
mente na assistência, é valiosa 
para troca de conhecimento, 
além de, com base nas expe-
riências, criar novas estraté-
gias nas ações que executamos 
junto à atenção básica e avan-
çar ainda mais com o trabalho 
de imunização junto às comu-
nidades”, destacou Fernando 
Virgolino, chefe da Seção de 
Imunização de João Pessoa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2022
O MUNICIPIO DE ALAGOINHA–PB/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de 

direito público interno, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público para todos 
os interessados que está aberto Chamamento público para credenciamento de pessoa jurídica 
para contratação de serviços MÉDICOS ESPECIALISTAS, dentre eles, CONSULTAS, EXAMES 
E PROCEDIMENTOS, visando a prestação de serviços junto as unidades de saúde vinculadas a 
Secretaria Municipal de Saúde para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS. O 
Credenciamento para seleção imediata acorrerá no período de 23/09/2022 a 14/10/2022. Maiores 
informações e aquisição do edital completo no link: http://www.alagoinha.pb.gov.br ou no departa-
mento de licitações situada Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB. CEP: 58390-000.

Alagoinha, 22 de setembro de 2022.
RITA DA CÁSSIA TRAJANO MACENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PB, CONFORME TERMO DE 
CONVÊNIO N° 924982/2021 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PROPOSTA 
N° 055782/2021. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 05 de Outubro de 2022. Início da 
fase de lances: 10:01 horas do dia 05 de Outubro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 22 de Setembro de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 30 de Setembro 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00034/2022, que 
objetiva: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços na área de oftalmologia, aos 
usuários do Sistema Único de saúde – SUS discriminados nos códigos e procedimentos constantes 
na “Tabela de Procedimentos”, para atender as demandas oriundas dos atendimentos gerados pela 
Rede de Saúde do Município de Arara PB. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Gama Rosa, S/N - 
Centro - Arara - PB. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 21 de Setembro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS, DESTINADOS A 

ESTA PREFEITURA. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: ALBERTO JORGE 
DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO; CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI; COPILAR 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI; ECOGELO AR CONDICIONADOS LTDA; NOBREGA COMER-
CIO E SERVICO LTDA; NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS; THOMAS JOSE BELTRAO DE 
ARAUJO ALBUQUERQUE; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, para continuidade dos 
trabalhos, que será realizado no dia 30 de setembro de 2022 às 08:00 horas. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 06/2007. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, Rua Dom Pedro 
II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 99385-3266. No prédio da Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 22 de setembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Outubro de 2022, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE (PORTE II) – UBSF VARZEA, NO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 99156–0205. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.
br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 22 de Setembro de 2022
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS CONTAMINADOS 
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0025/2022 – 
PMBV; PROCESSO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0097/2022 – PMBV

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.
VIGÊNCIA: DE 13/09/2022, 12 Meses 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67 CONTRA-

TADO: WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 20.474.613/0001-78
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 9.600,00 (Nove Mil e Seiscentos Reais).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00095/2022
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.licitacaocabe-
delo.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 EMERGENCIAL DE TESTE/INSUMOS 
PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS TERMO DESINFECTADORA DO CME DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE PE. ALFREDO BARBOSA HMMPAB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do 
dia 06 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 06 de Outubro de 2022. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 22 de Setembro de 2022
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, CHAMAMENTO 

PÚBLICO, visando o CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica prestadoras de serviços de saúde, 
na especialidade OFTALMOLOGIA, para atendimento da demanda do Município de Cabedelo – PB. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até às 10:00 horas do dia 10 de Outubro de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB. Neste mesmo local, data e horário 
será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orça-
mento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 22 de Setembro de 2022
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 012/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legis-
lação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em 
reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 06 de Outubro de 
2022 as 10h00min, tendo como objetivo: Aquisição de Equipamentos Odontológicos e Hospitalares, 
destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de Saúde. A reunião ocorrerá na 
sala da COPELI o prédio sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de 
Santana, 371, Centro, Cep. 58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações caldas-
brandaolicitacao@gmail.com. 

Caldas Brandão, 22 de Setembro de 2022.
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OJETO: Sistema de Registro de Preços para eventual Aquisição de medicamentos destinados 
aos pacientes da Rede Municipal de Saúde de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00005/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde 
e: CT nº 00048/2022 – NNMED – Distribuição, importação e Exportação de Medicamentos Ltda 
– CNPJ: 15.218.561/0001-39 – Apostila 01 – CORREÇÃO DA DOTAÇÃO OEÇAMENTÁRIA. 
ASSINATURA: 12.09.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhecimentos 

dos interessados o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços Nº 011/2022. Objeto: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na execução do Passeio da 
Entrada da Cidade de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Licitantes habilitados:  
Jhonatan Andrade da Silva Eireli-ME, CNPJ: 34.955.075/0001-48;A Casa Construções e Serviços Eireli-
-ME, CNPJ: 20.256.412/0001-02 e Construmar Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 25.002.235/0001-43. 
Sendo que Jhonatan Andrade da Silva Eireli-ME, CNPJ: 34.955.075/0001-48, foi habilitado com restrição, 
para no prazo de 05 (cinco) dias apresentar a certidão do FGTS atual; Licitantes inabilitados: Diametro 
Engenharia e Serviços Ltda-EPP, CNPJ: 13.398.887/0001-60; Morais Engenharia, CNPJ: 33.418.501/0001-
41 e Almeida Diniz Construções, CNPJ: . Notificação dos licitantes: O Presidente da CPL convida todos 
os interessados para participarem da Sessão pública para abertura dos envelopes proposta de preços 
dos licitantes habilitados, que será às 11h:30min (onze horas e trinta minutos) do dia 29/09/2022 (Mesmo 
local da 1ª Sessão). Cópia da ata e demais peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. 
E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: coremascpl.recurso@gmail.com. 

Coremas-PB, 21 de setembro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 13/2022, que objetiva: Aquisições de 02 (dois) veículos, TIPO 
MOTOCICLETAS, novos, ano e modelo não inferiores a 2022/2022, de primeiro uso, para primeiro em-
placamento, fabricação nacional, zero quilômetro, destinados ao setor de compras e Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Cuitegi - PB, 22 de setembro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 14/2022, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais de Construção diversos, exercício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - R$ 231.592,70. Fica a empresa vencedora 
do certame convocada para a assinatura do Termo de Contrato, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 22 de Setembro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDDE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 15/2022, que objetiva: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para realizações de pequenas cirurgias ambulatoriais na Policlínica do Município 
de Cuitegi – PB, destinados a atender a população reconhecidamente carente do município, exer-
cício 2022; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: M.G. DOCTORS 
SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 57.984,00. Fica a empresa vencedora do certame convocada 
para a assinatura do Termo de Contrato, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 22 de Setembro de 2022.
ROSANE DE OLIVEIRA SERAFIM

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - 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 PREÇO – AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL MEDICO–HOSPITALAR DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 05 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 05 de Outubro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: 
www.prefeituragadobravo.com.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 23 de Setembro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ALOHA ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ: 13.466.110/00001-95 - R$ 14.250,00.

Gado Bravo - PB, 21 de Setembro de 2022.
 LUAN YTALO BARBOSA ARAUJO

Presidente 

CAMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JU-
RÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA CASA LEGISLATIVA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: ALOHA 
ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ: 13.466.110/00001-95. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua José Pereira de Aguiar, SN - Centro, Gado Bravo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. 

Gado Bravo - PB, 21 de Setembro de 2022.
 LUAN YTALO BARBOSA ARAUJO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00100/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00100/2022, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para execução de mão de obra na construção da Praça conjunto Nossa Senhora 
Aparecida e ampliação da Praça no Bairro São José, conforme termo de referência; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Guarabira - PB, 21 de Setembro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00033/2022, que objetiva: Aquisições de fardamentos 
para ACS ( agentes comunitários de saúde) ACE ( agentes comunitários de Endemias) e profissionais 
do SAMU conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 3.811,50; RICARDO ARAUJO 
ALVES - R$ 27.886,00; RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 9.800,28; VESTIR INDUSTRIA 
E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 13.697,00.

Guarabira - PB, 09 de Setembro de 2022
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 07.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 121/2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00027/2022
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 02.2022, tem por objeto, o acréscimo 

de 1,5% (um vírgula cinco por cento) ao preço do litro da gasolina, e o acréscimo de 2,3% (dois 
vírgula três por cento) ao preço do litro de óleo diesel S10, ficando:

R$ 7,13 – litro do óleo díesel S10, preço anterior: (R$ 5,79) – Contrato Inicial
R$ 7,24 – litro da gasolina comum, preço anterior: (R$ 6,69) – Contrato Inicial
DATA RATIFICAÇÃO: 18.02.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2022: 15.03.2022.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 03.2022.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 00005/2022.
REF: TERMO DE CONTRATO 10061/2022
OBJETO: Registro de preços para óleo diesel S500 para atender a frota veicular própria e/ou 

locada a edilidade até o fim do exercício de 2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 03.2022, tem por objeto, a supressão 

de 12,30% (doze virgula trinta centavos) ao preço do litro do diesel S500, ficando:
R$ 6,90 – litro do óleo díesel S500, preço anterior: (R$ 7,76) – valor contratado
DATA RATIFICAÇÃO: 20.09.2022.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 04.2022: 21.09.2022
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2022.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 47.2022.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO de 17,43 % (dezessete 

vírgula quarenta e três porcento) do valor do Contrato firmado entre as partes na data de 02 de 
setembro de 2022 nos termos previstos em sua 10ª CLAÚSULA- DAS ALTERAÇÕES. Através de 
contrato celebrado entre o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa RDF DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.844.779/0001-73- para o Contrato 
nº 00255/2022, datado de 20.04.2022

CONTRATANTE:  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  – HARLANNE HERCULANO MARI-
NHO CONTRATADA: RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, – CNPJ: 
12.305.387/0001-73- SILVANA CILENE DA SILVA

JUSTIFICATIVA: A contratante celebra o presente Termo Aditivo de Supressão em nome do 
interesse público de assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos de saúde, já que 
por motivos de força maior a contratada não pode mais cumprir o objeto licitado no que tange aos 
itens – 119 e 120, sendo a medida condizente com a legislação em vigor

DATA TERMO ADITIVO: 12.09.2022
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO:31/12/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, por meio do site www.selcorp.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia 
para realização de serviços de manutenção e recuperação de estradas vicinais e pavimentação 
em paralelepípedo para o município de Gurinhém/PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do 
dia 10 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.selcorp.com.br. 

Gurinhém - PB, 23 de Setembro de 2022
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
RESULTADO FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2022
A Prefeitura Municipal de Gurjão, através de sua CPL, torna público aos licitantes interessados, o 

resultado da fase de julgamento dos Documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº. 002/2022, 
que tem por objeto a CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL COM CAPACIDADE PARA 100 
(CEM) CRIANÇAS - TIPO A, como segue: EMPRESAS INABILITADAS: CONSTRUTORA APODI 
EIRELI (CNPJ: 17.6220.703/0001-15) por não atender aos seguintes itens disposto no Edital: 6.1.3.2; 
TITANIUM CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 24.004.753/0001-33) por não atender aos 
seguintes itens disposto no Edital: 6.1.3.1, 6.1.3.3, 6.1.3.2, 6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.1.4.3; CONSTRUTORA 
CONSTRUPLAN LTDA (CNPJ: 09.578.438/0001-26); por não atender aos seguintes itens disposto 
no Edital: 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.4.3; LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS 
EIRELI, (CNPJ: 09.326.532/0001-98) por não atender aos seguintes itens disposto no Edital: 6.1.4.2; 
6.1.4.3; NÃO HOUVE. EMPRESAS HABILITADAS: CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI (CNPJ: 
14.175.618/0001-05); FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO (CNPJ: 32.522.090/0001-77); 
MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, (CNPJ: 18.127.470/0001-86); 
RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 19.910.105/0001-06); CONCRENOR 
CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI (CNPJ: 10.744.571/0001-94); CONSTRUTORA J GAL-
DINO EIRELI (CNPJ: 20.227.311/0001-03); APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 
08.317.848/0001-50); TORRES CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ: 14.313.165/0001-28); AR PROJETOS, 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 27.106.131/0001-04); CONSTRUTORA REALIZAR 
EIRELI (CNPJ: 14.175.618/0001-05); RANULFO TOMAZ DA SILVA (CNPJ: 04.672.369/0001-00); EFL 
TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP (CNPJ: 17.560.794/0001-40); FRANCISCO 
DE ASSIS B. PORTO (CNPJ: 30.688.363/0001-22). 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 04/10/2022, às 09:30 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações, questionamentos, solicitações de vistas ou recursos administrativos, 
deverão ser enviadas através do e-mail pmgurjao@globomail.com. Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Vicente Borges Gurjão, nº 15 Gurjão - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Gurjão - PB, 22 de setembro de 2022
DIEGO GURJÃO RAMOS
Presidenta da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de fardamentos para ACS ( agentes comunitários de saúde) ACE ( agentes 
comunitários de Endemias) e profissionais do SAMU conforme termo de referência. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00033/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / 
OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00526/2022 - 09.09.22 - VESTIR INDUSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - R$ 13.697,00; CT Nº 00528/2022 - 09.09.22 - RICARDO 
ARAUJO ALVES - R$ 27.886,00; CT Nº 00529/2022 - 09.09.22 - RVDA COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 9.800,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Presidente da CPL, torna público para conhecimento 

dos interessados, a interposição de recursos administrativo por parte da empresa ABIK ENGE-
NHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81, contra o resultado de habilitação 
da Tomada de Preços nº 00006/2022, 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, 22 de Setembro de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EDITAL

DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os servidores que constam na relação em anexo que mantiveram vínculo com 

a Prefeitura Municipal de Imaculada-PB, inscrita no CNPJ sob nº 08.883.969/0001-60, no período 
de 01.06.1967 à 04/05/2005, a comparecer ao Departamento Pessoal da Prefeitura a Rua Antônio 
Caetano, 103 – Centro, no Município de Imaculada, no Estado da Paraíba, a fim de regularizar 
situação relativa a FGTS, para receber resíduos do mesmo.

Imaculada-PB, 22de setembro de 2022.
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa para os serviços de roço com corte de galhos de árvores de pequeno 
e médio porte em vários trechos da Zona Rural do munícipio de Imaculada/PB. HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MENDONCA E SILVA CONS-
TRUCOES E LOCACOES LTDA - R$ 140.544,00.

Imaculada - PB, 22 de Setembro de 2022
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2022, que objetiva: Con-
tratação de empresa de engenharia civil para os serviços de escavação e retirada de material de 3ª 
categoria no município de Imaculada–PB. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA - R$ 143.885,70.

Imaculada - PB, 19 de Setembro de 2022
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de roço com corte de galhos de árvores 
de pequeno e médio porte em vários trechos da Zona Rural do munícipio de Imaculada/PB. Fun-
damento legal: Tomada de Preços nº 00004/2022. Recursos Próprios do Município de Imaculada: 
Vigência: até o final do exercício financeiro de 2022. Partes contratantes: Prefeitura Municipal de 
Imaculada e: CT Nº 00049/2022 - 22.09.22 - MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES 
LTDA - R$ 140.544,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil para os serviços de escavação e retirada 
de material de 3ª categoria no município de Imaculada–PB. Fundamento legal: Tomada de Preços 
nº 00005/2022. Recursos Próprios do Município de Imaculada. Vigência: até o final do exercício 
financeiro de 2022. Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 00048/2022 - 
20.09.22 - CONSTRUTORA E LOCADORA DOIS IRMAOS LTDA - R$ 143.885,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
coleção de livros – língua portuguesa e matemática. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do 
dia 05 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 278/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacao@inga.pb.gov.br. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Ingá - PB, 22 de Setembro de 2022
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Outubro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento parcelado de medicamentos de uso médico–hospitalar, advindos de desistências 
de processos anteriores. Conforme especificações contidas do Termo de Referência. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 02/11; Decreto Munici-
pal nº 017/2022/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 21 de Setembro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 14:30 horas do dia 05 de Outubro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Sistema de Registro de Preços–SRP para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para locação de estrutura de som, 
palco, iluminação, sonorização, tendas e estruturas complementares, a serem utilizadas nos 
eventos do Município de Jericó–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complemen-
tar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 02/11; Decreto Municipal nº 
017/2022/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: 
www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 22 de Setembro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 150/2022
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Dispensa Por Valor Nº 013/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratado: 
Demetruz Bernardino de Farias-ME, CNPJ Nº 39.249.093/0001-28. Valor total contratado: 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Objeto: Prestar serviço na confecção de prótese dentária, 
observando a importância de possibilitar as pessoas de baixa renda um sorriso sadio, seja 
pela estética, pela saúde, bem estar ou pela dignidade como pessoa, conforme portaria 
do Ministério da Saúde Nº 1.825/2012 de 24/08/2012. Fundamento Legal: Lei Federal nº 
14.133, de 01/04/2021; Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; e legislação pertinente. 
Fonte de recurso: 500 – Não vinculados de impostos. Fonte de recurso: 600 – Transferên-
cia Fundo a Fumado. Dotação: 02.050 - Secretaria de saúde (Fundo Municipal de saúde), 
02050.10.301.1008.2034 - Saúde Bucal. Ficha: 000079, 3.3.90.39.00.00 Outros serviços 
de terceiros-pessoa jurídica. Fonte: 600. Dotação: 02.050 - Secretaria de saúde (Fundo 
Municipal de saúde), 02050.10.301.1008.2114 - Manutenção das Atividades da Secretaria, 
Ficha: 000225. 3.3.90.32.00.00 Material de distribuição gratuita. Fontes: 500 e 600. Todos 
constante no QDD/2022, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento 
anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Vigência: Até o final do exercício 
financeiro de 2022. Partes Contratantes: Ernandes Barboza Nóbrega (pela contratante) e o 
Sr. Demetruz Bernardino de Farias (pela contratada).

Livramento - PB, 04 de agosto de 2022
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 31901/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09.148.131/0001-95
CONTRATADA: - F R DINIZ SANTANA CNPJ Nº 26.840.490/0001-28.
OBJETO: Contratação Artística do Cantor FABIO DINIZ para apresentação na Tradicional Festa 

da Vila do Pelo Sinal do Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 24/09/2022, no 
período da noite, com duração mínima de show de 02:00Hs/min. 

VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  RECURSOS: 20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392 

1012 2027 Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA:  
15001000 - 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
Manaíra - PB, 22 de setembro de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00019/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E: RATIFICAR a Inexigibilidade de licitação, que objetiva: Contratação Artística 
do Cantor FABIO DINIZ para apresentação na Tradicional Festa da Vila do Pelo Sinal do Município 
de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 24/09/2022, no período da noite, com duração 
mínima de show de 02:00Hs/min; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos 
nº IN00019/2022, a qual sugere a contratação de: - F R DINIZ SANTANA - Valor: R$ 30.000,00.

Publique-se e cumpra-se.
Manaíra - PB, 21 de setembro de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE AJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00019/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Inexigibilidade nº IN00019/2022: 
Contratação Artística do Cantor FABIO DINIZ para apresentação na Tradicional Festa da Vila do 
Pelo Sinal do Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 24/09/2022, no período 
da noite, com duração mínima de show de 02:00Hs/min; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: - F R DINIZ SANTANA - CNPJ Nº 26.840.490/0001-28 -Valor: R$ 
30.000,00. Publique-se e cumpra-se.

Manaíra - PB, 21 de setembro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

26  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 23 de setembro de 2022 Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 31901/2022

INEXIGIBILIDADE Nº IN00019/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA /PB, CNPJ nº 09.148.131/0001-95
CONTRATADA: - F R DINIZ SANTANA CNPJ Nº 26.840.490/0001-28.
OBJETO: Contratação Artística do Cantor FABIO DINIZ para apresentação na Tradicional Festa 

da Vila do Pelo Sinal do Município de Manaíra - PB, o artista se apresentará no dia 24/09/2022, no 
período da noite, com duração mínima de show de 02:00Hs/min. 

VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS: 20.600 Secretaria de Educação e Cultura - 13 392 

1012 2027 Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas – ELEMENTO DE DESPESA:  
15001000 - 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses
Manaíra - PB, 22 de setembro de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2022

AO CONTRATO N.º 30101/2022
 DISPENSA N° 00001/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - CNPJ nº 09.148.131/0001-95 e a empresa 
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SANTA TEREZINHA – FACULDADE DE CIENCIAS DE 
TIMBAUBA – FACET - CNPJ nº 70.223.060/0001-59.

DO OBJETO: O presente Instrumento tem por objetivo a Alteração de Valor, haja vista o número 
de inscrições ultrapassarem as previstas em contrato, referente ao Contrato nº 30101/2022, de 
04.03.2022 nos termos do art. 65 da lei 8.666/93.

DO VALOR: O Termo Aditivo 001/2022 importa em um valor de 45.000,00 (Quarenta e cinco 
mil reais). Que somado valor atual (Contrato Original: 180.000,00), equivale a um valor final de 
225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). Conforme Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

DA DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.300 Secretaria de Administração e Planeja-
mento 04 122 1002 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - Elemento 
de Despesa: 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Manaíra - PB, 12 de Setembro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 41001/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Urbanização de Canteiros no município 

de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo.
PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: CONTRATO DE REPASSE Nº 912543/2021/MDR/CAIXA, OPERA-

ÇÃO 1075565-44 E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPÍO DE MANAÍRA, ATRAVÉS DA SEGUINTE 
DOTAÇÃO: 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - PROGRAMA DE TRABALHO - 15 451 
1014 1018 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E CONSTRUÇÃO EM PARALELÉPIPEDO/IMPLANTAÇÃO 
DE MEIO-FIOS - ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

CONTRATADO(S): CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA EIRELI, CNPJ: 45.990624/0001-31.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 (quatro) meses
VALOR GLOBAL:  R$ 102.867,63.

Manaíra - PB, 12 de Setembro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após aná-
lise dos documentos de habilitação foi apurado o seguinte: Empresas: CONSTRUTORA SOUSA 
COMPOS LTDA – CNPJ: 19.175.657/0001-18, CONSTRUTORA EDIFFICAR EIRELI-ME – CNPJ: 
17.440.965/0001-06, B3M CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 27.343.319/0001-76, MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 20.010.332/0001-64, ESTRUTURA SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 08.917.106/0001-66, GR CONSTRU-
TORA EIRELI – CNPJ: 27.450.426/0001-01, SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
– CNPJ: 14.031903/0001-44, FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 
13.570.141/0001-91 e CONSTRUTORA APODI EIRELI – CNPJ: 17.620.703/0001-15, foram 
HABILITADAS, por cumprir de forma integral os itens 5 e 6 do edital. Já as empresas, RM CONS-
TRUÇÃO LTDA-ME – CNPJ: 46.695.850/0001-52 e GRANMARE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – CNPJ: 30.676.883/0001-15, não atenderam ao item 5.5.11, ROQUE CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS EIRELI-EPP – CNPJ: 32.892.707/0001-46 não atendeu aos itens 5.4.4 e 5.5.11, onde 
foram INABILITADAS, por descumprir as exigências do edital, abrindo-se o prazo recursal e vistas 
ao processo aos interessados. Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com 
ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 22 de setembro de 2022
JOSANIO JOSE DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2022, que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresário 
exclusivo, consagrado pela opinião pública denominado “GUILHERME FERRI”, para abrilhantar as 
festividades do 4º Festival do Frio do Distrito de Pirauá; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: DANIEL FELIX RANGEL – ME - R$ 30.000,00.

Natuba - PB, 16 de Setembro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATU
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2022, que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresário 
exclusivo, consagrado pela opinião pública denominado “FORRÓ DOS BOSSAS”, para abrilhantar as 
festividades do 4º Festival do Frio do Distrito de Pirauá; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR - R$ 30.000,00.

Natuba - PB, 22 de Setembro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATU
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00011/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00011/2022, que objetiva: Contratação de profissional do setor artístico, consagrado pela opinião 
pública denominado “BANDA ENCANTU’S”, para abrilhantar as festividades do 4º Festival do Frio do 
Distrito de Pirauá; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: BANDA 
ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME - R$ 50.000,00.

Natuba - PB, 22 de Setembro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresário exclusivo, con-
sagrado pela opinião pública denominado “GUILHERME FERRI”, para abrilhantar as festividades 
do 4º Festival do Frio do Distrito de Pirauá. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00009/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.140 Secretaria de 
Esporte e Cultura 13 392 1008 2044 Apoio e realização de Eventos Festivos e Regionais 13 392 2001 
2045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura 3390.39 99 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00078/2022 - 22.09.22 - DANIEL FELIX 
RANGEL - ME - R$ 30.000,00.

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico, através de empresário exclusivo, consa-
grado pela opinião pública denominado “FORRÓ DOS BOSSAS”, para abrilhantar as festividades 
do 4º Festival do Frio do Distrito de Pirauá. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00010/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.140 Secretaria de 
Esporte e Cultura 13 392 1008 2044 Apoio e realização de Eventos Festivos e Regionais 13 392 2001 
2045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Cultura 3390.39 99 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00079/2022 - 22.09.22 - FRANCISCO 
S DA COSTA JUNIOR - R$ 30.000,00.

OBJETO: Contratação de profissional do setor artístico, consagrado pela opinião pública deno-
minado “BANDA ENCANTU’S”, para abrilhantar as festividades do 4º Festival do Frio do Distrito de 
Pirauá. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00011/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Natuba: 02.140 Secretaria de Esporte e Cultura 13 392 1008 2044 Apoio 
e realização de Eventos Festivos e Regionais 13 392 2001 2045 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Esporte e Cultura 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Natuba e: CT Nº 00080/2022 - 22.09.22 - BANDA ENCANTU´S PRODUÇÕES E EVENTOS 
LTDA - ME - R$ 50.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2022

OBJETO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO B NO SITIO CAPOEIRA 
MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB

VENCEDORAS: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33, COM O VALOR 
GLOBAL DE R$ 931.887,33 (NOVECENTOS E TRINTA E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA 
E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). RESOLVE: HOMOLOGAR E ADJUDICAR, 
NOS TERMOS DA LEI 8.666/93. FICA DESDE JÁ CONVOCADA PARA ASSINAR TERMO 
CONTRATUAL. 

PEDRA BRANCA-PB, 22 DE SETEMBRO DE 2022
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2022
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 

00012/2022, tipo menor preço global, Implantação de Pavimentação em vias Públicas Urbanas do 
Município de Pedra Branca-PB, referente ao Contrato de Repasse MDR911865/2021 – Operação 
1076578-27 Abertura dia 10.10.2022 as 08:20 horas a rua Pres. João Pessoa, 391-centro-Pedra 
Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Pedra Branca – PB, 22 de setembro de 2022.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 010/2022.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através da pre-

goeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
eletrônico do tipo menor preço por item, tendo como objetivo: aquisição de um veículo, tipo hatch, 
0km, destinado a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde de Pedro Régis, conforme 
descrito e especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 06/10/2022 às 
09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecom-
praspublicas.com.br ou 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, 22 de Setembro de 2022.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.00006/2021, em 17.12.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de pavimentação em ruas do município de Piancó-PB, 

atendendo o Contrato de Repasse nº 1.018.105-98/2014/MC.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 22 de Setembro de 2022
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações,  Decreto Municipal n.º 15/2019 bem 
como toda legislação correlata, tornar publico aos interessados que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, EXCLUSIVO para ME e 
EPP, objetivando o Registro de Preço Prestação de serviços técnicos especializados de consul-
toria e assessoria governamental, visando o gerenciamento de convênios, nos âmbitos Federal e 
Estadual, de acordo com as determinações normativas legais e vigentes., em sessão pública para 
abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a as 9:00hs do dia 05/10/2022, 
na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB, na CPL localizado na Rua: João José Monteiro de 
Souza, 31 – Centro – CEP: 58.324-000 – Pitimbu/PB. Maiores informações através do www.pitimbu.
pb.gov.br ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 22 de Setembro de 2022.
Cláudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de veículos com motoristas, para atendimento a Secretaria de Saúde do 
Município de Santa Inês - PB, conforme descrição e quantidades constantes no edital e Termo de 
Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS: 
02.080 SECRETARIA DE SAÚDE - 10 301 2002 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI-
NISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.36 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI-
ROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do 
contrato. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Inês e: CT nº 91201 – 21.09.22 
- VANDUI CELVO RAMALHO, CPF nº 395.547.594-87, VALOR: R$ 57.600,00; ; CT nº 91202 – 
21.09.22 - JOSAFA FERREIRA DE OLIVEIRA 58611029453, CNPJ nº 47.078.672/0001-83, VALOR: 
R$ 33.600,00; CT nº 91203 – 21.09.22 - FLAVIO PEREIRA DE SOUSA 70295989467, CNPJ nº 
46.689.130/0001-84, VALOR: R$ 28.800,00; CT nº 91204 – 21.09.22 - JOAO MARCULINO VIEIRA 
NETO 08405593489, CNPJ nº 46.688.845/0001-12, VALOR: R$ 39.600,00; CT nº 91205 – 21.09.22 - 
CICERO CAMPOS NETO 36735272404, CNPJ nº 46.691.602/0001-33, VALOR: R$ 36.000,00; CT nº 
91206 – 21.09.22 - FRANCISCO DE SOUSA FERRAZ 03486865447, CNPJ nº 46.695.319/0001-80, 
VALOR: R$ 28.800,00; CT nº 91207 – 21.09.22 - MARIA LOPES XAVIER 57084963472, CNPJ nº 
46.732.252/0001-06, VALOR: R$ 32.400,00; CT nº 91208 – 21.09.22 - VALDEMAR NICOLAU BE-
ZERRA 37420313415, CNPJ nº 46.773.063/0001-81,VALOR: R$ 42.792,00; CT nº 91209 – 21.09.22 
- LEANDRO RODRIGUES BARBOSA 17367449419, CNPJ nº 46.723.163/0001-01, VALOR: R$ 
33.600,00; CT nº 91210 – 21.09.22 - ADELMO ANTONIO NUNES LOPES 00933380402, CNPJ nº 
46.724.542/0001-08, VALOR:  R$ 28.800,00; CT nº 91211 – 21.09.22 - ANDERSON SUELIO VIEIRA 
MIGUEL |, CPF nº 084.609.484-39, VALOR: 36.000,00; CT nº 91212 – 21.09.22 - OSMARIO SUELIO 
PEREIRA DOS SANTOS 04316480421, CNPJ nº 46.700.567/0001-71, VALOR: R$ 36.000,00; CT nº 
91213 – 21.09.22  - JOAO DE FIGUEIREDO NETO, CPF nº 330.695.144-72, R$ 28.800,00; CT nº 
91214 – 21.09.22 - ELDO ROBERTO DE SOUSA, CPF nº 161.088.018-83, VALOR: R$ 36.000,00; 

Santa Inês - PB, 21 de setembro de 2022.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Inês – PB, torna público o Cancelamento do Pregão Eletrônico 

00014/2022, 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, que estava prevista a disputa para o dia 03 de outubro 
de 2022 às 09:30 hs/min. Motivo: Razões de Interesse Público. 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, 22 de setembro de 2022
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2022

O município de Santa Inês-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a 
RETIFICAÇÃO do Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 00015/2022, publicado no Diário Oficial 
do município de Santa Inês; publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba, nº 17.702, pág. 49; 
publicado no Jornal a União, ano CXXIX nº 198, pág. 26, todos no dia 20 de setembro de 2022, 
conforme segue: ONDE SE LÊ: 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. LEIA-SE: Data 
e horário do recebimento das propostas: até às 10:25 horas do dia 05/10/2022. Data e horário do 
início da disputa: 10:30 horas do dia 05/10/2022. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal, situada na Av. Vinte e Nove de Abril, 
96 - Centro - Santa Inês - PB, no horário 08:00 às 13:00hs dos dias úteis. 

Santa Inês, PB, 22 de setembro de 2022.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 
00005/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 
creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no Programa Paraíba Primeira Infância 
no município de Santa Luzia/PB, conforme Convênio Nº 370/2022, o Resultado do Julgamento das 
propostas de preços, com base no Relatório Técnico, a Comissão de Licitação fez as seguintes 
considerações: Licitante classificado por atender as exigências do instrumento convocatório: 1) 
MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, CNPJ Nº 31.094.999/0001-09 - 
Valor: R$ 1.134.374,45. Licitantes desclassificados por não atender as exigências do instrumento 
convocatório: COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 11.170.603/0001-58 - Foi 
verificado que na mesma não constam as composições de custo, tendo em vista que a empresa 
apresentou preços distintos dos da proposta é necessário a apresentação das composições para 
os serviços cujos preços foram alterados. Portanto recomendo a desconsideração da proposta. 
Já que a mesma não atendeu ao solicitado no item 7.2. letra i do edital. Valor: R$ 1.135.233,17. 
CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI, CNPJ Nº 20.227.311/0001-03 - Foi verificado que no item 
12.1.10 o preço de projeto é R$ 6,78 e o preço apresentado na proposta é de R$ 6,92 o que fere a 
necessidade de que todos os preços apresentados sejam iguais ou inferiores ao preço de projeto 
sugerido. Portanto recomendo a desconsideração da proposta. Valor: R$ 1.137.079,22. F.COSTA 
CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI, CNPJ Nº 37.325.870/0001-40 - Foi verificado 
que na mesma não constam as composições de custo, tendo em vista que a empresa apresentou 
preços distintos dos da proposta é necessário a apresentação das composições para os serviços 
cujos preços foram alterados. Portanto recomendo a desconsideração da proposta. Já que a mesma 
não atendeu ao solicitado no item 7.2. letra i do edital. Valor: R$ 1.141.724,80. AMETISTA CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16 - Foi verificado que na mesma 
só constam as composições de custo referentes aos grupos serviços preliminares, movimento de 
terra e parcialmente de infraestrutura/fundação; tendo em vista que a empresa apresentou preços 
destintos dos da proposta é necessário a apresentação das composições para todos os serviços cujos 
preços foram alterados. Portanto recomendo a desconsideração da proposta. Já que a mesma não 
atendeu ao solicitado no item 7.2. letra h, i, j do edital. Valor: R$ 1.147.372,45. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Lici-
tação, no Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, no endereço Praça Estanislau de Medeiros, 
s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, no horário 
08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 22 de setembro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de pavimentação em vias 

públicas urbanas do município de Santa Luzia/PB, conforme Contrato de Repasse N° 924203/2021/
MDR/CAIXA.

DATA DA ABERTURA: 13/10/2022 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos, na Sala da Comissão de 

Licitação, no Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, no endereço Praça Estanislau de Medeiros, 
s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000, no horário 
08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia - PB, 22 de setembro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 012/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO 

RAPOSO EM VÁRZEA NOVA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o resultado do julgamento dos recursos protocolados pelas empresas MALOG CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 08.597.968/0001-59 e RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELI – CNPJ 29.878.872/0001-39.  O recurso da MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA foi indeferido, mantendo-a inabilitada. A recorrente RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI, teve o seu recurso deferido, habilitando-a para o certame. Comunica também que no dia 
29 de setembro de 2022, às 09:30, estará realizando sessão para abertura dos envelopes das 
propostas das empresas Habilitadas:  RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, SETE 
CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 31.959.011/0001-27 e VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
EIRELE – ME – CNPJ 27.114.499/0001-14.

Santa Rita - PB, 22 de setembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 219/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 095/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA 
E REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - BIOEQUIMICA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 08.467.485/0001-30 - Valor R$: 2.970,00. - CIRU-
FARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 40.787.152/0001-09 - Valor R$: 1.589,00. - EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.156.923/0001-20 - Valor R$: 
179.000,00 - GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
E ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 39.707.683/0001-57 - Valor R$: 27.500,00 - HEALTH 
CARE & DUBEBE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI - CNPJ: 18.252.904/0001-70 - Valor R$: 
780,00 - M.TESTA CONFECÇÃO - CNPJ: 23.829.339/0001-09 - Valor R$: 310,00 - MEDI-
CAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA - CNPJ: 10.779.833/0001-56 - Valor 
R$: 66.420,00. - MEGAMED COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 05.932.624/0001-60 - Valor R$: 
2.556.617,50. - MODERNA HOSPITALAR COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTO-
PEDICOS LTDA - CNPJ: 38.827.087/0001-48 - Valor R$: 576,00. - NACIONAL COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 18.588.224/0001-21 - Valor R$: 3.236.643,70. - NNMED 
- DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 
15.218.561/0001-39 - Valor R$: 74.341,50. - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-
52 - Valor R$: 523.205,30. - PHBR MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS 
MEDICOS LTDA - CNPJ: 12.342.435/0001-01 - Valor R$: 200.000,00. - QUALITY CIENTI-
FICA LTDA - CNPJ: 12.666.139/0001-58 - Valor R$: 7.746,00 - RDF - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 12.305.387/0001-73 - Valor R$: 134.830,50. - VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 20.008.831/0001-17 - Valor R$: 54.100,00. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 16 de setembro de 2022.
RAFAEL GOMES MONTEIRO

SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00004/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 

Pública de Compra objetivando: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar  - PNAE 
que serão destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de São José do Bonfim/
PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva pro-
positura até as 10:00 horas do dia 17 de Outubro de 2022, na sala da referida comissão, sediada 
na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - 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 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. 

São José do Bonfim - PB, 22 de Setembro de 2022
JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS

Secretaria de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO:  Contratação de prestação de serviço de limpeza, manutenção e reparos do patrimônio 
público do Município de São José do Bonfim/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2022.
DOTAÇÃO: Recurso: 02.07 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS 

PUBLICOS - 15 122 1025 2054 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, Infra Estru-
tura e Serviços Públicos; 15 452 1025 2084 Manutenção da Limpeza Pública - 3390.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: AMETISTA CONS-

TRUCOES E SERVICOS EIRELI   - CNPJ: 29.828.673/0001-16 – CONTRATO Nº 40101/2022 
– VALOR: R$ 506.022,24.

São José do Bonfim - PB, 08 de Setembro de 2022.
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 92501/2022. OBJETO: Aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de 
São José de Espinharas/PB, conforme CONVÊNIO/MAPA Nº 915208/2021 e Plano de Trabalho. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00025/2022. DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CONVÊNIO/MAPA Nº 915208/2021 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO POR INTERMÉDIO DO MINIS-
TÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE 
ESPINHARAS: 02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
- 15 452 3016 1042 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S. 
PÚBLICO; FONTE DE RECURSOS: 1700.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 
OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 - EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: ACM AUTO CENTER MÁQUINAS EIRELI, CNPJ 
nº 05.476.456-0001-46, VALOR R$ 464.000,00.

São José de Espinharas/PB, 21 de Setembro de 2022.
Antônio Gomes da Costa Netto

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Outubro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de diversos veículos, com 
motorista, para ficar à disposição de segunda a sexta–feira, no período da manhã e tarde, trans-
portando estudantes dos Sítios Cardoso, Olho D´água, Umburana Canafistula, Boa Vista e Jacú, 
localizados na zona rural deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 04/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas e de 13:00 as 16:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 22 de Setembro de 2022.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para Construção de uma Creche 1ª Infância 
Tipo A, no Município de Serraria/PB, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial 
Descritivo e Termo de Referência em anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00002/2022. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários/ CONVÊNIO N°. 0462/2021, FIRMANDO com a 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA: 4.4.90.51.01 Obras 
E Instalações. VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Serraria e: CT Nº 00087/2022 - 13.09.22 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 1.048.501,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada, no ramo de construção civil para empreitada de 
uma creche padrão tipo A integra paraiba, no município de Sertãozinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00003/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: 
Obras e instalações: 02.06.12.365.2003.1.006.4.4.90.51.00.00.00.00.0500 02.06.12.365.2003.1.00
6.4.4.90.51.00.00.00.00.0570 02.06.12.365.2003.1.006.4.4.90.51.00.00.00.00.0701. VIGÊNCIA: até 
22/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00074/2022 
- 22.09.22 - CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - R$ 907.340,91.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2022, que objetiva: Contratação de veículo 
tipo caminhão com carroceria basculante e com motorista incluso, para atender a secretaria de 
serviços públicos, transportes e estradas deste Município; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 62.400,00. Convocamos 
a empresa vencedora, para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores

Solânea - PB, 20 de Setembro de 2022
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00054/2022, para o dia 06 

de Outubro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 22 de Setembro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO

PROPOSTA DE PREÇOS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL, torna público o resultado de julgamento das 
PROPOSTAS DE PREÇOS da TOMADA DE PREÇO n.º 007/2022, cujo objeto é a Contratação dos 
Serviços de obras Especializadas para Construção de uma Creche padrão tipo A (Convenio nº 0463/2021), 
no Município de Vista Serrana - PB, conforme termo de referência Anexo I do edital. lei 8666/93

A presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o resultado do julgamento das 
PROPOSTAS da Tomada de Preços Nº 008/2022 que segundo parecer do setor de engenharia 
segue a seguinte classificação:

Em primeiro lugar a empresa CONSTRUTORA J. GALDINO, CNPJ nº 20.227.311/0001-03 
que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 1.587.786,05 (Hum milhão, quinhentos e 
oitenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) em segundo lugar a empresa 
CONSTRUTORA APODI EIRELI CNPJ Nº. 17.620.703/0001-15, que apresentou proposta de preço 
no valor global de R$ 1.612.453,18  ( Hum milhão, seiscentos e doze mil, quatrocentos e cinquenta e 
três reais e dezoito centavos) em terceiro lugar a empresa  CONCRETISA CONSTRUTORA  CNPJ 
Nº. 09.913.177/0001-53, que apresentou proposta de preço no valor global de R$ 1.637.010,65 ( 
Hum milhão seiscentos e trinta e sete mil, dez reais e sessenta e cinco centavos ) 

Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados, a partir 
da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente da Comissão Permanente de 
Licitação – CPL. Informações no E-mail, vistaserranacpl@gmail.com ou na sala de licitações que 
funciona no anexo  da prefeitura na Rua Joao Francisco Filho, 236

Vista Serrana– PB 22 de setembro de 2022
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2022
PROCESSO Nº 27.000.005263.2021

OBJETO/ÓRGÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado à SE-
CRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/10/2022 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: gelic09@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01445-1                                
João Pessoa, 22 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2022
PROCESSO Nº 19.000.016145.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR – SONDAS (ASPIRAÇÃO TRAQUEAL E ENDOTRAQUEAL), destinado a UPA GBA, 
MPF, HEETSHL, HRDJC, HCCG, HRWL, HMSC, HINL, HGT, HRPSRC, HDFBC, HDDJGS, HRE-
TCG, HRS, HRP, HMSF, HRG, CSCA, CHCF, CPAM, CPJM e HPMGER conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/10/2022 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, publi-

ca, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 
10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01955-6
João Pessoa, 22 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 168/2022
PROCESSO Nº 19.000.028112.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁ-
VEL destinado ao HGM, HRDJC, HEETSHL E MDPF, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/10/2022 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, publi-

ca, 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: gelic02@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 22-01930-7
João Pessoa, 22 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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EGRAPH GRÁFICA EDITORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, torna público que recebeu 
da SEMAN – Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação n⁰ 7074-22-JP-LOS, para Egraph 
Gráfica Editora e Negócios Imobiliários LTDA - ME, situado a Rua Monsenhor Walfredo Leal - 715, 
Tambía, João Pessoa - PB. Conforme processo n⁰ 2021/068564.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/04435
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022

DATA DE ABERTURA: 06/10/2022 - ÀS 08h30minh.
INÍCIO DA DISPUTA: 06/10/2022 – ÀS 09h30minh.
REGISTRO CGE Nº 22-01940-6
LICITAÇÃO BB Nº 963995
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE AMOSTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DO HEMOCENTRO COORDENADOR DA PARAÍBA E TODA HEMORREDE.
O Hemocentro Coordenador da Paraíba, através da sua Pregoeira Oficial, Sra. Anny Kariny 

Carvalho de Almeida, Mat. 170.897-0, nomeada pela Portaria nº 870/2022/GS/SES, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por LOTE. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos 
portais www.licitacoes-e.com.br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
10.024/2019, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 600 – Transf. F A F-Manutenção Ações e Serviços. Consultas com a Pregoeira e a sua 
Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 
ou pelo e-mail: cpl.hemocentro@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 22 de setembro de 2022.
Anny Kariny C. de Almeida
Pregoeira/Hemocentro-PB

Mat. 170.897-0

SINTRAM – CAPITULO - VI e VII DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL
E DA  CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO 2022.

EDITAL.
O SINTRAM – Sindicato dos Trabalhadores Municipais de João Pessoa, localizado na AV. Gouveia 

Nobrega 32, Roger, através seusenhor presidente, convoca a Assembleia Geral Extraordinária, de 
acordo com o estatutoe torna público o processo eleitoral, escolha da comissão eleitoral, que será 
composta por 03 (três) pessoas, sendo um Presidente e os demais membros, de acordo com o 
Artigo 15 - parágrafos 1ª, 2ª e 3ª do Estatuto. A Assembleia ocorrerá no dia 27de setembro 2022,na 
av. Gouveia Nóbrega, 32 – Roger, sede do sindicato, no horário das 09:00h em primeira convocação 
e as 09:30h em segunda convocação com qualquer número de associados.

Adailton Lima da Silva.
Presidente.

SINDSEL
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA (PB)

CNPJ nº 17.528.342/0001-81
EDITAL ELEITORAL Nº 001/2022

O(A) Presidente da Comissão Eleitoral do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de 
Lagoa (PB) - SINDSEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da referida 
entidade, em especial o parágrafo único do art. 5º do seu anexo único, CONVOCA todos os asso-
ciados, bem como DECLARA aberta as inscrições de chapas para concorrerem à eleição direta 
para a Diretoria composta por Presidente e Vice-presidente, Secretário Geral, Tesoureiro, Diretor 
Sindical, além dos membros do Conselho Fiscal, sendo composto por três titulares e três suplentes, 
conforme estabelece o estatuto da mencionada entidade, em seus arts. 17 e 26.

As inscrições das chapas a concorrerem a eleição serão recebidas pela Comissão Eleitoral 
iniciaram no dia 26/09/2022 até o dia 17/10/2022.

A eleição obedecerá ao princípio de voto secreto, assegurada a todo o sócio contribuinte, desde 
que em dia com suas obrigações, o direito de votar e ser votado. Além disso, no dia da votação, os 
associados aptos à votar deverão fazer uso de máscara e respeitar o distanciamento social, sendo 
ainda disponibilizado no local de votação, pelo SINDSEL, de álcool em gel.

Os candidatos deverão formular requerimento de inscrição de chapa, nos moldes estabelecidos 
no art. 10 do Anexo único do Estatuto do SINDSEL, com a indicação de todos os cargos para 
comporem a Diretoria e o Conselho Fiscal, não podendo se candidatar os associados referidos no 
art. 8º do Anexo único do Estatuto do SINDSEL.

Da Realização da eleição
Data: 26 de outubro de 2022.
Horário: das 08h00min às 17h00min.
Local: Sede do SINDSEL, situada na Travessa Professor Simplício Roque, nº 67, Centro, 

Lagoa (PB).
Lagoa (PB), 20 de setembro de 2022.

ALDA PEREIRA DA CRUZ
Presidente da Comissão Eleitoral

CONSTRUTORA DUTRA - INTERMARINE BEACH RESIDENCE – SCP, 41.247.814/0001-02torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença de Operação para Edificação Residencial Multifamiliar, Com 16 Unidades, Situado àRua 
Golfo de Danzig, Quadra 47, Lote 10, Intermares, Cabedelo-PB.
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