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Transporte de 
armas e munição 
está proibido 
durante a eleição

Crise da energia 
fará Alemanha 
gastar até 200 
bilhões de euros

Decisão do TSE vale 
para colecionadores, atira-
dores e caçadores. Descum-
primento levará a prisão.
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Razão do investimento 
é ajudar consumidores e 
empresas a lidarem com 
a escalada de preços.
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Série de doenças 
é deflagrada 
com a chegada 
da Primavera

Justiça condena 
pedófilo por 
estupro de criança 
em Alagoinha

Catapora, conjuntivite 
e processos alérgicos são 
os mais comuns, devido 
ao tempo seco da estação.
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De acordo com a Justi-
ça, atos libidinosos contra 
menina de 11 anos teriam 
acontecido este ano.
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TJ cria núcleo para julgar crimes 
por violência político-partidária 

ElEição 2022

Já o TRE-PB instala, hoje, Centro de Comando e Controle para o plano de segurança integrado do pleito. Página 13

Com a liderança da indústria de transformação, todos os setores econômicos tiveram resultado positivo, aponta levantamento do Caged. Página 17

Empregos: em agosto, PB tem o melhor saldo do ano

Foto: Marcos Russo

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2022Ano CXXIX Número 207 |  R$ 2,50

Com conclusão 
prevista para 
junho do ano 
que vem, obras 
têm, entre seus 
objetivos, certificar o 
aeroporto para voos 
internacionais. 
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Reforma do Aeroporto Castro Pinto é 
apresentada ao setor turístico da PB

n “Cabe à sociedade civil (...) 
colaborar para que as eleições 
transcorram de maneira harmônica. 
Todas as formas de intimidação ou 
cerceamento da liberdade de votar 
devem ser reprimidas com rigor”.

Editorial

Página 2

Mais prêmios para 
Marcélia Cartaxo

n “Armas na mão de pessoas 
estressadas e despreparadas, 
crias de uma sociedade egoísta e 
imatura. Adultos que se comportam 
como meninos mimados que não 
suportam ser contrariados”.

Nelson Barros
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

652.999

34.706.757

616.051.993

10.403

686.027

6.539.537
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.515.517

472.972.308

12.725.250.942

Capital e CG 
terão ruas 
interditadas no 
dia da eleição

Contingente de agentes 
de trânsito será ampliado 
no domingo. Operação Lei 
Seca será reforçada. 
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Atriz paraibana vem se destacando no filme ‘A Mãe’, pre-
miado em festivais e previsto para estrear em novembro.
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As eleições batem à porta e, junto com elas, a deusa da prudência. O momen-
to demanda bom senso do eleitorado, tendo em vista a polarização política que 
caracteriza o contexto histórico atual do Brasil. A maneira de expressar prefe-
rência por uma ou outra candidatura pode resultar em agressões. As hostili-
dades, até o fechamento desta edição, envolveram poucas pessoas, mas a pos-
sibilidade de estenderem-se a grupos maiores é real.

O eleitor ou eleitora tem assegurado o direito de manifestar publicamente 
suas escolhas, seja por palavras, seja por imagens. No entanto, devido ao clima 
de belicosidade que tomou conta do país, o bom senso recomenda abster-se de 
usar símbolos ou discursos de forma injuriosa, de modo a provocar idêntica 
reação de pessoas que tenham convicções políticas contrárias, compondo assim 
um quadro favorável à manifestação da violência.

Percebe-se, claramente, e não é de hoje, que aumentou consideravelmente 
em todo o país o número de pessoas que preferem a agressão à confabulação. 
E muito da brutalidade nacional tem causas banais. Portanto,se pessoas se ata-
cam e se machucam por conta de incidentes, seja no trânsito, seja na fila da pa-
daria, imagine o que pode acontecer quando a discussão versa, por exemplo, 
sobre postulantes à Presidência da República.

Há quase um consenso, entre os analistas do cenário político brasileiro, quan-
to à possibilidade de haver conflitos de maior gravidade, no domingo próxi-
mo, dia das eleições, devido à presença mais ostensiva de eleitores e eleitoras 
nas ruas. A chamada “festa da democracia”, pode, portanto, retroceder para 
uma espécie de campeonato de vale-tudo, caso os ímpetos não sejam contro-
lados previamente. 

O poder público tem a missão maior de coibir atos de violência, por ocasião 
do pleito de 2 de outubro. Mas cabe à sociedade civil organizada e, em particu-
lar, aos dirigentes partidários, aos postulantes a cargos eletivos e ao eleitorado, 
colaborar para que as eleições transcorram da maneira mais harmônica possí-
vel. Todas as formas de intimidação ou cerceamento da liberdade de votar de-
vem ser reprimidas com rigor.

Que as eleições sejam balizadas pela normalidade. Que a democracia triun-
fe, demarcada pela livre expressão da vontade soberana do povo, por meio do 
voto direto e secreto. Que vençam os candidatos e candidatas cujas propostas 
estejam em sintonia com os verdadeiros interesses da população. Que o resul-
tado das urnas seja respeitado. E que o Brasil seja conduzido pelo povo aos tri-
lhos do desenvolvimento e da solidariedade.

Crônica

A chave de Métis
Editorial

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

Comparação, escolha e bandeiras
Não há eleição sem escolha, sem o mínimo 

de comparação, o que é necessário porque 
sem comparar não se exercita uma boa es-
colha. Se o leitor eleitor deseja fazer cuscuz, 
então ele compara farinha de trigo, maisena 
e fubá, que estão na prateleira entre outros 
pós, e escolhe o ingrediente certo, que é a 
farinha de milho; só assim poderá realizar o 
que quer... No “horário gratuito”, existe uma 
quantidade expressiva de candidatos com dis-
tintas e diferentes qualidades, o que enriquece 
a democracia, mas que alguns procuram se 
confundir e confundir, até mesmo usando 
camisas da mesma cor...Daí, sempre repetir 
em poucas palavras: ninguém escolhe sem 
comparar, especialmente as qualidades indi-
viduais dessas pessoas, possivelmente tendo 
aos olhos seus históricos de vida pessoal, 
profissional e política. Quando apresentam 
candidato único, costumo ouvir do eleitor: 
“Não tive escolha, não pude comparar”; 
quando o voto é trocado por dinheiro, confi-
gura-se a opção desvirtuada, incorreta, fora 
dos padrões éticos, contudo, não deixa de 
ser uma escolha do eleitor por mísera razão. 
Hoje, isto se transforma, pouco a pouco, em 
conduta reprovável, contrária à cidadania. 
Bem diferente das eleições capitaneadas pelos 
“coronéis”, então “proprietários” de redutos 
eleitorais, a compra de voto vem sendo re-
pudiada pelos que desejam o bem da nossa 
sociedade e até punida pela Justiça, que anda 
vigilante, com maior dedicação no dia da 
eleição que se aproxima.

Há de tudo. A Bandeira Nacional, desde 
19 de novembro de 1889, após 96 horas da 
Proclamação da República, oficializada por 
Decreto de Benjamin Constant, também as-
sinado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, 
é o símbolo maior de todas e de todos os 
brasileiros. Existem regras severas para o uso 
devido e respeitoso da Bandeira Brasileira. 
Desde então, nenhum partido, nenhum time 
de futebol, alguma associação usurpou para 
si esse símbolo de todos nós. Cada partido, 
cada time de futebol, tenha a sua bandeira e 
não corrompa a nossa. Tornam-se exemplos 
escolas de samba, agremiações religiosas ou 
esportivas, cada uma criou a sua própria ban-
deira, respeitando a exclusividade de a nossa 
bandeira simbolizar apenas o nosso país...  
Decepções experimentadas educaram o povo 
a recorrer eleitoralmente aos candidatos que já 

provaram e comprovaram o bem-fazer e que 
se portam como o bem exige. É o que analisou 
o meu companheiro de crônicas, Gaudêncio 
Torquato, no seu então texto dominical: “Con-
tinuar versus mudar”. Assim explica esta 
tendência: “Em alguns Estados, segundo as 
pesquisas, candidatos que simbolizam a con-
tinuidade (ou, digo eu, continuar mudando 
para melhor) são favoritos (...)”.  E continua: 
“Em primeiro lugar, satisfação social. O que, 
na linguagem dos esportes, corresponderia à 
pergunta: por que mudar o que está dando 
certo?” Poderia acontecer uma aventura? 
Enfim, conclui: “O lema deste ano pode, até 
ser este: a esperança de continuar venceu a 
vontade de mudar.” Isto é, caso não tenha 
ocorrido a experiência de um consagrado mau 
governo, seja na prática, seja na teoria. 

Não só nas então palavras de Torquato, 
muitos anos atrás! A confiança no que está 
exitoso venceu a probabilidade de aventuro-
sa mudança. Assim, os candidatos favoritos 
ao Governo do Estado vêm demonstrando, 
na sua história política, feliz desempenho, 
confirmando em suas gestões maturidade 
política, dinamismo, trabalho, seriedade com 
a coisa pública e tirocínio administrativo. 
Convencem pelo inquestionável lógico Aris-
tóteles: Contra fato não há argumento (Contra 
factumargumentum non datur). Estando-se no 
bom caminho, aos outros candidatos,  pa-
ciência. Resta-lhes acatar a vontade do povo.   

Qual relevância tem o meu gesto de ir a 
uma seção eleitoral e escolher o presidente 
da República? Uma pergunta que, neste 
domingo, deve cutucar nossa consciência 
quando, em um momento de paixões e 
ardores políticos exacerbados nos depa-
ramos com o desfecho de mais uma cam-
panha eleitoral para a escolha do próximo 
presidente. O meu voto e o meu gesto em 
ir à urna e escolher um candidato não têm 
significância quando o situo num plano 
isolado, individual, em que priorizo e valo-
rizo posturas pessoais, valores e necessida-
des próprias e, sobretudo, quando inverto 
os cânones republicanos e democráticos e 
exerço o meu voto como arma de conquista 
individual de privilégios e benesses.

A pergunta perde sentido ainda quan-
do oriento minha atitude e minha postura 
de votar por trilhas e entendimentos que 
associam o gesto político a uma prefe-
rência estética movida pela beleza, pela 
plasticidade egoísta que separa belos e 
feios, exaltando os primeiros como me-
recedores de todos os louros e tributos, e 
desqualificando os segundos como deter-
minados a inferioridade, a mediocridade, 
ao preconceito. O sentido do voto se es-
garça ainda nas tramas dos jogos e ardis 
que, orquestrados por grupos e forças 
políticas reacionárias, prepotentes e retró-
gadas, aliam o gesto da escolha eleitoral a 
uma dependência cultural, política e, em 
muitos momentos, material. Dependência 
atrelada a um colonialismo midiático que 
carteliza as informações e ressignifica a 
importância dos eventos e das ocorrências 
a interesses manipulados e, em muitos 
momentos, inventados em gabinetes e 
ilhas de edição que valorizam determina-
do enfoque, positiva determinado ângulo, 
diviniza determinadas figuras. 

Ao mesmo tempo, laboratórios midiá-
ticos que também demonizam aqueles que 
ousam situar-se numa dimensão contrária 
aos seus interesses. Uma orquestração 
midiática que transforma a vida em es-
petáculo, escolhendo quais atores rompe 
seu procênio e assumem a cena principal 
do tablado, deixando nas coxias e nos sub-
terrâneos, as vozes e as intencionalidades 
destoantes que ameaçam convertem a festa 
em fantasmagoria, enfeitando o cenário 

com suas demandas de fome, de saúde, de 
alimentação digna, de educação, de terra 
para o trabalho, de casa para a moradia, de 
dignidade para as mulheres, de identidade 
para índios, negros, gays, lésbicas.

A pergunta que inquieta nossas mentes 
no momento da eleição não pode prescin-
dir de nossa capacidade de autonomia e 
vontade diante de nossos próprios atos 
presentes. Mas traz também a repercus-
são de que nossas ações na digitação dos 
números que identificam os candidatos 
estão assumindo um compromisso com 
o devir, com o que estar além do nosso 
instantâneo. Somos responsáveis, hoje, 
quando escolhemos o presidente da Re-
pública, por sonhos e perspectivas de vida 
que ainda estão no limbo do amanhã. Se 
iremos herdar para esse devir a justiça ou 
a presunção. Se iremos tributar para este 
amanhã, a dignidade ou a sujeição que 
humilha e desqualifica o humano.

Uma pergunta simples, mas que tem 
desdobramentos pertinentes. Vai oscilar 
no ritmo de nossas decisões e convicções. 

Bom voto e oriente seu gesto por essa 
pergunta: o que meu voto vai fazer na vida 
de milhões de brasileiros.

A quem interessa meu voto?

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Nuances da natureza em busca da vida

“Somos 
responsáveis, 
hoje, quando 
escolhemos 
o presidente 
da República, 
por sonhos e 
perspectivas 
de vida
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“A confiança 
no que está 
exitoso 
venceu a 
probabilidade 
de aventurosa 
mudança
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AspAs pArA  
BolsonAro 

AspAs  
pArA lulA   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

MAis de 80% estão decididos  
soBre voto pArA presidente 

“estAMos do lAdo deles” 

“eu fAço uM desAfio” 

seM filiAção pArtidáriA  

“Seria inaceitável que os EUA reconhecessem 
um governo que chegou ao poder de forma não 
democrática”, disse Bernie Sanders à BBC News 
Brasil, “enviaria uma mensagem horrível para o 
mundo inteiro. É importante que o povo brasileiro 
saiba que estamos do lado deles, do lado da 
democracia. Com a aprovação desta resolução, 
estamos enviando essa mensagem”. 

No debate entre candidatos a senador, na Rá-
dio 98 FM, Ricardo Coutinho (PT), cujo registro 
de candidatura está indeferido, fez desafio aos 
concorrentes, referindo-se, especialmente, a Sér-
gio Queiroz (PRTB): “Te faço um desafio Sérgio: 
será que você abriria mão do seu patrimônio, 
caso meu nome não apareça nas urnas? Faço 
esse mesmo desafio para todos os candidatos”.    

Salvo engano, é o primeiro caso desse tipo 
na Paraíba, nestas eleições: o TSE indeferiu a 
candidatura ao cargo de deputado federal de 
Heraldo Estevão, porque ele não comprovou 
filiação partidária, que é condição obrigatória 
para uma pessoa que queira disputar cargo ele-
tivo. O candidato acusa o PROS de não entregar 
documentos e a sua ficha de filiação à Justiça 
Eleitoral.   

“Não tem debate que 
vire o jogo. Não é possí-
vel. A polarização entre 
eu e Bolsonaro é a mes-
ma que foi entre eu e 
Fernando Henrique. É a 
mesma que foi entre eu 
e José Serra (PSDB). A 
mesma que foi entre eu 
e Geraldo Alckmin. É 
a mesma que foi entre 
Dilma e Aécio Neves”.  

“Somos a maioria, 
venceremos no primei-
ro turno. Não existe 
eleição sem povo nas 
ruas. A gente não vê 
nenhum dos outros 
candidatos fazendo 
um comício sequer 
que se aproxime a 
10% do povo que tem 
aqui [em Divinópolis, 
Minas Gerais]”.  

Duas pesquisas, dois cenários parecidos. Pes-
quisa do PoderData revela que 86% dos eleitores 
já estão decididos em quem pretendem votar 
para presidente da República. O percentual 
está próximo do que apontou o Datafolha, para 
quem 81% têm a certeza sobre qual o candidato 
que confirmarão na urna eletrônica. O primeiro 
instituto colheu os dados entre 25 e 27 deste mês, 
enquanto o segundo fez o levantamento entre 20 
e 22, também de setembro.  

os teMpos são outros: senAdo 
dos euA AprovAM resolução eM 
defesA dA deMocrAciA no BrAsil  

No famigerado golpe mili-
tar de 1964, os Estados Uni-

dos apoiaram os militares 
que derrubaram o gover-
no João Goulart. O apoio 
às forças insurgentes se 
deu, por exemplo, por meio 

da ‘Operação Brother Sam’, 
da Marinha norte-america-

na, que deslocou parte 
de sua frota da região 
do Caribe para o lito-
ral brasileiro – o apoio 
logístico havia sido so-

licitado pelo embaixador dos Estados Unidos no Bra-
sil, Lincoln Gordon. O resto é história. Agora, os tem-
pos são outros. O governo do democrata Joe Biden não 
teme que o Brasil irá se transformar em uma Cuba ou 
em uma China comunista, que teria sido o motivo para 
o posicionamento dos EUA àquela década de 1960. 
Uma prova inconteste disso é que o Senado norte-a-
mericano, por unanimidade, aprovou uma resolução 
em que defende a democracia no Brasil. Proposta pelo 
senador democrata Bernie Sanders (foto), a resolução 
tem por fito reforçar que os EUA apoiarão eleições li-
vres, justas e transparentes, segundo o proponente. O 
senador, após a aprovação, fez um adendo: “Não es-
tamos tomando lado na eleição brasileira, o que es-
tamos fazendo é expressar o consenso do Senado de 
que o governo dos EUA deve deixar, inequivocamen-
te claro, que a continuidade da relação entre Brasil e 
EUA depende do compromisso do governo do Brasil 
com democracia e direitos humanos”. 

Geral

Projeto apresentado dará mais conforto e busca cerficação para voos internacionais

Castro Pinto passa por 
reforma e ampliação

Aeroporto de joão pessoA

Beatriz de Alcântara 

alcantarabtriz@gmail.com

O Aeroporto Internacio-
nal de João Pessoa, que re-
cebe o nome de Presidente 
Castro Pinto, está passando 
por reformas de melhorias 
e ampliação para garantir 
maior conforto e facilida-
de de locomoção para os 
passageiros, sejam eles lo-
cais ou turistas. Os investi-
mentos para essa obra e as 
demais que acontecem nos 
outros cinco aeroportos 
operados pela Aena Bra-
sil no Nordeste (Campi-
na Grande, Recife, Maceió, 
Juazeiro do Norte e Araca-
jú) somam cerca de R$ 1,4 
bilhão. A apresentação do 
projeto aconteceu na tarde 
de ontem, no auditório do 
aeroporto, para represen-
tantes do turismo paraiba-
no, seguido de uma visita 
ao canteiro de obras.

De acordo com Santia-
go Yus, presidente da Aena 
Brasil, até o final de 2023 es-
tima-se que os investimen-
tos alcancem R$ 2 bilhões, 
considerando os seis aero-
portos nordestinos. Em re-
lação às obras do aeropor-
to de João Pessoa, Santiago 
afirma que será a maior 
transformação que o local 
já recebeu. “[Será] um ae-
roporto que vai trazer mais 
eficiência nas operações 
aeroportuárias do ponto 
de vista de segurança, de 
qualidade de serviço e de 
mix comercial”, pontuou 
ele. Além de melhorias nas 
áreas de embarque, desem-
barque, canal de inspeção, 
check-in, entre outros sub-
sistemas, o objetivo tam-
bém é certificar o Aeropor-
to Castro Pinto para voos 
internacionais.

Com a conclusão das 
obras, prevista para junho 
de 2023 –  ao menos a pri-
meira parte –, a expectativa 
é de que o novo aeroporto 
possa trabalhar com capa-
cidade de, em média, dois 
milhões de passageiros por 
ano. “O aeroporto de João 
Pessoa tem um destino com 
potencial incrível e a gente 

vai acompanhar [ele], pelo 
menos, pelos próximos 27 
anos”, completou Yus.

A secretária de Estado do 
Turismo e Desenvolvimento 
Econômico da Paraíba, Ro-
sália Lucas, esteve presente 
na reunião e destacou que 
tem acompanhado as eta-
pas das reformas na infraes-
trutura dos aeroportos de 
João Pessoa e de Campina 
Grande. “Que essa infraes-

trutura venha a somar nes-
se momento positivo para 
o turismo da Paraíba e de 
aumento do fluxo de voos. 
Nós teremos mais de 5.500 
assentos para a alta estação 
da Paraíba. Mesmo em re-
forma, [a Aena] garantiu que 
todos os voos das operações 
continuarão seguindo e ade-
quando à reforma para rece-
ber normalmente todos os 
voos”, explicou.

Para Ruth Avelino, presi-
dente da Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur), as obras 
são muito importantes para 
o turismo e a população lo-
cal. “É um investimento mui-
to alto, estão reformando seis 
aeroportos e é uma resposta 
que a gente precisava”, lem-
brou. 

O trabalho é uma via de 
mão dupla e a presidente da 
PBTur ressalta a necessida-
de de atuação também do 
trade turístico da Paraíba. 
“Tem que trabalhar para en-
cher isso aqui de turista. Cabe 
a gente lutar para encher a 
Paraíba de turistas. Quan-
to mais turistas, mais aviões. 
Quanto mais aviões, mais di-
nheiro circulando para todo 
mundo”, enfatizou Ruth Ave-
lino.

Segundo Karla Ceravolo, 
diretora do aeroporto de João 
Pessoa, apesar do impacto vi-

sual, auditivo e de fluxo que 
uma obra desse porte causa, 
as operações seguem de for-
ma plena. “Se a gente não di-
minuiu a nossa capacidade, 

a gente não diminuiu as nos-
sas operações. São operações 
normais com uma obra des-
sa proporção. Trabalhamos 
todos os dias com esse tipo 
de impacto visando que, no 
futuro, teremos muito mais 
conforto e ficará muito mais 
bonito”, justificou.

Em relação às expectati-
vas, Ceravolo reitera que é de 
“só crescimento” e um “forte 
crescimento”. “Crescimen-
to no desenvolvimento para 
que a gente possa realmen-
te apresentar um produto de 
muito mais qualidade, apre-
sentar um aeroporto que todo 
mundo espera que tenha na 
cidade. A gente está em uma 
capital, então a gente tem essa 
expectativa, e vamos conse-
guir apresentar um produto 
que atenda essa expectativa”, 
finalizou a diretora.

Até o momento, já houve 
cerca de 80% da ampliação do 

pátio e a obra se encontra em 
fase de ampliação da frente 
do terminal, com uma nova 
área de lojas e um novo pos-
to médico. Além disso, tam-
bém estão sendo reformados 
os banheiros localizados no 
primeiro piso. Segundo Kar-
la, o projeto possui 436 pes-
soas trabalhando diretamen-
te com as obras e de maneira 
indireta esse número chega 
a dobrar.

No geral, o projeto con-
templa a reforma completa 
do terminal; ampliação de 
mais de três mil m²; duas 
pontes de embarque novas; 
melhorias na sinalização; 
uma praça de alimentação 
mais ampla, bem como a par-
te comercial; abertura de área 
para embarque internacio-
nal; melhorias nos sistemas 
hidráulico e elétrico; aumen-
to na capacidade de passagei-
ros; entre outros pontos.

Necessidade de atuação do trade turístico

Operações
Apesar do 

impacto visual, 
auditivo e de 

fluxo que uma 
obra desse 

porte causa, 
as operações 

seguem de 
forma plena

n 

Até o final
de 2023,
estima-se que 
os investimentos 
alcancem 
R$ 2 bilhões, 
considerando os 
seis aeroportos 
nordestinos

Os investimentos na obra, e em outros cinco aeroportos, chega a cerca de R$ 1,4 bilhões
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Com números da pande-
mia controlados em todo o 
país, os Tribunais Eleitorais 
dos estados divulgaram a não 
necessidade do uso de másca-
ras de proteção contra a Co-
vid-19 nas seções eleitorais ou 
a apresentação de comprovan-
te vacinal no ato da votação. 
Na Paraíba, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE) segue o en-
tendimento nacional.

A informação foi confirma-
da por Vanessa Melo do Egyp-
to, secretária da Corregedoria 
Regional Eleitoral (CRE). A uti-

lização será, portanto, facul-
tativa para os eleitores que se 
sentirem mais seguros do uso 
do equipamento de proteção 
individual.

O entendimento do TRE 
acompanha o decreto de saú-
de pública que desobriga o uso 
de máscaras em locais abertos 
e fechados na Paraíba, em vi-
gor desde abril.

Neste momento, o Brasil 
tem a menor média móvel de 
óbitos por Covid-19 desde o 
início da pandemia, segundo 
o painel Monitora Covid-19, da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), com um patamar abai-
xo de 50 falecimentos no país.

O plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) confir-
mou ontem nova autorização 
para envio de militares de for-
ças federais para municípios 
do Amazonas. As tropas vão 
fazer a segurança dos locais 
de votação no primeiro turno 
das eleições, que será realiza-
do no domingo (dois). 

Com a decisão, subiu para 
575 o número de localidades 
do país que terão apoio de mi-
litares para garantir a logísti-
ca de distribuição das urnas e 
a segurança do pleito. 

Localidades de 11 estados 
receberão as tropas -  Acre, 
Alagoas, Amazonas, Ceará, 
Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Maranhão, Pará, Piauí, 
Rio de Janeiro e Tocantins. 

De acordo com o Ministé-

rio da Defesa, órgão respon-
sável pela logística, militares 
da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica vão garantir a se-
gurança de zonas eleitorais e 
auxiliar na logística de distri-
buição das urnas eletrônicas e 
do transporte de pessoal para 
comunidades localizadas em 
áreas rurais, indígenas e ri-
beirinhas. 

O envio de tropas federais 
ocorre quando um municí-
pio informa à Justiça Eleitoral 
que não tem capacidade de ga-
rantir a normalidade do plei-
to com o efetivo policial local. 

Em agosto, o Decreto Pre-
sidencial 11.172 autorizou o 
emprego das Forças Armadas 
para garantia da votação e da 
apuração das eleições.

Nas eleições de 2018, 513 
localidades de 11 estados con-
taram com a presença de mi-
litares.

A Paraíba investiga o 
montante de 152 casos sus-
peitos de Monkeypox, varío-
la dos macacos. Cinco novas 
notificações foram registra-
das entre quarta-feira e on-
tem, segundo dados da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), chegando ao total de 
294 notificações totais. Entre 
os casos em investigação, 81 
se concentram em João Pes-
soa, 19 em Cabedelo, oito em 
Cajazeiras e seis em Campi-
na Grande.

A capital concentra tam-
bém a maioria dos demais 
registros, com 13 casos con-

firmados, um provável e 66 
descartados. Cabedelo apa-
rece na sequência com três 
casos confirmados e sete des-
cartados. Campina Grande 
também registra um caso 
confirmado e quatro descar-
tados.

Outras 23 cidades pos-
suem casos em investigação. 
A Paraíba tem 17 casos con-
firmados, um provável e, além 
dos suspeitos, 124 descartados. 
A maioria dos casos suspeitos 
acomete homens, com 80 casos 
em investigação. Entre mulhe-
res, o número é de 72.

Entre as faixas etárias, a 
população de 10 a 19 repre-
senta a maioria, com 32 casos 
suspeitos. Na sequência, apa-

recem as faixas etárias de zero 
a nove anos e de 30 a 39 anos 
com 26 e 27 casos, respectiva-
mente; 20 a 29, com 24 casos 
suspeitos cada.

O estado tem 46 dos 223 
municípios com notificações. 
Também apresentam casos 
em investigação Bayeux, Pi-
timbu, Serra Redonda e Sapé 
(com três casos cada); Areia, 
Lucena, Santa Rita e Serraria 
(com dois casos cada); Alhan-
dra, Assunção, Barra de San-
tana, Conde, Cruz do Espírito 
Santo, Itabaiana, Itatuba, Ja-
caraú, Juripiranga, Maman-
guape, Monteiro, Patos, Pom-
bal, Riachão do Bacamarte, 
São Bento e Sousa possuem 
um caso suspeito cada.

Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica vão garantir a segurança e auxiliar na distribuição das urnas

Tropas federais vão a 575 localidades 
de 11 estados 

André Richter 
Agência Brasil

Julia Affonso 
Agência Estado

O envio de tropas federais ocorre quando um município informa que não tem capacidade de garantir a normalidade do pleito

Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

PB tem 152 casos suspeitos em investigação
‘Monkeypox’

Máscaras e cartão de vacina 
não serão exigidos, diz TRE

nas seções eleitorais

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

n 

A Paraíba 
tem 17 
casos 
confirmados, 
um provável 
e, além dos 
suspeitos, 
124 
descartados

O dono do Instituto Voto 
Legal, usado pelo partido 
do presidente Jair Bolsona-
ro, o PL, para desqualificar 
o sistema eleitoral brasileiro, 
afirma ter inventado a urna 
eletrônica. Em 1996, o enge-
nheiro Carlos Cesar Moretz-
sohn Rocha entrou com um 
pedido de patente junto ao 
Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (Inpi) 
reivindicando a criação do 
"equipamento para votação 
eletrônica".

Carlos Rocha tem uma dí-
vida ativa de R$ 873.887,01, 
segundo a Procuradoria Ge-
ral da Fazenda Nacional 
(PGFN). O nome do enge-
nheiro foi incluído na lista 
de devedores que têm dé-
bitos tributários em aberto. 
A lista reúne contribuintes 
com dívida ativa da União e 
do FGTS, na condição de de-
vedor principal, correspon-
sável ou solidário.

O PL contratou o Institu-
to Voto Legal para auditar a 
eleição. De acordo com a si-
gla, a ideia é realizar a fiscali-
zação de todas as fases da vo-
tação, apuração e totalização 

dos resultados da eleição. O 
Voto Legal foi aberto em no-
vembro de 2021 para atuar 
no setor de "suporte técnico, 
manutenção e outros servi-
ços em tecnologia da infor-
mação". A sede do instituto 
fica localizada em um apar-
tamento no bairro de Jardim 
Santo Amaro, em São Paulo.

No dia 19 de setembro, 
Carlos Rocha enviou um "rela-
tório de auditoria de conformi-
dade do PL" ao secretário-geral 
da presidência do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), José Levi 
Mello do Amaral Júnior. O do-
cumento descreveu "um qua-
dro de riscos elevados de que-
bra de segurança nos sistemas 
eleitorais".

O relatório foi divulgado 
pelo PL na quarta-feira, 28. O 
parecer apontou, sem nenhu-
ma evidência, que as urnas 
eletrônicas podem ser frau-
dadas por servidores do TSE. 
A tentativa de colocar em dú-
vida a legitimidade da Justi-
ça Eleitoral ocorreu quatro 
dias antes do primeiro tur-
no das eleições. De acordo 
com as pesquisas de intenção 
de voto, Bolsonaro está atrás 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), que tem 
chance de ganhar a dispu-

ta já no próximo domingo, 2.
O TSE determinou que 

integrantes do PL sejam in-
vestigados por produzirem 
um relatório com informa-
ções "falsas e mentirosas" so-
bre a segurança das urnas 
eletrônicas.

Invenção
A urna eletrônica foi usa-

da pela primeira vez nas elei-
ções de 1996 e, segundo o 
TSE, o projeto de engenha-
ria do equipamento é de sua 
propriedade. O equipamen-
to se tornou pivô de críticas 
recorrentes e sem evidências 
de Bolsonaro durante todo o 
governo.

Licitação
A Corte Eleitoral abriu 

uma licitação em 1995 para 
a construção da urna. A ela-
boração do projeto técnico 
de hardware e software foi 
feita por especialistas em in-
formática, eletrônica e comu-
nicações da Justiça Eleitoral, 
das Forças Armadas, do Mi-
nistério da Ciência e Tecnolo-
gia, do Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica, do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais e do Ministério das Co-
municações.

Contratado pelo PL diz ser o 
inventor da urna eletrônica

PM prende dois criminosos que 
fizeram reféns em escola de SP

Governo aplica imposto temporário 
que atinge as grandes fortunas

Questionador da eleiçãopor cerca de três horas

na espanha

Dois criminosos foram 
presos pela Polícia Militar 
ontem, durante uma fuga 
na Zona Oeste de São Paulo, 
onde invadiram uma esco-
la e fizeram oito reféns. Eles 
foram detidos em flagrante 
durante a negociação, que 
durou cerca de três horas.

A perseguição se esten-
deu por cerca de 3,5 km até 
os bandidos entrarem no 
estabelecimento, localizado 
no Jardim Bonfiglioli, espe-

cializado em aulas de Inglês 
e reforço para crianças, que 
acabaram sendo feitas como 
reféns. Houve troca de tiros 
e três armas, sendo um fuzil 
e duas pistolas, apreendidas 
no local. Segundo a PM-SP, 
ninguém se feriu.

A perseguição se iniciou 
com uma ocorrência em tor-
no das 12h, quando os cri-
minosos assaltaram uma 
residência na Avenida Mo-
rumbi. Posteriormente, fo-
ram identificados pela po-
lícia dentro de veículos e se 

iniciou a fuga. Três carros e 
uma Kombi foram utiliza-
dos pelo grupo.

De acordo com informa-
ções oficiais, foram oito re-
féns libertados. Quatro de-
les eram professores, que 
não foram soltos em um pri-
meiro momento, apenas no 
decorrer final da operação.

Antes do início das ne-
gociações, algumas crian-
ças que acompanhavam as 
aulas estavam detidas pelo 
grupo, mas logo foram li-
beradas. 

O governo de coalizão 
liderado pelos socialistas 
da Espanha anunciou on-
tem que os moradores cuja 
riqueza ultrapasse três mi-
lhões de euros (2,9 milhões 
de dólares) terão que pagar 
um novo imposto sobre ati-
vos em 2023 e 2024. A minis-
tra das Finanças, Maria Je-

sús Montero, disse que é um 
imposto solidário, que 23 
mil pessoas pagarão, 0,1% 
dos contribuintes.

Disse que as pessoas 
com bens de três milhões a 
cinco milhões de euros pa-
garão um imposto de 1,7%; 
aqueles com entre cinco mi-
lhões e 10 milhões de euros, 
2,1%, e fortunas superiores a 
10 milhões, 3,5%. O impos-

to faz parte de uma série de 
ajustes previstos para o pró-
ximo orçamento que visa 
aliviar as dificuldades cau-
sadas pela inflação galopan-
te e os preços de energia dis-
parados.

O governo também pla-
neja aumentar a taxa de im-
posto de renda de 26% para 
27% para renda acima de 
200 mil euros.

Agência Estado

Agência Estado
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Semob-JP utilizará 80 agentes para orientar os motoristas; intervenções podem ser ampliadas, caso necessário

Cinco pontos de JP terão bloqueios
ElEiçõEs 2022

Trânsito nas imediações do prédio sede do TRE-PB começou a ser monitorado ontem pelos agentes; frota de ônibus será reforçada no domingo, dia da eleição, e 70 linhas estarão em operação

Devido às eleições haverá 
intensificação nas operações 
policiais e Lei Seca, segundo 
informações das Forças de Se-
gurança paraibanas. O Depar-
tamento Estadual de Trânsi-
to (Detran-PB), em conjunto 
com a Polícia Militar da Paraíba 
(PMPB) intensificou, ontem, a 
Operação Lei Seca que faz par-
te da Operação Eleições 2022. A 
ação segue até o domingo nos 
principais corredores da cida-
de de João Pessoa e Região Me-
tropolitana. 

De acordo com o coorde-
nador da Operação Lei Seca 
do Detran-PB, coronel Roches-
ter Vale, as atividades opera-
cionais ocorrem independen-
te do período do ano e durante 
o pleito, ela acontece nas vias 
mais movimentadas, isto é, lo-

cais que têm mais problemas 
(como acidentes), e são os espa-
ços mapeados pelo órgão. 

“Desde 1997, é proibido be-
ber e dirigir. Em 2008, com a Lei 
Seca (Lei nº11.705, de 19 de ju-
nho de 2008) já passamos a uti-
lizar equipamentos para veri-
ficar a quantidade de álcool no 
corpo. Portanto, independen-
te de determinação judicial de 
venda ou não de bebidas alcoó-
licas para as eleições, seguire-
mos trabalhando com a lei de 
trânsito que proíbe a ingestão 
de bebidas alcoólicas junto com 
a direção”, explicou. 

Durante a operação integra-
da com o Detran-PB, o Batalhão 
de Trânsito da Polícia Militar do 
Estado da Paraíba (BPTran) terá 
a responsabilidade de realizar 
a atividade no interior do Esta-
do. “Estaremos com aproxima-
damente 50 agentes de trânsito 
que serão divididos por equi-
pes para a Operação Lei Seca. 

O Detran-PB assumiu a parte da 
Grande João Pessoa, enquanto o 
policiamento do BPTran inten-
sifica as ações no interior do Es-
tado. Estamos com as equipes 
da Operação Lei Seca normal-
mente nas ruas até o domingo, 
dia do pleito", detalhou o coro-
nel Rochester Vale.

Rodovias federais
Além do Detran-PB, a Polí-

cia Rodoviária Federal (PRF), 
iniciou nessa quarta-feira, a 
Operação Eleições 2022. Segun-
do a inspetora da PRF, Juliana 
Behar, a ação nacional contará 
com um reforço no policiamen-
to para o primeiro e segundo 
turno das eleições. “Devido ao 
histórico de aumento do fluxo 
de veículos nas rodovias que 
cortam o Estado durante o pe-
ríodo eleitoral serão reforça-
das as ações de segurança viá-
ria e combate à criminalidade”, 
destacou.

Operação Lei Seca é reforçada na capital e cidades do interior

A Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob-JP) definiu 
o plano operacional de trans-
porte e trânsito a ser executado 
neste domingo (2), dia das elei-
ções. O plano apresenta cinco 
pontos de interdição em locais 
estratégicos para o adequado 
andamento do pleito. Ao todo, 
cerca de 80 agentes de mobili-
dade estarão espalhados pela ci-
dade ao longo do dia para via-
bilizar desvios e intervir em 
eventuais incidentes.

Os pontos de interdição es-
tarão nos arredores do Fórum 
Eleitoral, no bairro de Tambiá; 
do Tribunal Regional Eleitoral, 
no Centro; do IFPB (antigo Ce-
fet), em Jaguaribe; do Colégio 
Olívio Ribeiro, nos Bancários; 
do colégio Oscar de Castro em 
Cruz das Armas. As vias inter-
ditadas e os horários de fecha-
mento estão especificados ao 
final deste texto. Além dos blo-
queios, haverá monitoramento 
constante e intervenções, se ne-
cessário, nos colégios Oscar de 
Castro, José Lins do Rego, GEO 
Tambaú, Alice Carneiro, Leonel 
Brizola, Meta e Master.

Em todos os pontos, have-
rá interdições ou implantação 
de sentido único de circulação 
de tráfego que serão acompa-
nhados e orientados por agen-

tes de mobilidade. “Também 
teremos equipes monitoran-
do a cidade ao longo do dia 
e prontas para intervir”, afir-
mou o diretor de Operações, 
Sanderson Cesário.

Sem trens
Os trens, por sua vez, não 

funcionarão entre Santa Rita 
e Cabedelo, de acordo com a 
Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos (CBTU). A circula-
ção acontece até o meio-dia de 
amanhã. Conforme o gerente 
operacional da CBTU, Otho-
magno Viegas, também não 
houve pedidos para que a pos-
sibilidade de uma escala espe-
cial dos trens fosse avaliada 
pela entidade, devido ao perío-
do eleitoral.

A frota de transporte cole-
tivo de Campina Grande vai 
funcionar com mais veículos 
e horário especial. Será coloca-
do 20% mais do número de ôni-
bus normalmente utilizados aos 
domingos para atender os elei-
tores em deslocamento às suas 
seções. A cidade tem 296.494 
pessoas aptas ao voto, confor-
me dados do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE). Várias ruas pró-
ximas a locais de votação serão 
interditadas.

Os ônibus vão começar a cir-
cular a partir das 5h30 da ma-
nhã, transcorrendo os bairros 
de Campina Grande e os dois 
distritos de Galante, São José 

da Mata, e as comunidades de 
Catolé de Boa Vista e Jenipapo, 
conforme informações repas-
sadas pela Superintendência 
de Trânsito e Transporte Públi-
co (STTP). 

A gerente de Transportes 
do órgão, Araci Brasil, detalhou 
que os locais onde costumeira-
mente se verifica maior movi-
mentação é na Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB) e es-
colas estaduais e municipais. 
“Não será permitido o acesso 
de qualquer veículo, com ex-
ceção daqueles que estão a ser-
viço do TRE, bem como os da 
Segurança Pública. O esquema 
especial terá a participação de 
60 agentes de trânsito em car-
ros e motocicletas.

Frota de ônibus ampliada e 
fechamento de ruas em CG 

Sem trens
Os trens da CBTU não 
funcionarão no dia da 
eleição, um domingo, 
dia que normalmente 

não circulam. Também 
não houve solicitação de 

esquema especial

Juliana Cavalcanti  
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Confira abaixo os pontos de interdição:

• Fórum Eleitoral 
A partir das 6h, haverá o isolamento total da Rua Prof. Batista Leite. 
Na Rua Dep. Odon Bezerra haverá isolamento das vagas de estacio-
namento localizadas entre a Fundação de Atendimento Comunitário 
(FAC) e a Secretaria Municipal de Turismo (Setur), direcionando o 
uso para veículos do TRE.

• TRE 
A partir das 6h, haverá a interdição da Avenida Princesa Isabel com 
a Avenida Monsenhor Walfredo Leal. Na Avenida Pedro I, a faixa da 
esquerda estará isolada e a da direita, livre para circulação.

• IFPB
A partir das 6h, será bloqueada a Avenida 1º de Maio, no trecho en-
tre as ruas Generino Maciel e Carmelo Rufo.

• Colégio Papa Paulo VI 
A partir das 6h, será bloqueado o trecho da Avenida José Tavares 
localizado entre as avenidas Cruz das Armas, Centenário e Benja-
mim Lira.

• Colégio Olívio Ribeiro Campos 
A partir das 6h, será implantada mão única de circulação na Rua 
Esmeraldo Gomes Vieira.
Nos trechos interditados, será autorizada apenas a circulação de veí-
culos para moradores locais, viaturas caracterizadas, pessoas com 
deficiência que irão votar e servidores a serviço do pleito eleitoral. 
A Semob-JP disponibiliza os números 118 e 98760-2164 para que a 
população possa acionar as equipes em caso de problemas na circu-
lação de trânsito.

• Transporte público 
Em virtude da realização do primeiro turno das eleições, a Semob-JP 
determinou que as empresas concessionárias operem com quadro 
de horário extraordinariamente, mantendo 70 linhas circulando. As 
linhas circulares 1500, 5100, 3200 e as 401, 504, 523 serão reforçadas 
com mais veículos.
O esquema especial seguirá com a supervisão do órgão, moni-
torando toda a operação e podendo alterar, em conjunto com os 
consórcios, a programação das linhas para melhor ofertar o serviço 
durante o evento eleitoral.

Saiba mais
Foto: Codecom/PMCG

STTP utilizará, na operação especial, 60 agentes de trânsito

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

De acordo com o secretá-
rio de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social da Pa-
raíba, Jean Nunes, na Paraíba 
não haverá nenhuma portaria 
proibindo a venda de bebidas 
alcoólicas nem o fechamen-
to de bares e restaurantes du-
rante o domingo das eleições. 

O secretário Jean Nunes 
adiantou, porém, que fica a 
cargo do juiz de alguma zona 
eleitoral decidir se essa proi-
bição pode acontecer nas suas 
áreas, mas essa medida não 
partirá da Secretaria do Esta-
do da Segurança e da Defesa 
Social (Sesds).

Neste sentido, um termo 
de compromisso celebrado 
entre partidos, órgãos de se-
gurança e o Ministério Pú-

Comercialização de bebidas alcoólicas 
está liberada em quase todo o estado

Foto: Semob-JP Foto: Semob-JP
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Termo de 
compromisso 
prevê a proibição 
do comércio de 
bebidas alcoólicas 
em Pocinhos, 
Montadas e 
Puxinanã

blico da 50ª Zona Eleitoral da 
Paraíba (que abrange os mu-
nicípios de Pocinhos, Monta-
das e Puxinanã) definiu a in-
terrupção da venda de bebida 
alcoólica antes do pleito (das 
0h de amanhã dia 1º de outu-
bro até as 17h do domingo dia 
2 de outubro.

A decisão ocorreu duran-
te uma reunião entre a juíza 
eleitoral, Carmen Helen Bri-
to, o Ministério Público da 50ª 
Zona Eleitoral da Paraíba, re-
presentantes das Forças de 
Segurança e de partidos polí-
ticos, coligações e candidatos. 

O resultado foi o termo 
de compromisso, com medi-
das para garantir maior orga-
nização e tranquilidade nas 
eleições. De acordo com a as-
sessoria do TRE-PB, em João 
Pessoa e demais cidades pa-
raibanas não haverá inter-
rupção da venda de bebidas 
alcoólicas ou fechamento de 
bares, pois o termo de com-
promisso vale apenas para as 
cidades de Pocinhos, Monta-
das e Puxinanã. 
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Catapora, conjuntivite e processos alérgicos são mais comuns devido à baixa umidade e à temperatura elevada

Atenção às doenças do tempo seco
primavera

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

Com a chegada da Prima-
vera, o tempo fica mais seco e 
a temperatura um pouco mais 
quente, em relação ao inver-
no passado. Assim, com a bai-
xa umidade do ar, o período 
se torna propício ao surgimen-
to de algumas doenças virais 
respiratórias e processos alér-
gicos que causam desconfor-
to àqueles que são mais susce-
tíveis. A maioria das pessoas 
acometidas por essas patolo-
gias são crianças e idosos, por-
que têm mais sensibilidade à 
mudança do clima. 

Entre as doenças que mais 
aparecem nesse tempo está a 
catapora, conhecida também 
como varicela. É uma doença 
infecciosa e altamente contagio-
sa. Além dela, também são mui-
to comuns a conjuntivite, a der-
matite atópica, a rinossinusite, 
o estrófulo (alergia à picada de 
inseto) e até a asma pode piorar 
com esse tempo seco, conforme 
informações do alergista Raiff 
de França. 

Segundo ele, a catapora 
pode ser confundida com ou-
tras doenças, por isso é preci-
so atenção. “No início, pode ser 
confundida com uma virose 
de vias aéreas superiores, po-
rém, logo aparecem manchas 
na pele que podem ser de pe-
quenas irritações avermelha-
das até a formação de bolhas, 
nesta fase pode ser confundida 
com alergia a picada de insetos 
(estrófulo) ou infecções de pele 
(impetigo)”, elucidou.

Nesse caso, as crianças são 
as mais vulneráveis para mani-
festação da catapora que aconte-
ce por meio de lesões na pele e 
coceira. O alergista explicou que 
o contágio pode acontecer por 
meio do contato com o líquido 
da lesão da pele ou pela tosse, 
espirro, saliva ou ainda por ob-
jetos contaminados pelo doente. 

Além disso, Raiff de França 
contou que o tratamento é rea-
lizado com sintomáticos, em al-
guns casos pode se utilizar an-
ti-histamínicos (antialérgicos) 
para aliviar a coceira. Entretan-
to,  alertou que não se deve uti-
lizar medicação a base de áci-
do acetilsalicílico, pois podem 

provocar problemas graves. 
Nesses casos, os pacientes de-
vem ser internados e tratados 
com medicamentos antivirais 
específicos.

Em 2013, o Ministério da 
Saúde introduziu a vacina te-
tra viral, que protege contra 
sarampo, caxumba, rubéola e 
varicela (catapora), na rotina 
de vacinação de crianças entre 
15 meses e dois anos de idade. 
A vacinação é a principal for-
ma de profilaxia efetiva contra 
a catapora.

Embora a maioria das infec-
ções da catapora seja leve, sen-
do apenas lesões de pele, é im-
portante frisar que existem as 
formas graves que podem le-
var à morte.

O clima da Primavera, se-
gundo o especialista, favorece 
o ressecamento das mucosas 
nasais e, quando existem pre-
disposições genéticas, o quadro 
pode ser mais intenso, como é 
o caso dos alérgicos. “Uma das 
doenças mais comuns é a con-
juntivite alérgica que pode le-
var ao aparecimento de irrita-
ção ocular, com lacrimejamento, 
fotofobia e até mesmo dor. Por 
isso, é necessário procurar um 
profissional para o tratamento 
e evitar o contato”, alertou. 

Outra patologia muito co-
mum é a alergia à picada de in-
seto, que é chamada de estrófu-
lo. Ele explicou que as pessoas 
mais sensíveis apresentam le-
sões, às vezes, até bolhas na 
pele, feridas e bastante coceira 
após a picada, o que é muito co-
mum nesse período de aqueci-
mento e proliferação de insetos. 

Varicela
Popularmente 

conhecida como 
catapora, é uma 

doença infecciosa 
e altamente 
contagiosa
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Clima da 
Primavera, 
favorece o 
ressecamento 
das mucosas 
nasais, que 
pode ser 
mais intenso 
no caso dos 
alérgicos

Catapora provoca o surgimento de pequenas irritações avermelhadas até a formação de bolhas pelo corpo

“Vacinar é um ato de amor 
e faz uma grande diferença”, 
essa é a fala do auditor fiscal 
do Estado, Adjam Albuquer-
que de Moraes, carinhosamen-
te conhecido por familiares e 
amigos como Jam, de 57 anos, 
que ainda criança, com pou-
co menos de dois anos de ida-
de teve contato com o vírus da 
poliomielite que o deixou com 
sequela física e motora.

“Não tive uma infância fá-
cil por conta da doença, a pa-
ralisia infantil. Só comecei a 
frequentar a escola com 11 
anos, mas graças a uma ami-
ga, fui um pouco alfabetiza-
do em casa, ainda criança. 
Sofri bullying e discrimina-
ção por conta da minha defi-
ciência. Naquela época, não 
tínhamos acesso a informa-
ção como temos hoje. Portan-
to é importante se informar, 
principalmente, e entender 
que se há oferta de vacina, to-
mem e vacinem seus filhos”, 
alertou Jam.

É com este alerta que a Pre-
feitura de João Pessoa infor-
ma que termina hoje, a Cam-
panha Nacional de Vacinação 
contra Poliomielite e Multiva-
cinação. As campanhas tive-
ram início no dia 8 de agosto 
e até ontem, a vacina contra 
paralisia infantil registra co-
bertura de 68,03% do público
-alvo – crianças menores de 
cinco anos (Quatro anos, 11 
meses e 29 dias). Ainda hoje, 
será realizada uma grande 
ação preventiva de imuniza-

ção no Parque da Lagoa, no 
período das 8h às 16h, opor-
tunidade para quem ainda 
precisa vacinar suas crianças.

Ao todo, desde o início da  
campanha, 28 mil crianças 
receberam as doses da vaci-
na que protege contra a polio-
mielite. A meta da Campanha 
de Vacinação contra Poliomie-
lite e Sarampo é imunizar 95% 
do total de 41,2 mil crianças na 
faixa etária de um ano até me-
nores de cinco anos de idade.

“Existe na população aque-
la falsa impressão de que a pó-
lio não vai voltar, certamen-
te porque a nova geração não 
tem conhecimento dos casos 
e danos que a doença causou. 
É uma responsabilidade que 
nós como pais e profissionais 
de saúde devemos ter em ga-
rantir a vacinação e a preven-
ção das crianças e evitar que a 
doença volte. Mesmo com todo 
alerta que temos feito, a falta 
da busca pelo conhecimento 
sobre a doença tem dificultado 
o avanço da campanha”, desta-
cou Raquel de Moraes, diretora 
de Vigilância em Saúde da Pre-
feitura de João Pessoa.

 
Proteção no SUS

A vacinação é a única for-
ma de prevenção da poliomie-
lite. Todas as crianças menores 
de cinco anos de idade devem 
ser vacinadas conforme es-
quema de vacinação de roti-
na e na campanha nacional 
anual. O esquema vacinal con-
tra a poliomielite é de três do-

Campanha Nacional de Vacinação contra a 
poliomielite e multivacinação termina hoje

proteção

Comitiva da Secretaria da 
Administração Penitenciária 
do Rio Grande do Norte esteve 
essa semana, em João Pessoa, 
para uma visita ao secretário 
da Administração Penitenciá-
ria da Paraíba, João Alves,  com 
o objetivo de conhecer as boas 
práticas que estão sendo desen-
volvidas pela pasta, sobretudo 
aquelas envolvendo a resso-
cialização de privados de li-
berdade. 

Do Rio Grande do Norte, 
estiveram presentes a secretá-
ria adjunta, Ivanilma Carla; a 

coordenadora do Sistema Pe-
nitenciário, Roberiana Bezerra; 
a assessoria jurídica, Andrea 
Nogueira; além de membros 
do Gabinete de Segurança Ins-
titucional e Departamento de 
Promoção à Cidadania.  

Para o secretário do Rio 
Grande do Norte, Pedro 
Florêncio, esse intercâmbio en-
tre estados vizinhos é impor-
tante para o fortalecimento da 
Polícia Penal. “Compartilha-
mos as boas práticas princi-
palmente na reintegração so-
cial”, disse.

Comitiva conhece projetos de ressocialização
SiStema penitenciário

Equipe do Rio Grande do Norte visitou o secretário João Alves

Foto: Divulgação

“Eu sei que 
a vacinação 
salva vidas 
e as pessoas 
deveriam 
compreender 
isso também

Adjam Albuquerque

ses da vacina injetável – VIP 
(aos dois, quatro e seis meses) 
e mais duas doses de reforço 
com a vacina oral bivalente – 
VOP (gotinha).

 Na Rede Municipal de 
Saúde, de segunda a sexta-fei-
ra, todas as vacinas do calen-
dário de rotina estão disponí-
veis 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 Imu-
nização, localizado na Torre 
(de 8h às 16h), ao todo, o Sis-
tema Único de Saúde oferece 
18 tipos de imunizantes pre-
vistos no Cartão Nacional de 
Vacinação. 

 Para atualização da cader-
neta de vacinação de crianças 
e adolescentes o município se-
gue ofertando outras vacinas 

do calendário de vacinação. 
Para crianças estarão dispo-
níveis os seguintes imuni-
zantes: hepatite A e B; penta 
(DTP/Hib/Hep B), pneumo-
cócica 10 valente; VIP (Vacina 
Inativada Poliomielite); VRH 
(Vacina Rotavírus Humano); 
meningocócica C (conjuga-
da); VOP (Vacina oral polio-
mielite); febre amarela; trí-
plice viral (sarampo, rubéola, 
caxumba); tetraviral (saram-
po, rubéola, caxumba, varice-
la); DTP (tríplice bacteriana); 
varicela e HPV quadrivalen-
te (Papilomavírus humano).

 Já para adolescentes são 
ofertadas também os imuni-
zantes HPV; dT (dupla adulto); 
febre amarela; tríplice viral; 
hepatite B, dTpa e meningocó-
cica ACWY (conjugada).

 “Ainda quando criança, 
tive contato com outras doen-
ças como sarampo e convivi 
também com outras crianças 
e adolescentes que tiveram pa-
ralisia infantil assim como eu 
e, que infelizmente, tiveram 
sequelas mais severas. Eu sei 
que a vacinação salva vidas e 
as pessoas deveriam compre-
ender isso também”, frisou o 
auditor fiscal. Ele acrescentou: 
“Eu faço esse alerta até nas ro-
das de conversas porque é ina-
ceitável ver as pessoas questio-
nar a eficiência das vacinas, 
sabendo que muitas doenças 
foram erradicadas com a aju-
da das vacinas e das eficien-
tes campanhas que foram pro-
movidas”. 

Foto: Freepik

A dermatite atópica é outra 
patologia bastante comum nes-
se período de ressecamento, ca-
racterístico do período prima-
veril. A dermatite diz respeito 
a irritações da pele que causam 
bastante coceira e, às vezes, até 
lesão no paciente. O alergista 
aconselhou que as pessoas que 
têm a doença devem hidratar 
bastante a pele e utilizar medi-
camentos apropriados prescri-
tos por um médico. 

Ele acrescentou que no caso 
da dermatite atópica o hidra-
tante indicado é aquele que não 
possui fragrância (sem cheiro) e 
neutro, isto é, que não possuem 
substâncias que irritam a pele 
ou que favorecem o desenvolvi-
mento de um quadro alérgico. 
“O hidratante deve ter um pH 
mais próximo da pele. Existem 
os mais específicos que promo-
vem uma restauração, porém o 
mais importante é a hidratação 
contínua e intensiva com o hi-
dratante que o paciente melhor 
se adapte a ele”, enfatizou.

Além da hidratação, para 
prevenir a dermatite atópica, 
o especialista afirmou que é 
aconselhável evitar ambientes 
que com aglomeração, porque 
a chance de contaminação e a 
presença de uma infecção como 
a conjuntivite aumentam bas-
tante. “O uso de sprays nasais 
para hidratação das vias respi-
ratórias, uso de hidratantes, de 
protetor solar, em alguns casos, 
uso de repelentes para insetos 
também podem ser muito útil”, 
recomendou. 

Com exceção da conjunti-
vite que é infecciosa viral, as 
outras patologias são de or-
dem pessoal e têm muita re-
lação com o processo alérgico 
e a sensibilidade do pacien-
te, então, as rinites, dermati-
tes, e alergias em geral não 
são transmissíveis. Assim, dá 
para aproveitar a primave-
ra de forma segura, tranqui-
la, seguindo pequenas instru-
ções e evitando desconfortos 
no dia a dia. 

Dermatite atópica é outra 
doença bastante comum 
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Curtas
Mulher tenta assassinar 
companheira do ex-marido

Assaltante age sete vezes 
contra farmácia em CG

Uma mulher, que não teve o nome revelado, 
foi transferida na manhã de ontem para o 
presídio feminino de Campina Grande, após 
audiência de custódia. Ela é suspeita de tentar 
matar a atual companheira do seu ex-marido, 
a facadas. Ela havia sido presa na tarde de 
quarta-feira (28) e vai responder por lesão 
corporal grave. 

Segundo informações da polícia, a mulher 
e a atual companheira de seu ex-marido 
começaram a discutir através de aplicativo de 
mensagens. Diante disso, ela foi até a casa 
da mulher, arrombou a porta e a esfaqueou. O 
caso aconteceu no bairro do Catolé. A vítima, 
identificada por Maria José Macedo, está no 
Hospital de Trauma, onde passou por cirurgia. 
A suspeita, ao ser ouvida na Delegacia de 
Homicídios, alegou legítima defesa.

Um homem, de identidade desconhecida, está 
internado no Hospital de Emergência e Trauma, 
de Campina Grande. Ele foi baleado após tentar 
assaltar em um supermercado, no centro da 
cidade, pelo segurança do estabelecimento

Segundo a polícia, o homem é apontado 
como autor de sete assaltos contra uma 
farmácia, sendo três no mesmo dia. De 
acordo com o gerente, ele chega no local, 
ameaça os funcionários com uma faca e leva 
objetos, principalmente perfumes e alguns 
medicamentos. O gerente disse que ele não 
tem dia, nem hora para agir “é violento e 
o pessoal tem medo porque não sabe que 
horas ele chega”,  completou. Na noite de 
quarta-feira (28), o homem tentou contra o 
supermercado, ameaçou o vigilante com a faca, 
que reagiu efetuando um disparo que atingiu o 
desconhecido. O delegado Demétrius Simplício, 
de Crimes contra o Patrimônio, de Campina 
Grande, está aguardando a recuperação do 
suspeito para lavrar o flagrante.

Acusado teria praticado atos libidinosos com uma menina de 11 anos no primeiro semestre deste ano

Professor é condenado por estupro
12 anos de prisão

Catador de reciclagem 
morre atropelado na BR-230

Um homem identificado por Severino Ramos 
da Silva, de 57 anos, que era catador de 
reciclagem, morreu vítima de atropelamento na 
tarde de quarta-feira (28), no km 14, da BR-230, 
em Cabedelo, próximo ao acesso para a Avenida 
Tancredo Neves. A Polícia Rodoviária Federal, 
informou que Severino tentou atravessar a 
rodovia quando foi atropelado por um caminhão. 
O motorista ainda parou por alguns minutos, 
mas resolveu fugir do local. O trânsito no local 
ficou congestinado, sendo necessário a PRF 
controlar o tráfego no local. O corpo de Severino 
Ramos foi removido para o Núcleo de Medicina e 
Odontologia Legal.

O juiz José Jackson Guima-
rães, da Vara Única da Comar-
ca de Alagoinha, condenou, 
por estupro de vulnerável, M. 
G. S. O., professor de Educa-
ção Física, que cumprirá pena 
de 12 anos e nove meses de re-
clusão a ser cumprida em re-
gime fechado. De acordo com 
os autos, o acusado teria pra-
ticado ato libidinoso diverso 
da conjunção carnal com uma 
menor de 11 anos.

Nas razões finais, o Mi-
nistério Público deferiu pela 

condenação do acusado. A 
defesa alegou a negativa de 
autoria do delito, suscitando 
o princípio do in dubio pro 
réu, requerendo a absolvição 
do acusado. No entanto, con-
cluiu que sobrevinda a con-
denação, sendo a pena aplica-
da no mínimo legal, que fosse 
concedido o regime de cum-
primento de pena na moda-
lidade semiaberto.

Na sentença, o juiz Jack-
son Guimarães afirmou que 
os fatos cometidos pelo acu-

sado contra a menor ocor-
reram no primeiro semes-
tre deste ano. Ele destacou 
que o estupro se deu atra-
vés da prática de atos libidi-
nosos e a ação foi praticada 
por diversas vezes no inte-
rior da residência do acusado, 
que fica próximo à residên-
cia da avó materna da vítima, 
bem como em uma outra oca-
sião na cidade de Guarabira, 
quando o réu levou a menor 
e o seu irmão, além de outras 
crianças, para um passeio.

Usuário de droga é morto 
a tiros em Mangabeira

Envolvimento com o tráfico de droga é a 
principal linha de investigação da polícia para 
tentar desvendar o assassinato de um jovem, 
identificado por “Cacique” ocorrido na noite de 
quarta-feira (28), no bairro de Mangabeira, em 
João Pessoa. O crime aconteceu na Rua Maria 
da Glória de Oliveira Rodrigues, por trás da 
agência do Banco do Brasil.

Guarnições da Polícia Militar estiveram no 
local e ainda realizaram rondas, no entanto, não 
conseguiram localizar os criminosos. A mãe da 
vítima esteve no local e disse que deu conselhos 
ao filho para sair “dessa vida”, mas ele não 
obedeceu. 

O corpo do jovem foi levado para o Numol. A 
polícia também está à procura de câmeras de 
segurança da área para analisar na tentativa de 
identificar os autores do assassinato.
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O professor 
chegou a 
levar a vítima 
e outras 
crianças, 
inclusive um 
irmão da 
menina, para 
um passeio 
em Guarabira

A Justiça decretou, na ma-
nhã de ontem, a prisão pre-
ventiva de Wesley Lohan 
Quirino do Nascimento, de 
25 anos, apontado pela polí-
cia como autor dos disparos 
que provocaram a morte de 
Ramon Vagner da Silva Nas-
cimento, 19 anos, e ferimentos 
na filha dele, uma menina de 
um ano e três meses, que con-
tinua internada no Hospital 
de Emergência e Trauma de 
Campina Grande. Wesley foi 
encaminhado para a Peniten-
ciária de Segurança Máxima 
Criminalista Geraldo Beltrão, 
em Mangabeira, na capital.

Wesley foi preso menos de 
24 horas, por uma equipe co-
mandada pela delegada Jo-
senise Andrade, após o as-
sassinato de Ramon Vagner, 
ocorrido no início da noite 
de terça-feira (27), no bairro 
Alto do Mateus, em João Pes-
soa. No momento da prisão, o 
suspeito usava uma tornoze-
leira eletrônica, pois cumpre 
medida cautelar imposta pela 
Justiça. A delegada informou 
que o suspeito se negou a fa-
lar, afirmando que somente 

Suspeito de matar jovem e ferir criança 
de um ano e três meses já está na Máxima

tempo hábil

O delegado Felipe Caste-
lar, de Caldas Brandão, pre-
tende ouvir hoje a amiga da 
mulher trans, identificada por 
Rauany, assassinada na noite 
de quarta-feira (28), às mar-
gens da BR-230, município 
de Sobrado. Dois homens são 
apontados como suspeitos 
pelo crime, no entanto, não 
foram identificados.

Segundo apurou o dele-
gado, a vítima e a amiga es-
tavam caminhando na mar-
gem da rodovia quando 
estranhos passaram em um 
carro de passeio e um de-
les efetuou os disparos que 
atingiram Rauany, que mor-
reu no local. A amiga ainda 
tentou reanimá-la, mas não 
conseguiu.

Ainda no local do crime, a 
amiga, que não teve o nome 
revelado, disse que as duas 
passaram a semana no dis-
trito de Cajá, que pertence ao 
município de Caldas Bran-
dão e nesse tempo chegaram 
a discutir com um grupo de 
rapazes. Anteontem, estavam 
na rodovia aguardando um 
transporte para retornar para 

João Pessoa quando aparece-
ram os estranhos.

Felipe Castelar não des-
carta a hipótese que o caso te-
nha relação com uso de dro-
ga. O delegado espera que ela 
revele detalhes sobre a per-
manência delas naquela lo-
calidade, como também o re-
lacionamento com os rapazes 
que elas discutiram.

Polícia tenta identificar envolvidos na morte 
de mulher trans ocorrida na quarta-feira

na br-230

Um homem apontado 
como líder de uma quadri-
lha especializada em assal-
tos a bancos, condenado a 92 
anos de prisão, foi preso na ci-
dade de Arara. Uma das ins-
tituições que foi vítima do 
grupo comandado por “João-

zinho de Arara” foi à agência 
do Banco do Brasil daquela ci-
dade do Agreste paraibano.

Consta na ficha do preso 
que ele além de participar do 
assalto, aterrorizou a cidade e 
ainda executou o policial mi-
litar, cabo Vasconcelos, com 

um tiro de espingarda cali-
bre 12 na cabeça.

Segundo a polícia, “João-
zinho de Arara” possui uma 
ficha criminal bastante ex-
tensa, dentre os crimes es-
tão: assaltos a bancos, tráfico 
de drogas, homicídios, cárce-

re privado, sequestro, latro-
cínio, roubos, associação cri-
minosa, dano ao patrimônio, 
coação no curso do processo, 
entre outros.

A prisão “Joãozinho de 
Arara” foi realizada pela For-
ça Tática da Polícia Militar.

Líder de quadrilha responsável por assaltos 
a bancos e assassinatos é preso em Arara

ficha extensa

na presença de um juiz.
Segundo consta das inves-

tigações, Ramon Vagner se en-
contrava em sua residência, 
se preparando para ir a uma 
igreja evangélica do bairro, 
junto com a esposa e filhos, 
quando teve a casa invadida 
por um homem que efetuou 
disparos. Um dos tiros atin-
giu a filha dele, na cabeça. Pai 

e filha foram levados para o 
Trauma, onde o jovem de 19 
anos não resistiu.

A delegada tomou co-
nhecimento que Ramon foi 
apreendido quando menor de 
idade por tentativa de homicí-
dio contra um presidiário de 
uma facção rival. Depois re-
solveu se integrar a outra fac-
ção, sendo contestado até che-

gar o dia da invasão de sua 
residência. Ele deixa cinco fi-
lhos, sendo três biológicos.

Ontem, o diretor do Hos-
pital de Emergência e Trau-
ma, Laécio Bragante, infor-
mou que a criança está bem, 
já senta na cama, aceita a die-
ta oral e interage de forma po-
sitiva. “Ela não apresenta sinal 
de sequela”, disse o médico.

Wesley Lohan já cumpria medida cautelar imposta pela Justiça

Rapidez
Suspeito foi preso na 

noite de quarta-feira no 
bairro onde aconteceu 

o crime,  usando 
tornozeleira eletrônica. 

Na audiência de 
custódia, foi decretada a 
preventiva, sendo levado 

para a Máxima
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Paraíba: 
  Todos os cantos

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

João Pessoa II

João Pessoa
O Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto vai receber, entre 

dezembro deste ano e fevereiro de 2023, durante a alta estação turís-
tica paraibana, voos semanais dedicados da companhia Azul Linhas 
Aérea. Os passageiros serão turistas das cidades de Campinas, São 
José do Rio Preto e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo; de Belo Ho-
rizonte e Uberlândia, em Minas Gerais; e de Goiânia, capital do esta-
do de Goiás. A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Secretaria de 
Turismo de João Pessoa (Setur-JP) e a ABIH-PB (Associação dos Hotéis, 
secção Paraíba) realizam até hoje (30) várias visitas nas agências de 
viagens franqueadas e lojas da operadora de turismo Azul Viagens 
no interior de São Paulo e Minas Gerais. 

Um grande peixe feito de areia 
e terra. Um tanque de metal com 
desenhos da vida marinha com di-
versos elementos metafóricos. Essas 
são duas das diversas referências 
da cultura brasileira que o hóspede 
e o pessoense poderá conferir no 
BA’RA Hotel, ele abre suas portas 
no próximo dia 6, na orla de João 
Pessoa. Repleto de argumentos que 
representam a cultura brasileira, as 
obras de arte citadas são exclusivas e 
assinadas por artistas de movimentos 
e técnicas distintos, mas que repre-

sentam o arrojo, a inovação e o bom 
gosto que o hotel imprime em todos 
os detalhes da sua apresentação. 
Para a entrada do hotel, ao alto, em 
cima do elevador de entrada, o artista 
plástico pernambucano Lucena Neto, 
elaborou a ‘Criatura das águas’, es-
cultura de técnica inovadora, sem 
usar tinta – apenas areia e terra para 
sua composição, cor e movimento. 
Com aproximadamente três metros 
de comprimento, considerando a 
cauda, a peça tem uma tecnologia e 
material próprio.

Areia 
A Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia-PB, Atura, realizadora 

do Festival das Flores, divulgou as datas do evento deste ano. Será nos dias 
4,5 e 6 de novembro próximo, no antigo Colégio Santa Rita. Este ano, o Festival 
conta com grandes parcerias, a ATURR, (Associação de Turismo Rural e Cultural 
de Remígio), Fórum de Turismo do Brejo, Sebrae, Senar, Fercomércio, UFPB, 
IFPB, APCA (Associação de Produtores de Cachaça de Areia), Fundação 
Colégio Santa Rita. O evento traz uma vasta programação, com oficinas 
de conteúdo relacionado ao manuseio, cultivo e beneficiamento de flores e 
plantas. Algumas dessas oficinas são: cultivo e comércio de plantas, cultivo 
de flores de corte, arranjos florais, produção de arranjos ikebanas, produção 
de bonsai, pancs e o uso de planstas comestíveis na gastronomia, decoração 
de pratos com flores, terrários e minijardins, precificação para floriculturas, 
além de palestras de empreendedorismo.

Cuité
Os turistas que se dirigirem ao município de Cuité têm várias opções 

de roteiros históricos e únicos pela cidade, e um dos locais indicados é o 
Museu do Homem do Curimataú. O museu funciona no antigo prédio do 
Clube Social que é administrado pela Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG).  São vários artigos representativos e emblemáticos, a 
exemplo de equipamentos agrícolas do começo do século 20 como arados, 
selas de cavalos e arreios, armamentos utilizados nas décadas de 30, 
40 e 50 ou até ícones da indústria cultural dos anos 60 e 70: são garrafas 
de refrigerantes da Coca-Cola, Pepsi, Crush e do guaraná Brahma entre 
outros; máquinas de datilografia de marcas americanas e europeias, 
equipamentos fotográficos e imagens em preto & branco; rádios de válvu-
las entre outros artefatos antigos. Há ainda um quarto com mobiliário de 
propriedade de um dos prefeitos da cidade que tem mais de 250 anos de 
fundação. Vale a pena visitar.

Perucas são confeccionadas e entregues a pacientes com câncer

Mulheres se despem da 
vaidade e doam cabelos

OUTUBRO ROSA

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Ao longo do ano, em 
especial no Outubro Rosa, 
alguns estúdios de beleza 
realizam cortes gratuitos de 
cabelo para estimular a doa-
ção dos fios para confecção 
de perucas. As madeixas, 
que devem medir em tor-
no de 30 centímetros, são 
coletadas pela Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer 
e destinadas às pacientes 
do Hospital Napoleão Lau-
reano, de João Pessoa. A 
campanha corte solidário, 
com a distribuição de pe-
rucas, acontece há mais de 
16 anos. A abertura será no 
dia 3 de outubro, às 8h, no 
estacionamento do hospital, 
com um café da manhã e a 
entrega de laços. Já o corte 
solidário para arrecadação 
de cabelos será dia 4 de ou-
tubro, das 9h às 16h. 

A gerente da Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer, 
Karla Bezerra, explicou que 
a abertura será uma manhã 
de animação para as pacien-
tes que estiverem em aten-
dimento. Na terça, além do 
corte solidário, haverá um 
trabalho de conscientiza-
ção com profissionais dos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras) e 
Centros de Referência Es-
pecializados em Assistência 
Social (Creas). 

Conforme a gerente, a 
intenção é atender cerca de 
400 pessoas na terça-feira, 
realizando o corte solidário. 
Uma equipe de cinco cabe-
leireiros vai fazer o atendi-
mento. O corte é simples e 
não tem escova. De acordo 
com ela, o tamanho do ca-
belo deve ser a partir de 30 
centímetros e pode ser com 
coloração, descolorido, com 
ou sem química, cacheado, 
liso. “Todos os tipos são re-
cebidos”, disse.

Já em relação à doação 
de perucas, a expectativa é 
de, em média, duas por dia. 
São 12 por mês e, no ano, 
em torno de 130, o que só 
será possível se tiver ma-
terial suficiente. Por isso, 
ela ressalta que é muito im-
portante a participação das 
pessoas na campanha. O 
responsável pela confecção 
das perucas é o voluntário 
Paulo Sérgio, cabeleireiro 
da Focus Hair.

Karla Bezerra ressaltou 
que o resgate da autoestima 
é fundamental num mo-
mento em que a paciente 
perde os cabelos por conta 
do tratamento. “A cabeça 
estando boa, tudo flui me-
lhor. Quando colocamos a 
peruca na paciente e ela sai 
daqui com um olhar ilumi-
nado e com um sorriso no 
rosto, é o melhor. A sensa-
ção de missão cumprida é 
essa, a realização da pacien-
te”, destacou.

No dia 26 de outubro, 
haverá ainda o lançamento 
de um projeto de autoesti-
ma para pacientes em qui-
mioterapia que é realizado 
anualmente. É um momen-
to em que elas vão para um 
estúdio, são produzidas e 
fazem uma série de fotos 
que ressaltam a beleza de 
cada uma. 

Emanuel Pontes Alves com uma doadora: “Quero alcançar todo o estado”

A campanha corte 
solidário é uma idea-
lização do cabeleireiro 
Emanuel Pontes Alves. 
Além de cortar os cabe-
los, convida os salões de 
beleza a participar. Todo 
ano, ele também acio-
na a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer, mas 
como foi chamado para 
atuar em outras cidades 
no mês de outubro, ain-
da não sabe se estará pre-
sente na ação do dia 4. 
Sua meta é, a cada ano, 
alcançar o maior núme-
ro de cidades e doado-
res, contando também 
com os canais de comu-
nicação para dar segui-
mento à ação.

“Uma vez que o Pro-
jeto Corte Solidário é um 
ato de doar os cabelos, e a 
ação do corte solidário é 
uma idealização minha, 
independentemente do 
salão onde estarei atuan-

do profissionalmente, as 
pessoas doam acima de 
23 centímetros de cabe-
los e, em troca, faço a 
doação do corte gratuito 
e a finalização com la-
vagem e escova. É um 
corte escolhido por mim, 
profissional visagista, e 
pela pessoa doadora”, 
explicou.

Todo cabelo colhido 
é higienizado e levado 
por ele para a Rede Fe-

minina de Combate ao 
Câncer que, por sua vez, 
envia os cabelos para o 
profissional que confec-
ciona as perucas e faz a 
entrega às pacientes. As 
pessoas interessadas em 
cortar os cabelos com 
Emanuel Pontes devem 
entrar em contato pelo 
Whatsapp (83) 98710-
3340 para agendar. “Esta 
é uma ação de extrema 
responsabilidade porque 
esses cabelos precisam 
ser monitorados desde a 
escolha do corte à cons-
cientização e à confecção 
de perucas. Além disso, 
os salões que se tornam 
parceiros têm que en-
tender que o doador vai 
ganhar o corte e a fina-
lização, que entra nos 
critérios de um atendi-
mento ao cliente normal. 
Para Emanuel, o doador 
precisa sair do salão sa-
tisfeito com o todo”, diz.

Salões podem ser parceiros

O cabeleireiro Ema-
nuel Pontes relatou que 
tudo teve início dentro 
de casa, quando seu pai 
teve câncer e os recursos 
da família eram míni-
mos para o tratamento. 
A partir de então, foi tes-
temunhando as clientes 
passando pela mesma 
situação. “Passei a usar 
a máquina que antes 
servia para os cortes 
masculinos para raspar 
as cabeças das minhas 
clientes. Comecei a per-
ceber que os índices de 
medo, temor e dor eram 
grandes, e que muitas 
delas perdiam as espe-
ranças durante o tra-
tamento. Outras não 
tinham apoio e muitas 
delas foram largadas pe-
los companheiros e fami-
liares”, relembrou. 

Foi aí que Emanuel 

sentiu que precisava 
fazer algo para ajudar 
a resgatar a autoestima 
dessas pessoas através 
de perucas, lenços, ma-
quiagem e conscientiza-
ção. Um dia, atendendo a 
jornalista Dina Melo, ele 
falou sobre esse desejo 
e explicou que muitos 
salões já recebiam cabe-
los e cobravam por esses 
serviços. “Ou as pessoas 
levavam os cabelos para 
casa e faziam a doação 
ou não tínhamos certe-
za se os salões doavam 
porque a cada ano só di-
minuía a confecção de 
perucas”, observou.

Ele fazia o trabalho 
há alguns anos, mas 
com poucos recursos 
para atingir um número 
maior de pessoas, até que 
a jornalista fez uma ma-
téria que foi publicada. A 

partir de então, concedeu 
inúmeras entrevistas e 
o projeto se tornou co-
nhecido. O cabeleireiro 
diz que o desejo de po-
der ajudar continua e os 
planos são de alcançar 
toda a Paraíba e estados 
vizinhos.

“Costumo falar que 
somos um ecossistema 
do bem. Quando faço o 
bem a uma pessoa, au-
tomaticamente consigo 
ficar em paz e consigo 
chamar sua atenção 
para fazer o mesmo. 
Poder ajudar o próximo 
de alguma maneira é 
uma missão. Podemos 
cumprir nosso papel no 
ecossistema doando mi-
nutos de afeto, respeito, 
solidariedade. Já raspei 
minha própria cabeça 
para incentivar”, relatou 
o cabeleireiro.

Uma história de solidariedade

Corte Solidário: boa ação

Fotos: Arquivo pessoal

Fotos: Teresa Duarte
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A conquista, em curto es-
paço de tempo, de duas 
premiações na catego-
ria de Melhor Atriz em 

festivais pelo Brasil. Um feito obti-
do pela paraibana que já está acos-
tumada com isso: Marcélia Carta-
xo, que, por sua atuação no inédito 
A Mãe, longa-metragem dirigido 
pelo gaúcho Cristiano Burlan, foi 
agraciada, neste mês, na 29ª edi-
ção do Festival de Cinema de Vitó-
ria (ES), e, em agosto, com o troféu 
Kikito na 50ª edição do Festival de 
Cinema de Gramado (RS). A caja-
zeirense vive, aos 45 anos de car-
reira, um momento de atividade 
efervescente, com a consolidação 
de um talento que, no entanto, foi 
reconhecido já em sua estreia na 
Sétima Arte, ao receber o Urso de 
Prata, em 1986, no Festival de Ci-
nema de Berlim, na Alemanha, 
pela interpretação da persona-
gem Macabéa no longa A Hora da 
Estrela (1985), dirigido por Suza-
na Amaral (1932-2020) e adaptado 
do romance homônimo de Clari-
ce Lispector (1920-1977). Ao longo 
dessa trajetória, ela também amea-
lhou dois prêmios Grande Otelo, 
três Guarani e, no Festival de Bra-
sília, quatro Candango. 

Marcélia Cartaxo não pode 
comparecer ao Festival de Grama-
do, onde, a propósito, já havia ga-
nhado, em 2019, o mesmo prêmio 
pela sua atuação em Pacarrete, do 
diretor cearense Alan Deberton. A 
artista compareceu ao Festival de 
Cinema de Vitória e confessou ter 
sido “uma surpresa muito grande” 
ter conquistado a categoria no Es-
pírito Santo. “Não esperava e nem 
imaginava, pois já tinha recebido 
outro prêmio recentemente. Mas 

que incrível. E isso é bom, porque 
nossa filmografia está sendo vista 
pelo Brasil. Foi maravilhoso”, dis-
se ela, que, na ocasião da abertura 
do evento, no último dia 19, ao su-
bir com o diretor Cristiano Burlan 
ao palco do Centro Cultural Sesc 
Glória para apresentar A Mãe, fez a 
seguinte declaração: “Estou muito 
feliz, pois estou trabalhando, estou 
fazendo arte, exercendo meu ofício, 
que é o que mais gosto, o que me dá 
mais prazer”.

No filme A Mãe, cujo roteiro 
também é escrito pelo Cristiano 
Burlan e pela atriz Ana Carolina 
Marinho, com assessoria de Jean-
Claude Bernardet, a paraibana in-
terpreta a personagem Maria, uma 
mãe, migrante nordestina e vende-
dora ambulante, que mora na peri-
feria de São Paulo com o único fi-
lho, Valdo. Mas, certo dia, o jovem 
desaparece e ela começa uma bus-
ca para encontrá-lo, seja vivo, ou 
morto, pois teme ter sido assassi-
nado por policiais durante ação na 
vila onde moram. Para isso, ela pre-
cisa enfrentar obstáculos, a exem-
plo da burocracia. O longa foi roda-
do em São Paulo no início de 2020, 
com locações no centro da cidade 
e no Jardim Romano. A produção 
denuncia casos de abuso de poder 
por parte de policiais para com jo-
vens pobres e periféricos, como 
também a atuação do grupo bra-
sileiro Mães de Maio, formado por 
mulheres que perderam seus filhos 
em chacinas, ou que simplesmente 
desapareceram.

Marcélia informou que o lon-
ga-metragem deverá estrear no 
circuito nacional em 10 de novem-
bro, mas que também vai continuar 
circulando por mostras e festivais. 

A Mãe foi um dos pré-candidatos 
para ser o representante do Brasil 
na disputa de uma vaga na cate-
goria Melhor Filme Internacional 
para o Oscar 2023, mas não foi se-
lecionado. O escolhido foi o longa 
do diretor mineiro Gabriel Mar-
tins, Marte Um, que está em cartaz 
no Cine Bangüê do Espaço Cultu-
ral, em João Pessoa.

“Eu gostaria, é claro, que o fil-
me tivesse sido indicado para re-
presentar o Brasil no Oscar 2023, 
mas a Academia Brasileira de Ci-
nema escolheu outro e isso não se 
discute. Se outro filme foi escolhi-
do é porque também terá condi-
ções de representar o país. Ago-
ra, é torcer pelo cinema nacional, 
para que fure essa bolha de que 
o cinema brasileiro não consegue 
vencer um Oscar e também consi-
ga mais espaço internacional. Em 
2021, Pacarrete estava à altura de 
concorrer ao Oscar, mas foi esco-
lhido o documentário sobre o ci-
neasta Hector Babenco”, comen-
tou Marcélia Cartaxo.

A atriz quis destacar os três fil-
mes mais recentes que protagoni-
zou. Um é o próprio Pacarrete, no 
qual interpreta uma veterana bai-
larina cearense de temperamen-
to obstinado, por estar disposta a 
tudo para apresentar o espetáculo 
O Lago do Cisne no aniversário de 
sua pequena cidade, só que a pre-
feitura e os habitantes estavam in-
teressados no forró de plástico.

O outro é A Mãe, que também 
segue o caminho bem-sucedido do 
premiado Pacarrete. Na avaliação de 
Marcélia, “Pacarrete é um filme ale-
gre e trágico, mas não deixa de fa-
lar da nossa vida, na busca dos nos-
sos espaços e continuar na batalha 

por esses objetivos. Já A Mãe é um 
filme de denúncia, de drama e é ou-
tra pegada, pois fala da periferia e 
de uma mãe desassistida, que per-
de seu filho para a violência, assim 
como acontece com outras mães, 
mas continua na busca para tentar 
achá-lo”, comparou ela. 

O terceiro longa mencionado 
por Marcélia Cartaxo é A Praia do 
Fim do Mundo, do cearense Petrus 
Cariry. “O filme ganhou 10 dos 13 
prêmios da mostra regional Sob o 
Céu Nordestino na 16ª edição do 
Fest Aruanda, em 2021”, disse ela, 
que, na ocasião, recebeu o prêmio 
de Melhor Atriz por sua atuação. 
Nessa produção, a artista interpre-
ta Helena, mãe da jovem Alice, que 
vivem na praia de Ciarema, numa 
casa defronte à beira-mar. A re-
sidência sofre com o avanço das 
águas, que destroem a propriedade 
e já motivaram a partida de outras 
famílias. A filha, uma ambienta-
lista, pretende se mudar para ou-
tro lugar, mas a mãe quer perma-
necer na cidade.

Marcélia Cartaxo procura ado-
tar um procedimento que, pro-
vavelmente, venha contribuindo 
para poder estar num momento 
efervescente da carreira e prota-
gonizando produções bem-suce-
didas. “É muito trabalho e muita 
dedicação. Um filme vai puxando 
o outro e fico muito feliz. Adoro 
fazer cinema e me resguardo um 
pouco, para ver o que é melhor. 
É amor pela arte e cuidado com 
a carreira, para não cair em cer-
tas malhas e, por isso, tenho mui-
to cuidado. Gosto muito de traba-
lhar com diretores iniciantes, pois 
possibilitam espaço para a minha 
criação, numa abertura para que 

aproveitem o meu trabalho, a mi-
nha sensibilidade, pois me dedi-
co muito ao trabalho de concen-
tração e memória corpórea e eles 
entram com novas experiências”, 
explicou ela.

‘Lispectorando’
Marcélia Cartaxo também está 

em outros projetos. Um exemplo é 
o novo longa-metragem que está 
com dois títulos provisórios: Vago 
ou Lispectorando, dirigido pelos 
pernambucanos Sérgio Oliveira 
e Renata Pinheiro, fazendo refe-
rência à casa – um sobrado ago-
ra em ruínas, já sem teto – onde 
a escritora Clarice Lispector resi-
diu na cidade de Recife, antes de ir 
para o Rio de Janeiro. “Já concluí-
mos as filmagens em Recife, há 
duas semanas, está sendo monta-
do para ser definido o título. De-
verá ser lançado e chegar aos fes-
tivais no ano que vem. Não posso 
dizer muita coisa, mas o filme tem 
alguma inspiração em frases, pen-
samentos de Lispector e fala de 
uma artista plástica à procura de 
si mesma”, informou ela.

A atriz paraibana ainda integra 
a série musical brasileira da Netflix, 
Só Se For Por Amor, protagonizada 
pela também paraibana Lucy Al-
ves, lançada na semana passada. 
“Fiz uma personagem sem nome, 
numa participação rápida de dois 
dias. Estou esperando o lançamen-
to da série Cangaço Novo, da Ama-
zon, que deverá ocorrer em abril 
do próximo ano, com filmagens 
em Campina Grande e Cabaceiras, 
onde fiz a líder ruralista chamada 
Zeza, que defende os sem terra, os 
sem teto e os menos assistidos”, co-
mentou Marcélia Cartaxo. 

Na efervescência do 
protagonismo Com 45 anos de carreira, 

a atriz Marcélia Cartaxo 
fala sobre seus novos 

projetos no audiovisual 
e as premiações que vem 

colecionando em festivais 
de cinema pelo país

Cinema

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Com estreia marcada para 
novembro, longa ‘A Mãe’ 

rendeu a Marcélia Cartaxo 
prêmios de atuação em 

prestigiados festivais como 
Gramado (RS) e Vitória (ES)
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Funes Cultural
Fundação Ernani Satyro

O patrono do aeroporto de Patos

Um forte movimento ligado à área 
da aviação foi iniciado em Patos no 
início da década de 1940, quando uma 
turma de apaixonados pelas “alturas” 
resolveu criar o seu aeroclube. Dian-
te desta perspectiva, começaram a 
implantar, na parte leste da cidade, o 
campo de aviação com pista, hangar 
e tudo mais necessário que ficou logo 
sendo denominado de Aeroporto San-
ta Teresa, em virtude do local onde o 
equipamento fora construído ser co-
nhecido por este nome.

A escola de pilotagem do aeroclu-
be foi inaugurada no dia 24 de maio de 
1942 e, no final do mês de dezembro, o 
campo de aviação tinha sua estrutura 
física concluída. Sua inauguração foi 
realizada pelo patoense Firmino Ayres 
de Araújo, na época 1º tenente da Aero-
náutica, que realizou o primeiro pouso 
no recém-instalado aeroporto.

Após o falecimento de José Pere-
grino de Araújo Filho, popularmente 
conhecido por Dr. Pedro, que gover-
nou o município de Patos por 15 anos, 
as autoridades locais resolveram ho-
menageá-lo usando o seu nome para 
intitular o Aeroporto das Espinharas. 
Entretanto, por uma decisão unânime 
dos seus descendentes, tendo em vis-
ta que Dr. Pedro já tinha seu nome na 
Maternidade Peregrino Filho, resol-
veram que o aeroporto local passaria 
a se chamar de Brigadeiro Firmino 
Ayres, desejo que foi oficializado atra-
vés da Lei Municipal nº 1.443, datada 
de 1983, propositura do vereador Pe-
trônio Lucena Barbosa subscrita pelo 
colega Apolônio Gonçalves de Lima, 
aprovada pela Casa Juvenal Lúcio de 
Sousa e sancionada pelo prefeito Ri-
valdo Nóbrega Medeiros.

Firmino Ayres de Araújo nasceu 
na cidade de Patos, no estado da Pa-
raíba, em 4 de novembro de 1914, ten-
do como genitor José Peregrino de 
Araújo Filho, que foi o primeiro mé-
dico a instalar um consultório em Pa-
tos, governou o município de 1913 a 
1929, teve como genitora Maria Fir-
mino Ayres de Araújo – Dona Ma-
rica na intimidade. Era neto do Co-

ronel da Guarda Nacional Firmino 
Ayres Albano da Costa, de quem her-
dou o nome. Tinha como irmãos Se-
verino Ayres de Araujo (médico), Os-
man Ayres de Araújo (médico), Hiran 
Ayres de Araújo (médico), Odmar 
Ayres de Araújo (funcionário da CEF) 
e Walter Ayres de Araújo (dentista). 
Teve também uma irmã que faleceu 
nos primeiros anos de vida.

Quando atingiu a maioridade, Fir-
mino Ayres ingressou na Escola Mi-
litar do Realengo, no Rio de Janeiro. 
De lá foi transferido, sucessivamente, 
para Recife (PE), Campo Grande (MS), 
Salvador (BA) e Natal (RN). Casou-se 
pela primeira vez com Lúcia Vascon-
celos de Araújo, filha do Almirante 
Fábio Vasconcelos; deste enlace ma-
trimonial, nasceram os filhos Carlos 
Alberto, Regina e Ana Maria. Lúcia 
faleceu em desastre aéreo ocorrido 
em Salvador (BA). Tornando-se viúvo, 
Firmino Ayres casou-se com Deolin-
da Pergentino de Araújo (Deola), filha 
de Francisco Pergentino de Araújo e 
Antônia Araújo, com quem teve três 
filhos: Ana Lucia, Maria Silvia e José 
Peregrino de Araújo Neto.

Em Salvador, Firmino Ayres foi 
instrutor de voo na Escola da Aero-

náutica dos Afonsos, 
no ano de 1943, quando 
era detentor da patente 
de 1º tenente aviador. 
Com o fim da Segun-
da Guerra Mundial, na 
condição de major-bri-
gadeiro do ar, foi trans-
ferido para Base Aérea 
de Parnamirim, então 
localizada no municí-
pio de Natal (RN). Nes-
te período, articulou a 
exibição em Patos da 
Esquadrilha da Fuma-
ça, que se tornou uma 
das principais atra-
ções da 1ª Festa Uni-
versitária.

O brigadeiro Fir-
mino Ayres sempre 
que vinha a Patos, fa-
zia grandes piruetas 
sobre a cidade, princi-

palmente na Praça João Pessoa, área 
onde se encontrava situada a residên-
cia dos seus familiares. Os voos ra-
santes eram a maneira de avisar a sua 
chegada. Pousava em Sousa ou Cam-
pina Grande e vinha de carro visitar 
Dona Marica, sua mãe que, nessas 
oportunidades se apegava a todos os 
santos e ao rosário pedindo proteção 
para o filho aviador.

Em 25 de maio de 1960, ele fez parte 
da comitiva da Força Aérea Brasileira, 
que representou o Brasil nas comemo-
rações do Dia da Pátria, em Buenos Ai-
res, na Argentina. Na ocasião, Firmino 
Ayres era coronel aviador e além dele, 
também integrava a comitiva 30 cade-
tes que estavam se formando na Escola 
Preparatória no Rio de Janeiro. No dia 
15 de outubro de 1963, o oficial Firmi-
no Ayres de Araújo foi agraciado com a 
Ordem do Mérito Aeronáutico.

Reformado com as vantagens do 
posto de brigadeiro do ar, Firmino 
Ayres de Araújo passou a residir em 
João Pessoa, onde exerceu as funções 
de Secretário de Segurança no gover-
no de João Agripino e diretor do Por-
to de Cabedelo, no governo de Erna-
ni Sátyro, vindo a falecer no dia 3 de 
maio de 1983.

n 

Em 1942, o 
patoense 
Firmino Ayres 
de Araújo, 
na época 1º 
tenente da 
Aeronáutica, 
realizou o 
primeiro 
pouso no 
Aeroporto 
Santa Teresa

Foto: Arquivo Pessoal

José Romildo de Sousa

Performance gratuita reúne atos literários, musicais, teatrais e de dança

Sarau Feminino Sertão 
se apresenta em Sousa

Poesia

Hoje, o coletivo Sarau Feminino 
Sertão se apresenta, a partir das 16h30, 
no palco do Teatro Multifuncional do 
Centro Cultural Banco do Nordeste 
(CCBNB), em Sousa, no Alto Sertão 
paraibano (localizado na rua Cel. José 
Gomes de Sá, 7, no centro).

A performance gratuita reúne atos 
literários, musicais, teatrais e de dan-
ça utilizando muita expressão visual e 
trocas afetivas por meio da poesia. O 
conteúdo do grupo se caracteriza pela 
apresentação literária, musical e tea-
tral através da oralidade, da musicali-
dade e expressão corporal. Além disso, 
foi adicionando a dança como elemen-
to de expressão visual e que comunga 
com o objetivo do sarau.

O coletivo Sarau Feminino Sertão 
é formado Alhandra Campos, Hor-
tência Fernandes, Veruza Guedes e 
Vitória Sanz, mulheres que têm a po-
esia como referência para a própria 
carreira. A apresentação é aberta ao 
público de todas as idades, com es-
quema de vacinação completo con-
tra a Covid-19.

Mostra de cinema
Hoje, no mesmo local, às 15h, ha-

verá a exibição dupla de curtas-me-

tragens de Marcus Vilar: O Meio do 
Mundo, com debate e participação do 
diretor paraibano, seguido de A Can-
ga, com participação no debate da 
atriz Zezita Matos, que participou da 
produção e é presidente da Academia 
Paraibana de Cinema (APC).

Em O Meio do Mundo, que se pas-
sa em um lugar distante, um pai de-
cide que é chegada a hora de levar o 
filho pra conhecer a vida. O filme é 
uma adaptação do conto de Antônio 
Carlos Viana.

Já o curta A Canga é inspirado no 
romance de W. J. Solha, cuja partici-
pação no filme também se dá como 

ator. Num descampado, no meio de 
uma lavoura seca, o velho Ascenço 
Teixeira (vivido por Solha) obriga os 
filhos a colocar nos ombros uma canga 
de boi. A esposa (interpretada por Ze-
zita Matos) e a nora (Verônica Caval-
cante) também são obrigadas a parti-
cipar do trabalho. Fora de si, o velho 
perde o controle da situação e a famí-
lia reage de forma inesperada.

Para mais informações sobre a pro-
gramação do Centro Cultural Banco 
do Nordeste de Sousa e dos demais 
centros culturais, acesse a página ofi-
cial da instituição na internet (www.
bnb.gov.br).

Coletivo poético adiciona a dança como elemento de expressão visual

Foto: CCBNB/Divulgação

Colunista colaborador

Sempre foi assim, e a gente não via?
Uma piada de péssimo gosto, no 

tempo em que a expressão “politicamente 
correto” ainda não existia, contava de um 
homem que havia sido preso porque batia 
na mulher. Na cadeia, argumenta com o 
delegado:

– Doutor, eu tô sendo preso porque estava 
“dando” na MINHA mulher. Se fosse na mulher 
dos outros, eu até compreendia...

Na casa da minha avó, tinha uma 
palmatória. Para quem não sabe o que é, 
eu explico: uma espécie de colher de pau, 
plana, para castigar meninos malcriados com 
pancadas nas palmas das mãos. O “infrator” 
tinha que ficar quieto, oferecer a mão e 
ainda ouvir que aquilo estava acontecendo 
para o seu próprio bem. Era violência física 
e humilhação em nome de uma criação 
adequada dos filhos.

Uma reportagem do programa Fantástico, nos 
não tão longínquos anos de 1980, sobre casos de 
agressão física e assassinatos de homossexuais, 
mostrava depoimentos de pessoas afirmando 
que aquelas pessoas mereciam, sim, serem 
espancadas e até mesmo mortas. Gente do bem 
como você e eu.

Uma conhecida da minha mãe ficou 
sabendo que o marido tinha uma “rapariga”. 
Descobriu onde a moça morava, uma casa 
simples num bairro mais afastado, colocou 
gasolina nas laterais da casa e ateou fogo. Foi 
aplaudida pelos vizinhos.

– Fez muito bem. Pena que a safada escapou, 
era a voz geral. Defensores da tradicional 
família brasileira são assim.

Um filme de celular viralizou nas redes, 
mostrando uma mulher humilhando uma 
família de negros, que, segundo ela, não tinha o 
direito de frequentar aquele tipo de lugar e que 
eles estavam “sujando” o ambiente. Vocês se 
lembram disso, não? Negro quando não suja na 
entrada, suja na saída.

Em Recife, a torcida de um time ataca 
a pauladas um grupo de rapazes do time 
adversário. As cenas são chocantes.

Nem vou continuar com exemplos. Sei que, 
enquanto lê este texto, cada leitor se lembrará 
de um ou muitos episódios semelhantes de 
violência contra mulheres, gays, pretos, pobres, 
nordestinos, torcedores de outro time ou 
eleitores de outro candidato.

Às vezes, me pergunto se essa violência 
aumentou ou se sempre existiu, e as lentes das 
redes sociais apenas passaram a mostrar isso 
com mais frequência.

Penso que sempre existiu. Acho até que 
houve um momento em que tentou se construir, 
infelizmente sem tempo suficiente para que 
isto se solidificasse, um novo (novo aqui é 
apenas retórica) comportamento ético, no qual 
a violência não poderia mais ser tolerada. E, na 
verdade, não pode.

Os acontecimentos atuais apontam para 
uma realidade preocupante.

Escutei esses dias de um parente:
– A gente já pode voltar a fazer piada com 

negro.
E, num texto absurdo, um homem reclama 

que, graças ao governo passado, o patrão 
não tem mais direito de “comer a empregada” 
(desculpem-me por isso), romantizando o fato 
de que, inclusive, essa era a forma como os 
rapazes “de família” iniciavam-se na vida 
sexual.

A permissão para compra de armas está 
mostrando resultados. Brigas no trânsito 
que podiam ser resolvidas com um ou dois 
palavrões, discordâncias políticas ou “acidentes” 
domésticos envolvendo crianças.

Armas na mão de pessoas estressadas 
e despreparadas, crias de uma sociedade 
egoísta e imatura. Adultos que se comportam 
como meninos mimados que não aprenderam 
a dividir a bola, que não suportam ser 
contrariados, que não aprenderam a perder no 
jogo com alguma dignidade.

Precisamos falar sobre isso. Muito. Uns mais 
que os outros, mas todos estamos correndo 
risco. E não é para ser assim.

Trilha sonora
‘Santa Bárbara’ – Fátima Guedes;
‘De frente pro crime’ – João Bosco e Aldir 

Blanc;
‘Give a peace a chance’ – John Lennon.

Nelson 
  Barros

Tempos de
violência

nelsonrbarros@gmail.com

Da Redação
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Sandra 
   Raquew Azevêdo

Jornalista, professora e pesquisadora 

Descoberta do 
mundo

Colunista colaboradora

Por gostar de viajar, desde cedo fui 
aprendendo a fazer minhas próprias 
malas. Antes mochilas, bolsas, depois 

malas propriamente ditas. A mais difícil, sem 
sombra de dúvidas, foi a que fiz para sair da 
casa de mainha, aos 19 anos. Depois vieram 
as outras... Fazer as malas é para mim um 
ritual. Com o passar dos anos, cada vez mais 
um movimento subjetivo, interno, um grande 
rebuliço. Não centrado na escolha do que levar, 
deixar, arrumar, selecionar. 

O movimento é interno, profundo. Cada 
mala é um percurso num território sensível. 
O que acontecia de modo automático foi 
tomando contornos mais complexos. Uma 
experiência traumática sempre é um divisor 
de águas. Numa das viagens que fiz em 2003 
carregava uma bagagem de felicidade que 
repentinamente foi esvaziada. Num percurso 
que me extraviou por completo. Quando 
precisei retornar arrastava o peso de um luto, 
um choque, um vazio, um silêncio. Ainda assim 
era preciso seguir em frente ainda que se 
arrastando. 

E fui seguindo, como faço até hoje, tirando 
e colocando coisas nas malas. Lembro que já 
fui bolsa de morada de meu filho. E juntos nos 
levamos por um percurso muito bonito antes de 
eu dar à luz. 

Depois de um período longo de isolamento 
e distanciamento social acho estranho voltar 
a fazer as malas. É como se tudo fosse um 
campo desconhecido. É como se estivesse 
reaprendendo a andar com minhas próprias 
pernas. Fico tentando reencontrar onde mora 
o desejo da descoberta do mundo, depois de 
tantas perdas, saudades, e sobrecarga de 
trabalho online.

É engraçado pensar nas transformações 
pelas quais passaram minhas malas, simples 
mochilas surradas de adolescente às bagagens 
compactas que carregam quase sempre um pen 
drive com os arquivos dos artigos científicos.  
Se antes era habitada por expectativas 
sonhadoras, hoje eu fico observando um pouco 
mais as paisagens e os cômodos internos. Ah, e 
sinto saudades de minha caminha, coisa nunca 
pensada antes. 

Nas bagagens nunca esqueço as músicas. 
Já compartilhei muita música com pessoas de 
diferentes países nos encontros pelo mundo 
afora. É maravilhoso. Lembro que escutei em 
primeira mão, no Chile, Buena Vista Social 
Club, e compartilhei com gente querida os 
CDs do Legião Urbana, Adriana Calcanhoto 
e Renato Braz. Guardo a fita cassete gravada 
com as músicas da banda cubana até hoje. 
Cada viagem, sua própria trilha. 

Cada mala, uma troca de pele, pele de foca, 
pele de loba. Tirar as carnes mortas, jogar fora 
os excessos, renovar o fôlego. Andar, andar, e 
andar, enquanto o tempo vai nos atravessando e 
transformando tudo que somos numa velocidade 
que não damos conta. Exalar as saudades 
degustando os sentidos da própria vida. 

Eu acho o planeta muito lindo. E amo o 
pontinho do universo onde vivo. Quando eu 
olho pelas lentes dos megatelescópios sinto 
sempre uma emoção tão grande. Corpos 
celestes, galáxias, anos luz, é tanta beleza no 
Mistério...

Busco por vezes a coragem. Porque 
nem sempre é fácil partir. Seguir, cumprir 
responsabilidades. As viagens em si mesmas 
vão alterando nosso curso interior. 

Gosto de voltar por vezes à cidade de 
origem, mesmo sabendo que a cartografia 
afetiva foi modificada, que pessoas amadas 
não estão mais no mesmo lugar. Mesmo 
sabendo que a cidade teve rotas alteradas. 
E que todas as mulheres que fui ali um dia, 
não mais se encontram naquele lugar. Mesmo 
assim adoro. Especialmente quando deixo a 
mala num canto de parede, e saio a caminhar 
a pé por aquelas mesmas calçadas, algumas 
transformadas em asfalto.

Nesses tempos de andanças por percursos 
mais íntimos, adoro observar a luz do sol ao 
longo do dia, e procuro o contorno da Lua na 
claridade e imensidão. Encontro as antigas 
casas reinterpretadas na cidade escaldante. 
E ainda ouso olhar para um poste, ao lado de 
uma travessa, por onde uma mulher amada 
avistava o mundo.

Vencedor do 3º lugar no 5º Festival 
de Música da Paraíba, com a canção ‘O 
Tempo Dando um Nó’, hoje, a partir 
das 20h, haverá uma apresentação do 
cantor, compositor e instrumentista 
Humano Melo, em João Pessoa.

Na Vila do Porto, Centro Histórico 
da capital, o artista apresenta o show
-espetáculo Quando Olho no Espelho, 
por conta do recém-lançado EP ba-
tizado de Morno. Haverá também as 
participações especiais de Titá Mou-
ra, Karla Oliveira e Adri.

Gabriel Reisenden na guitarra, 
Rhuan Pacheco no contrabaixo e Mar-
cus Matheus na bateria, acompanham 
Melo na apresentação, uma cronolo-
gia que observa o passado e esboçan-
do o futuro, mas sem tirar os pés dos 
dias de hoje.

Os ingresos custam R$ 30 (inteira) 
e R$ 15 (meia), podendo ser adquiri-
da através do site oficial do Sympla 
(www.sympla.com.br).

Amanhã, às 19h30, a Vila do Porto re-
ceberá Sacal, Bruninmc, Ogbooy, DJ Vi-
nialves, DJ Satiro, Cent e MC Isaak.

Protagonizado por Humano Melo, evento terá Titá Moura, Karla Oliveira e Adri

Vila do Porto recebe show 
‘Quando Olho no Espelho’

Música

Da Redação
Foto: Victhor Franzzone/Divulgação

Show de Melo tem base no EP ‘Morno’

Serviço
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EM cartaz
ESTREIAS

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

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

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

CoNTINuAÇÃo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Através do QR Code 
acima, acesse o site 
oficial do Sympla
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Hoje, na capital paraibana, espetáculo ‘O Palhaço da Perna de Pau’ é o destaque do mês em projeto da Funesc

Mostra apresenta atração circense
‘Sertão em Cena’

Da Redação

Vitrine 
   Cultural

Samba e choro na Usina
Hoje, às 21h, o instrumentista Chico Luís 

apresentará no Bar do Café da Usina (Usina 
Energisa), em João Pessoa, o seu primeiro show, 
intitulado A Vida Quis Assim. Apresentando um 
repertório de canções, xotes, sambas e choros, 
o artista estará acompanhado pelos músicos 
Emanuel Rudá no contrabaixo, Rodolfo Lopes 
no violão e guitarra e Raoní Barbosa na percus-
são, ainda contará com a participação especial 
do clarinetista Arimateia Veríssimo (Teinha), 
Meire Lima e Bebé de Natércio, dentre outras. 
Ingresso custa R$ 15.

Tom Zé no lugar de Jô Soares
O cantor e compositor baiano Tom Zé, de 85 

anos, foi eleito na tarde da última terça-feira (27) o 
novo imortal da Academia Paulista de Letras. Ele 
contou com 32 votos dos 35 votantes para ocupar a 
posição. O tropicalista ocupará a cadeira 33, que 
antes pertencia a Jô Soares, morto no último mês 
de agosto, aos 84 anos. A Academia divulgou uma 
nota sobre seu novo integrante: “O compositor, po-
eta, músico e ecologista escolheu São Paulo para 
viver e muitas de suas músicas contemplam a capi-
tal, como São, São Paulo, que ganhou o festival da 
Record em 1968.”

‘Ramilonga’: 25 anos do álbum
O álbum Ramilonga - A estética do frio 

(1997), de Vitor Ramil, completa 25 anos de seu 
lançamento agora, em 2022. Para comemorar 
a data, a Satolep Music lança, na próxima 
quarta-feira (dia 5), uma edição especial desse 
trabalho tão marcante na trajetória do autor. 
O disco reaparece também em formato físico 
luxuoso: um caderno de anotações que, além 
de páginas brancas e quadriculadas para o 
usuário, contém manuscritos de Vitor Ramil, 
letras, fotos, e o próprio álbum, remixado e 
remasterizado, em CD.

Juliette: convite para a política
Juliette Freire revelou, na última quarta-feira (28), 

ter sido convidada para ingressar na política. A 
declaração foi feita em entrevista ao programa de 
estreia do canal no YouTube de Marília Gabriela. 
Sem detalhar de quem veio o convite ou para qual 
cargo seria, a campeã do Big Brother Brasil 21 ale-
gou que negou a convocação. “Já me convidaram 
para participar do cenário político mais ativamente, 
mas se eu falar vai ser muito explícito”, iniciou. “Eu 
acho que no lugar que estou posso fazer muito mais 
pela sociedade neste momento. Não me vejo nessa 
posição. Teria de me dedicar muito, estudar muito. 
E eu não estou disposta”, assumiu.

Erramos
Na matéria de capa (página 9) da edição de ontem, dia 29 

de setembro, o nome do projeto da Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) foi escrito de forma errada: a iniciativa é 
Projeto Meji (e não “Moji”, como foi publicado), palavra que 
significa, do yorubá, a representação de duas partes, duo, dois 
caminhos. Por isso, o show de hoje, às 20h, no Cine-Teatro São 
José, em Campina Grande, é com Val Donato (PB) e Igor de 
Carvalho (PE). A entrada é 1 kg de alimento não perecível. 
Pedimos desculpas pelo equívoco.

Chico Luís apresentará seu primeiro show, ‘A Vida Quis Assim’

Foto: Instagram

Um grupo de artistas cir-
censes resolve usar o espaço 
da rua para mostrar o seu tra-
balho e reivindicar o direito 
de manter o circo como cul-
tura popular que faz a ale-
gria do povo. Esse é o mote 
que move o espetáculo O Pa-
lhaço da Perna de Pau, promo-
vido pelo grupo Teatro Ofi-
cina, oriundo de Sousa, no 
Sertão da Paraíba.

A atração circense é o des-
taque de setembro da segun-
da edição da Mostra Sertão em 
Cena – Teatro, realizada pela 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc). A apresen-
tação acontecerá hoje, a partir 

das 20h, no Teatro Paulo Pon-
tes do Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João Pessoa. 
O acesso é gratuito e a distri-
buição de ingressos começa 
com uma hora de antecedên-
cia. A indicação etária é livre 
para todas as idades.

Ao longo dos 45 minutos 
de espetáculo, a trilha sonora 
conta com músicas de Júnior 
Terra, Dona Zefinha, Edilber-
to Abrantes e canções do ima-
ginário popular. O espetáculo 
foi construído durante vivên-
cia do Grupo Teatro Oficina 
junto ao circo Grock, compa-
nhia de Natal (RN).

Recentemente, no mês de 
maio, o grupo paraibano mi-
nistrou uma oficina de teatro 

de rua, em virtude da edição 
da Caravana Interatos, outro 
projeto da Funesc. Trabalhan-
do a rua como espaço cênico – 
através do movimento, o ges-

to e a voz para a ampliação do 
corpo do ator e a ocupação do 
espaço urbano – o Grupo Tea-
tro Oficina proporciona ex-
perimentação de linguagens 
para o desenvolvimento de 
personagens.

A Mostra Sertão em Cena 
tem como foco o fomento à 
circulação e intercâmbio de 
espetáculos teatrais produ-
zidos em cidades sertanejas 
da Paraíba, que se apresen-
tarão mensalmente nos pal-
cos do Teatro Paulo Pontes e 
da Sala de Concertos Maes-
tro José Siqueira, ambos na 
capital paraibana. Os gru-
pos que compõem a progra-
mação foram selecionados a 
partir de edital.

n 

Na peça, 
artistas 
resolvem 
usar o espaço 
da rua para 
reivindicar 
o direito de 
preservar a 
cultura do circo

Grupo Teatro Oficina, do município de Sousa, no espetáculo que apresenta o mundo do circo com canções do imaginário popular

Foto: Funesc/Divulgação

Orquestra Sinfônica da UFPB realiza 
concerto show com artista independente

erudito e popular

A Orquestra Sinfônica 
da Universidade Federal da 
Paraíba (OSUFPB) fará um 
concerto show com mais um 
artista da cena paraibana in-
dependente. Desta vez é o can-
tor e compositor Tom Drum-
mond que traz suas canções 
autorais para 15° concerto da 
temporada 2022. O evento 
acontece hoje, às 20h, na Sala 
Radegundis Feitosa, que fica 
no campus da UFPB, em João 
Pessoa. A entrada é gratuita e 
a ocupação será por ordem de 
chegada, que tem capacidade 
para 300 pessoas.

Depois da apresentação 
com Adeildo Vieira no come-
ço do mês, a Orquestra vol-
ta a apresentar um concerto 
show, desta vez com um vio-
loncelista próprio, que tam-
bém tem larga contribuição 
para a música popular bra-
sileira como cantor e compo-
sitor. Trata-se de Tom Drum-
mond, que já experimentou 
por duas vezes (2016 e 2018) 
esse diálogo que sua música 
é capaz de fazer entre o uni-
verso erudito e popular.

Além de ser acompanha-
do pelas cordas da OSUFPB, 
Drummond contará ainda 
com a participação de músi-
cos convidados. Como par-
ticipações especiais, ele con-
tará com seus colegas da 
OSUFPB Anne Katarinne, na 
viola, e Daniel Pina, no bai-
xo, cantando uma das can-
ções do show, que terá ainda 
as participações do acordeo-
nista Lucas Carvalho e do 
grupo Quadrilha.

Será apresentado um re-
pertório autoral diversifica-
do em ritmos, estilos e nar-
rativas. “Esse concerto após 
o período pandêmico busca 
fazer um recorte da minha 
nova produção ao longo dos 
últimos anos, mantendo, en-
tretanto, as características dos 
primeiros concertos”, apon-
tou Tom Drummond.

Sobre o fato de tocar 
acompanhado pela OSU-
FPB, o músico comemo-
ra: “Eu ressalto a impor-
tância em apresentar um 
repertório – vezes recen-
te, vezes inédito – com o 
maquinário orquestral am-
parando meu discurso com-

posicional. Sendo membro da 
OSUFPB eu posso cons-
tatar sua vasta pale-
ta sonora e todo o 
cuidado com as 
canções a ela con-
fiada”, conclui ele.

Além de ser 
violoncelista da Sin-
fônica da UFPB, Tom 
Drummond tam-
bém é coordenador 
e idealizador do proje-
to ‘OSUFPB para Crian-
ças’, com apresentações 
direcionadas para o 
público infantil da 
rede educacional 
de João Pessoa.

Da Redação

Cantor e 
compositor Tom 
Drummond 
que traz suas 
canções autorais 
diversificadas 
em ritmos, estilos 
e narrativas
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O Tribunal de Justi-
ça da Paraíba (TJPB) ins-
talou, ontem, no âmbito 
do Poder Judiciário esta-
dual, o Núcleo de Justiça 
4.0 de Crimes de Motiva-
ção Político-Partidária. 
A Resolução nº 38/2022 
e o Ato da Presidência nº 
45/2022 que operaciona-
lizam o Núcleo, foram as-
sinados pelo presidente 
do TJPB, desembargador 
Saulo Henriques de Sá e 
Benevides e publicados 
na edição de ontem do 
Diário da Justiça Eletrô-
nico (DJe).

O artigo 1º da referi-
da resolução destaca que 
o Núcleo de Justiça 4.0 
tem competência absolu-
ta para processar e julgar 
crimes por atos de vio-
lência político-partidá-
ria, praticados em todo 
o Estado da Paraíba, a 
partir de 2 de setembro 
de 2022. 

O inciso 3º ressalta 
que não é de competên-
cia dos juízos criminais 
os delitos militares, os 
de competência do Tri-
bunal do Júri e aqueles 
praticados no cenário de 
violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher 
(Lei nº 11.340/2006) e os 
de competência originá-
ria dos tribunais. 

A presidência do TJPB 
designou para atuação no 
Cartório Judicial do Nú-
cleo de Justiça 4.0, atra-
vés do Ato da Presidência 
nº 45/2022, o magistra-
do Manoel Gonçalves 
Dantas de Abrantes para 
coordenar os assessores 
da unidade judiciária de 
sua titularidade. Os atos 
jurisdicionais proferidos 
pelo Núcleo de Justiça 
4.0 serão cumpridos pe-
los servidores lotados no 
Cartório Unificado Dis-
trital de Mangabeira - Se-
ção Criminal - da Comar-
ca de João Pessoa. 

Caberá à Diretoria de 
Tecnologia da Informação 
criar unidade de traba-
lho específica no sistema 
PJe, com a denominação 
“Núcleo de Justiça 4.0 - 
Crimes de Motivação Po-
lítico-Partidária”, habili-
tando o juiz e servidores 
relacionados.

Resolução foi assinada pelo presidente da Corte, Saulo Benevides, e terá abrangência em o todo Estado 

TJPB cria núcleo de crimes políticos
justiça comum

Presidente do TRE-PB, Leandro dos Santos, visitou o Núcleo de Voto Informatizado, em João Pessoa

O Tribunal Superior Elei-
toral disponibilizou ontem 
em seu site oficial esclare-
cimentos sobre uma infor-
mação duvidosa divulgada 
na internet afirmando que o 
“TSE teme que tenha havido 
inscrição combinada de me-
sários bolsonaristas” e que a 
não entrega do comprovan-
te de votação indicaria que o 
voto do eleitor não foi com-
putado pela urna eletrônica.

Segundo o siste, isso não 
é verdade. Em primeiro lu-
gar, para a Justiça Eleitoral, 
a posição política do cida-
dão que é convocado como 
mesário não deve interfe-
rir no exercício da função 
no dia das eleições. As atri-
buições do mesário são pre-
vistas na Constituição Fede-
ral, e o apoio durante o pleito 
contribui para o exercício da 
democracia por toda a socie-
dade ao garantir a tranquili-
dade durante a votação.

Em cada seção eleitoral, 
há quatro mesários escala-
dos, fiscais de partidos, ob-
servadores credenciados 
pela Justiça Eleitoral e cen-
tenas de eleitores que circu-
lam ao longo do dia. Todos 
podem e devem fiscalizar a 
atuação um do outro. Qual-
quer sinal de coação, boca de 
urna ou propaganda eleito-
ral deve ser apontado e de-

nunciado ao juiz eleitoral, 
pois são crimes previstos na 
legislação eleitoral, com pe-
nas de detenção ou reclusão 
e pagamento de multas. Es-
sas orientações são passa-
das aos envolvidos duran-
te a preparação das eleições.

Números
O crescimento gradual 

de mesários voluntários a 
cada eleição desde 2016 é re-
sultado de uma grande cam-
panha de divulgação feita 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) e intensificada 
diante da pandemia de co-
vid-19.

Recibo de quitação
Sobre o segundo pon-

to da fake news dissemina-

da, o TSE esclarece que as-
sinar o caderno que fica na 
mesa receptora com os no-
mes das eleitoras e dos elei-
tores de cada seção é neces-
sário quando o eleitor não 
tem biometria cadastrada ou 
a biometria não foi reconhe-
cida. Com a biometria veri-
ficada, não há a necessidade 
de assinar o caderno.

Além disso, é importan-
te informar que todo mesá-
rio é orientado a entregar 
o comprovante de votação. 
Eleitoras e eleitores não pre-
cisam exigir tal comprovan-
te, porque isso já faz parte 
da rotina de atividades dos 
mesários, que são treinados 
com antecedência pela Justi-
ça Eleitoral.

No entanto, não é o com-
provante que garante que o 
eleitor já votou, é o softwa-
re da urna. O comprovan-
te é apenas um recibo para 
o eleitor e não para a Justiça 
Eleitoral. No passado, esse 
comprovante era necessá-
rio para regularizar outros 
tipos de documento, como 
passaporte, por exemplo. 
Atualmente, a certidão de 
quitação eleitoral disponível 
para todas e todos no Portal 
do TSE substitui esse com-
provante. A certidão pode 
ser impressa de forma rápi-
da e fácil na internet.

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) anunciou que vai ins-
talar hoje o Centro de Co-
mando e Controle (CCC), 
consoante o plano de se-
gurança integrado das 
Eleições Gerais 2022, en-
volvendo a Secretaria de 
Segurança e Defesa Social, 
o Exército Brasileiro, o Cor-
po de Bombeiros, e as Polí-
cias Militar, Federal, Civil e 
Rodoviária Federal.

“Todas as forças de se-
gurança dando o melhor 
de si, inclusive a Polícia Mi-
litar nos colocou à dispo-
sição o helicóptero, para 
situações emergenciais, o 
Corpo de Bombeiros tem 
um avião, também colocou 
à disposição, para uma ne-
cessidade específica, cada 
um sabendo o que tem que 
fazer, estaremos aqui no 
TRE-PB durante todo o dia 
das eleições”, enfatizou o 
desembargador Leandro 
dos Santos, em sessão rea-
lizada na última quarta-
feira (28). 

O CCC funcionará a 
partir das 7h, até a conclu-
são das eleições, com a di-
vulgação dos resultados, 
e concentrará as informa-
ções de todas as ocorrên-
cias relativas ao processo 
eleitoral, que forem regis-
tradas em todo o Estado, no 
dia das eleições. Represen-
tantes da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, seccio-
nal Paraíba e do Ministério 
Público Federal apoiarão o 
CCC durante o seu funcio-
namento.

Além disso, o TRE da 
Paraíba convidará os candi-
datos ao Governo do Estado 
para visitarem, hoje, as de-
pendências do edifício-sede 
do TRE-PB e conhecerem 
o ambiente que comporta 
o Sistema de Totalização. 
“Exatamente, nessa ideia 
de estarmos de portas aber-
tas, para a concretização da 
transparência”, afirmou o 
desembargador.

Tribunal nega informação sobre 
inscrição combinada de mesários

TRE instala hoje centro que vai 
comandar plano de segurança

fake news

segurança

O de s emba rgador 
Leandro dos Santos, pre-
sidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), visitou as insta-
lações do Núcleo de Voto 
Informatizado (NVI), si-
tuado no bairro José Amé-
rico, na companhia do di-
retor-geral da secretaria do 

TRE-PB, Eduardo Rangel.
A comitiva do TRE-PB 

foi recepcionada pelo super-
visor do Núcleo José Pau-
lo da Silva, e pode acom-
panhar a preparação das 
urnas para as eleições ge-
rais que se avizinham, e se-
rão enviadas hoje às suas 
respectivas zonas eleitorais.

O Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE
-PB) realiza amanhã a so-
lenidade de emissão do 
Relatório Zerésima, com 
a finalidade de compro-
var a inexistência de vo-
tos computados no Siste-
ma de Gerenciamento da 
Totalização (SISTOT). A 
solenidade, que será rea-
lizada por meio da Co-
missão Apuradora das 
Eleições 2022, vai acon-
tecer às 14h, na Sala de 
Treinamento da Escola 
Judiciária Eleitoral (EJE
-PB), localizada no edifí-
cio-sede do TRE-PB. 

Foram convocados os 
representantes do Minis-
tério Público Eleitoral, 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil Seccional 
Paraíba (OAB-PB), e dos 
partidos políticos, das 

federações e coligações. 
A imprensa, as entida-
des fiscalizadoras e de-
mais interessados pode-
rão participar do evento.

Além disso, o TRE
-PB convocou também 
os partidos políticos que 
estão concorrendo e as 
federações de partidos 
para indicarem o nome 
de até dois representan-
tes para acompanharem 
os trabalhos de Apura-
ção das Eleições 2022 no 
dia do pleito. O prazo 
para a indicação termi-
nou ontem.  

A Comissão Apura-
dora das Eleições 2022 é 
presidida pela vice-pre-
sidente e corregedora do 
Tribunal Regional Eleito-
ral da Paraíba (TRE-PB), 
desembargadora Maria 
de Fátima Moraes Be-
zerra Cavalcanti Mara-
nhão; e composta pelos 
juízes membros Bianor 
Arruda Neto e Roberto 
D’Horn Moreira Montei-
ro da Franca Sobrinho; e 
os servidores Linaldo de 
Oliveira Lima (secretá-
rio), Silma Leda Sampaio 
de Albuquerque, Daniel 
Carneiro da Cunha Mei-
ra Moreira da Franca, An-
dréa Ribeiro de Gouvêa, 
Suênia Bernardo Carnei-
ro, José Vinícius Veloso 
Alves, e Tatiana Jerôni-
mo Rodrigues Leite.

Relatório da zerésima 
será emitido amanhã

n 

Solenidade, 
será realizada 
por meio da 
Comissão 
Apuradora 
das Eleições 
2022 e vai 
acontecer às 
14h, no TRE-PB

2016
Mesários - 1.762.569
Voluntários - 360.540 (20%).

2018
Mesários - 1.896.732
Voluntários - 433.277 (23%)

2020
Mesários - 1.588.060
Voluntários - 679.546 (43%)

2022 
Mesários - 1.820.858
Voluntários - 862.064 (47%).

P articipação de mesários
O maior crescimento foi registrado de 2018 para 2020.

Neutro
Posição política 
do mesário não 

deve interferir no 
trabalho

Valendo
Núcleo de Justiça 4.0 

tem competência 
para processar e 

julgar crimes 
praticados a partir de 
2 de setembro de 2022

Foto: TRE-PB
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O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado da Pa-
raíba (TCE-PB), conselheiro 
Fernando Catão, encaminhou 
um ofício circular para todos 
os prefeitos paraibanos, em 
virtude de alterações promo-
vidas na legislação que tra-
ta da elaboração de licitações 
e de contratos administrati-
vos, dispostas na Lei Federal 
nº 14.133/21. 

No conteúdo do ofício, com 
data da última quarta-feira, 
o conselheiro recomendou a 
adoção de medidas necessá-
rias para aplicação dos diver-
sos dispositivos previstos na 
nova Lei, que está em vigor 
desde 1º  de abril de 2021. Ela 
exige a regulamentação de di-
versos dispositivos para que 
seja possível a sua aplicação, 
vedada a combinação com as 
leis que serão revogadas.

O TCE-PB alertou aos pre-
feitos que a ausência das refe-
ridas regulamentações pode 
impossibilitar contratações 
com base na nova Lei de Lici-
tações, com potencial respon-
sabilização dos gestores.

A Lei nº 14133/21 estabe-
lece normas gerais de licita-
ção e contratação para as Ad-
ministrações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da 
União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios, e 
abrange: os órgãos dos Pode-
res Legislativo e Judiciário da 
União, dos Estados e do Distri-
to Federal e os órgãos do Po-
der Legislativo dos Municí-
pios, quando no desempenho 
de função administrativa; e os 
fundos especiais e as demais 
entidades controladas direta 
ou indiretamente pela Admi-
nistração Pública.

A requalificação do anti-
go “Lixão do Roger” por um 
pool de secretárias agradou 
aos vereadores da capital pa-
raibana. Ontem, foi apresen-
tado ao parlamento municipal 
como se dará o funcionamen-
to com essa ação. 

A requalificação será fei-
ta pelas Secretarias de Meio 
Ambiente (Semam), Desen-
volvimento Econômico e Tra-
balho (Sedest), Juventude 
Esporte e Recreação (Sejer), 
Desenvolvimento Urbano (Se-
durb), Segurança Urbana e 
Cidadania (Semusb), Plane-
jamento (Seplan) e Políticas 
Públicas para as Mulheres 
(SEPPM). 

Como se sabe, o Lixão do 
Róger era uma chaga social 
incrustada em João Pessoa. 
Praticamente desde quando a 
cidade surgiu. Uma chaga que 
por mais de 40 anos recebia 
uma tonelada de lixo por dia.

Segundo o vereador Bru-
no Farias, 21 dos 31 hectares 
serão utilizados para a imple-
mentação de um Parque So-
cioambiental, a fim, também, 
de solucionar um passivo am-
biental em razão das quatro 
décadas de lixo. 

“No projeto, temos ciclo-
vias, áreas de convivência 
para as famílias, minicam-
pos, e, não apenas, temos o re-
florestamento, o plantio de es-
pécies que existiam antes do 
lixão, para que a gente possa 
fazer a reintegração ambien-
tal daquele espaço”, explicou 
o líder da situação.

Para o parlamentar, há 
tempos o meio ambiente dei-
xou de ser visto como algo 
acessório para ser percebido 
como prioridade nas gestões 
de grandes, médias e peque-
nas cidades. Ele ainda enten-
de que o projeto converge com 
outros planos para a cidade.

“Esse é um projeto que 
dialoga e se integra à necessi-
dade de dar nova vida a todo 
o Centro Histórico, porque 
não é algo solitário. A requa-
lificação daquele espaço dia-
loga com ações que tangem a 
habitabilidade, a recuperação 
de espaços que antes não se-
riam aproveitáveis para fins 
de habitação. E, quando a gen-

te pensa em habitação, tem os 
comércios, serviços, escolas, 
creches, equipamentos cole-
tivos para o lazer, entreteni-
mento, para que possamos 
usufruir de locais onde o ver-
de seja uma marca forte”, elo-
giou Bruno.

O vereador também apro-
veitou sua passagem pela Tri-
buna, na manhã de ontem, 
para expor uma demanda dos 
trabalhadores de empresas 
localizadas no Bairro das In-
dústrias, um dos maiores da 
capital. 

“Em diálogo com esses 
funcionários, a gente percebe 
a importância de ter uma cre-
che voltada exclusivamente 
para eles, porque praticamen-
te não têm tempo de deixar 
o filho na creche [em outros 
bairros], voltar para o traba-
lho e já voltar para buscá-lo.  
Sensibilizados por essa de-
manda, encaminhamos um 
requerimento para o prefei-
to para que possa estudar um 
espaço, um terreno da prefei-
tura, para se ter uma creche 
voltada a esses trabalhado-
res. A gente sabe que a prio-
ridade nas creches pertence a 
quem trabalha nas proximi-
dades, portanto, foi uma de-
manda que recebemos, acha-
mos justa e tenho certeza de 
que a sensibilidade da prefei-
tura irá aflorar para a resolu-
ção do problema”, finalizou o 
vereador.

Documento chama a atenção dos gestores para as alterações promovidas na legislação que trata de contratos

TCE alerta prefeitos sobre licitações
em ofício 
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Requalificação recebe o 
apoio da Câmara em JP

“lixão do róger”

“No projeto, 
temos 
ciclovias, 
áreas de 
convivência 
para as 
famílias e 
minicampos

Bruno Farias

Foto: Evandro Pereira

Requalificação do Lixão prevê projeto de ciclovias e esportes

Eleições unificadas e a 
cada cinco anos, é o que de-
fende o vereador Coronel So-
breira (MDB).  A tese do par-
lamentar foi abordada, na 
sessão de ontem, na tribuna 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa. O parlamentar afir-
mou que a realização das elei-
ções de dois em dois anos traz 
prejuízos para o país.

“Venho a essa tribuna 
para fazer uma observação 
sobre nossas eleições. Esta-
mos à porta de mais uma elei-
ção, que acontece de dois em 
dois anos em nosso país. Es-

ses pleitos a cada dois anos se 
tornam prejudiciais ao nosso 
país. As pessoas trabalham 
ano sim, ano não, prejudican-
do o nosso povo”, ponderou o 
vereador.

Ele ainda defendeu que as 
eleições deveriam ser unifica-
das e acontecer a cada cinco 
anos. De acordo com o verea-
dor, as eleições sendo a cada 
cinco anos o país não sofre-
ria continuidade e todos os 
cargos seriam renovados em 
uma mesma estrutura de pro-
cesso eleitoral. 

 “Com as eleições a cada 

cinco anos não sofreríamos 
a falta de continuidade e to-
dos os cargos seriam renova-
dos em uma mesma estrutu-
ra de processo eleitoral. Isso 
seria mais salutar para nos-
sa sociedade”, projetou o par-
lamentar.

O vereador fez questão de 
destacar que a situação não 
ocorre porque vontade dos 
parlamentares, mas tão so-
mente porque está em lei. De 
acordo com ele, a legislação 
permite que os parlamentares 
continuem nos cargos, sem 
abrir vagas para que outros 

continuem o trabalho nas Ca-
sas Legislativas no período 
das campanhas.

Quem parabenizou o Co-
ronel Sobreira pela defesa da 
unificação das eleições foi o 
vereador Líder da Bancada 
de Sustentação do Governo 
Municipal, Bruno Farias  (Ci-
dadania). 

“Seria muito mais sadio 
para nosso país a unificação 
de nossas eleições. Traria uma 
economia de dinheiro, tempo 
e energia. Os agentes políti-
cos se concentrariam na sua 
produção”.

O julgamento do recurso 
ordinário relativo ao regis-
tro da candidatura ao Sena-
do Federal de Ricardo Couti-
nho (PT), que deveria ter sido 
analisado ontem, foi retirado 
de pauta do Plenário do Tri-
bunal Superior Eleitoral. Com 
isso, o desfecho do deferimen-
to ou manutenção do indefe-
rimento da candidatura ficará 
para depois do primeiro tur-
no das eleições. 

De acordo com a assesso-
ria jurídica do candidato pe-
tista, devido ao grande volu-
me de processos no Tribunal 
Superior Eleitoral, o proces-
so só deverá ser julgado após 
2 de outubro. Ele continuará 
disputando às eleições, mas 
sub judice.

Com esta situação, os vo-

tos atribuídos a Ricardo Cou-
tinho não aparecerão na tota-
lização. Trocando em miúdos, 
o ex-governador aparecerá 
com votação zerada na apu-
ração, após às 17h00, horário 
de Brasília, quando se encer-
ra a votação. 

Ricardo Coutinho recor-
reu contra a decisão da Jus-
tiça Eleitoral da Paraíba, do 
TRE paraibano, que indefe-
riu a candidatura do ex-go-
vernador, em razão de duas 
condenações por improbida-
de administrativa, proferidas 
pelo Tribunal Superior Eleito-
ral, ambas em cinco de outu-
bro de 2014. 

Ontem, o processo foi re-
tirado de pauta a pedido de 
Benedito Gonçalves, relator 
do recurso. Segundo a defe-

sa do senador, devido a imi-
nência do processo eleitoral, o 
julgamento será após o pleito. 

O processo ainda chegou 
a constar ontem como oitavo 
processo a ser julgado na ses-
são de ontem. O gabinete do 
ministro Benedito Gonçal-
ves, relator do recurso, infor-
mou que apesar de ter deixa-
do a pauta oficial, o processo 
poderia ser incluído no jul-
gamento na hora da sessão, o 
que não aconteceu.

De acordo com a assesso-
ria do Tribunal Superior Elei-
toral “a elaboração da pauta 
depende de determinação da 
Presidência do TSE, de modo 
que a inclusão e a exclusão 
de processos também se dá 
por determinação deles”, ex-
plicou.

O advogado Igor Suassu-
na de Vasconcelos, que re-
presenta a defesa de Ricar-
do Coutinho, disse que essa 
decisão não altera em nada a 
candidatura de Ricardo Cou-
tinho e sua participação nas 
eleições.

A retirada de pauta do 
processo no Tribunal Supe-
rior Eleitoral beneficia a es-
tratégia de Ricardo Coutinho, 
que é se manter sem novas 
notícias negativas até domin-
go, dia da eleição. 

Nessa semana, o vice-pro-
curador-geral Eleitoral, Pau-
lo Gustavo Gonete, encami-
nhou parecer ao TSE na noite 
da última segunda-feira pela 
manutenção da decisão do 
TRE-PB que indeferiu a can-
didatura do ex-governador.

Vereador quer a unificação das eleições 

TSE retira de pauta recurso de Ricardo 

mais eficiência

registro

Adjany Simplício (PSOL) - Até 
o fechamento desta edição, o 
candidato não havia divulgado 
sua agenda para o dia hoje; 

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

Antônio Nascimento (PSTU) - 
Manhã: visita a apoiadores. Tarde: 
panfletagem e visita a apoiadores; 

João Azevêdo (PSB) - Até o 

fechamento desta edição, o 
candidato não havia divulgado 
sua agenda para o dia hoje; 

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

Nilvan Ferreira (PL) – Manhã: 
reunião na Defensoria Pública. 
Tarde: encontro com pastores 
e membros da igreja; mitoçoca 
saindo da praça das muriçocas;

Pedro Cunha Lima (PSDB) - 
Manhã: reunião com equipe de 
campanha. Tarde: caminhada 45 
no Bairro São José em João Pessoa 

Veneziano Vital do Rêgo (MDB) 
- Manhã: faz gravações de 
conteúdos para as redes sociais, 
em Campina Grande. Tarde: 
participa de caminhada pelos 
bairros Bodocongó e Malvinas, em 
Campina Grande. Tarde e noite: 
depois segue para Patos, onde 
participa de carreata. 

A genda dos candidatos
A União traz diariamente a agenda com respectivas atividades de todos que disputarão o cargo de 
governador nas eleições.

Presidente do TCE, Fernando Catão, enviou ofício às prefeituras



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2022      15Brasil EDIÇÃO: Carlos Vieira
EDITORAÇÃO: Joaquim Ideão

Decisão da Corte tem como objetivo proteger o exercício do voto de qualquer ameaça durante o processo eleitoral

TSE proíbe o transporte de armas 
nas eleições

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de-
cidiu ontem, por unanimi-
dade, proibir o transporte 
de armas e munições por 
colecionadores, atiradores 
e caçadores (CACs) no dia 
das eleições, bem como nos 
dias anterior e posterior à 
votação.

A proibição foi acres-
centada à resolução que 
trata das disposições ge-
rais sobre as Eleições 2022. 
“A medida tem por obje-
tivo proteger o exercício 
do voto de toda e qualquer 
ameaça, concreta ou po-
tencial. Além disso busca 
prevenir confrontos arma-
dos derivados da violência 
política”, disse o TSE, em 
nota, logo após a decisão.

Pelo texto aprovado, “o 
descumprimento da refe-
rida proibição acarretará 
a prisão em flagrante por 
porte ilegal de arma sem 
prejuízo do crime eleitoral 
correspondente”. A medi-
da se baseia no poder de 
polícia da Justiça Eleitoral, 
diz a decisão do plenário 
do TSE.

Em seu voto, que foi se-
guido pelos demais minis-
tros sem observações, Mo-
raes ressaltou a existência 
de decreto presidencial que 
permite aos CACs o trans-
porte de armas e munições 
quando se dirigem a clubes 
de tiro, o que na prática au-
toriza o porte das armas, 
motivo pelo qual se faz ne-
cessária a atuação do TSE, 
frisou o ministro. 

“No dia da eleição, no 
dia posterior e no dia an-
terior da eleição, principal-

mente pela grande aglo-
meração de pessoas, não 
se justifica essa verdadeira 
licença geral, esse verda-
deiro habeas corpus pre-
ventivo, para que as pes-
soas possam transportar 
armas”, disse o presiden-
te do TSE.

Em 30 de agosto, o ple-
nário do TSE já havia de-
cidido proibir o porte de 
armas num raio de 100 me-
tros das seções eleitorais. 
De acordo com Moraes, em 
reunião com os 27 chefes 
de Polícia Civil dos esta-
dos e do Distrito Federal, 
foi feito o pedido para que 
clubes de tiro fossem fecha-
dos no dia da eleição, evi-
tando assim a circulação 
de armas autorizada pelo 
decreto. 

Em vez de fechar os clu-
bes de tiro, Moraes deci-
diu propor a restrição ao 
transporte de armas pelos 
CACs, o que foi aceito pelos 
demais ministros do TSE.

Felipe Pontes
Agência  Brasil

Faltando três dias para o 
1º turno das eleições gerais 
no Brasil, que ocorre no pró-
ximo domingo (2), a popula-
ção brasileira tem à disposi-
ção uma série de aplicativos 
que podem auxiliar na obten-
ção de informações e acesso a 
diversos serviços. Eles podem 
ser usados durante e após as 
eleições e ajudam a dar mais 
transparência a todo o proces-
so eleitoral. 

Os apps da Justiça Eleitoral 
são gratuitos e estão dispo-
níveis nas principais lojas de 
aplicativo de smartphones e ta-
blets. A recomendação é que os 
aplicativos sejam baixados até 
este sábado (1º), porque alguns 
deles, como o e-Título, não es-
tarão disponíveis para serem 
baixados no dia do pleito.

Um desses aplicativos é o 
Resultados. Pelo aplicativo, 
qualquer pessoa poderá acom-
panhar a apuração dos votos 
nos 26 estados e no Distrito 
Federal. Uma versão da ferra-
menta também pode ser aces-

sada diretamente em uma pá-
gina da internet.

No dia da eleição, as con-
sultas podem ser feitas por 
nome da candidata ou do can-
didato ou pelo cargo em dis-
puta. O aplicativo informará, 
em tempo real, os nomes de 
quem for eleito ou daqueles 
que vão disputar o 2º turno. 
Também será possível verifi-
car os índices de compareci-
mento e abstenção, a quanti-
dade de votos válidos, brancos 
e nulos, além do número de se-
ções totalizadas.

O eleitorado poderá acom-
panhar ainda informações so-
bre as urnas eletrônicas, como 
os Boletins de Urna e o Regis-
tro Digital Dde Voto. A divul-
gação dos votos começará às 
17h, no horário de Brasília. 
Este ano, o horário das eleições 
será unificado em todo o país 
e, por isso, a apuração dos re-
sultados já poderá ser confe-
rida após o encerramento da 
votação, sem necessidade de 
aguardar o encerramento em 
estados com o fuso horário di-
ferente do de Brasília, como 
ocorria em anos anteriores. 

TSE disponibiliza aplicativo 
para acompanhar apuração

Resultados

Felipe Pontes
Agência  Brasil

Na decisão, o TSE diz que “o descumprimento da referida proibição acarretará a prisão em flagrante por porte ilegal de arma”

Porte
Em 30 de agosto, o 

plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral já 

havia decidido proibir 
o porte de armas num 
raio de 100 metros das 

seções eleitorais 

O presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Alexan-
dre de Moraes, a presiden-
te do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), ministra Rosa 
Weber, e o presidente do 
Congresso Nacional, Ro-
drigo Pacheco, condena-
ram ontem a violência por 
motivações políticas e se 
disseram confiantes que a 
Justiça Eleitoral garantirá 
eleições seguras no próxi-
mo domingo (2), data do 
primeiro turno das Elei-
ções 2022.

O três participaram na 
manhã de ontem da aber-
tura de um seminário para 
observadores internacio-
nais, em um hotel de Bra-
sília.

“A Justiça Eleitoral ga-
rantirá que o exercício da 
democracia se dê de forma 

segura e confiável”, afir-
mou Moraes. “Para que 
haja a verdadeira demo-
cracia é necessário que haja 
plena segurança no exer-
cício do direito de voto”, 
acrescentou o presidente 
do TSE.

Ao discursar em segui-
da, Rosa Weber afirmou 
que a democracia “pressu-
põe diálogo, tolerância e 
convivência pacífica com 
os adversários, que não são 
inimigos”. Ela acrescentou 
que é preciso um trabalho 
diário de construção da de-
mocracia, com respeito às 
normas preestabelecidas.

“A democracia exige a 
observância das regras do 
jogo. Nela não se faculta à 
vontade da maioria, cuja 
legitimidade não se con-
testa, suprimir ou abafar 
a opinião dos grupos mi-
noritários, muito menos 
tolher-lhes os direitos as-
segurados constitucional-

mente”, disse a presiden-
te do STF.

Pacheco, por sua vez, 
afirmou que “cabem às for-
ças de segurança neste mo-
mento singular garantir 
que as eleições ocorram de 
forma ordeira”.

O três se reuniram na 
manhã de ontem com de-
zenas de observadores in-
ternacionais, provenientes 
de países como Espanha, 
França, Rússia e Portugal. 
Participaram do encontro 
também o vice-procura-
dor-geral Eleitoral, Paulo 
Gonet, e o presidente da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Beto Simo-
netti.

Em nome dos observa-
dores internacionais, dis-
cursou o mexicano Lo-
renzo Córdova, chefe da 
Missão Inter-America-
na dos Órgãos Eleitorais 
(Uniore). Ele afirmou que 
as eleições no Brasil têm 

uma importância global 
para as mais diversas de-
mocracias.

“A democracia de um 
país é um patrimônio mun-
dial“, afirmou Córdova, 
que frisou a importância 
política dos observadores 
internacionais. “Implicita-
mente temos uma função 
política, de ajudar a cimen-
tar a confiança pública nas 
eleições, para isso estamos 
aqui”, disse.

Moraes: “Eleições ocorrerão de forma segura”
encontRo com obseRvadoRes

Felipe Pontes 

Agência Brasil
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Rosa Weber 
afirmou que 
a democracia 
“pressupõe 
diálogo, tolerância 
e convivência 
pacífica com os 
adversários, que 
não são inimigos”

O juiz auxiliar da Vice
-Presidência e da Correge-
doria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Rio de Janeiro 
(TRE-RJ), Rudi Baldi, infor-
mou que uma parcela signi-
ficativa de eleitores será con-
vidada a colocar a digital no 
leitor ótico da mesa receptora 
da sessão no domingo (2), dia 
do primeiro turno das elei-
ções brasileiras.

 A finalidade é tentar va-
lidar a importação dos dados 
biométricos coletados por ór-
gãos externos como, no caso 
do Rio de Janeiro, o Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran). Segundo o juiz, se 
a digital desses eleitores for 
reconhecida nesse procedi-

mento de validação, os dados 
poderão ser incorporados no 
cadastro eleitoral e assim os 
eleitores ficarão dispensados 
de coletar diretamente os da-
dos biométricos com a Justi-
ça Eleitoral.

“Estamos falando do nú-
mero de 1,8 milhão de eleito-
res, aqui no estado do Rio de 
Janeiro, que poderão ter os 
seus dados validados neste 
procedimento”, disse.

Baldi destacou que esta 
eleição tem um grau maior de 
complexidade, especialmente 
para os eleitores que não têm 
muita familiaridade com a 
internet, porque precisará fa-
zer cinco escolhas diferentes. 
Primeiro vai indicar na urna 
o voto em deputado (a) fede-
ral, depois deputado (a) esta-
dual, seguido de senador (a), 

governador (a) e, por fim, em 
presidente da República. 

Documento
O eleitor que tiver e-título 

com foto e identificação bio-
métrica poderá usar como 
documento de comprovação 
para votar. Mesmo assim, o 
juiz recomendou que leve um 
documento oficial com foto 
para o caso de ocorrer algu-
ma dificuldade de acessar o 
digital. A recomendação vale 
também para os eleitores que 
já realizaram a biometria an-
teriormente. A presença do 
eleitor na sessão será registra-
da pela colocação da digital 
no leitor ótico da máquina do 
mesário. Quem não tem o e-
título fará a comprovação por 
meio da assinatura do caderno 
de votação na mesa da sessão.

Justiça quer avançar no registro de biometria
uso de dados poR óRgãos

Cristina Indio do Brasil 

Agência Brasil

E-título
O eleitor que tiver 
e-título com foto 
e identificação 

biométrica poderá 
usar como documento 

de comprovação 
para votar

Foto: Divulgação/TSE



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2022       16Mundo EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Ulisses Demétrio

País vai ajudar os consumidores e empresas a lidarem com a escalada nos preços de energia, em especial os de gás natural 

Alemanha gastará até 200 bi de euros
para reduzir custos de energia

A Alemanha planeja gas-
tar até 200 bilhões de euros 
para ajudar consumidores e 
empresas a lidarem com a es-
calada nos preços de ener-
gia, anunciou ontem o chan-
celer Olaf Scholz, em coletiva 
de imprensa. Os preços de 
energia, em especial os de gás 
natural, saltaram em toda a 
Europa por conta da guerra 
na Ucrânia. Segundo Scholz, 
o governo alemão vai reati-
var um fundo de estabiliza-
ção econômica, usado antes 
durante a crise financeira de 
2008 e 2009 e a pandemia de 
coronavírus.

O fundo será usado para 
limitar o preço que clientes 
pagam pelo gás, que é usado 
para aquecer residências, ge-
rar eletricidade e prover ener-
gia a fábricas. Uma sobretaxa 
anteriormente proposta so-
bre o gás, que deveria ajudar 
a espalhar o custo crescente 
de compra do combustível no 
mercado global, está sendo 
descartada.

Scholz disse que a decisão 
da Rússia de reduzir o gás na-
tural para a Europa e os vaza-
mentos recentes em dois ole-
odutos mostraram que não se 
pode esperar mais suprimen-
tos de energia russos em um 
futuro próximo.

“No entanto, estamos bem 
preparados para esta situa-

ção”, disse ele. “Tomamos de-
cisões que nos permitem lidar 
com essa situação alterada”.

O ministro das Finanças 
alemão, Christian Lindner, 
insistiu que o fundo não im-
plicaria mais empréstimos 
regulares, dizendo que a Ale-
manha “expressamente não 
está seguindo o caminho da 
Grã-Bretanha”.

O governo do Reino Uni-
do anunciou recentemente 
cortes de impostos financia-
dos por empréstimos, apesar 
dos planos de gastar bilhões 
protegendo residências e em-
presas do aumento dos pre-
ços da energia, resultando em 
uma queda acentuada da libra 
e alta forte nos juros do país.

O furacão Ian, uma das 
tempestades mais poderosas 
já registradas nos Estados Uni-
dos, inundou o sudoeste da 
Flórida na última quarta-feira, 
transformando ruas em rios, 
cortando a energia para 1,8 mi-
lhão de pessoas e ameaçando 
danos catastróficos no interior.

Um escritório do xerife cos-
teiro informou que estava re-
cebendo muitas ligações de 
pessoas presas em casas inun-
dadas. Pessoas desesperadas 
postaram no Facebook e em 
outras redes sociais, implo-
rando por resgate para si ou 
para seus entes queridos. Al-
guns vídeos mostraram água 
coberta de detritos caindo em 
direção aos beirais das casas. 
O centro do furacão atingiu 

a costa perto de Cayo Cos-
ta, uma ilha barreira a oes-
te da densamente povoada 
Fort Myers. À medida que se 
aproximava, a água escoou de 
Tampa Bay.

A tempestade de categoria 
4 chegou à costa com ventos de 
241 km/h. Mais de 1,8 milhão 
de residências e empresas na 
Flórida estavam sem eletrici-
dade, de acordo com Powe-
rOutage.us. Quase todas as 
casas e empresas em três con-
dados estavam sem energia.

A tempestade já havia 
atingido Cuba, matando 
duas pessoas e derrubando 
a rede elétrica do país. Cer-
ca de 2,5 milhões de pessoas 
foram obrigadas a evacuar 
o sudoeste da Flórida antes 
que Ian fosse atingido, mas 
por lei ninguém poderia ser 
forçado a fugir.

Nos EUA, furacão Ian 
inunda sudoeste da Flórida

força da natureza

A primeira-ministra do 
Reino Unido, Liz Truss, defen-
deu ontem seu polêmico pla-
no fiscal, que envolve amplos 
cortes de impostos e aumento 
de gastos, e minimizou a rea-
ção negativa dos mercados fi-
nanceiros, ao dizer que está 
disposta a tomar “decisões di-

fíceis” para garantir a recupe-
ração da economia britânica.

Nos primeiros comentá-
rios públicos desde que seu 
governo anunciou o plano, na 
semana passada, Truss dis-
se que o Reino Unido está en-
frentando “tempos econômi-
cos muito, muito difíceis”, mas 
ressaltou que os problemas 
são de ordem global e foram 

Liz Truss defende plano fiscal que abalou mercados financeiros
no reino unido

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, afirmou que 
vai anexar formalmente, hoje, 
as quatro regiões da Ucrânia 
que passaram por referendos 
entre o fim da semana passa-
da e o começo desta semana. 
Embora as votações tenham 
sido classificadas como “en-
cenações” pelo Ocidente, o 
reconhecimento das provín-
cias como parte do território 
russo amplia as possibilida-
des militares de Moscou na 
região, incluindo o uso de ar-
mas nucleares.

Putin agradeceu a par-
ticipação popular nas vota-
ções realizadas em Donet-
sk, Luhansk, Zaporizhzhia e 
Kherson em um pronuncia-
mento ontem, e disse que o 
Kremlin vai realizar uma ce-
rimônia para a assinatura dos 
documentos formalizando a 
anexação dos territórios do 
leste da Ucrânia à Federação 
Russa hoje. Nas palavras de 
Putin, a Rússia quer “salvar” 
as populações dessas regiões.

O reconhecimento das 
quatro províncias por Mos-
cou coloca em xeque a con-
traofensiva ucraniana que co-
meçava a retomar o controle 

dos territórios, após meses de 
ocupação russa. Uma vez que 
o Kremlin considerar as áreas 
como parte do país, qualquer 
ação militar ucraniana pas-
sará a ser vista como um ata-
que à integridade territorial 
da Rússia, o que autorizaria 
as Forças Armadas do país a 
utilizarem seu arsenal atômi-
co, seguindo a doutrina nu-
clear de Moscou.

Autoridades pró-Rússia 
realizaram referendos nas 
quatro províncias entre a sex-
ta-feira da semana passada 
e a terça-feira desta semana, 
após as forças do Kremlin 
sofrerem uma série de reve-
ses no campo de batalha que 
ameaçaram seu controle na 
região. De acordo com o re-
sultado apresentado pelas au-
toridades, o “Sim” pela ane-
xação à Rússia venceu com 
97% dos votos totais.

Putin comemorou o re-
sultado da votação em um 
discurso provocativo ao Oci-
dente, acrescentando que seu 
principal objetivo na guer-
ra continua sendo “libertar” 
a região leste de Donbas da 
Ucrânia. Em contrapartida, 
relatos de coação durante a 
votação, incluindo ameaças 
de soldados armados com fu-

Rússia confirma que vai anexar hoje as 
quatro regiões da Ucrânia após referendo

províncias

deflagrados pela invasão da 
Ucrânia pela Rússia.

A premiê falou após o Ban-
co da Inglaterra (BoE, na sigla 
em inglês) anunciar na última 
quarta-feira uma intervenção 
no mercado de bônus do go-
verno britânico - os chama-
dos Gilts -, numa tentativa de 
estabilizar os ativos financei-
ros. Nos últimos dias, a libra 

atingiu mínima histórica fren-
te ao dólar e o rendimento do 
Gilt de 10 anos saltou aos maio-
res níveis desde 2008, em rea-
ção ao pacote.

À rádio BBC, Truss dis-
se que o governo britânico 
precisava tomar ações ur-
gentes “para fazer a econo-
mia crescer e também lidar 
com a inflação”, que está no 

maior nível em cerca de qua-
tro décadas.

“É claro que muitas medi-
das que anunciamos não irão 
acontecer da noite para o dia. 
Não vamos ver o crescimen-
to surgir da noite para o dia”, 
disse a premiê. “O importante 
é que estamos colocando este 
país numa trajetória melhor 
no longo prazo”, acrescentou.

n 

Autoridades 
pró-Rússia 
realizaram 
referendos 
nas quatro 
províncias 
entre a 
sexta-feira 
da semana 
passada e a 
terça-feira 
desta semana

Agência Estado

Controle
Uma vez que o Kremlin 

considerar as áreas 
como parte do país, 

qualquer ação militar 
ucraniana passará 

a ser vista como um 
ataque à integridade 
territorial da Rússia

zis, surgiram do lado ucra-
niano da fronteira, reforçan-
do as críticas do Ocidente à 
legitimidade do processo.

A estratégia foi compa-
rada às votações realizadas 
pelos russos na Crimeia, em 
2014, quando Moscou ane-
xou a península ao território 
russo. No entanto, no con-
texto atual, a Rússia não con-
trola totalmente nenhuma 
das quatro regiões, militar 
ou politicamente, a maioria 
dos moradores da província 
foram deslocados pela guer-
ra e há muitos relatos de civis 
sendo forçados a votar sob a 
mira de armas ou outras for-

mas de coerção.
“É engraçado. Ninguém 

votou, mas os resultados es-
tão disponíveis”, riu Lyubo-
mir Boyko, de 43 anos, mo-
rador de Golo Pristan, uma 
vila na província de Kherson 
ocupada pela Rússia. “Eles 
podem anunciar o que qui-
serem. Ninguém votou no 
referendo, exceto algumas 
pessoas que mudaram de 
lado. Eles foram de casa em 
casa, mas ninguém saiu”, dis-
se Boyko.

Relatos similares chegam 
de outras cidades. Em Melito-
pol, o prefeito Dmitro Orlov 
comentou as táticas de intimi-
dação utilizadas durante a vo-
tação. “Eles batem forte na sua 
porta, tocam a campainha, 
dão uma cédula às pessoas e 
apontam com seus rifles onde 
colocar a marca”, disse.

Volodimir Saldo, um ucra-
niano que trocou de lado para 
se tornar o chefe da autorida-
de de ocupação na região de 
Kherson, disse que a votação 
foi tranquila e as pessoas es-
tavam participando com “en-
tusiasmo”. Enquanto eles vo-
tavam, ele disse, “seus olhos 
estão queimando, brilhando, 
e isso mostra sua atitude em 
relação a este evento”.

Foto: Kremlin/Fotos Públicas

Vladimir Putin agradeceu a participação popular nas votações em um pronunciamento ontem
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O fundo será 
usado para 
limitar o preço 
que clientes 
pagam pelo 
gás, que é 
usado para 
aquecer 
residências, 
gerar 
eletricidade 
e prover 
energia a 
fábricas

Agência Estado

“Não vamos ver o 
crescimento surgir 
da noite para o dia

Liz Truss

Agência Estado

Agência Estado
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 +0,86%

R$ 5,396
-0,73%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

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

Euro  Comercial

+1,52%

R$ 5,285

Libra  Esterlina

+3,49

R$ 5,976
 

Ibovespa

107.664 pts

Selic

Fixado em 21 de 
setembro de 2022

13,75%

Todos os setores econômicos tiveram resultado positivo no estado, com liderança da indústria de transformação

Paraíba registra melhor saldo do ano
emprego formal

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

A Paraíba criou 5.913 postos de 
trabalho formal em agosto, de acor-
do com o Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho. O saldo foi 
obtido a partir de 20.058 admissões 
e 14.145 desligamentos. A geração 
de empregos com carteira assinada 
de agosto foi a melhor do ano, supe-
rando em 40% o saldo de julho, que 
ocupava a marca até então.

Todos os setores econômicos ti-
veram saldo positivo, com liderança 
da indústria de transformação, que 
preencheu 2.369 vagas. Em seguida, 
estão agropecuária (2.180) constru-
ção (544), serviços (521) e comércio 
(299). A agropecuária foi o grande 
destaque do mês. Em julho, o saldo 
havia sido de 73 postos de trabalho. 
A diferença é explicada pelas ativi-
dades da indústria sucroalcooleira.

Com o crescimento do mercado 
de trabalho, a Paraíba registrou o 
sexto mês consecutivo de resultados 
positivos em 2022, somando a cria-
ção de 17.233 empregos, resultado de 
132.000 admissões e 114.767 desliga-
mentos. O ano começou com resul-
tados negativos em janeiro (-1.613) e 
em fevereiro (-1.226) - período de en-
tressafra da indústria sucroalcoolei-
ra, mas apresentou recuperação em 
ritmo crescente nos meses seguintes: 
março (729), abril (2.378), maio (3.032), 
junho (3.602) e julho (4.130).

O estoque total de trabalhado-
res formais do estado cresceu 1,33%, 
com o resultado de agosto, alcan-
çando a marca de 451.597 pessoas. 
Neste contexto, o setor de serviços é 
o que concentra o maior número de 
empregados (199.097). Na sequência 
estão: comércio (114.060), indústria 
(82.916), construção (40.240) e agro-
pecuária (15.104).

Dados no país
A geração de empregos no Bra-

sil somou saldo de 278.639 postos 
de trabalho, em agosto deste ano. 
No mês, houve 2.051.800 admis-
sões e de 1.773.161 desligamentos. 
No acumulado do ano, o saldo é 
de 1.853.298 novos empregados no 
mercado formal. O setor de servi-
ços foi o que mais contribuiu para o 
resultado, com a criação de 141.113 
postos. Logo após estão indústria 
(52.760), comércio (41.886), constru-
ção (35.156) e agropecuária (7.724).

Considerando as regiões, o Su-
deste teve o melhor desempenho 
(137.759), seguido por Nordeste 
(66.009), Sul (35.032), Centro-Oes-
te (21.515) e Norte (18.171). O salário 
médio de admissão em agosto, no 
Brasil, foi de R$ 1.949,84, o que cor-
responde a R$ 29,27 sobre junho. A 
variação foi de 1,52%.
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Estado obteve 
o sexto mês 
consecutivo 
de resultados 
positivos em 
2022, somando 
a criação 
de 17.233 
empregos

O Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) reuniu, ontem, empresários e 
representantes de entidades ligadas 
à educação na Paraíba para apresen-
tar linhas de crédito voltadas a esco-
las e faculdades. Foram apresentadas 
condições para as operações e valores 
disponíveis. O encontro aconteceu na 
sede da Superintendência do BNB, em 
João Pessoa, e marcou o início de uma 
campanha para divulgar as linhas 
de crédito disponíveis para o setor e 
que estão com baixa procura. O BNB 
disponibiliza R$ 250 milhões para a 
educação no Nordeste, dos quais R$ 
13 milhões na Paraíba, com o desa-
fio para suas agências aplicarem até 
o final do ano. Outros setores estão 
na iminência de contar com o benefí-
cio, como saúde, indústria e turismo.

“A campanha ‘BNB Mais Educa-
ção’ é para divulgar e dar mais visi-
bilidade às soluções financeiras ofer-
tadas pelo banco e a disponibilidade 
de atender ao segmento. Não exis-
te o lançamento hoje de uma linha 
de crédito específica”, destacou Fá-
tima Pimentel, gerente executiva da 
área de negócios da Superintendên-
cia do BNB.

Trata-se de uma campanha e um 
desafio que o banco lança e, até o final 
do ano, terão outras. Ela disse que os 
valores já estavam disponíveis, mas 
pela baixa procura, surgiu a iniciativa 
de ampliar a divulgação. “A estratégia 
do banco é exatamente essa de dar 
visibilidade. É uma campanha para 
dar ênfase ao ‘BNB Mais Educação’”, 
destacou. De 2019 até agosto de 2022, 
o BNB financiou R$ 541 milhões em 

BNB apresenta linhas de crédito para educação
IncentIvo

Evento reuniu empresários e representantes do setor no estado para divulgação dos investimentos disponíveis

Lucilene Meireles 

lucilenemeireles@epc.pb.gov.br
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todo o Nordeste para a área de educa-
ção, sendo R$ 49 milhões na Paraíba.

A gerente acrescentou que a edu-
cação foi selecionada como o primei-
ro segmento a ser contemplado para 
divulgar mais junto à sociedade que 
o banco tem soluções financeiras, seja 
no que se refere a produtos e serviços 
ou linhas de crédito para apoiar, em 
curto e longo prazo, a atividade de 
educação.

Prazos e juros
Os prazos para pagamento variam 

conforme o projeto. Os menores, como 
os de modernização, podem se situar 
em cinco anos, com período de carên-
cia de um ou dois anos. Pode ser tam-
bém um projeto de implantação, mais 
amplo, que pode ter até 15 anos.

“Isso vai depender da capacidade 
de pagamento do empreendimento, 
com até cinco anos de carência. Esses 
são os limites máximos de prazo para 
atendimento das soluções financeiras 
de longo prazo”, comentou a gerente.

Em relação aos juros, o banco tem 
uma linha de crédito diferenciada 
com juros a partir de 8,75% ao ano, 
variando conforme o porte do seg-
mento, já que os financiamentos vão 
desde a micro até a grande empresa. 
Se for para inovação, os juros são ain-
da menores.

Conquista
O advogado Henrique Dantas re-

lata que sempre se questionou sobre o 
destino de sua vida profissional e so-
nhava com algo que, além de ser um 

trabalho, pudesse fazer com que se 
realizasse. O sonho era dele e da es-
posa e sócia Juliana Ribeiro que, jun-
tos, idealizaram um empreendimen-
to voltado para a área da educação.

“Eu sempre gostei muito de crian-
ça e sabia que queria atuar nesse ramo, 
queria fazer a minha diferença no 
mundo nessa área”, contou ela. A par-
tir daí, conforme relatou Henrique 
Dantas, existia a vontade, mas falta-
va recurso para investir. Eles sabiam 
o que queriam, tinham a dedicação e 
até o imóvel. O casal foi aprendendo 
a partir das orientações que o BNB 
ofereceu e assinou o primeiro contra-
to com apenas 24 anos de idade. “Eu 
não tenho palavras para descrever a 
minha gratidão ao Banco do Nordes-
te”, acrescentou Juliana.

A quantia de R$ 19.138.499,49 
será depositada hoje para 11.494 
contribuintes do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF), na Paraíba. O 
crédito será feito pela Receita Fede-
ral do Brasil, referente ao quinto lote 
de restituição do IRPF. No Brasil, o 
valor restituído para 1.220.501 con-
tribuintes é de R$ 1,9 bilhão. O lote 
contempla também as restituições 
residuais de exercícios anteriores.

Os valores de restituição estarão 
disponíveis ao contribuinte na con-
ta bancária informada na declara-
ção, pelo período de um ano. Se o 
resgate não for feito, o contribuin-
te deverá requerer por Formulário 
Eletrônico - Pedido de Pagamento 
de Restituição, ou diretamente no 
e-CAC, no serviço Extrato do Pro-
cessamento da DIRPF. 

Se o valor não for creditado, o 
contribuinte poderá reagendar o 
crédito pelo Portal BB, acessando o 

endereço https://www.bb.com.br/
irpf. Também poderá contatar pes-
soalmente qualquer agência do BB 
ou ligar para a Central de Atendi-
mento por meio do telefone 4004-
0001 (capitais) e 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-729- 0088 
(telefone especial exclusivo para 
deficientes auditivos).

Malha fina
O contribuinte que não foi con-

templado com a restituição, está 
com a declaração retida em malha 
fina. Neste caso, a Receita Federal 
orienta que o contribuinte acesse o 
extrato completo da declaração para 
verificar se há inconsistências e faça 
a autorregularização, por meio da 
entrega de declaração retificadora.

Na Paraíba, há 9.461 declara-
ções retidas em malha. No Brasil, 
são 1.032.279 de declarações à Re-
ceita Federal. Do total de declara-
ções retidas, 811.782 têm imposto a 
restituir, representando 78,6% do 
total incluído na malha fina. 

Restituição do IR é depositada, 
hoje, para mais de 11 mil pessoas

quInto lote

A diferença no preço da ga-
solina comum em João Pessoa 
está em R$ 0,40, oscilando entre 
R$ 4,590 e R$ 4,990 para paga-
mento à vista, registra pesquisa 
comparativa realizada pela Se-
cretaria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor no dia 
28 de setembro, os mesmos en-
contrados no levantamento da 
semana passada.

O Procon-JP, que realizou a 
pesquisa em 108 postos da capi-
tal, mostra que o produto redu-
ziu o preço em 23 estabelecimen-
tos e manteve em 85 em relação à 
pesquisa anterior, com média de 
R$ 4,884 e variação de 8,7%. Para 
pagamento no cartão, os preços 
da gasolina comum oscilam en-
tre R$ 4,590 e R$ 5,040.

Já o preço do produto aditiva-
do foi encontrado entre R$ 4,790 
e R$ 5,290, registrando queda de 
R$ 0,40 no maior preço, uma va-
riação de 10,4%, com diferença de 
R$ 0,50 e média de R$ 5,050.

Preço da gasolina oscila entre 
R$ 4,59 e R$ 4,99 na capital

pesquIsa do procon

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

Confira a pesquisa no site 
da Prefeitura de João Pessoa 

por meio do QR Code

Mais combustíveis
Quanto ao álcool, o menor 

preço se manteve o mesmo da 
semana passada, R$ 3,270, mas 
o maior reduziu de R$ 4,950 para 
R$ 3,990, com a média em R$ 
3,396, diferença de R$ 0,72 e va-
riação de 22%. O diesel S10 mos-
tra nova redução no menor preço 
(R$ 0,19), saindo de R$ 6,460 para 
R$ 6,270 . O preço do Gás Natu-
ral Veicular (GNV) vem se man-
tendo entre R$ 4,950 e R$ 5,390.
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Saldo, que reúne as contas do BC, Tesouro e Previdência, foi o segundo pior desempenho desde o início da série histórica

Governo tem déficit de R$ 49,9 bi
em agosto

Antonio Temóteo e  
Lorenna Rodrigues 

Agência Estado

As contas do Governo Central re-
gistraram déficit primário em agos-
to, conforme divulgação do Tesouro 
Nacional. No mês passado, a diferen-
ça entre as receitas e as despesas fi-
cou negativa em R$ 49,972 bilhões. O 
resultado sucedeu o superávit de R$ 
19,309 bilhões em julho.

O saldo - que reúne as contas do 
Tesouro Nacional, Previdência So-
cial e Banco Central - foi o segundo 
pior desempenho para o mês desde 
o início da série histórica. Em agos-
to de 2021, o resultado havia sido ne-
gativo em R$ 9,861 bilhões.

O déficit do mês passado foi maior 
que as expectativas do mercado fi-
nanceiro, cuja mediana apontava um 
saldo negativo de R$ 48,20 bilhões, de 

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

acordo com levantamento do Proje-
ções Broadcast junto a 20 instituições 
financeiras. O dado de agosto ficou 
dentro do intervalo das estimativas, 
que eram de déficit de R$ 66,550 bi-
lhões a superávit de R$ 21,0 bilhões.

Acumulado
No acumulado dos primeiros oito 

meses do ano, o Governo Central re-
gistrou superávit de R$ 22,151 bi-
lhões, o melhor resultado desde 1998. 
Em igual período do ano passado, 
esse mesmo resultado era negativo 
em R$ 82,158 bilhões.

Em agosto, as receitas tiveram alta 
real de 9,3% em relação a igual mês do 
ano passado. No acumulado do ano, 
houve alta de 14,4%. Já as despesas su-
biram 36,4% em agosto, já descontada 
a inflação. No acumulado de 2022, a 
variação foi positiva em 2,6%

Em 12 meses até agosto, o Go-

verno Central apresenta um supe-
rávit de R$ 74,1 bilhões - equivalen-
te a 0,88% do PIB. A meta fiscal para 
este ano admite um déficit de até R$ 
170,5 bilhões nas contas do Gover-
no Central, mas a equipe econômica 
espera fechar o ano com um superá-
vit de R$ 13,5 bilhões, conforme pro-
jeção divulgada no último Relatório 
de Avaliação de Receitas e Despesas.

Composição
As contas do Tesouro Nacional - 

incluindo o Banco Central - registra-
ram um déficit primário de R$ 21,989 
bilhões em agosto, de acordo com 
dados divulgados pelo Tesouro. No 
ano, o superávit primário acumulado 
nas contas do Tesouro Nacional (com 
BC) é de R$ 237,939 bilhões.

Já o resultado do INSS foi defi-
citário em R$ 27,983 bilhões no mês 
passado. Nos primeiros oito meses 

do ano, o resultado foi negativo em 
215,788 bilhões.

As contas apenas do Banco Cen-
tral tiveram déficit de R$ 26 milhões 
em agosto e de R$ 244 milhões no acu-
mulado de 2022 até o mês passado.

Teto de gastos
As despesas sujeitas ao teto de 

gastos subiram 16,7% no acumula-
do do ano até agosto na comparação 
com o mesmo período de 2021, se-
gundo o Tesouro Nacional.

Pela regra do teto, o limite de cres-
cimento das despesas do governo é a 
variação acumulada da inflação no 
ano passado. Porém, como o gover-
no não ocupou todo o limite previsto 
em anos anteriores, na prática há uma 
margem para expansão de até 15,3%

As despesas do Poder Executivo 
variaram 17,2% no período (a mar-
gem nesse caso é de 15,2%).

Balanço
No acumulado dos 

primeiros oito meses 
do ano, o Governo 
Central registrou 

superávit de R$ 22,151 
bilhões, o melhor 

resultado alcançado 
desde 1998

O Banco Central (BC) prevê 
que o volume de crédito bancá-
rio crescerá 14,2% este ano, con-
tra previsão anterior de 11,9%, 
divulgada em junho. A projeção 
consta do Relatório de Inflação, 
publicação trimestral do BC, di-
vulgado ontem.

O crédito livre deve apresentar 
expansão de 17,2%. A projeção an-
terior era 15,2%. O crédito livre é 
aquele em que os bancos têm au-
tonomia para emprestar o dinhei-
ro captado no mercado e definir as 
taxas de juros cobradas dos clien-
tes. Já o crédito direcionado tem 
regras definidas pelo governo, e é 
destinado, basicamente, aos seto-
res habitacional, rural, de infraes-
trutura e ao microcrédito.

Em relação às pessoas físicas 
(PF), o aumento esperado este 
ano para o estoque do crédito com 
recursos livres avançou de 17% 
para 19%. “Essa revisão incorpo-

ra a surpresa com o crescimento 
observado no segundo trimestre, 
impactado, entre outros fatores, 
pelo nível de atividade acima do 
esperado e pela queda na taxa de 
desocupação”, diz o relatório.

O BC também destacou a 
“maior expansão das linhas de 
crédito consignado para aposen-
tados e pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), 
refletindo o efeito do aumento da 
margem consignável, o que am-
pliou a capacidade de endivida-
mento desse público”.

“As operações de crédito pes-
soal renegociado e de cartão de 
crédito rotativo, mais associadas 
à dificuldade das famílias de qui-
tar os compromissos financeiros, 
também registraram expansão 
considerável”, acrescentou.

O crédito livre para as empre-
sas deve crescer 15%, ante a pre-
visão anterior de 13%.

A projeção para o crédito dire-
cionado é de crescimento de 9,7%, 
contra a projeção anterior de 7%. 

A projeção para pessoas físicas é 
13% e jurídicas, 4%.

A primeira previsão para 2023 
é de crescimento do volume de 
crédito de 8,2%. O crédito livre 
deve apresentar expansão de 9,6%, 
com crescimento de 10% para pes-
soas físicas e 9%, para jurídicas. O 
crédito direcionado deve apresen-
tar expansão de 6%, com aumento 
de 7% para as famílias e 4% para 
as empresas.

Volume de crédito bancário deve crescer 
14,2% neste ano, prevê Banco Central

projeção

Andreia Verdélio 

Agência Brasil
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Em relação às 
pessoas físicas, 
o aumento 
esperado este 
ano para o 
estoque do 
crédito com 
recursos livres 
avançou de 17% 
para 19%

Publicação trimestral da instituição aponta para um aumento no crédito livre (autônomo) em torno de 17,2% 

A Caixa Econômica Federal 
(CEF) lançou ontem uma chamada 
pública de projetos para parcerias 
público-privadas (PPPs) em ilumi-
nação pública. Podem participar ci-
dades com mais de 80 mil habitan-
tes e consórcios intermunicipais, 
que podem fazer propostas de dois 
a 30 municípios, caso a população 
somada supere 100 mil habitantes.

Segundo a Caixa, terão priorida-
de projetos de aglomerações urba-
nas interligadas, com maior popula-
ção beneficiada, maior consumo de 
energia por ponto de luz e as maio-
res taxas de mortes violentas. A es-
truturação dos projetos não terá cus-
to para as cidades, sendo custeada 
pelo Fundo de Apoio à Estrutura-
ção e ao Desenvolvimento de Proje-
tos de Concessão e Parcerias Públi-
co-Privadas (FEP).

O banco público fará o desenvol-
vimento dos projetos e a assessoria 
aos entes durante a estruturação das 
PPPs, da fase inicial à realização do 
leilão. Atualmente, a Caixa tem 26 
projetos do tipo em andamento. O 
cadastro das propostas vai até 11 
de novembro, e o resultado do edi-
tal sairá até 23 de dezembro

A carteira da Caixa conta com 54 
projetos, entre concessões e PPPs, 

Caixa Econômica lança chamada 
para PPPs em iluminação pública

projetos

Levantamento divulgado pela 
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) mostra que, mesmo 
avançando três posições no Índice 
Global de Inovação (IGI), na compa-
ração com 2021, o Brasil continuou, 
este ano, registrando queda nos in-
vestimentos aplicados nas áreas de 
inovação. “A posição brasileira está 
sete casas abaixo da melhor mar-
ca atingida, que foi o 47o lugar em 
2011”, revela a CNI.

Segundo o estudo, fruto de par-
ceria com a Organização Mundial 
de Propriedade Intelectual, o Bra-
sil ocupa atualmente o 54o lugar em 
um ranking com 132 países. Na ava-
liação da entidade, essa melhora na 
classificação “não significa que o 

país esteja bem na agenda de ino-
vação, uma vez que os investimen-
tos na área têm caído a cada ano”.

O IGI 2022 foi calculado com 
base na média de dois subíndices: 
um é relativo a insumos de ino-
vação e avalia “elementos da eco-
nomia que viabilizam e facilitam 
o desenvolvimento de atividades 
inovadoras”. Esse índice abrange 
pilares relativos a instituições; ca-
pital humano; pesquisa; infraestru-
tura; sofisticação do mercado; e so-
fisticação empresarial.

O outro subíndice refere-se a 
“produtos de inovação” e tem no 
“resultado efetivo das atividades 
inovadoras no interior da econo-
mia”. O indicador divide-se em dois 
pilares: um, relativo a “produtos de 
conhecimento e tecnologia” e outro 
a “produtos criativos”.

CNI: Brasil ocupa 54a posição 
em ranking sobre inovação

índice global

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil

Matheus Piovesana 

Agência Estado

com investimentos da ordem de R$ 
19 bilhões. Destes projetos, 12 foram 
levados a leilão, sendo nove em ilu-
minação pública, com investimen-
tos acima de R$ 1,1 bilhão.

Na semana passada, a CEF fir-
mou uma parceria com o Banco Na-
cional do Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e a Secretaria 
Especial do Programa de Parcerias 
de Investimentos (SEPPI) para a es-
truturação de projetos do tipo. Um 
dos pontos do acordo é a capacitação 
de agentes públicos tanto em PPPs 
quanto em concessões.

O primeiro curso, estrutura-
do pela Caixa, também foi lança-
do nessa quinta, e é voltado a ser-
vidores municipais e estaduais de 
todo o país. 
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Podem participar 
cidades com 
mais de 80 
mil habitantes 
e consórcios 
intermunicipais, 
que podem 
fazer propostas 
de dois a 30 
municípios
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Desse total, 7,3 milhões são de eucalipto e 1,8 milhão, de pinus; cerca de 70% estão concentrados no Sul e Sudeste

Florestas têm 9,5 milhões de hectares 
Silvicultura

Ana Cristina Campos  
Agência Brasil

A área estimada de flores-
tas plantadas totalizou, em 
2021, 9,5 milhões de hecta-
res, dos quais 70,1% concen-
trados nas regiões Sul e Su-
deste. Estavam plantados, no 
Brasil, 7,3 milhões de hecta-
res de eucalipto e 1,8 milhão 
de pinus.

As áreas com cobertura de 
eucalipto corresponderam a 
76,9% das florestas plantadas 
para fins comerciais. Enquan-
to 45,4% das áreas de eucalip-
to estão no sudeste, observou-
se predominância de florestas 
de pinus, correspondentes a 
83,9%, no sul.

Os dados são da pesquisa 
Produção da Extração Vegetal 
e da Silvicultura (Pevs 2021), 
divulgada ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Em 2021, a pesquisa iden-
tificou registro de produção 
primária florestal em 4.884 
municípios que, juntos, totali-
zaram R$ 30,1 bilhões em va-
lor de produção, o que repre-
sentou crescimento de 27,1% 
em relação ao ano anterior.

O valor da produção da 
silvicultura superou o da ex-
tração vegetal, o que ocorre 
desde o ano 2000. Em 2021, 
houve crescimento de 26,1% 
no valor da produção da sil-
vicultura, que atingiu R$ 23,8 
bilhões, e de 31,5% na extra-

ção vegetal, que foi de R$ 6,2 
bilhões. 

“A participação dos pro-
dutos madeireiros segue pre-
ponderante no setor, repre-
sentando 95,6% do valor da 
produção florestal. O conjun-
to dos produtos madeireiros 
com origem em áreas planta-
das para fins comerciais re-
gistrou aumento de 23,7% no 
valor da produção, enquan-
to naqueles decorrentes da 
extração vegetal o aumen-
to foi de 37,9%. Esses resulta-
dos ratificam a tendência de 
crescimento dos madeireiros 
oriundos da silvicultura e re-
gistram grande aumento de 
madeireiros da extração em 
2021”, diz o IBGE.

Entre os produtos madei-
reiros da silvicultura, hou-
ve crescimento do valor da 
produção em todos os gru-
pos, sendo mais acentuado 
na madeira em tora que au-
mentou 26,3%. 

O valor da produção da 
madeira destinada à fabrica-
ção de papel e celulose cres-
ceu 24,4%; o carvão vegetal, 
21,8%; e a lenha, 16,2%.

A extração vegetal teve 
aumento no valor gerado 
em 2019 (6,9%), 2020 (6,3%) 
e, em 2021 (31,5%). Enquan-
to os produtos madeireiros 
respondem pela quase to-
talidade do valor da produ-
ção da silvicultura, na ex-
tração vegetal, esse grupo 
representa 63,5%, seguido 

pelos alimentícios (29,9%), ce-
ras (4,7%), oleaginosos (1,3%) 
e outros (0,5%).

Entre os produtos extrati-
vos não madeireiros, o açaí, 
com R$ 771,2 milhões, e a erva
-mate, com R$ 762,9 milhões, 
são os produtos que mais ge-
ram valor de produção. 

Entre o grupo de produtos 
considerados alimentícios, o 
açaí, a erva-mate, a castanha-
do-pará, ou castanha-do-bra-
sil, o pequi (fruto) e o pinhão 
representam 41,4%, 41%, 7,6%, 
3,2% e 2,4%, respectivamente.

As regiões Sul e Sudes-
te concentram grande par-

te da produção florestal do 
país. Juntas, elas responderam 
por 68,9% do valor da produ-
ção nacional, impulsionadas, 
principalmente, pelo setor de 
florestas plantadas. Minas Ge-
rais continua registrando o 
maior valor da produção para 
esse segmento, atingindo R$ 
7,2 bilhões em 2021, o que re-
presenta 30,2% do valor da 
produção nacional da silvi-
cultura, seguido pelo Paraná, 
com R$ 4,7 bilhões.

Entre os municípios, João 
Pinheiro (Minas Gerais) apre-
sentou o maior valor da pro-
dução florestal primária em 

2021, com R$ 600 milhões, as-
sumindo a primeira posição 
no ranking nacional.

Das 20 cidades do país com 
os maiores valores de produ-
ção florestal, 16 sobressaem na 
exploração de florestas plan-
tadas, e as demais, no extra-
tivismo. Cruz Machado (Pa-
raná), além da silvicultura, 
destacou-se na extração de er-
va-mate, e Limoeiro do Aju-
ru (Pará), além do extrativis-
mo madeireiro, na extração de 
açaí. Colniza (Mato Grosso) e 
Prainha (Pará) foram desta-
ques na extração da madei-
ra em tora.
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Dados são 
da pesquisa 
Produção da 
Extração Vegetal 
e da Silvicultura, 
divulgada ontem 
pelo Instituto 
Brasileiro de 
Geografia e 
Estatística

Resultados ratificam a tendência de crescimento dos madeireiros oriundos da silvicultura, diz o instituto

Foto: CNA Wenderson Araújo Trilux

Outros
Entre os produtos 

extrativos não 
madeireiros, o açaí, 

com R$ 771,2 milhões, 
e a erva-mate, com 

R$ 762,9 milhões, são 
os que mais geram 
valor de produção 

O médico pernambucano 
Jarbas Barbosa será o novo di-
retor da Organização Pan-A-
mericana da Saúde (Opas). O 
brasileiro foi eleito por Esta-
dos-membros durante a 30ª 
Conferência Sanitária Pan-A-
mericana, em Washington, 
nos Estados Unidos.

O mandado de cinco anos 
de Jarbas terá início no dia 1º 
de fevereiro de 2023. Ele vai 
suceder a Carissa Etienne, 
da Dominica (país no Cari-
be), que preside a Opas des-
de 2012.

Atualmente, Jarbas é dire-
tor assistente da Opas e lide-
rou os esforços da organiza-
ção no combate à pandemia 
da Covid-19, sobretudo no 
que diz respeito ao acesso 
equitativo de vacinas e às ca-
pacidades regionais para a fa-
bricação de medicamentos.

Biografia
Jarbas Barbosa é médico 

formado pela Universidade 
Federal de Pernambuco e es-
pecialista em saúde pública 
e Epidemiologia pela Escola 
Nacional de Saúde Pública, 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). É também mestre 
em Ciências Médicas e dou-
tor em Saúde Pública pela 
Universidade de Campinas 
(Unicamp). Foi secretário mu-
nicipal de Saúde de Olinda, 
secretário estadual de Saú-
de de Pernambuco e diretor 
do Centro Nacional de Epi-
demiologia.

Iniciou sua carreira na 
Opas em 2007 como geren-
te da área de Vigilância em 
Saúde, Prevenção e Controle 
de Doenças. Em 2011, retor-
nou ao Ministério da Saúde 
do Brasil como secretário de 
Vigilância em Saúde, poste-
riormente assumindo a Secre-
taria de Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Insumos Estraté-
gicos. Antes de se tornar di-
retor assistente, Jarbas foi di-
retor-presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) de 2015 a 2018.

A Opas atende a região 
das Américas e serve como 
escritório regional da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS).

Pernambucano é eleito diretor da
Organização Pan-Americana da Saúde

mandato de cinco anoS

Paula Laboissière 

Agência Brasi
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Atualmente, 
Jarbas Barbosa 
é diretor 
assistente da 
Opas e liderou 
os esforços da 
organização 
no combate à 
pandemia da 
Covid-19 

Barbosa foi eleito por Estados-membros durante a 30ª Conferência Sanitária Pan-Americana, em Washington

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foi publicado, na manhã 
de ontem, o edital do Proces-
so Seletivo Classificatório do 
Ensino Técnico 2023 para in-
gresso na Escola Técnica de 
Saúde de Cajazeiras (ETSC) 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG).

No total, estão sendo 
ofertadas 150 vagas, sendo 
50 para o curso técnico de 
Cuidados de Idosos, 50 para 
o curso técnico em Enferma-
gem e 50 para o curso técni-
co em Saúde Bucal, distribuí-
das nas modalidades Ampla 
Concorrência e reservadas 
para cotas.

As inscrições serão rea-
lizadas exclusivamente pela 
internet, das 8h do dia 3 de 
outubro até as 23h59 de 21 de 

outubro, por meio de preen-
chimento de formulário on
-line disponibilizado no site 
da Comissão de Processos 
Vestibulares (Comprov). A 
taxa custa R$ 75. O prazo 
para solicitação de isenção 
vai de 3 a 7 de outubro.

A seleção será realiza-
da por meio de prova objeti-
va, a ser realizada no dia 27 
de novembro, das 9h às 12h, 
na cidade de Cajazeiras. O 
exame será composto por 40 
questões, distribuídas igual-
mente entre as seguintes dis-
ciplinas: Língua Portuguesa; 
Matemática; Ciências Bioló-
gicas; e Ciências Humanas.

O resultado parcial do 
processo seletivo será publi-
cado no dia 6 de dezembro, 

com o resultado final (após 
análise dos recursos) sain-
do até o dia 14 de dezembro.

A realização de matrícu-
la para os classificados na 
chamada regular acontecerá 
no dia 6 de março de 2023, na 
ETSC, nos horários das 7h às 
12h e das 14h às 17h. As au-
las estão previstas para ini-
ciar no dia 13 de março.

Estão previstas até três 
chamadas: uma regular e 
duas da lista de espera, con-
forme existência de vagas.

As atividades dos cursos 
acontecerão no turno notur-
no, para o curso técnico em 
Cuidados de Idosos, e diur-
no (manhã e tarde), para os 
cursos técnicos em Enferma-
gem e em Saúde Bucal.

UFCG inscreve para 150 vagas em 
cursos na Escola Técnica de Saúde 

em caJaZeiraS

Procurador de Justiça que 
atua na área criminal aponta 
que razões para o prossegui-
mento das ações penais e pede 
reforma de sentença

O procurador de Justiça 
do Ministério Público da Pa-
raíba, Francisco Sagres Ma-
cedo Vieira, emitiu pareceres 
em dois processos criminais 
que tramitam na Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, sustentando a ne-
cessidade de reforma de sen-
tenças nas quais acusados de 
tráfico de drogas foram absol-
vidos sumariamente   basea-

das na hipótese de invasão de 
domicílio. Ambos foram pre-
sos em flagrante por tráfico 
de drogas, durante busca do-
miciliar feita por policiais. No 
entendimento do membro do 
MPPB, “haviam fundadas ra-
zões a legitimar a busca domi-
ciliar” e, por isso, manifestou-
se favorável ao provimento da 
apelação criminal nos proces-
sos 0829681-53.2021.8.15.0001 
e 0825104-32.2021.815.001, que 
tramitam na Vara de Entor-
pecentes de Campina Grande. 

De acordo com Sagres, que 
atua no 2º grau, a alegação de 

que não houve autorização ju-
dicial ou dos moradores (com-
provação formal por escrito) 
para o ingresso da polícia nos 
imóveis não se sustenta e que 
as circunstâncias, bem como as 
ocorrências policiais pretéritas 
no mesmo local justificaram a 
ação policial. 

O procurador também re-
corre à Nota Técnica 07/2022, 
emitida pelo Centro de Apoio 
Operacional Criminal (Cao-
crim/MPPB), que refuta a 
necessidade da exigência de 
gravação audiovisual de con-
sentimento do morador. 

 MPPB emite pareceres contra tese 
de invasão que absolveu acusados 

 tráfico de drogaS
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Pesquisador avalia que redução de óbitos e internações, observadas desde a segunda quinzena de julho, está se confirmando

Média móvel segue em queda no país 
mortes por covid-19

Vinícius Lisboa 

Agência Brasil

A média móvel de óbitos 
por Covid-19 em sete dias se-
gue uma trajetória consisten-
te de queda e se encontra no 
menor patamar da pandemia 
há cerca de 20 dias, segundo 
dados do painel Monitora Co-
vid-19, da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

Anteontem, a média caiu 
para um patamar abaixo de 
50 vítimas por dia pela pri-
meira vez desde 4 de abril de 
2020, ano em que o coronaví-
rus se espalhou pelo mundo 
e chegou ao Brasil.

No último dia 10 de se-
tembro, o número médio de 
óbitos por dia chegou a 71, a 
menor mortalidade até então. 
Depois disso, a média conti-
nuou a cair, com a exceção dos 
dias 17, 18 e 19 de setembro.

Nesta semana, o patamar 
diário chegou a menos de 60 
óbitos pela primeira vez, com 
uma média de 58 vítimas, no 
dia 26; 51, terça-feira (27); e 46, 
anteontem (28).

O pesquisador do Obser-
vatório Covid-19 da Fiocruz, 
Diego Xavier, avalia os da-
dos com otimismo e destaca 
que a tendência de queda nas 
mortes e internações observa-
da desde a segunda quinzena 
de julho está se confirmando.

Ele explica que o alto per-
centual de vacinados somado 
ao grande número de pessoas 

já expostas ao coronavírus 
formou um grande contin-
gente de pessoas com imuni-
dade híbrida à doença.

“O cenário que a gente tem 
é bastante otimista, principal-
mente graças à vacinação”, 
afirma ele, que pede que haja 
mais celeridade na imuniza-
ção das crianças menores de 
três anos, cuja vacinação já foi 
autorizada pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
desde 16 de setembro.

“A gente está com uma co-
bertura vacinal bastante ex-
pressiva, mas a gente preci-
sa avançar principalmente 
nas crianças menores. Isso 
acaba botando em risco essa 
população frente a outras 
populações que já estão imu-
nizadas”.

Uma pesquisa divulga-
da ontem pelo Sindicato das 
Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensi-
no Superior no Estado de 
São Paulo (Semesp) mostra 
que até 2040 o Brasil pode-
rá ter uma carência de 235 
mil professores de educa-
ção básica. 

O estudo aponta para um 
crescente desinteresse, es-
pecialmente dos jovens, em 
seguir a carreira docente. 
Segundo o estudo, o cresci-
mento no número de ingres-
santes em cursos de licen-

ciatura foi menor do que no 
restante do ensino superior. 
De 2010 a 2020, houve um 
crescimento de 53,8% no in-
gresso em graduações que 
tem como carreira o ensino, 
enquanto nos demais cur-
sos o aumento ficou em 76% 
no período.

O estudo aponta ainda 
o problema da evasão. Nos 
dez anos analisados, o per-
centual de estudantes que 
concluiu os cursos de licen-
ciatura aumentou apenas 
4,3%.

O levantamento foi fei-
to a partir de dados dispo-
nibilizados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-

quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), que é vincu-
lado ao Ministério da Edu-
cação. Ainda a partir dessa 
base de dados, a pesquisa 
mostra que o percentual de 
novos alunos em cursos de 
licenciatura com até 29 anos 
de idade caiu de 62,8%, em 
2010, para 53%, em 2020.

Assim, a carreira vem re-
gistrando, segundo a pes-
quisa, um envelhecimento 
dos profissionais. Entre 2009 
e 2021, o número de profes-
sores em início de carreira, 
com até 24 anos de idade, 
caiu de 116 mil para 67 mil, 
uma retração de 42,4%. Ao 
mesmo tempo, o percentual 

de docentes do ensino básico 
com 50 anos ou mais cresceu 
109% no período.

A presidente do Semesp, 
Lúcia Teixeira, destaca que 
a formação de professores 
com mais de 29 anos não 
significa, necessariamente, 
a entrada de novos professo-
res na carreira. Segundo ela, 
esses profissionais são, na 
maioria das vezes, pessoas 
que já trabalham na área. 
“Isso acontece em razão da 
lei que obriga o professor em 
exercício a ter formação mí-
nima na área de pedagogia 
ou em licenciaturas para o 
magistério na educação bá-
sica”, explica.

Brasil poderá ter carência de 235 mil 
professores de educação básica, diz estudo

em 2040

Daniel Mello 

Agência Brasil
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O estudo 
aponta para 
um crescente 
desinteresse
dos jovens 
em seguir 
a carreira 
docente

A carreira vem registrando, segundo a pesquisa, um envelhecimento do quadro de profissionais

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

“O cenário 
que a gente 
tem é 
bastante 
otimista,
principalmente 
graças à 
vacinação

Diego Xavier
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Três atletas paraibanas estão 
compondo a equipe do Brasil 
que irá participar dos Jogos 
Sul-americanos de assunção, 

no Paraguai, que acontecem de 1 a 15 de 
outubro com a participação de 15 paí-
ses, envolvendo 53 esportes na capital 
paraguaia. andressa Moraes, do lança-
mento do disco, e Jucilene Sales, do lan-
çamento do dardo, e Luana Lira, do sal-
to ornamental, compõem a lista dos 464 
convocados. a ida das atletas, convoca-
da pela Confederação Brasileira de atle-

tismo (CBat) e Confederação Brasileira 
de Desportos aquáticos (CBDa), teve 
como base o ranking sul-americano en-
tre 1o de janeiro e 31 de julho de 2022. Ju-
cilene, que é nascida em Taperoá, treina 
pelo Iema e a pessoense andressa Mo-
raes pelo Pinheiros, ambos times pau-
listas. Já, a também pessoense, Luana 
Lira treina no Centro de Excelência da 
Universidade de Brasília (UnB).

Todos os campeões das provas in-
dividuais estarão qualificados para a 
disputa dos Jogos Pan-americanos de 
Santiago 2023, mediante cumprimento 
dos critérios a serem fixados pela con-
federação.  

as paraibanas Jucilene Lima e an-
dressa Moraes conquistaram medalha 
de ouro e  bronze no XLI Troféu Brasil 
Loterias Caixa Interclubes de atletis-
mo que aconteceu de 22 a 25 de junho 
no Estádio Olímpico Nilton Santos, no 
Rio de Janeiro. Luana Lira disputou as 
Olimpíadas de Tóquio, mas não con-
seguiu passar para as semifinais. Mas 
a atleta tem conseguido os índices que 
precisa para participar das grandes 
competições da modalidade. Edmundo 
Vergara, da Vila Olímpica Parahyba, 
que treinou Luana entre os anos de 
2012 e 2016, comemora mais uma parti-
cipação da jovem atleta numa competi-

ção internacional. “a gente vê com mui-
ta alegria porque é fruto da dedicação 
e da concentração dela e isso nos faz 
orgulhosos e satisfeitos. Luana é mui-
to focada e tem conseguido resultados 
importantes”. 

as disputas das paraibanas nos Jo-
gos Sul-americanos de assunção, no Pa-
raguai, acontecem dia 2 com o salto or-
namental, dia 13, com o lançamento de 
dardo e dia 14 com lançamento de disco.

Os participantes dos Jogos são ar-
gentina, aruba, Bolívia, Brasil, Chi-
le, Colômbia, Curaçao, Equador, Guia-
na, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, 
Uruguai e Venezuela.

Os jogos de pré-temporada 
2022/2023 para o Basquete Uni-
facisa começam na próxima ter-
ça-feira, com o Torneio Integração, 
uma competição realizada todos 
os anos, em Campina Grande, an-
tes dos jogos oficiais da tempora-
da. Este ano, a competição vai reu-
nir, além do Unifacisa, o Fortaleza 
e o Minas, equipes que serão adver-
sárias do time paraibano no Novo 
Basquete Brasil, com início previsto 
para o dia 15 de outubro. além do 
NBB, a equipe paraibana vai parti-
cipar este ano, pela primeira vez, da 
Liga Sul-americana.

O Torneio Integração é consi-
derado pelo técnico César Guidet-
ti, como uma grande oportunidade 
para corrigir alguns detalhes e dei-
xar a equipe pronta para as compe-
tições oficiais. A expectativa é de fa-

zer uma temporada ainda melhor 
do que a passada, histórica para o 
Basquete Unifacisa. a equipe con-
seguiu um inédito sexto lugar no 
NBB, que deu direito à participa-
ção na Liga Sul-americana. a es-
treia na Unifacisa no Torneio Inte-
gração será na próxima terça-feira, 
às 19h30, na arena Unifacisa, con-
tra o Fortaleza. O torneio prossegue 
na quarta-feira com o jogo entre 
Fortaleza x Minas e o encerramento 
será na quinta-feira, com Unifacisa 
x Minas. Este jogo está sendo muito 
esperado, porque as duas equipes 
realizaram grandes jogos na tem-
porada passada. 

“Nós fizemos uma grande tem-
porada 2021/2022 e esperamos fa-
zer ainda melhor nesta que vai 
começar. a expectativa é muito 
grande, há uma ansiedade muito 
grande que comece logo. Este ano, 
teremos além do NBB a Liga Sul-a-
mericana. Esperamos ficar entre os 

quatro primeiros da NBB e na Liga 
Sul-americana, que é uma compe-
tição mais curta, nós esperamos 
brigar pelo título. Nós consegui-
mos manter uma base, e fazer algu-
mas contratações pontuais, em al-
gumas posições, então a tendência 
é que nossa equipe fique mais for-
te”, disse Eduardo Schaffer.

além de participar pela primei-
ra vez da Liga Sul-americana, a 
grande novidade em relação a esta 
competição é que uma parte dela 
será sediada justamente em Cam-
pina Grande. O Basquete Unifaci-
sa vai disputar os jogos da fase de 
classificação do grupo D em casa, 
jogando contra o São Paulo, o Tigril-
los de Medellin e o atlético Olím-
pia, do Uruguai. a competição será 
disputada no período de 21 a 23 de 
outubro. Já a estreia da equipe pa-
raibana no NBB será antes, também 
em Campina Grande, no dia 15 de 
outubro, contra o Cerrado.

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Três paraibanas
no Sul-Americano
Jogos em Assunção serão disputados de 1o a 15 de outubro e envolvem 15 países em 53 esportes

Luana Lira, dos saltos 
ornamentais; Jucilene 
Sales, lançamento de 
dardo; e Andressa Moraes,  
lançamento de disco,
competem em Assunção

Foto: @Wagner Carmo/CBAt

O técnico César Guidetti 
orienta atletas antes do trei-

namento, visando as disputas 
do Torneio Integração, 
que começam no dia 4

Basquete Unifacisa pronto para a estreia no Integração
Campina grande

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Heloysa Guedes/Unifacisa

Foto: @andressadiscoFoto: @luanaalira_
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Equipe aguarda com expectativa a divulgação dos participantes da fase preliminar, a partir de janeiro

Treze quer FPF em defesa dos clubes
copa do nordeste 2023

Ivo Marques 

ivo_esportes@yahoo.com.br

O Treze continua aguar-
dando, com muita expectati-
va, a divulgação, por parte da 
CBF, de um calendário especí-
fico da pré-Copa do Nordeste 
2023, que deverá acontecer no 
dia 17 de outubro. A princí-
pio, a fase preliminar da com-
petição acontecerá nos dias 5 
e 8 de janeiro e com muito me-
nos clubes do que aconteceu 
na última edição. Se isso ocor-
rer, o Botafogo deverá ser o 
único representante da Paraí-
ba nesta fase da competição, 
porque é o melhor colocado 
no Ranking Nacional de Clu-
bes da CBF. Tudo indica que 
apenas oito clubes participa-
riam, para selecionar os qua-
tro que irão para a fase prin-
cipal do torneio regional. O 
Galo queria que se repetisse o 
que aconteceu na última edi-
ção, quando teve a participa-
ção de 24 clubes e começou no 
ano anterior, em 2021.

“É preciso que a Federa-
ção Paraibana de Futebol te-
nha uma participação efetiva 
em influenciar nesta decisão 
da CBF. Da forma que está se 
desenhando, não só o Treze, 
mas o próprio futebol da Pa-
raíba será prejudicado, por-
que este ano, a Paraíba teve a 
participação de três clubes, e 
do jeito que vai, se o Botafogo 
não conseguir a classificação, 
teremos apenas o Campinen-
se como nosso representante 
na Copa do Nordeste”, disse 
o presidente do Treze, Arthur 
Bolinha.

Para Arthur, a Copa do 
Nordeste é uma grande com-
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Ano passado, na fase preliminar, o Galo perdeu de 3 a 1 para o Floresta, no Amigão

petição, a melhor em termos 
regionais do país, e respon-
sável pelo crescimento de vá-
rios clubes da região, como o 
Ceará, o Fortaleza, o Bahia, e 
o próprio Botafogo e Campi-
nense, aqui no Estado. “Nós 
não podemos penalizar uma 
competição que é um sucesso, 
porque em outras regiões não 

deu certo. Isto é um absurdo 
tentar diminuir uma competi-
ção desta”, afirmou o dirigen-
te do Galo.

Essa incerteza quanto à 
participação ou não na Copa 
do Nordeste está influencian-
do diretamente o planejamen-
to do Treze para a próxima 
temporada. Segundo o presi-

dente, se o clube for participar 
das eliminatórias da competi-
ção regional, a pré-temporada 
do clube começará no final de 
novembro ou início de dezem-
bro. Caso o Galo só vá partici-
par do Campeonato Paraiba-
no, os trabalhos vão começar 
um pouco mais tarde, na se-
gunda semana de dezembro.

Após a eliminação na Copa 
do Brasil Sub-20, o Confiança 
volta suas atenções para a dis-
puta do Campeonato Paraiba-
no da 2ª Divisão. Hoje, o clube 
tem um confronto direto con-
tra o vice-líder do grupo B, que 
pode consolidar a sua classifi-
cação para a segunda fase do 
certame estadual. 

Na última quarta-feira, 
sua equipe sub-20 acabou 
derrotada por 6 a 3 para o 
Ceará-CE, jogando no CT Ci-
dade Vozão, em Itaitinga-CE, 
e acabou sendo eliminado da 
competição nacional da cate-
goria. Os representantes pa-
raibanos no torneio nunca 
conseguiram avançar da pri-
meira fase e ficaram pelo ca-
minho desde 2019, quando 
o CSP foi eliminado para o 
Vasco-RJ, nas duas tempora-
das seguintes foi a vez da Pe-
rilima perder para Sport-PE e 
Bahia-BA, nas edições de 2020 
e 2021, respectivamente. 

“Fizemos uma partida con-
tra o Ceará dentro de nossas 
limitações técnicas. Enfrenta-
mos a base de um clube que 
tem uma estrutura de time 
que disputa a primeira divi-
são do futebol nacional. Não 
estivemos numa tarde inspi-
rada, tanto, que sofremos qua-
tro gols nos onze primeiros 
de partida. Conseguimos di-
minuir o placar, mas não evi-
tamos a derrota”, comentou o 

Confiança pode consolidar sua classificação
para a próxima etapa da Segunda Divisão

na toca do papão

presidente Wilson Nascimen-
to. Agora com o elenco princi-
pal, o clube volta suas atenções 
para a disputa do Campeona-
to Paraibano da Segunda Divi-
são. Nesta sexta-feira, o Bicho 
Papão enfrenta a Perilima, a 
partir das 15h, no Estádio Toca 
do Papão, em Sapé, em parti-
da válida pela rodada 7 e que 
pode garantir de forma anteci-
pada a sua classificação para a 
próxima fase do certame. E se 
depender de Wilson, o time vai 
entrar em campo para vencer 
o confronto. 

“Lógico que respeitamos a 
Perilima. Trata-se de um ad-
versário que tem feito uma boa 
campanha e não à toa é o úni-
co invicto na competição, mas 
hoje, o clube tem compromisso 
de vencer a partida para con-
solidar a primeira colocação e, 
consequentemente, a classifi-
cação, para a fase seguinte da 
competição”, finalizou. 

Perilima 
Vice-líder do grupo B com 

nove pontos, um a menos que o 
Confiança, a Perilima encara o 

confronto contra o Bicho Papão 
como uma oportunidade para 
confirmar o bom momento vi-
vido na competição e de quebra 
garantir a sua vaga na para dis-
puta do acesso. 

A Águia é o único invicto, 
entre todos os dez clubes que 
disputam a competição. Até 
agora, em cinco jogos disputa-
dos o clube tem o retrospecto de 
duas vitórias, três empates e ne-
nhuma derrota. Uma dessas vi-
tórias foi diante o Confiança, por 
3 a 1, adversário de hoje, às 15h, 
na Toca do Papão, em Sapé.

O Confiança vai enfrentar a Perilima, que ainda não perdeu na Segunda Divisão
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O movimento na tabacaria de Seu 
Rojas, no Centro da cidade de 
Córdoba, há uma semana não era 

o mesmo. Desde o título do seu Belgrano, 
com acesso histórico à primeira divisão 
do Campeonato Argentino, sua loja, que 
sempre fora ponto de encontro para lamúria 
dos torcedores tendo o velho Rojas como 
condutor maior das reclamações, agora 
vive em uma festa que parece não ter mais 
fim. Até quem nem é cliente resolve parar e 
entrar na roda de conversa, no sonho do que 
será a próxima temporada com os dois times 
da cidade podendo fazer frente a gigantes 
como River Plate e Boca. Alegria é tanta que 
contra os outros adversários, a rixa local com 
o Talleres é posta de lado, feito briga entre 
parente onde só quem é da família tem o 
direito de apontar qualquer defeito.

Com tantos torcedores no ponto de 
encontro para acender um cigarro e jogar 
conversa fora, Seu Rojas decidiu até variar 
nas mercadorias e pôs à venda chaveiros 
com os escudos dos times da cidade: Talleres 
e Belgrano. Além do tabaco, dos isqueiros, 
maçaricos, dichavadores e charutos das 
mais diversas marcas, apelar para os 
times foi a forma como o bom comerciante 
encontrou para arrebatar o bolso de quem 
não fuma e fica ali na sua calçada só 
ocupando espaço. 

Seu Rojas observa o movimento, se alegra 
com o Belgrano e acha graça dos jovens 
fazendo nada. - Na idade de vocês eu já 
trabalhava, num ficava de conversa fora na 
porta do comércio dos outros. - Resmunga, 
perguntando se vão comprar alguma coisa 
ou só vieram tomar o tempo dele. Ele veste 
o personagem ranzinza mas não esconde 
o sorriso de canto de boca toda vez que 
um novo torcedor do Belgrano aparece 
procurando pelo “famoso Senhor Rojas”. 

Na semana seguinte ao título, a 
movimentação de torcedores na cidade 
continuava a crescer. No entanto, não 
eram fãs do Belgrano ou do Talleres, mas 
torcedores brasileiros. Ninguém sabia 
explicar o que estava acontecendo. Uns 
diziam que haveria um jogo em campo 
neutro, uma final de Copa, mas para os 
moradores de Córdoba, pouco importava. 

Aquela avalanche de brasileiros mudou 
a rotina da cidade. Em bando, alegres, 
fazendo festa na expectativa de verem seu 
time também campeão ali em Córdoba. Tudo 
isso era motivo para a empatia de Seu Rojas, 
mas ele nem queria papo. 

Os novos amigos de Seu Rojas achavam 
que o abuso do bom comerciante para com 
os gringos era devido a algum resquício de 
bairrismo, ou mesmo em decorrência de 
qualquer rivalidade esportiva entre Brasil e 
Argentina. Ele retrucava com veemência!

- Pra quê rivalidade? Primeiro que o 
Belgrano não é rival do Flamengo, segundo 
que depois de Maradona, só Lionel. Não 
tenho nada contra nenhum deles. 

Porém, quanto mais se justificava, mais 
ficava evidente uma insatisfação incontida 
no rosto de Seu Rojas. 

Ao fim de mais um dia, sentado, 
acendendo seu cigarrinho de palha junto a 
um grupo de jovens que papeavam ali sobre 
futebol, Se Rojas desabafa:

- Eu num vejo problema que vocês venham 
passar o dia aqui na minha calçada pra não 
fazer nada. Num tem problema encher a cidade 
de brasileiro pra ver um jogo que ninguém nem 
sabe qual é. Agora, esse bando de marmanjo 
vindo na minha tabacaria perguntar se eu 
vendo cigarro eletrônico, aí é demais!

Felipe 
   Gesteira

reporter@felipegesteira.com | Colaborador

Tabacaria
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Clube fala em erro grosseiro na partida contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, e manda recado para a CBF

Líder volta a reclamar da arbitragem
palmeiras

Fato que se tornou roti-
neiro em 2022, o Palmeiras 
mais uma vez mostrou ir-
ritação com a arbitragem. O 
diretor Anderson Barros e 
o auxiliar João Martins, que 
substituiu o suspenso Abel 
Ferreira no Mineirão, deto-
naram a atuação do juiz cea-
rense Marcelo de Lima de 
Henrique no triunfo do time 
alviverde por 1 a 0 sobre o 
Atlético Mineiro.

São dois os lances que mo-
tivaram a reclamação pública 
do clube paulista: um pisão 
em Atuesta dentro da área 
e a anulação do gol de Breno 
Lopes no fim da partida. Nas 
duas ocasiões, o VAR não in-
terveio e Marcelo de Lima 
Henrique optou por ratifi-
car a decisão que havia toma-
do, provocando a ira dos pal-
meirenses.

“Viemos disputando um 
Campeonato Brasileiro difi-
cílimo, extremamente com-
petitivo, viemos jogar dentro 
do Mineirão com uma equipe 
como a do Atlético-MG e mais 
uma vez tivemos a interferên-
cia da arbitragem e principal-
mente do VAR”, disse, em tom 
de irritação, Anderson Barros, 
repetindo o que fizera há dois 
meses contra o Ceará em For-
taleza, onde o time também 
foi prejudicado.

Barros chamou de “gros-
seiro” a decisão de não mar-
car penalidade em cima de 
Atuesta e vociferou e de-
monstrou profundo incômo-
do com a escolha do VAR de 
não agir. A ferramenta tecno-
lógica ficou sob a responsabi-
lidade de Rodrigo Carvalhaes 
de Miranda na partida entre 
Palmeiras e Atlético-MG.

“O árbitro pode ter toma-
do a maioria das decisões cor-
retas, mas quando necessitou 
daquela que seria a ferramen-
ta que facilitaria as decisões, 
mais uma vez um erro extre-
mamente grosseiro ao não 
marcar o pênalti no Atues-
ta e sequer chamar o árbitro 
para uma revisão”, contestou.

O dirigente fez sua recla-
mação publicamente em de-
corrência da pressão da torci-
da e também porque entendia 
ser necessário passar um re-
cado à CBF. “Precisamos cha-
mar atenção da diretoria de 
arbitragem, da CBF... Não 
podemos permitir que isso 
aconteça numa reta final de 
competição como essa, num 
campeonato tão difícil como 

é o Brasileiro”, argumentou.
Barros se antecipou à en-

trevista coletiva de João Mar-
tins. O auxiliar, minutos de-

pois, corroborou o discurso 
do diretor e evidenciou seu 
descontentamento também 
com a atuação disciplinar de 
Marcelo de Lima Henrique. O 
auxiliar considerou que o ár-
bitro foi complacente com as 
entradas violentas de alguns 
jogadores atleticanos, princi-
palmente Zaracho, que acer-
tou uma tesoura em Atuesta.

“Temos alguns jogadores 
condicionados devido a al-
gumas entradas do Atlético
-MG. Houve muitas delas à 
margem da lei. A cada falta 
que faziam, iam cercar o árbi-
tro. O árbitro tinha receio de 
fazer o trabalho dele. Se fos-
se o contrário, não acabaría-
mos com 11. Certeza absolu-
ta”, desabafou.

Os erros de arbitragem não 
impediram que o Palmeiras 
mantivesse o embalo e aumen-
tasse ainda mais sua vanta-
gem na liderança do Brasilei-
rão. São 60 pontos somados, 
nove a mais que o vice-líder 
Fluminense. O time de Abel 
Ferreira completou 19 roda-
das, isto é, um turno inteiro 
na primeira colocação e osten-
ta a marca de ser o único time 
que não perdeu fora de casa no 
Brasileirão. São oito vitórias e 
seis empates em 14 partidas.

Na próxima segunda-fei-
ra, quando enfrenta o Bota-
fogo, no Rio de Janeiro, tenta-
rá melhorar ainda mais os já 
expressivos números no tor-
neio e espera não haver mais 
falhas dos árbitros.

Curtas
Vítor Pereira decide poupar
jogadores contra o Cuiabá

Bastou um jogo para Vítor Pereira abrir mão da 
ideia de usar os titulares do Corinthians o máximo 
possível antes da decisão da Copa do Brasil diante 
do Flamengo, dias 12 e 19 de outubro. Para não 
perder peças por lesão e de olho na questão física, 
o treinador admitiu que será obrigado a rodar o 
elenco para o time "não chegar morto" na decisão. 
Amanhã, contra o Cuiabá, na Neo Química Arena, 
algumas peças já devem ganhar descanso. Com a 
volta de Balbuena da seleção paraguaia, é possível 
que Gil ganhe uma folga, assim como os outros 
jogadores mais experientes do grupo: os laterais 
Fagner e Fábio Santos e o meia Renato Augusto. 
Os dois últimos até foram substituídos diante do 
Atlético-GO. "Se eu mantiver a equipe teoricamente 
titular até lá (decisão), eles vão chegar mortos no 
jogo, sem capacidade de responder contra o Fla-
mengo", enfatizou o treinador logo após os 2 a 1 
sobre os goianos.

Brasileiro da Série D tem
média de público ruim

Dados coletados pela equipe do site srgoo-
ol.com.br mostram que a edição 2022 da Série 
D do Campeonato Brasileiro registrou a 4ª pior 
média de público da história, mesmo a divisão 
tendo a participação de Santa Cruz e América 
de Natal, tradicionais equipes do Nordeste. 
com marcas superiores a dez mil pagantes.

No geral, no entanto, a decepção foi total. 
Em 510 jogos, a Série D ostentou média modes-
ta de 1.417 pagantes e total de 718.348 torce-
dores. A média atual só supera as temporadas 
de 2017 (1.159), a pior em 14 anos, 2018 (1.184) e 
2019 (1.219).

Em 2020, a Série D não teve público por 
conta da pandemia de Covid-19. No ano pas-
sado, apenas 16 jogos de um total de 518 con-
taram com a presença do torcedor e na fase 
final, o que elevou a média para 2.250 pagan-
tes e total de 36.004 espectadores.

Copa do Mundo Feminina
terá também 32 seleções

Pela primeira vez na história uma Copa do 
Mundo Feminina será nos moldes da masculina, 
com 32 seleções. Em julho de 2023, Austrália e 
Nova Zelândia serão sedes conjuntas da com-
petição e a Fifa espera ter jogos com estádios 
lotados. Para promover uma bela festa, a entida-
de anunciou "ingressos a preços acessíveis", com 
preços a partir de R$ 61,00 (20 dólares neozelan-
deses) para adulto em plano família ou R$ 30,5 
para crianças. Os bilhetes não serão mais que 
R$ 122,00 em cotação atual e começam a ser 
vendidos no dia 6 de outubro. Neste primeiro lote 
de venda aos torcedores estarão disponíveis cer-
ca de um milhão de entradas. A competição terá 
início no dia 20 de julho, no estádio Éden Park, 
em Auckland, na Nova Zelândia, e a decisão 
será no dia 20 de agosto, no Australian Stadium, 
em Sydney. Os ingressos estarão disponíveis 
para compra em fifa.com/tickets.

Ricciardo diz que aceita 
ser piloto reserva em 2023

Perto de deixar a Fórmula 1, o australiano Da-
niel Ricciardo admitiu na última quinta-feira que 
poderia se tornar piloto reserva na temporada 
2023. Sem citar nomes de equipes, o experiente 
atleta afirmou que seu maior objetivo é seguir na 
categoria, mesmo que seja em funções menos 
nobres.“Minha mente segue a mesma: eu quero 
continuar a fazer parte da Fórmula 1”, avisou 
Ricciardo. “Claro que o plano A é estar no grid, 
mas nada mudou até agora. Meu empresário está 
conversando com todo mundo. Estamos avaliando 
todas as possibilidades para ver o que faz mais 
sentido.”O australiano de 33 anos vive situação 
incomum na F-1. Ele deixará a McLaren ao fim da 
temporada, apesar de ter contrato para mais um 
ano. Seu vínculo tem uma cláusula para encerra-
mento antecipado em caso de rendimento abaixo 
do esperado, o que foi ativado pela direção da 
equipe britânica.

copa no catar

Teste de Covid-19 será obrigatório
A organização da Copa 

do Mundo do Catar confir-
mou nesta quinta-feira que 
não vai exigir comprovan-
te de vacinação contra a Co-
vid-19 dos torcedores. Mas 
informou que os fãs de fute-
bol vão precisar apresentar 
teste negativo para a doen-
ça para entrar em locais fe-
chados no país, que recebe-
rá o Mundial a partir do dia 
20 de novembro.

De acordo com o comi-
tê organizador da Copa, to-
dos os visitantes acima de 18 
anos vão precisar fazer o do-

wnload de um aplicativo de 
celular, chamado Ehteraz, 
para indicar seu status e lo-
calização. O aplicativo ser-
virá para o governo rastrear 
contatos de eventuais casos 
positivos para a doença.

"Um Ehteraz verde (mos-
trando que o usuário testou 
negativo para a covid-19) será 
exigido para entrar em qual-
quer lugar público fechado", 
afirmou a organização da 
Copa. O resultado negativo 
se refere a um teste de PCR 
realizado 48 horas antes da 
chegada ao país ou a um tes-

te rápido feito 24h antes.
O comitê reforçou que 

não vai exigir comprovan-
te de vacinação dos torcedo-
res. O mesmo valerá para os 
fãs de futebol que têm entre 
6 e 18 anos.

Quanto aos exames, a or-
ganização explicou que os 
testes rápidos devem ser ofi-
ciais, realizados em locais 
específicos. Não será acei-
tos resultados de autotestes. 
Depois de entrar no país, o 
torcedor não precisará fa-
zer novos exames, a não ser 
que apresente sintomas de 

covid-19. Essas regras já es-
tão em vigor desde o início 
de setembro.

Quanto às máscaras, 
o uso será obrigatório no 
transporte público, incluin-
do o metrô que deve ser uti-
lizado pelos torcedores para 
chegar aos oito estádios den-
tro e nos arredores de Doha.

O Catar soma mais de 
450 mil casos confirmados 
de Covid-19 desde o início 
da pandemia, com 682 mor-
tes. O país tem população 
estimada em 2,5 milhões de 
pessoas.

Ricado Magatti 

Agência Estado

60 pontos
O alviverde paulista 

segue firme em direção 
ao título brasileiro e 

tem uma vantagem de 
nove pontos em relação 
ao segundo colocado, o 
Fluminense que chegou 

aos 51 pontos

O Palmeiras venceu o Atlético-MG por 1 a 0 e mesmo assim saiu reclamamdo da arbitragem
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Considerado um dos precursores do 
Direito Penal moderno, com influências 
de pensadores como Kant, Diderot, Ser-
van, Marat, Kelsen e Voltaire, Cesare 
Beccaria coloca em evidência os ideais 
humanitários, estabelece novos cami-
nhos para o cumprimento das penas e 
aponta diretrizes que não se baseiam no 
conceito de punir.

Como uma elucidação prática des-
ses conceitos apresentados na primei-
ra obra de Beccaria, ‘Dos Delitos e das 
Penas’ – que até hoje figura na lista de 
mais vendidos da Amazon na categoria 
“Direito” –, o livro ‘Questões Criminais’, 
escrito no século 18 e relançado pelo 
Grupo Editorial Edipro em 2022, abor-
da temas referentes às medidas puniti-
vistas do Direito e utiliza exemplos que 
servem como consultoria jurídica para 
estudar o sistema penal.

O autor italiano, considerado pionei-
ro do Iluminismo Penal, foi incentivado 
pelas ideias iluministas da época. As 
suas análises e considerações fizeram 
com que se tornasse conhecido por ex-
por as desigualdades do sistema penal 
europeu, que, até então, era comandado 
pela aristocracia.

‘Questões Criminais’ representa o 
fim da atividade literária e profissional 
de Beccaria, que nesse livro expõe pa-
receres técnicos jurídicos determinados 

por ordem dos superiores de autoridade 
máxima de Milão, entre 1790 e 1792. 
Com o conteúdo dividido em seis ca-
pítulos, o autor percorre por assuntos 
sobre polícia, delitos políticos, projeto 
penitenciário, condições humanitárias 
dos condenados, casas de correção e vo-
tação sobre a pena de morte.

Ao identificar que o regulamento 
policial e as leis de Milão não atendiam 
ao bem da sociedade civil, Beccaria, em 
suas reflexões, acendeu diálogos sobre a 
relação entre delitos e penas, identificou 
agressividade na aplicação das penali-
dades e levantou a proposta de um sis-
tema penal mais justo. Por conta dessas 
contribuições, suas obras e as ideias ne-
las apresentadas seguem sendo discuti-
das pelo mundo contemporâneo.

Nesta obra, Beccaria põe em prá-
tica parte de sua teoria penal huma-
nitária. São textos preciosos que pos-
sibilitam analogias com questões que 
permanecem atuais no mundo ociden-
tal contemporâneo: sobre a polícia; so-
bre o projeto penitenciário; voto sobre 
a pena de morte; entre outros.

Marquês de Beccaria, economista e 
jurista italiano, emergiu do cenário ilu-
minista com a Filosofia que inspirou a 
maior reforma na legislação penal in-
ternacional. Lançando as bases da de-
fesa dos direitos humanos, Beccaria 
– influenciado pelos pensamentos de 
Voltaire, Diderot e Kant, dentre outros 

Ah, meu saudoso escritor José Saramago, 
não te disse, uma vez, em Lisboa, que na 
minha terrinha tem um convento mais belo 

do que o Convento de Mafra!!!
O convento da minha terra (Parahyba), José, é 

o Convento de Santo Antônio – são quatro séculos 
de arte sacra.

Mário de Andrade (1893-1945), um dos 
expoentes da Semana de Arte Moderna de 
1922, disse diante do Convento de Santo 
Antônio e Igreja de São Francisco: “É a igreja 
mais bela do Brasil”.

O batavo Elias Herckmans, em ‘Descrição 
Geral da Capitania da Parahyba’ (1639), não 
se conteve ao ver à distância o convento meio 
escondido pela paisagem tropical: “O Convento 
de Santo Antônio é o maior e o mais belo: está 
cercado de um muro, e por dentro foi construído 
mui regularmente” (...).

Quando da ocupação holandesa da Capitania 
da Parahyba (1634-1654), o Convento foi quartel-
general e residência oficial do governador 
flamengo.

É tanto que serviu de residência a quatro 
governadores holandeses: Servaes de Carpentier 
(1635-1636), Ippo Eyssens (1636), Elias Herckmans 
(1636-1639) e Gijsbert de Witt (1639-1645).

Sobre Witt (ou With), diz o historiador 
Horácio de Almeida, em História da Paraíba 
(Volume 1): “A Elias Herckmans sucedeu 
Gijsbert de Witt, membro do Conselho Político, 
posteriormente terceiro marido de Dona Anna 
Paes (1617-1674)”. Lembra-se, ainda, leitor, da 
singularíssima viúva Dona Anna Paes d’Altro, 
resgatada em nossos artigos publicados 
recentemente no jornal A União?

Este memorial vai se referir apenas a 
fatos relativos a ocupação do Convento de 
Santo Antônio e Igreja de São Francisco pelos 
holandeses, isto é, de 1634 a 1654.

Como QG das forças holandesas (sobre o 
assunto, ver ‘A presença dos franciscanos na 
Paraíba, através do Convento de Santo Antônio, 
de Glauce Navarro Burity), ele teve um papel 
importante na história da Paraíba.

O nosso Elias Herckmans viveu nas 
dependências do convento de 1636 a 1639 e 
nele escreveu seu relato sobre a Capitania da 
Parahyba.

Por duas vezes seguidas, o conde João 
Maurício de Nassau-Siegen esteve na Capitania 
Holandesa da Parahyba. A primeira foi quando 
Elias Herckmans era ainda o governador. Ficou 
aqui quase um mês. Veio se convalescer de 
paludismo, contraído no Rio São Francisco. A 
segunda, e última vez, foi em 22 de maio de 1644. 
Viera despedir-se do governador da Capitania 
da Parahyba. Permaneceu dois dias no Convento 
de Santo Antônio, depois, então, partiu para a 
Holanda.

Ainda hoje, leitor, a memória popular se 
recorda de uma lenda que se refere a um enorme 
túnel aberto no tempo dos flamengos, que ligava 
o Convento de Santo Antônio à Fortaleza de 
Cabedelo – imagine!!!

Conclusão: A Igreja de São Francisco e o 
Convento de Santo Antônio são lugares de 
memória que merecem ser sempre visitados.

Brevemente, o Grupo de Pesquisa em História 
do Brasil Holandês (Iphaep) fará uma visita 
guiada a esses lugares de memória, tendo como 
guia o professor Ivan Cavalcanti Filho (UFPB).

Carlos 
   Azevêdo

carolusazevedo@hotmail.com | Colaborador

Memorial do Convento 
de Santo Antônio

Carlos Azevêdo é sociólogo, antropólogo e 
membro do Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba (IHGP); também integra o Grupo de 
Pesquisa em História do Brasil-Holandês

Livro reeditado de Cesare Beccaria é um dos primeiros a lançar as bases da defesa dos direitos humanos

Punições e pena de morte em debate
IDEIAS ILUMINISTAS

Da Redação

(Valéria de Almeida)

Obituário

Aforismo
“Nisto erramos: em ver 

a morte à nossa frente como 

um acontecimento futuro, 

enquanto grande parte 

dela já ficou para trás. 

Cada hora do nosso passado 

pertence à morte.”

Sêneca
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Ronildo Pereira Batista (Borracha)
27/9/2022 – Aos 34 anos, em um 
presídio de Cajazeiras (PB), após 
sofrer um mal súbito (suspeita de 
infarto). Ele cumpria pena por furto 
e seu corpo foi encaminhado para o 
Instituto de Polícia e Científica (IPC).

Foto: Noticia Paraíba

Mortes na História
954 — Luís IV, rei da França
1913 — Rudolf Diesel, engenheiro alemão
1955 — James Dean, ator norte-americano
1968 — Sérgio Porto, escritor brasileiro
2019 — José Henrique Soares (Du Vale), 
cantor (PB)
2019 — Severino Maroja, 
político e empresário (PB)
2020 — Quino, cartunista argentino

Rauany
28/9/2022 – Aos 24 anos, em 
Sobrado (PB), vítima de homicídio. 
Mulher trans foi morta a tiros por 
pessoas que estavam em um carro, 
quando ela estava com uma amiga 
às margens da BR-230.

Foto: Reprodução

O livro ‘Questões Criminais’ 

foi escrito no século 18
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Anselmo Ramalho do Nascimento
24/9/2022 – Aos 63 anos, em Campina 
Grande (PB), em virtude de um choque 
séptico, provocado por pneumonia e 
insuficiência renal aguda. Paciente 
deu entrada em uma unidade 
médica no bairro Dinamérica, sem 
acompanhantes e sua família não compareceu para o 
reconhecimento do corpo. Ele morava sozinho no Jardim 
Paulistano e foi levado para a UPA por um vizinho.

Foto: Reprodução

Coolio (Artis Leon Ivey Jr.)
28/9/2022 – Aos 59 anos, em Los 
Angeles, nos Estados Unidos, de 
causa oficial não determinada, mas 
a suspeita é de parada cardíaca. 
Rapper era conhecido pela música 
‘Gangsta's Paradise’. Nascido e 
criado na cidade de Compton, nos Estados Unidos, 
vendeu ao longo da carreira cerca de 17 milhões 
de discos. Após se tornar conhecido na cena do rap 
nos anos de 1980, atingiu o maior sucesso em 1995 
quando lançou a canção ‘Gangsta's Paradise’ como 
parte da trilha sonora do filme ‘Mentes Perigosas’, 
estrelado por Michelle Pfeiffer.

Foto: G1

Robert Cormier
23/9/2022 (divulgada somente 
em 27/9/2022) – Aos 33 anos, em 
Etobicoke, Ontário, no Canadá, 
após sofrer ferimentos em uma 
queda. Ator canadense estrelou 
as séries ‘Heartland’ e ‘Slasher’. 
Nascido em Toronto, em 14 de junho de 1989, 
estudou Economia na Universidade de York, mas 
retornou a sua cidade natal para estudar atuação 
em 2014. Dois anos depois, conseguiu uma 
participação especial em ‘Designated Survivor’, 
série estrelada por Kiefer Sutherland, que marcou 
sua primeira aparição nas telas.

Foto: Instagram

Rogério Perez
27/9/2022 – Aos 79 anos, em Belo 
Horizonte (MG), em decorrência 
do Alzheimer. Jornalista que 
nasceu na capital mineira, em 14 
de agosto de 1943. Passou pela 
redação do Estado de Minas (1966-
1986), O Estado de São Paulo (1970-1977), Correio 
Braziliense (correspondente de 1982 a 1986), Revista 
Placar (colaborador), Centro Tecnológico de Minas 
Gerais (1984-1987), Empresa Brasileira de Notícias 
– Radiobrás (1985-1988), Rede Globo de Televisão 
(1985-1987), Diário do Comércio (1987), TV Alterosa 
– SBT (1988-1991) e Jornal Hoje Em dia (1991-2010).

Foto: Redes Sociais
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iluministas – revolucionou as estruturas 
da tradição jurídica no que concerne ao 
Direito Penal, trazendo à luz a proposi-
ção de ideais humanitários.

A partir do seu pensamento, teve iní-
cio um aprofundamento, por parte dos 
estudiosos do Direito Penal, no que res-
peita às penas, estabelecendo-se, assim, 
novas diretrizes para seu cumprimen-
to, não mais relacionadas ao conceito 
de punição.
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CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LOTE-
AMENTO ALTIPLANO RAINHA DO BREJO = IT:259.853,58 = ÁREA: 178.310,48M² = NE: 50 = L/
AT: MUNICÍPIO DE GUARABIRA-PB. Processo: 2022-003709/TEC/LO-4253.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, RLI = LIA Nº2503/2019 = PROC: Nº2019-005339 = IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = IT: 36.603.357,63 = ÁREA: 43.800M² = NE: 25 = L/AT: JACUMÃ, 
CONDE-PB. Processo: 2022-003710/TEC/LI-8611.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LRO = OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = ORÇ: 
8.621.937,05 = ÁREA: 19,17 HÁ = NE: 03 = L/AT: MUNICÍPIO DE MOGEIRO-PB. Processo: 2022-
003718/TEC/LRO-0124.

3 MM CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ Nº 24.4818520001-06, torna público que requereu a 
SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente de Conde, a Licença de Operação, para construção de 
um EdificioMultifamiliar, localizado a Rua Projetada, Qd. 07 Lote 14, Loteamento Cidade das 
Criança, Conde-PB.

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 
09.111.618/0001-01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2022-003732/TEC/LI-8612 
para a construção de um Conjunto Habitacional, composto por 30 unidades habitacionais, no 
município de REMIGIO- PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

Sicredi Evolução
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Evolução – Sicredi Evolução
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410 - Torre - João Pessoa - PB
CNPJ: 35.571.249/0001-31 - NIRE Nº 25400001072

Sicredi Piauí
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Estado do Piauí - Sicredi Piauí
R. São Pedro, 1465, Teresina – PI
CNPJ/MF nº 03.128.973/0001-07 - NIRE Nº 224.00003307

(IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)

Os Presidentes dos Conselhos de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI 
EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO e da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ – 
SICREDI PIAUÍ, no uso das atribuições que lhes conferem os Estatutos Sociais de ambas as Cooperativas; e em atendimento aos 
normativos do Banco Central do Brasil, convocam os 40.192 associados da SICREDI EVOLUÇÃO e os 3.749 associados da 
SICREDI PIAUÍ, em pleno gozo de seus direitos sociais, para conjuntamente se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DIGITAL, a realizar-se de forma digital, no dia 13 de outubro de 2022, às 15 horas, com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos associados de cada cooperativa, em primeira convocação; às 16 horas, com a presença de 
metade mais um dos associados de cada cooperativa, em segunda convocação; às 17 horas com a presença de, no mínimo, 10 
(dez) associados de cada cooperativa, em terceira convocação. A Assembleia será realizada na modalidade digital para todos os 
associados, utilizando a plataforma de Assembleia Digital* acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleias, para deliberar 
sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia.

5. Aprovação do Estatuto Social e sua consolidação.

3. Deliberação sobre a incorporação entre a Sicredi Evolução (incorporadora) e a Sicredi Piauí (incorporada);
4. Proposta de Reforma do Estatuto Social da Sicredi Evolução (incorporadora): alteração do inciso II do artigo 1º que trata da 
área de atuação e nova redação do caput do artigo 14, que trata da convocação das assembleias; 

1. Ratificação dos nomes dos membros da Comissão Mista, previamente indicada pelos Conselhos de Administração da Sicredi 
Evolução em reunião realizada no dia 31/08/2022 e da Sicredi Piauí em reuniões realizadas nos dias 02 e 08/09/2022, com a 
função específica de elaborar estudo de viabilidade econômica e plano de negócios, relativos à incorporação entre a Sicredi 
Evolução e a Sicredi Piauí;
2. Apresentação e deliberação do Relatório da Comissão Mista, compreendendo Relatório Geral, Levantamento Patrimonial, 
Balanço Geral, Relatório de Opinião das Auditorias Externas e Internas e os Pareceres dos respectivos Conselhos Fiscais das 
Cooperativas;

ORDEM DO DIA

a) Conforme determina os Estatutos Sociais de ambas as Cooperativas, a presente Assembleia Geral Extraordinária se restringirá 
exclusivamente à ordem do dia supracitada, em atenção aos princípios legais e doutrinários da vinculação do ato convocatório e da 
inalterabilidade do edital de convocação;
b) Nas votações serão apurados todos os votos, primeiramente aqueles “a favor”, em seguida os “contra” e por último as “abstenções”, 
apurados entre os associados de cada Cooperativa separadamente, sendo necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes 
no momento de cada votação, para tornarem válidas as referidas deliberações, nos termos do parágrafo único do Art. 46 da Lei 5.764/71;

Observações:

A Assembleia será realizada no formato exclusivamente digital, com base no art. 43-A, da Lei 5.764/71 e na IN- DREI nº 81/2020, e gravada 
eletronicamente para eventual análise das autoridades reguladoras e/ou dos associados, mediante requerimento formal.

A votação será realizada por intermédio de sistema eletrônico habilitado no momento da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, 
apenas na hipótese de indisponibilidade da ferramenta eletrônica, a votação por escrito via chat.

Aos associados que acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua realização, observados o dia e o horário indicados no 
preâmbulo, devidamente cadastrados na forma do parágrafo anterior, será garantido o direito de manifestação por escrito, direcionada à 
mesa diretora, via chat, resguardada, assim, sua plena participação nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

Para participar da assembleia digital deverá seguir os seguintes passos:

2. Por meio do link www.sicredi.com.br/assembleias, o associado deverá realizar seu cadastro criando uma senha;  

Os documentos relativos à ordem do dia e informações mais detalhadas sobre o cadastro e utilização da ferramenta de participação nas 
assembleias estarão disponíveis aos associados no sítio www.sicredi.com.br/assembleias e na sede da cooperativa.

1.O associado deverá verificar se seu número de telefone e endereço de e-mail estão atualizados no Sicredi (APP), Internet Banking ou 
dirigindo-se à sua cooperativa;

3. No dia e hora da assembleia, o associado deverá acessar novamente o link www.sicredi.com.br/assembleias, informar seu CPF e senha 
cadastrada, clicar no evento de sua cooperativa e estará apto a participar das discussões e votações dos itens da ordem do dia.

João Pessoa (PB) / Teresina (PI), 30 de setembro de 2022.
João Bezerra Júnior

Presidente do Conselho de Administração

Sicredi Evolução

Marco Aurélio Rufino da Silva Filho

Presidente do Conselho de Administração

Sicredi Piauí

O Enem (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio) está 
se aproximando e, nesta fase 
final, os estudantes ficam 
apreensivos com tantos con-
teúdos para estudar e revi-
sar. A organização do tempo 
é um quesito que não deve 
ser deixado de lado e pode 
fazer a diferença para alcan-
çar a tão sonhada vaga na fa-
culdade - seja por meio di-
reto ou pelo uso das notas 
nos programas como SiSU  
e ProUni.

“Muitos alunos nesta fase 
acabam relevando caracte-
rísticas e pequenos detalhes. 
Porém, assim como tudo na 
vida, sabemos que estes de-
talhes fazem uma grande 
diferença. Quanto mais pre-
paração existir, mais fácil 
será manter a calma e con-
centração e ter um melhor 
resultado”, comenta Zeid 
Sakr, professor especialis-
ta em vestibulares da Plata-
forma AZ.

Para ajudar na orientação 
dos alunos em fase de ves-
tibular e que vão realizar o 
exame do Enem, o especia-

lista dá dicas importantes 
para começar a aplicar des-
de agora.

Cronograma
Um dos primeiros passos 

é estabelecer um cronogra-
ma, um calendário particu-
lar que leve em consideração 
as datas das provas, disponi-
bilidade de horários por se-
mana e as matérias que pre-
cisam de revisão.

“Não existe uma receita 
de bolo para um cronogra-
ma perfeito. O que muitos 
fazem é destinar o mesmo 
tempo para todas as maté-
rias. Assim, esquecem de le-
var em consideração o grau 
de dificuldade e afinidade 
com cada uma. As aptidões 
e o objetivo devem nortear 
esse cronograma para tirar 
o melhor proveito nessa pre-
paração”.

O especialista ainda res-
salta que as revisões devem 
começar antes e não às vés-
peras do exame. Assim, so-
bra tempo útil para reparar 
possíveis lacunas de apren-
dizagem e tirar dúvidas.

Candidatos precisam manter um cronograma adequado de estudos e investir na realização de simulados

Especialista dá dicas para o Enem
reta final

De fevereiro a agosto des-
te ano, o Grupo de Traba-
lho (GT) da Execução Pe-
nal, que reúne defensores 
públicos ligados à Coorde-
nadoria Administrativa de 
Execução Penal e Acompa-
nhamento aos Defensores 
Públicos nos Estabelecimen-
tos Penais (Caep), já realizou 
1.342 procedimentos, entre 
atendimentos, requerimen-
tos e petições em unidades 
prisionais do Estado.

O GT foi criado pela Caep 
pela Portaria Nº 117/2022 
DPPB/GDPG, publicada em 
fevereiro deste ano, para rea-
lizar atividades jurídicas para 
pessoas privadas de liberda-
de, custodiadas nos estabe-
lecimentos penais do Estado.

De acordo com a coorde-
nadora do Caep, Waldelita 
Cunha, o objetivo é auxiliar 
os trabalhos dos defensores 
públicos que atuam nas uni-
dades prisionais, fazendo 
atendimento aos presos nas 
comarcas que se encontram 
sem defensores designados 
ou quando o titular encontra-
se em período de férias, como 
também aos presos que cum-
prem pena nas cadeias públi-
cas, onde as comarcas foram 
desinstaladas.

Só em março, o GT atuou 
nas cadeias de Itaporan-
ga, Alagoinha, São Bento, 
São João do Cariri, Uiraú-
na, Santa Luzia, Malta, Cruz 
do Espírito Santo, Concei-
ção, Areia, Piancó e Aroei-

ras, bem como na Penitenciá-
ria Desembargador Flósculo 
da Nóbrega (Róger) e na Pe-
nitenciária Padrão de Santa 
Rita, em substituição aos de-
fensores que se encontravam 
de férias.

Ao longo dos últimos seis 
meses, o GT realizou força 
tarefa para levantamento 
dos processos com pendên-
cias e/ou para requerimen-
to de  benefícios na Peniten-
ciária Juiz Hitler Cantalice, 
além de atuar nas Peniten-
ciárias Desembargador Sil-
vio Porto; Regional Femi-
nina, em Patos; Raymundo 
Asfora (Serrotão), em Cam-
pina Grande; João Bosco 
Carneiro, em Guarabira; 
Romeu Gonçalves Abran-

tes (PB1/PB2); e Francisco 
Espínola (Alfa). As cadeias 
de Monteiro e Cubati tam-
bém foram alvo da atuação 
do grupo.

“Ainda há muito o que fa-
zer para aperfeiçoar o cená-
rio do sistema penitenciário, 
mas a Caep, junto com os de-
fensores públicos com atua-
ção na unidades prisionais 
e com o GT, está atuante e 
atenta aos direitos das pes-
soas presas, requerendo o 
que é devido. Além de rea-
lizar visitas institucionais, 
inspeções e parcerias para 
o alcance do objetivo da De-
fensoria Pública, que é o de 
assistir o hipervulnerável de 
maneira integral e gratuita”, 
ressaltou Waldelita Cunha.

GT supera 1,3 mil atendimentos e petições
execução Penal

A coordenadora do Caep, Waldelita Cunha, disse que o GT auxilia no trabalho dos defensores públicos

Foto: Divulgação/Ascom DPE-PB
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O GT foi 
criado pela 
Caep para 
realizar 
atividades 
jurídicas 
para pessoas 
privadas de 
liberdade

Um detalhe importante 
que muitos candidatos não 
fazem - seja no Enem ou em 
outros vestibulares - é ler os 
editais.

Esse documento, que é di-
vulgado meses antes da pro-
va, traz informações impor-
tantes que podem ser úteis 
na hora da preparação do 
cronograma e organização 
dos estudos.

“Lendo os editais, o estu-
dante pode dividir melhor 
seu tempo para revisar ma-
térias específicas e priorizar 
os assuntos que cada prova 
irá cobrar. Com a leitura, ele 
saberá a quantidade de ques-
tões, as matérias que pos-
suem um peso maior, den-
tre outras coisas. Esse passo 
é determinante para um tra-
balho focado na aprovação”.

Simulados
Como o nome já diz, os si-

mulados são inspirados nas 
provas reais e têm o objetivo 
de imitar uma situação de 

prova. Eles trazem a mesma 
quantidade e estilo de ques-
tões dos exames dos quais se 
originam.

O principal objetivo de 
um simulado é ser um ter-
mômetro para identificar 
as lacunas do aprendizado. 
Com a sua correção, é pos-
sível identificar os erros e 
o que precisa ser feito para 
melhorar.

Por isso, eles devem ser 
realizados constantemen-
te dentro da rotina de qual-
quer vestibulando: não ape-
nas para treinar, mas para 
medir o conhecimento ad-
quirido.

“Mais do que fazer, é im-
portante corrigir e analisar. 
Os simulados são uma exce-
lente ferramenta de prepa-
ro que permitem que os alu-
nos já meçam suas notas de 
corte. A partir dele, é possí-
vel calcular os acertos e er-
ros e traçar estratégias para 
conseguir a vaga pretendi-
da”, complementa Zeid.

“Melhoras significati-
vas partem dos erros. E por 
isso, não repetir esses erros, 
pode levar até à alta perfor-
mance nos estudos. A ma-
ratona de preparação é in-
tensa e, com o passar dos 
dias, os alunos tendem a 
ligar o que chamamos de 
piloto automático e cair 
na rotina”, explica Zeid. O 
especialista ressalta que, 
cada dia deve ser encarado 
como uma nova jornada de 
aprendizado e o cronogra-
ma feito, pode ser flexível e 
mudado ao longo dos dias.

O importante é que o es-

tudante não caia na rotina e 
não tenha medo de dar um 
passo atrás no cronograma, 
se for preciso, e aproveite as 
inúmeras possibilidades de 
agregar conhecimento

“Dessa forma, o aluno 
pode executar sua jornada 
e melhorar a parte qualita-
tiva. Por exemplo, na feitu-
ra de exercícios mais fáceis 
e depois ir aos mais difíceis 
e crescendo gradualmente. 
Outros recursos também 
podem ser usados para evi-
tar cair na rotina como, ver 
filmes e séries,  ouvir pod-
casts, entre outros”.

Leitura detalhada do 
edital é indispensável

Cuidado com a armadilha 
do “piloto automático”



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 129/2021, em 23.08.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Reforma da escola municipal de ensino fundamental Amélia Arantes 

Leite, localizada no município de Aguiar – PB, atendendo ao convênio nº 447/2019. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Prazo 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Aguiar-PB, 10 de Maio de 2022.

Manoel Batista Guedes Filho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00046/2022, que objetiva: Aquisição de 
veículo tipo Van para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Alcantil 
– PB; ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA - R$ 293.500,00.

Alcantil - PB, 29 de Setembro de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00046/2022, que objetiva: Aquisição de veículo 
tipo Van para atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Alcantil – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COMERCIO DE VEICULOS 
SANTANA LTDA - R$ 293.500,00.

Alcantil - PB, 29 de Setembro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2022, que objetiva: Contratação 
de empresa de construção civil, visando à construção de 2 (duas) passagens molhadas na zona rural do 
município de Alcantil PB, conforme CONTRATO DE REPASSE Nº. 876049/2018/MAPA/CAIXA (Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJU-
DICO o seu objeto a: LIVRAMENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS EIRELI - R$ 234.880,76.

Alcantil - PB, 29 de Setembro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00047/2022, que objetiva: Aquisição de 
unidade móvel de saúde para Secretaria de Saúde de Alcantil –PB, conforme recurso de Emenda 
Parlamentar Nº. DA PROPOSTA: 08448.753000/1210–03 – MINISTÉRIO DA SAÚDE; ADJUDICO 
o seu objeto a: CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 255.000,00.

Alcantil - PB, 29 de Setembro de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00047/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00047/2022, que objetiva: Aquisição de unidade móvel de 
saúde para Secretaria de Saúde de Alcantil –PB, conforme recurso de Emenda Parlamentar Nº. DA 
PROPOSTA: 08448.753000/1210–03 – MINISTÉRIO DA SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 255.000,00.

Alcantil - PB, 29 de Setembro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
Nos termos dos elementos apresentados no recurso interposto pela empresa CONCRENOR 

CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI, considero tempestivo, e no mérito, julgo IMPROCEDENTE 
o recurso apresentado. Comunica-se que, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta 
de Preços será realizada no dia 03/10/2022, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua São Jose, 
472 - Centro - Areial - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33681020.  

Areial - PB, 28 de setembro de 2022
RAFAELA BENJAMIN ALVES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: Aquisição de material elétrico em 
geral; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELETRICA LUZ COMERCIAL 
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 18.519,40; GUSTAVO XAVIER GARCEZ - R$ 32.245,00; 
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 47.045,00; MARIA APARECIDA RAMOS MARTINS - R$ 
73.234,60; REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU – ELETROSERV COM. E SERV. ELE - R$ 29.600,00.

Assunção - PB, 23 de Setembro de 2022
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE 07 (SETE) LUGARES PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10.301.0428.1027 ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE 500 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 378.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE 601 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN-
TES DO GOVERNO FEDERAL 379.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 632 
TRANSFERENCIAS DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGENERES 
VINCULADOS A SAÚDE 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém 
e: CT Nº 00208/2022 - 26.09.22 - D. SILVEIRA VEICULOS LTDA - R$ 130.566,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 0(ZERO) KM, TIPO VAN MINIBUS PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM–PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00013/2022. DOTAÇÃO: 04.01 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12.361.0188.1005 ADQUIRIR 
VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS-
TOS 71.4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 
00210/2022 - 26.09.22 - UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - R$ 390.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COSNTRUÇÃO DO MER-

CADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS – PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: T A FRANCA SERVICOS - Valor: R$ 380.087,97. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 28 de Setembro de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2022, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COSNTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO 
NO MUNICIPIO DE BOM JESUS – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: T A FRANCA SERVICOS - R$ 380.087,97.

Bom Jesus - PB, 29 de Setembro de 2022
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA PARA COSNTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BOM JESUS – PB. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, consi-
derados 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: T a Franca Servicos - CNPJ 24.964.064/0001-70. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Terreo - Bom Jesus - 
PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3559-1021.

Bom Jesus - PB, 29 de Setembro de 2022
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO 

DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS. LICI-
TANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: N E CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 361.540,55. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Prefeito Antônio 
Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 28 de Setembro de 2022
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o pare-

cer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – CRAS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: N E CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 361.540,55.

Bom Jesus - PB, 29 de Setembro de 2022
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CRAS NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS. 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: N e Construcoes e Servicos Eireli - CNPJ 15.450.902/0001-05. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Terreo - Bom Jesus - PB, no horário das 
08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3559-1021.

Bom Jesus - PB, 29 de Setembro de 2022
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.084/2022/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.084/2022/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Agamenon Magalhães, nº 926, Bairro Alto branco, destinado ao funcionamento 
da nova sede da Secretaria Municipal de Assistência Social,  embasada no art. 24, inciso X, e art. 54, 
§2º, da Lei Federal Nº 8.666/93, no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujas despesas 
correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.122.2001.2141 (Ações do 
FMAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 15001000.

Campina Grande, 28 de setembro  de 2022.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

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

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.085/2022/FT/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomensurável interesse 
público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.085/2022/FT/PMCG, praticado por esta muni-
cipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS LTDA – CNPJ: 44.519.282/0001-03, no valor de R$ 8.324,73 (OITO MIL, TREZENTOS E 
VINTE QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIME-
TICIOS (AÇUCAR, CAFÉ), MATERIAIS DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL (EM GALÃO DE 20 LITROS) 
EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, embasada no art. 24, inciso II, 
da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 11.334.1006.2149  Elemento da Despesa: 3390.30. Fonte de Recursos: 17490000.

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

Secretário Municipal de Assistência Social

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

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.147/2022/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.147/2022/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO DO 

TRABALHO DE CAMPINA GRANDE /FT/PMCG E UNIQUE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 
LTDA OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETICIOS (AÇUCAR, CAFÉ), MATERIAIS 
DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL (EM GALÃO DE 20 LITROS) EM ATENDIMENTO AO SINE MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.085/2022/CPL/SEMAS/
PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 11.334.1006.2149 ELE-
MENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 17490000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA. VALOR GLOBAL: R$ 8.324,73 (OITO MIL, TREZENTOS 
E VINTE QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS). DATA DE ASSINATURA: 29/09/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.146/2022/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.146/2022/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENON MAGALHÃES, 926, ALTO BRANCO, DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
PRAZO: 12(DOZE) MESES. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.084/2022/CSL/
SEMAS/PMCG, ART. 24, INCISO X, E ART. 54, §2º, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. FUNCIONAL 
PROGRAMÁTICA: 08.122.2001.2141. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECUR-
SOS: 15001000. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E ANTÔNIO OLEGÁRIO SOBRINHO. 
VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 28/09/2022. 

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – 2.05.001/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIA-

MENTO E CONTROLE DE FROTAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão eletrônico nº 047/2021. ADITA-
MENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Assistência Social  e Trivale Administração LTDA - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 140.347,33 (Cento 
e quarenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos). ASSINATURA: 28/09/2022.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO FUN-
DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.301.0034.2053/ 21.60.10.301.0034.2085/ 
21.60.10.302.0034.2087/ 21.60.10.122.0034.2070/ 21.60.10.302.0034.2055 – ELEMENTO DE DES-
PESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de 
Saúde de Conde e: CT Nº 00125/2022 - 26.09.22 até 25.10.22 - DROGAFONTE LTDA - R$ 2.845,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
RESULTADO FASE

DE PROPOSTA - TP Nº 02.2022.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos serviços de conclusão 

de uma Creche Convencional – Projeto Proinfância tipo 2 – PAC 2 – 10871/2014 (ID: 1017343), padrão 
FNDE, no município de Cuitegi/PB. CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA: CONSTRUTORA TERRA 
FORTE LTDA, CNPJ nº 44.677.891/0001-90 - R$ 840.691,83 - (Oitocentos e quarenta mil seiscentos 
e noventa e um reais e oitenta e três centavos) – “vencedora”, por atendimentos às exigências do 
instrumento convocatório. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos 
termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo e demais 
informações poderão ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitação, endereço inicialmente 
informado, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. PUBLIQUE-SE PARA SUA EFICÁCIA. 

Cuitegi/PB, 28 de setembro de 2022.
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos, exercício 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 14/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUNDEB / MDE / QSE / CUS-
TEIO / FUS / FNAS: 20.100 – 04.122.2001.2003 – 20.200 – 04.122.0002.2005 – 20.300 – 04.123.0009.2006 
– 20.400 – 20.608.0005.2012 – 20.600 – 12.361.0008.2017 – 12.361.0008.2020 – 13.392.0008.2021 
– 12.361.0008.2074 – 20.700 – 15.451.0007.2027 – 20.910 – 08.244.0010.2033 – 08.244.0010.2045 – 
08.244.0010.2046 – 21.000 – 26.782.0006.2038 – 21.100 – 27.812.0012.2041 – 21.200 – 18.542.0015.2043 
– 40.100 – 10.301.0004.2060 – 10.301.0004.2067 – 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI 
e: CT Nº 150/2022 - 26.09.22 - MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - R$ 231.592,70.

Cuitegi, 26 de setembro de 2022.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
EXTRATO DO TERMO

DE RESCISÃO CT Nº 00071/2021-CPL
PROCESSO: 210317PP00006.
Pregão Presencial n.º 00006/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE.
CONTRATADA: ADOLFO ALVES PEREIRA DA SILVA 15245273780.
CNPJ nº 40.295.043/0001-66.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de 

veículos, com e sem a inclusão de condutor, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal 
de Cuité de Mamanguape (Secretarias), conforme termo de referencia.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 79, § 1.º, da Lei n.º 8.666/93.
DATA DE RESCISÃO: 28 de Setembro de 2022.

HELIO SEVERINO DE SOUZA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

10º (DÉCIMO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00127/2020
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 30.272.239/0001-81
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA NA VILA 

OLÍMPICA DE ESPERANÇA/PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 75 (setenta e cinco) dias, cuja vigência fica estendida 

até o dia 28/11/2022.
Processo licitatório: CONCORRÊNCIA 00001/2020.
Recursos: PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 57, §1º, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 15/09/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS PARA ATENDER AO USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MACARIO SILVA BARBOSA - R$ 60.000,00.

Gado Bravo - PB, 29 de Setembro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTINUO DE ACESSO À INTERNET 
– SISTEMA GLOBAL DE REDES DE COMPUTADORES INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CONJUN-
TOS DE PROTOCOLOS PADRÃO DE INTERNET (TCP/IP), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS 
OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: SAULO J. DE MOURA BORBA – ME - R$ 30.000,00.

Gado Bravo - PB, 28 de Setembro de 2022
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO CONTINUO 
DE ACESSO À INTERNET – SISTEMA GLOBAL DE REDES DE COMPUTADORES INTERLIGADOS 
ATRAVÉS DE CONJUNTOS DE PROTOCOLOS PADRÃO DE INTERNET (TCP/IP), EM ATENDIMENTO 
AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00021/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.002 
– GABINETE DO PREFEITO.– 04 122 2001 2002 – Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito – 
02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2001 2003 – Coordenar e Manter as Atividades 
Administrativas – 02.004 – SECRETARIA DE FINANÇAS – 04 123 1009 2005 – Manter as Atividades 
Financeiras – 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 1005 2009 – Manter as Atividades do 
FUNDEB 40% – 12 361 1005 2010 – Manter as Atividades do Ensino Fundamental – MDE – 12 361 
1005 2011 – Manutenção de Programas com Recursos do FNDE – 12 361 1005 2012 – Manter as 
Atividades do Transporte Escolar – 12 361 1005 2013 – Manutenção das Atividades do EJA – 12 365 
1005 2014 – Manutenção da Educação Infantil – 12 367 1005 2015 – Atendimento a alunos especiais – 
02.007 – SECRETARIA DA AGRICULTURA 20 122 1007 2017 – Manter as Atividades do Setor Agrícola 
– 02.009 – SECRETARIA DE ESPORTES – 27 812 1006 2019 – Manter as Atividades Esportivas – 02.010 
– SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 – Manter as Atividades de Infraestrutura 
– 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1004 2022 – Manter as Atividades do Fundo 
Municipal de Saúde – 10 122 1004 2023 – Desenvolver Ações de Apoio ao Conselho de Saúde 10 301 
1004 2025 – Manter as Atividades do PAB Fixo – 10 301 1004 2026 – Manter as Atividades do PSF e 
NASF 10 301 1004 2028 – Manter as Atividades da Saúde Bucal – 10 301 1004 2029 – Desenvolvimento 
das Atividades de Outros Programas (SUS) – 10 302 1004 2030 – Desenvolver as Atividades da MAC e 
SAMU – 10 304 1004 2032 – Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde – 08.008 – FUNDO 
MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 244 1008 2033 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social–RP – 08 244 1008 2034 – Manutenção de Conselhos Sociais – 08 244 1008 2035 
– Concessão de Benefícios Eventuais – 08 244 1008 2036 – Manutenção e Gerenciamento do Bolsa 
Família – IGDBF – 08 244 1008 2037 – Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas Vínculos 
– (SCFV / PBF / CRAS) – 08 244 1008 2038 – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 02 
244 1008 2039 – Aprimoramento da Gestão do SUAS – IGD SUAS – 08 244 1008 2040 – Desenvolver 
despesas de programas FNAS – Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiro – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 28/09/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo 
e: CT Nº 08301/2022 - 28.09.22 - SAULO J. DE MOURA BORBA - ME - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AO USUÁRIOS 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO: 05.005 – FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE –05005.10.301.1004.2028 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL – 
3.3.90.39 – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 29/09/2023. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 08101/2022 - 29.09.22 - MACARIO 
SILVA BARBOSA - R$ 60.000,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00034/2022
Aos 23 dias do mês de Setembro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio André 
- Centro - Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, 
de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto 
Municipal nº 66, de 29 de Dezembro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico nº 00034/2022 que objetiva o registro de preços para: Aquisições de cestas 
básicas para doação as famílias carentes do município de Guarabira/PB; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO
CNPJ: 08.792.028/0001-10
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Cesta Básica, embalada em 
saco transparente, contendo: 
– 02 kg Feijão seco cario-
quinha, tipo 1, embalagem 
contendo 01 kg, com iden-
tificação do produto, marca 
do fabricante, prazo de vali-
dade. – 02 kg Arroz branco 
parboilizado tipo 1, classe 
longo e fino, 1 kg – 01 Pacote 
Biscoito salgado (tipo cream 
cracker) obtido pela mistu-
ra de farinha(s), amido(s) e 
ou falécula(s) com outros 
ingredientes, submetidos a 
processos de amassamento 
e cocção, fermentados ou 
não. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias 
primas sãs e limpas, isenta de 
matérias terrosas, parasitos e 
em perfeito estado de conser-
vação, serão rejeitados biscoi-
tos mal cozidos, queimados, 
não podendo apresentar ex-
cesso de dureza e nem se 
apresentar quebradiço 400 
g. – 01 pacote Café puro, 
torrado e moído, procedente 
de grãos sãs, limpos e isentos 
de impurezas, acondicionado 
e pacote aluminizado alto 
vácuo, íntegro, resistente, ve-
dado hermeticamente e limpo. 
A embalagem deverá conter 
externamente os dados de 
identificação e procedência, 
número de lote data de fabri-
cação, quantidade do produto, 
selo de pureza ABIC. O produ-
to deverá apresentar validade 
mínima de 06 (seis) meses 
a partir da data de entrega. 
Embalagem c/ 250 gr. – 01 
kg Açúcar triturado, sacarose 
de cana–de–açúcar, branco, 
aspecto granuloso fino e mé-
dio, isento de matéria terrosa, 
livre de umidade e fragmentos 
estranhos, 1 kg.– 01 unida-
des, Óleo de soja, refinado, 
de primeira qualidade, 100% 
natural, acondicionado em 
embalagem de 900 ml.– 02 
pacotes Leite em pó integral, 
tradicional. Embalagem com 
200 g, com no mínimo 26% 
de gorduras totais, com dados 
de identificação do produto, 
marca do fabricante, prazo 
de validade, peso líquido 
e registro no Ministério da 
Saúde e/ou Ministério da Agri-
cultura – 02 Pacote Macarrão, 
tipo espaguete, produto não 
fermentado obtido pelo amas-
samento mecânico de farinha 
de trigo comum e/ou sêmola/
semolina. Fabricados a partir 
de matérias primas sãs e 
limpas, isentas de matérias 
terrosas, parasitos e larvas.

SEVERINO 
MANOEL DA
SILVA HORTI-
FRUTIGRAN-
JEIRO

UN 5000 84,90 424.500,00

TOTAL 424.500,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00034/2022, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através 
de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:
As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro 

de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no 
presente instrumento e nas disposições do Art. 62, da Lei 8.666/93, e a contração será formalizada 
por intermédio de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e 
garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.
O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 

da data da convocação.
O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido 

de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.
Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo 

de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha 
obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer 
para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante 
vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado 
no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado 
com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos 
casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 
e 79, todos da Lei 8.666/93.

A supressão do item registrado poderá ser total ou parcial, a critério do gerenciador do sistema, 
considerando-se o disposto no Art. 15, § 4º, da 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Quem, convocado dentro do prazo de validade da respectiva ata de registro de preços, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar–se de modo inidôneo, declarar informações falsas ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores SICAF do Governo Federal e de sistemas semelhantes mantidos por 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no respectivo Edital e das demais cominações legais.

As referidas sanções descritas também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva 
que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa 
recusada pela Administração.

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o 
Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da 
Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada 
sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou 
parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na 
Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento 
a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, 
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar–se–á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa 
de mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato 
será registrado e publicado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00034/2022 e seus anexos, e a seguinte 

proposta vencedora do referido certame:
- SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO.
08.792.028/0001-10
Item(s): 1.
Valor: R$ 424.500,00
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Guarabira.
Guarabira - PB, 23 de Setembro de 2022

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00034/2022, que objetiva: Aquisições de 
cestas básicas para doação as famílias carentes do município de Guarabira/PB. Aquisições de 
cestas básicas para doação as famílias carentes do município de Guarabira/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRU-
TIGRANJEIRO - R$ 424.500,00.

Guarabira - PB, 23 de Setembro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICAÇÃO
O PREFEITO DO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA - ESTADO DA PARAÍBA, 

usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR 
o Processo Licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, de nº 
00006/2022, fundamentado no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer da Assessoria 
Jurídica, ambos datados de 11/07/2022 e 26/08/2022 respectivamente, no valor total de 
R$649.458,55 (Seiscentos e quarenta e nove Mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e 
cinquenta e cinco centavos), em favor da empresa DIT CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA  E 
SERVIÇOS EIRELI– inscrita no CNPJ sob o nº 18.547.219/0001-70, que tem como objetivo, 
Construção da creche Lavínia Maria moura Ribeiro Barbosa, conforme Termo de Referên-
cia. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do instrumento de 
contrato nos termos do instrumento convocatório da referida Licitação. PUBLIQUE-SE PARA 
SUA EFICÁCIA.

Guarabira/PB, 02 de setembro  de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de cestas básicas para doação as famílias carentes do município de 
Guarabira/PB. Aquisições de cestas básicas para doação as famílias carentes do município 
de Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00034/2022. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2022 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica . 
3.3.90.32.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição 
Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 10519/2022 - 23.09.22 - SEVERINO MANOEL DA 
SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO - R$ 424.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
TERMO DE APOSTILAMENTO, Nº 02,

DA  CONCORRÊNCIA  00005/2017 DO CONTRATO Nº 01/2018
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA /PB E AGUIAR 

& AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB - Rua Solon de Lucena, 26 - Centro - 

Guarabira - PB, CNPJ nº 08.785.479/0001-20, neste ato representada pelo Prefeito Marcus 
Diogo de Lima, Brasileiro, Casado, CPF 421.367.684-68, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa , AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA 
–empresa inscrita sob CNPJ de nº 23.587.584/0001-49, neste ato representada pela Senhor 
DANILO SITÔNIO DE AGUIAR, representante legal  portador do CPF 038.414..934-08, dora-
vante denominado simplesmente CONTRATADA , que se regerá pela legislação pertinente, 
Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A empresa solicitou uma revisão contratual devido ao aumento dos preços dos insumos exece-

der a porcentagem calculada e concedida no reajuste com base no Índice Nacional de Custos da 
Construção do Mercado – INCC, com base no parecer juridico e nos calculos do parecer tec. de 
engenharia houve a concessão da revisão correspondente ao RRE 07 BM 06, gerando um valor 
de R$ 103.603,81 (Cento e Três Mil, Seiscentos e Três Reais e Oitenta e Um centavos). segue em 
anexo parecer jurídico e parecer técnico.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas da 

CONCORÊNCIA  00005/2017 do Contrato nº 01/2018 proveniente da CONCORRÊNCIA 
00005/2017 permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por 
este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA providenciará a publicação resumida do presente 

Termo, que é condição indispensável para sua eficácia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, no Diário Oficial do Município, 
consoante ao que dispõe o art. 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei.

Guarabira, 27 de setembro de  2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00034/2022, que objetiva: Aquisições de 
cestas básicas para doação as famílias carentes do município de Guarabira/PB. Aquisições de 
cestas básicas para doação as famílias carentes do município de Guarabira/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRU-
TIGRANJEIRO - R$ 424.500,00.

Guarabira - PB, 23 de Setembro de 2022
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Veículos 0 km do tipo Van para melhor atender as necessidades da 
secretaria de educação, conforme especificações. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00027/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00531/2022 - 22.09.22 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS 
MOVEIS EIRELI - R$ 960.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE FRALDAS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE 
ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Pre-
sencial nº 00091/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação 
consignada no orçamento vigente 2022 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Guarabira e: CT Nº 00519/2022 - 28.09.22 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO 
DE PRODUOS FARMACÊUTICOS LTD - R$ 55.210,88.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de   Pavimen-
tação em paralelepípedos das ruas : Júlia Lucena (Bairro Novo) ; Dr José Tavares ( Bairro 
Dona Adália ); Rua Helena Lucena de Barbosa ( Bairro Sol Nascente ) conforme Contrato de 
Repasse n° 1072287-02/20020. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00015/2021. 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS. Dotação consignada no orçamento vigente. 4.4.90.51.01 
- Obras e Instalações. Contrato de Repasse n° 1072287-02/20020. PRAZO EXECUÇÃO: 05 
(cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
e DIT CONSTRUÇÕES IMOB. E SERV. EIRELI, CNPJ sob o nº 18.547.219/0001-70 - CT Nº 
000545/2022– 28..09.2022 – R$ 482.227,44 (Quatrocentos e oitenta e dois Mil duzentos e vinte 
sete reais e quarenta e quatro centavos)

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO JULGAMENTO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2022
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Presidente da CPL e sua comissão de licita-

ção, torna público para conhecimento dos interessados que NÃO CONHEÇO do presente 
recurso interposto pela empresa ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 
34.746.608/0001-81, para no mérito PROVIMENTO NEGA-LHO, referente a licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022, do tipo menor preço global, para a 
Contratação de Empresa para a Construção de Creche tipo B, Programa Paraíba Primeira 
Infância, atendendo ao Convenio 147/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ibiara 
e a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia. Demais informações  na 
sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – 
Ibiara – PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035 
ou pelo e-mail cplibiara@hotmail.com 

Ibiara-PB, 29 de Setembro de 2022.
LETÍCIA HELLEN MARQUES RODRIGUES

Presidente da CPL

Câmara Municipal de João Pessoa
Casa Napoleão Laureano

AVISO DE LICITAÇÃO
TP Nº 01/2022

A Câmara Municipal de João Pessoa – PB, através do presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que realizará, no dia 11 de novembro de 2022, às 09:30 horas, no Anexo 
Administrativo II da Câmara Municipal, à Rua das Trincheiras, nº 117, Centro, João Pessoa-PB, 
licitação na modalidade de Tomada de Preço nº 01/2022, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores, com o objetivo de contratação de empresa especializada em executar 
projetos de engenharia e arquitetura, a fim de subsidiar a construção da nova Sede da Câmara 
Municipal de João Pessoa – Paraíba. O edital da TP supramencionada e os respectivos anexos 
estarão disponíveis no site desta Casa Legislativa: https://www.joaopessoa.pb.leg.br/licitacao/
tomada-de-preco-no-01-2022-projetos-complementares/

João Pessoa, 28 de setembro de 2022.
FLAVIO LIMA CARNEIRO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:00 horas 
do dia 13 de Outubro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Con-
tratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria 
em captação de recursos, elaboração de projetos técnicos, cadastramento de propostas, 
atendimentos a diligências e prestação de contas parcial e final de convênios firmando junto 
aos órgãos dos Governos Federal e/ou Estadual no município de Joca Claudino/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 049/21; 
Decreto Municipal nº 63/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 29 de Setembro de 2022
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV016/2022
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação nº DV016/2022 (Processo Administrativo 
Nº 064/202), que objetiva a contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento 
parcelado de materiais descartáveis para atender a demanda das diversas secretárias deste 
município, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de 
Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: Jairo Aldafran da Silva 
Moraes-ME, CNPJ: 30.982.872/0001-63. Rua: Presidente João Pessoa, Nº S/N, Bairro: Centro, 
CEP: 58690-000, Cidade: Livramento-PB, com o valor total apresentado em sua proposta de preços 
de R$ 47.237,75 (quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais, setenta e cinco centavos). 
Publique-se e cumpra-se.

Livramento-PB, 12 de setembro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA

E VENDA Nº 155/2022 
Dispensa Por Valor Nº 016/2022. Contratante: Prefeitura de Livramento-PB. Contratado: Jairo 

Aldafran da Silva Moraes-ME, CNPJ: 30.982.872/0001-63. Valor total contratado: R$ 47.237,75 
(quarenta e sete mil, duzentos e trinta e sete reais, setenta e cinco centavos). Objeto: Prestar o 
fornecimento parcelado de materiais descartáveis para atender a demanda das diversas secretá-
rias deste município, conforme termo de referência. 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: 
Próprios do Município de Livramento-PB (Diversos - 500). Dotação: Conforme QDD/2022. Vigência: 
Até 31/12/2022. Partes: Ernandes B. Nóbrega (pela contratante) e Sr. Artur Matias Xavier da Costa 
(pela contratada).

Livramento-PB, 19 de setembro de 2022.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
CONTRATO Nº 11201/2022

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de conserto/remendo, desmontagem, montagem 
e troca de pneus dos veículos e máquinas a serviço do município de Manaíra/PB.

DOTAÇÃO: RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 
04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO -  20.500 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 452 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 
12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 
365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE; 20.700 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FUNDO DE SAÚDE - 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2070 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -  20.900 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 31/12/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CT Nº 11201/2022 - JOAO 

PEREIRA COSME 26779390453 – CNPJ Nº 43.731.509/0001-17 - Valor: R$ 36.260,00.
Manaíra/PB, 12 de setembro de 2022.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de Equipamentos para Apoio a Produção do município de Marizópolis – PB. Abertura da 
sessão pública: 08:00 horas do dia 13 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: 08:01 horas do 
dia 13 de Outubro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 29 de Setembro de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00060/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: AQUISIÇÃO DE 314 (TREZENTOS E QUATORZE) CONJUTOS PARA ALUNOS. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 13 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 13 de Outubro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 29 de Setembro de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: Contratação de empresa objetivando o fornecimento parcelado de combustíveis (Diesel 
S10, Etanol e Gasolina Comum) para uso dos veículos que compõem a frota do Município de Natuba 
- PB e suas diversas secretarias, até o final do exercício de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00002/2022. Contrato nº. 015/2022. Motivo: Alteração do valor unitário do item 03 
para redução do preço em razão do reajuste de combustíveis. Partes Contratantes: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NATUBA - CNPJ nº 09.072.448/0001-95 e JM AGUIAR COMBUSTIVEIS LTDA - 
CNPJ nº 19.572.881/0001-43 em 29 de setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÂO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00008/2022, do tipo menor preço global,  com objeto:  contratação de empresa 
para executar obra de reforma da Escola Necy de Minervino de Carvalho, no Município de Olho 
D’agua-PB, atendendo ao convenio 390/2022/SEECT/PB cuja abertura será no dia 18.10.2022 
às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, 
Centro – Olho D’água-PB. 

Olho D’água-PB, 26 de Setembro de 2022.
Marilene Tiburtino Leite

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00017/2022

HOMOLOGAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS E, DE ACORDO COM O ARTIGO 75 INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E 
SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. E DO PARECER JURÍDICO EXARADO NO REFERIDO 
PROCESSO, EM FACE AO CUMPRIMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
E TENDO EM VISTA A DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI O PROCESSO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 00017/2022, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO/ PALESTRAS E FORMAÇÕES PARA A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB. A EMPRESA HOMERO ALEXANDRE DE 
MORAIS PEREIRA 03424161462 - ME – CNPJ Nº 22.949.089/0001-70 PARA O LOTE 1, COM O 
VALOR GLOBAL DE R$ 17.500,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS) E A EMPRESA 
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES - ME – CNPJ Nº 31.933.686/0001-05 PARA O LOTE 
2, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 32.200,00 (TRINTA DOIS MIL E DUZENTOS REAIS). 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

PEDRA BRANCA - PB, EM 27 DE SETEMBRO DE 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00017/2022

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: CONTRATO DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM O PROCESSO 

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00017/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 - ME – CNPJ 

Nº 22.949.089/0001-70 PARA O LOTE 1.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 

TREINAMENTO/ PALESTRAS E FORMAÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU-
NICÍPIO DE PEDRA BRANCA/PB.

VALOR GLOBAL R$ 17.500,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAIS). 
VIGÊNCIA:  31.12.2022.

PEDRA BRANCA - PB, EM 28 DE SETEMBRO DE 2022.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00039/2022.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADO:  EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – ME, inscrita no CNPJ/CPF 

sob n° 40.657.357/0001-61.
OBJETIVO: Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria e Projetos nas áreas de Cultura e 

turismo (Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2) para atender as necessidades da Secretaria de Cultura 
da Prefeitura de Piancó - PB.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
Piancó- PB, em 29 de setembro de 2022.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2022
Objeto: Aquisição de NOTEBOOKS, para professores da rede de Ensino Público Municipal deste 

Município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09h00min de 30/09/2022 no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 13/10/2022 às 09h01min (horário de 
Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a 
sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda 
Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões - PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 29 de setembro de 2022. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2022
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos, 0 km, com capacidade mínima de 07 lugares para atender 

as necessidades da Secretária Municipal de Educação. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: 
a partir das 10h30min de 30/09/2022 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 13/10/2022 às 10h31min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Pilões/PB, sito a Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB-077 - Pilões 
- PB, Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. ou www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilões - PB, 29 de setembro de 2022. 
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 13:30 horas do dia 13 de outubro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios (Bolos e Pães) destinados à manutenção da merenda escolar e demais 
secretarias e programas da administração pública do Município de Pilões - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.
piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 29 de setembro de 2022
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Outubro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, para Construção de Creche para 50 (cinquenta) crianças, padrão integra 
Paraíba no município de Pilõezinhos–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: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 26 de Setembro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
CONVOCAÇÃO PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, LANCES 

e HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 008/2022
OBJETO: EVENTUAL LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA SEREM 

UTILIZADAS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, ATENDENDO AS NECESSI-
DADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.

A Prefeitura Municipal de Pitimbu-PB torna público, e convoca através da Pregoeira do muni-
cípio,  os interessados que, a reunião para julgamento das propostas, lances e habilitação do PP: 
008/2022 ocorrerá no dia 06/10/2022 as 9:00hs;  (horário local). na sala da CPL, localizado na sede 
da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores 
informações na sala da CPL, no horário de expediente normal de 08:00hs as 14:00hs.

Pitimbu-PB, 27 de Setembro de 2022.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA

Pregoeira 

CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTO-
MOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DA CÂMARA  DE 
PUXINANÃ: 02.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ - 01 031 2001 2001 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 31/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal 
de Puxinanã e: CT Nº 00101/2022 - 27.09.22 – VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI 
- EPP - CNPJ: 29.734.685/0001-81 - R$ 11.945,00.

Puxinanã - PB, 27 de Setembro de 2022.
PAULO CESAR DE SOUZA

Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022
REPUBLICAÇÃO

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: VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI - EPP - CNPJ: 29.734.685/0001-81  - R$ 
11.945,00, considerando que a empresa vencedora não assinou o contrato e a segunda colocada 
foi convocada e compareceu para assinar o contrato.

Puxinanã - PB, 27 de Setembro de 2022.
PAULO CESAR DE SOUZA

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº. 015/2022

A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 
TORNA PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL da TOMADA DE PREÇOS Nº. 
015/2022, tempestivamente interposto pela empresa AS CONSTRUÇÕES EIRELI, foi analisa-
da e julgada PROCEDENTE, conforme Ata de Julgamento constante nos autos do Processo. 
Considerando a necessidade de alteração no Edital, a data de abertura da referida licitação 
prevista fica agendada para o dia 18/10/2022 as 09:30 horas. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3392-2276.

Queimadas – PB, 23 de setembro de 2022.
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00035/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº 
DV00035/2022, que objetiva: SERVIÇO DE LAUDAÇÃO DE EXAMES DE RAIO–X, DESTINA-
DOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLINICA RADIOLOGICA DR. 
WANDERLEY LTDA - R$ 5.500,00.

Remígio - PB, 28 de Setembro de 2022
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00035/2022. OBJETO: SERVIÇO DE LAUDAÇÃO 

DE EXAMES DE RAIO–X, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS JUNTO À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, 
em 28/09/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SERVIÇO DE LAUDAÇÃO DE EXAMES DE RAIO–X, DESTINADOS A SUPRIR 
AS DEMANDAS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00035/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 10 302 1002 2037 Manutenção do Bloco das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 3390.39 – Outros Serviços 
Terceiros – PJ Fonte de recursos 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 
16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00246/2022 - 28.09.22 - CLINICA RADIOLOGICA 
DR. WANDERLEY LTDA - R$ 5.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA AFIM DE EXECUTAR DIVERSOS SERVI-
ÇOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00169/2022 - Arnobio Teixeira de Brito Lyra Junior 04183890470 - CNPJ: 41.201.592/0001-97 - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 6.000,00. ASSINATURA: 23.09.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00015/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação 
nº DV00015/2022, que objetiva: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de 
Sinalização Horizontal – Manual entre faixas de pedestres em zebrado (legenda: PARE), com 
tinta a base d’água premix e microesferas de vidro, no município de Riacho de Santo Anto-
nio–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IVALDO DE 
LIMA SILVA - R$ 15.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 28 de Setembro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2022
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 FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. Os 
interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura 
até as 09:00 horas do dia 25 de Outubro de 2022, na sala da referida comissão, sediada na Rua 
Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação per-
tinente, 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) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 29 de Setembro de 2022
HILDA LUCIA BARBOSA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa física para prestação de serviços de Sinalização 
Horizontal – Manual entre faixas de pedestres em zebrado (legenda: PARE), com tinta a 
base d’água premix e microesferas de vidro, no município de Riacho de Santo Antonio–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2022. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02100.15.122.2019.2029 – Elemento 
de Despesa: 3.3.90.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA FÍSICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefei-
tura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00085/2022 - 28.09.22 - IVALDO DE 
LIMA SILVA - R$ 15.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para execução 
dos serviços de Construção de uma Creche com capacidade para 50 crianças com base no 
Programa Paraíba Primeira Infância na comunidade de Salema no município de Rio Tinto 
– PB, em conformidade com o Termo de convênio nº 0503/2021, do Governo do Estado. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos do Convênio 
nº 0503/2021 – Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia da Paraíba e 
Próprios do Município de Rio Tinto: 20.500 1015 15710000 4490.51.99 12.365.1004.1015 
15001001.0391 4490.51.99. VIGÊNCIA: até 28/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Rio Tinto e: CT Nº 00246/2022 - 28.09.22 - R F SERVICOS DE CONSTRUCAO 
CIVIL EIRELI - R$ 740.902,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00016/2022
OBJETO: Contratação de serviços de soldagem em geral, pintura e serralheria, destinados a 

atender as necessidades das Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB.
TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA REUNIÃO: 18/10/2022 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Sala da Comissão Perma-

nente de Licitação, no Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá” no endereço Praça Estanislau de 
Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000. 
Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 29 de setembro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público 

para conhecimento dos interessados, o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 00015/2022, 
que tem como objeto: Contratação de empresa especializada na realização de exames 
laboratoriais acompanhando a análise e a emissão de resultados dos exames solicitados, 
para complementar o Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo usuários residentes do 
município de Santa Luzia – PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores 
totais das contratações: - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR JOSE BENICIO DE 
MEDEIROS SOCIEDADE SIMPLES LIM, CNPJ: 06.980.997/0001-70, lote(s): 1 - 2 - 3 - 4 
- 5 - Valor: R$ 192.559,86.

Santa Luzia - PB, 27 de setembro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
Após análise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao Pregão 

Presencial Nº 00015/2022, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada na 
realização de exames laboratoriais acompanhando a análise e a emissão de resultados dos 
exames solicitados, para complementar o Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo usuários 
residentes do município de Santa Luzia - PB, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme 
indicado abaixo: - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR JOSE BENICIO DE MEDEIROS 
SOCIEDADE SIMPLES LIM, CNPJ: 06.980.997/0001-70, lote(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Valor: R$ 
192.559,86.

Santa Luzia - PB, 28 de setembro de 2022.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2022     27Publicidades



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DESERTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2022
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

O Município de Santa Luzia/PB, através do seu Agente de Contratação, torna público para co-
nhecimento de todos que a Dispensa de Licitação Nº 00006/2022, que tem como objeto: aquisição 
de 01 (um) veículo tipo Motocicleta 0km, nova, para atender as necessidades da Secretaria de 
Assistência Social do Município de Santa Luzia/PB, que nenhuma empresa enviou proposta no prazo 
estipulado pelo edital de Dispensa de Licitação no período de 15/09/2022 a 20/09/2022, sendo a 
mesma declarada DESERTA. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, no Prédio Sede da Prefeitura “Paço Quipauá”, das 08:00 às 12:00hs, 
no endereço Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de 
Santa Luzia/PB - CEP nº 58.600-000. Fone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 29 de setembro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA 

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, vem através da Comissão Permanente de Licitação, 

tornar público para conhecimento dos interessados, o julgamento do recurso, protocolado pela 
empresa FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 13.570.141/0001-91, 
em face à inabilitação no certame em epígrafe. Ao mesmo tempo informa que a licitante WM 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP – CNPJ 10.376.724/0001-98, apresentou 
contrarrazão ao recurso da FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. Reanalisando 
a documentação constatou-se que a recorrente apresentou toda documentação válida, inclusive o 
CRC do contador de forma autenticada, tornando-a HABILITADA. No que se refere a contrarrazo-
ante constatou-se que houve descumprimento de exigências editalícias, quanto aos subitens 14.4 
e 14.4.1, e ao item 15, alínea b.1. resultando na sua INABILITAÇÃO. Comunica também, que às 
09:30, do dia 6 de outubro estará realizando a sessão para a abertura de proposta, com a empresa 
habilitada FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA.

Santa Rita - PB, 29 de setembro de 2022.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-
CRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS 
MUSICAIS LTDA - CNPJ: 42.676.495/0001-13 - Valor R$: 67.969,00. - ASSIS VAZ INSTRUMENTOS 
MUSICAIS EIRELI - CNPJ: 01.721.415/0001-17 - Valor R$: 1.148.730,00. - JOABE MARTINSON 
- CNPJ: 18.245.570/0001-07 - Valor R$: 97.794,50. - RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 
- CNPJ: 08.979.527/0001-11 - Valor R$: 34.465,50. - STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ: 10.661.909/0001-44 - Valor R$: 193.403,00. Publique-se e 
cumpra-se.

Santa Rita - PB, 20 de setembro de 2022.
WENDEL DE ARAÚJO VICENTE

SECRETÁRIO DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 252/2022.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2022. 1.0 - DO OBJETIVO. - REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS, PLANTAS ORNAMENTAIS E GRAMAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESULTADO. - AGROATLANTICO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - 
CNPJ: 36.125.248/0001-26 - Valor R$: 880.000,00. - VINICIUS F. MOREIRA – PLANTAS - CNPJ: 
20.013.192/0001-88 - Valor R$: 1.691.780,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 27 de setembro de 2022.
VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do 
dia 14 de Outubro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de um Veículo automotor tipo utilitário – Van – O km; vendido por uma concessionária 
autorizada ou pelo próprio fabricante, capacidade mínima de 10 +1 passageiros, conforme termo 
de referência e especificações, convenio Nº 0550/2021, Secretaria de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba. 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 10/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.
lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 29 de Setembro de 2022
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE ADITIVO

DE SUPRESSÃO
Extrato do 7º Aditivo de Supressão de valor do Contrato de nº 00001/2022, cujo objeto é 

Aquisição parcelada de Combustíveis, destinados a atender a frota de veículos pertencentes 
e/ou locados a esta Prefeitura, referente ao Pregão Presencial de nº 00015/2021 - Partes: 
Prefeitura Municipal de Serra da Raiz e Rayssa Marques Leite & Cia Ltda-Me. Após o reajuste 
concedido os preços passam a vigorar com os seguintes valores: R$ 5,19 por litro de Gasolina 
Comum, R$ 6,90 por litro de Óleo Diesel B S500 Comum e R$ 6,99 por litro de Óleo Diesel 
S10. Informações no e-mail cplserradaraiz@hotmail.com, ou na sede da Prefeitura Municipal 
no Largo da Matriz, 60.

Serra da Raiz-PB, 29 de setembro de 2022.
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

PREFEITO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2022

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 14 de 
Outubro de 2022, ás 08:30 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br, procedimento licitatório na modalidade Pregão objeto: AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA E ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA D EEDUCAÇÃO. Os interessados poderão acessar a cópia do 
edital no Portal da Transparência, através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa 
Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia 
no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos os dias úteis na sala da CPL

Sousa, 29 de Setembro de 2022
Alyne Santos de Paula

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de consul-

toria, organização e execução de concurso público para provimento de cargos efetivos. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: ADVISE CONSULTORIA & 
PLANEJAMENTO EIRELI - Valor: R$ 89.400,00. CORRESPONDENDO NOTA TECNICA FINAL 
495,10 PONTOS. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - 
PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33781029/91765042 W . 
E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 28 de Setembro de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2022.121/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2022
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para pavimentação asfáltica em 

diversas ruas do município de Vista Serrana/PB contrato de repasse número 1075985-42/2021 
SICONV 911525, 1075999-36 SICONV 911806, conforme termo de referência Anexo I do edital. 
lei 8666/93.

Reunião: 20 de outubro de 2022, as 09hs:00min.
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de Vista Serrana/PB, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. das 07hs:00min às 12hs:00min, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.
tce.gov.pb.br.

Vista Serrana - PB, 29 de setembro de 2022
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da Comissão/CPL

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2021
PROCESSO Nº 27.000.002947.2021

UASG Nº 925302
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 

na AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA OS 26 CREAS REGIONAIS 
DO ESTADO DA PARAÍBA, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO - SEDH, com abertura agendada para o dia 07/10/2022 às 9h, fica ADIADO para o dia 
17/10/2022 às 9h. Por oportuno, solicitamos que acessem os sites www.centraldecompras.pb.gov.
br e www.gov.br/compras para acompanhamento e retirada do edital e anexos, atualizados.

NÚMERO DO PREGÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR: 902472021
CADASTRO CGE Nº 22-01582-0

João Pessoa, 29 de setembro de 2022.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 181/2021
PROCESSO Nº 19.000.044109.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABO-
RATÓRIO, COM EQUIPAMENTO EM COMODATO, destinado à HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR 
GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/10/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 901812021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02038-8
João Pessoa, 29 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

J S H IMOBILIÁRIA LTDA ,CNPJ 08.755.988/0001-00, torna público que requereu à SEMAPA - 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura do Município de Cabedelo, as Licenças Prévia 
e Instalação,para construção de  um prédio residencial multifamiliar, uso R5, no Lote 08 da Quadra 
02, do Loteamento Jardim Areia Dourada,  situado na Rua Zildo Pessoa Barreto, 121, Areia Dou-
rada, Cabedelo-PB.

AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 180/2022
PROCESSO Nº 19.000.021310.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 
destinado à HOSPITAIS DA 2º MACRORREGIÃO – HMSF, HCCG, HRQ E HETCG, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 14/10/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRAS.GOV.BR: 901802022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01462-5
João Pessoa, 29 de setembro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas por 

meio da Portaria 626 publicada no D.O.E de 09 de agosto de 2022, RESOLVE: 
INTIMAR o (a) Sr. (a) Eduardo Gomes Campos – mat. nº. 180.366-2 para comparecer perante esta 

Comissão no dia 10 de outubro de 2022, às 09:00h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO em sede de Processo Administrativo Disciplinar nº 
SEE-PRC-2022/16997, que tem por objetivo apurar a omissão nas prestações de contas do Programa 
Mais Educação, Programa PNAE e Programa PNAE Mais Educação, todos os exercícios 2013 e 2014, 
referente a E.E.E.F.M. Poeta Carlos Drummond de Andrade, localizada em Campina Grande/PB. 

Outrossim, ressaltamos que lhe será facultado o direito de apresentar rol de testemunhas, que 
deverão comparecer no dia e hora supramencionados, bem como, lhe é assegurado o direito de 
acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador devidamente constituído, 
garantindo-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Consti-
tuição Federal, bem como pelo art. 144 da Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003. 

Ademais, cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acar-
retar em aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, da Lei Complementar 58/2003.

Por fim, informamos que, o referido processo se encontra disponível nesta CPI/SEECT para 
vistas, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 22 de setembro de 2022.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

INTIMAÇÃO / 17/2022
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições conferidas por 

meio da Portaria 626 publicada no D.O.E de 09 de agosto de 2022, RESOLVE: 
INTIMAR o (a) Sr. (a) Eduardo Gomes Campos – mat. nº. 180.366-2 para comparecer perante esta 

Comissão no dia 10 de outubro de 2022, às 09:00h, com a finalidade de participar de AUDIÊNCIA 
DE INSTRUÇÃO na condição de INVESTIGADO em sede de Processo Administrativo Disciplinar nº 
SEE-PRC-2022/16997, que tem por objetivo apurar a omissão nas prestações de contas do Programa 
Mais Educação, Programa PNAE e Programa PNAE Mais Educação, todos os exercícios 2013 e 2014, 
referente a E.E.E.F.M. Poeta Carlos Drummond de Andrade, localizada em Campina Grande/PB. 

Outrossim, ressaltamos que lhe será facultado o direito de apresentar rol de testemunhas, que 
deverão comparecer no dia e hora supramencionados, bem como, lhe é assegurado o direito de 
acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador devidamente constituído, 
garantindo-lhe o direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme art. 5°, inciso LV, da Consti-
tuição Federal, bem como pelo art. 144 da Lei Complementar n° 58 de 30 de dezembro de 2003. 

Ademais, cumpre ressaltar que sua ausência injustificada na referida audiência, poderá acar-
retar em aplicação da penalidade disciplinar descrita no Art. 116, da Lei Complementar 58/2003.

Por fim, informamos que, o referido processo se encontra disponível nesta CPI/SEECT para 
vistas, de segunda a sexta-feira no horário das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 27 de setembro de 2022.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº SES-PRC-2022/04625
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

DATA DE ABERTURA: 14/10/2022 - ÀS 08h30minh.
INÍCIO DA DISPUTA: 14/10/2022 – ÀS 09h30minh.
REGISTRO CGE Nº 22-01627-4
LICITAÇÃO BB Nº 965362
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA NUTRIÇÃO (PÃO, QUEIJO E AÇÚCAR) PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO HEMOCENTRO COORDENADOR DA PARAÍBA.
O Hemocentro Coordenador da Paraíba, através da sua Pregoeira, Sra. Anny Kariny Carvalho de 

Almeida, Mat. 170.897-0, nomeada pela Portaria nº 870/2022/GS/SES, torna público, para conheci-
mento 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 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 – Transferência F A F-Manutenções 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: 
(83) 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl.hemocentro@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 29 de setembro de 2022.
Anny Kariny C. de Almeida
Pregoeira/Hemocentro-PB

Mat. 170.897-0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, será de acordo com a RESOLUÇÃO CE Nº 046/2022 
em seu Art. 2º em consonância com o item 6.0  do Edital. Terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 27/2022
Registro CGE Nº   22-02006-2 04/11/2022 10:00

Obras de Restauração da Rodovia PB-
390, Trecho: Entr. BR-230/Gravatá/Águas 
Belas, com 12,05 km
Valor estimado da obra: R$ 14.950.134,72
Prazo de execução: 360 (trezentos e 
sessenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solicitante (Razão So-
cial, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://www.centraldecompras.
pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas. Licitações, serão presenciais e poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 28 de setembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 27/2022
Registro CGE Nº   22-02006-2

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, que na publicação desta licitação ocorrido no dia 29/09/2022, onde se lê “Obras de Restauração da 
Rodovia PB-390, Trecho: Entr. BR-230/Gravatá/Águas Belas, com 12,05 km”, leia-se “ Obras de Implantação 
e Pavimentação da PB-390, trecho: Entr. BR-230/Gravatá/Águas Belas, com 12,05 km de extensão”.

João Pessoa, 28 de setembro de 2022.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

FICAMP INDUSTRIA TEXTIL S/A
CNPJ Nº 12.941.720/0001- 30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Estão convocados os senhores acionistas da FICAMP INDÚSTRIA TEXTIL S/A a se reunirem em 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 31 de outubro de 2022, às 10 horas, 
na sede social, na BR 101 Km 99 – Rua Manoel de César Melo, S/N, Distrito Industrial, Alhandra/PB, a 
fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em AGO - a) prestação de contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar os Relatórios Contabil Financeiros relativos ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021 e b) Outros assuntos conexos e correlatos. Em AGE – a) Mudança nos objetivos 
sociais; b) Consolidação do Estatuto Social e c) Outros assuntos conexos e correlatos. AVISO AOS 
ACIONISTAS: Comunicamos que os Relatórios Contábeis e Financeiros relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicados na íntegra na Central de Balanços do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED) e serão publicados na íntegra no jornal “A União” no dia 14/10/2022.

Alhandra/PB, 28 de setembro de 2022.
Churchill Cavalcante César

Diretor Presidente.

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CIDADÃO E DO CONSUMIDOR NORTE-NORDESTE – AS-
DECON - CNPJ: 24.985.820/0001-48 - Praça Camilo de Holanda, nº 72, 1º andar, sala 02 - Bairro 
Centro - CEP: 58.900-000 – CAJAZEIRAS (PB) - EXTRATO DO ESTATUTO SOCIAL - Art. 1º.  A 
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CIDADÃO E DO CONSUMIDOR NORTE-NORDESTE – ASDECON, 
é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado. CAPÍTULO II - DOS 
OBJETIVOS SOCIAIS - Art. 3º. A ASDECON tem os seguintes objetivos: I – defender os direitos e 
legítimos interesses do cidadão e consumidores em geral; II – colaborar e atuar juntamente com 
entidades e instituições públicas e privadas no combate ao abuso do poder econômico e na repressão 
aos abusos contra as relações de consumo;  (...); IV - colaborar e atuar na defesa da função social 
da propriedade; V- colaborar e atuar na defesa das minorias populacionais; VI - colaborar e atuar 
na defesa e interesses dos trabalhadores da agricultura familiar; VII – atuar na defesa da proteção 
do meio ambiente e dos animais fora dos seus habitats.  CAPÍTULO III - DAS FINALIDADES - Art. 
4º. A ASDECON tem as seguintes finalidades de atuação: I – mediação e conciliação; II – acordos 
individuais e coletivos; III – assessoria condômina; IV – distrato de contratos; e V – outros meios 
multiportas de solução de conflitos assegurados pela legislação pertinente. CAPÍTULO V - DA OR-
GANIZAÇÃO - Art.16.  A ASDECON tem a seguinte estrutura: I – Assembleia Geral; II – Conselho 
Administrativo; III – Diretoria Executiva; e IV – Conselho Fiscal. CAPÍTULO VI - DO PATRIMÔNIO 
- Art. 50. Constitui o patrimônio da ASDECON: a) as contribuições pagas pelos associados; b) as 
doações e legados recebidos; c) os bens e valores adquiridos; d) os aluguéis de imóveis e; e) as 
contribuições da comunidade em geral. CAPÍTULO IX - DAS DISPOSÇÕES GERAIS - Art. 85.  
A ASDECON, por ser uma entidade sem fins lucrativos, não distribuirá lucros, bonificações ou 
concederá vantagens à dirigentes, mantenedores ou associados em geral, salvo visando a sua 
manutenção e gestão profissionais com perfil profissional especializado e de terceirizadas para a 
execução de serviços em favor de seus associados e aos cidadãos com direitos ameaçados ou 
violados. (...).Art. 88. A ASDECON será representada, ativa e passivamente, judicial ou extrajudi-
cialmente, pelo Presidente da Diretoria Executiva. Art. 89. Este Estatuto entrará em vigor na data 
de sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária, devendo seu extrato ser publicado no 
mesmo Jornal que publicou o Edital de Convocação, devendo também ser registado em Cartório 
específico. Art. 90. Fica RATIFICADA a criação e fundação da entidade que ocorreu em 14/12/2015. 

Cajazeiras (PB), 15 de agosto de 2022.
Otacílio Ribeiro da Silva

Presidente

SINSEMSB
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO (PB)
CNPJ nº 09.128.629/0001-96

EDITAL ELEITORAL Nº 001/2022
O(A) Presidente da Comissão Eleitoral do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO (PB) - SINSEMSB, 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 associados, bem como DECLARA aberta as inscrições de chapas para concor-
rerem 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 29/09/2022 até o dia 18/10/2022.

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.

Os candidatos deverão formular requerimento de inscrição de chapa, nos moldes estabelecidos 
no art. 10 do Anexo único do Estatuto do SINSEMSB, 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 SINSEMSB.

Da Realização da eleição
Data: 24 de outubro de 2022.
Horário: das 08h00min às 17h00min.
Local: Sede do SINSEMSB, situada na Rua Ernane Roque de Arruda, s/nº, Centro, São Ben-

tinho (PB).
São Bentinho (PB), 28 de setembro de 2022.

Djalma Nobre Perônica 
Presidente da Comissão Eleitoral 

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
HOFMANN LOFTS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ N.º 23.702.625/0001-09
NIRE N.º 25201042992 

1. Data/hora e local:06 (seis) de setembro de 2022 (dois mil e vinte e dois) às 15 (quinze) horas, 
na sede da sociedade, localizada na rua na Av. João Câncio da Silva, 993, sala 203, cx. postal 17, 
Manaíra, João Pessoa-PB, CEP: 58038-340.

2. Composição da mesa: Assumiu a presidência reuniãoa Sra.Maria Auxiliadora Correia Hof-
mann, brasileira, casada com separação total de bens, empresária, RG: 577.358 SSDS-PB, CPF: 
379.619.934-87, residente à Rua Bancário Elias F. Madruga, 300/1701-B, Altiplano C. Branco, 
João Pessoa-PB, CEP: 58046-088, que convidou a mim,Johannes August Correia Hofmann, bra-
sileiro, casado com separação total de bens, corretor de imóveis, RG: 2.189.278 SSDS-PB, CPF: 
028.110.834-05, residente à Rua Bancário Elias F. Madruga, 300/1701-B, Altiplano C. Branco, João 
Pessoa-PB, CEP: 58046-088,para secretariá-la, ficando desta forma composta a mesa e instalada 
a assembleia, conforme artigos 87 e 128 da lei n.° 6.4041/76.

3. Presença: A reunião contou com a presença de todas as sócias, totalizando 100% do capital 
da sociedade empresária Ltda., abaixo qualificadas:

3.1 Sócias: 
3.1.1:Maria Auxiliadora Correia Hofmann, brasileira, casada com separação total de bens, em-

presária, RG: 577.358 SSDS-PB, CPF: 379.619.934-87, residente à Rua Bancário Elias F. Madruga, 
300/1701-B, Altiplano C. Branco, João Pessoa-PB, CEP: 58046-088; e

3.1.2:Marta Gerusa Neri Hofmann, brasileira, casada com separação total de bens, empresá-
ria, RG: 3.299.174 SSDS-PB, CPF: 073.209.114-42, residente à Rua Bancário Elias F. Madruga, 
300/1701-B, Altiplano C. Branco, João Pessoa-PB, CEP: 58046-088, representada por sua procu-
radora a Sra. Maria Auxiliadora Correia Hofmann, já qualificada anteriormente.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre a redução do capital social da sociedade empresária Ltda.: 
Hofmann Lofts Construções e Incorporações Ltda., CNPJ: 23.702.625/0001-09, com registro na 
Junta comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE: 25201042992, por ser considerado excessivo 
para garantir o funcionamento da empresa. Passando dos atuais R$7.357.000,00 (sete milhões, 
trezentos e cinquenta e sete mil) reais, para R$357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil) reais, 
na proporção da participação de cada um dos sócios.

5. Deliberações:Efetivadas a discussão e a votação, sem reservas ou restrições, foi aprovada a 
redução de capital social da sociedade empresária Ltda.,Hofmann Lofts Construções e Incorpora-
ções Ltda., CNPJ: 23.702.625/0001-09, com registro na Junta comercial do estado da Paraíba sob 
o NIRE:25201042992, por ser considerado excessivo para garantir o funcionamento da empresa, 
para o valor de R$357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil) reais, divididos em 21 (vinte e 
uma) quotas, no valor de R$17.000,00 (dezessete mil) reaiscada quota, ficando assim distribuído: 
a sóciaMaria Auxiliadora Correia Hofmann, que detém 99% (noventa e nove)por cento do capital 
social da empresa, o equivalente ao valor de R$353.430,00(trezentos e cinquenta e três mil, quatro-
centos e trinta) reais, divididos em 353.430 (trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e trinta)  
quotas, no valor de R$1,00 (hum) real cada quota;a sóciaMarta Gerusa Neri Hofmann, que detém  
1% (hum) por centodo capital social da empresa, o equivalente ao valor de R$3.570,00 (três mil, 
quinhentos e setenta) reais, divididos em 3.570 (três mil, quinhentos e setenta) quotas, no valor de 
R$1,00(Hum) realcada quota.

6. Do encerramento e aprovação da ata: 
Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os 

assuntos de interesse social. Não existindo manifestações, opresidente encerrou a assembleia. O 
secretário lavrou a presente ata e executou a sua leitura, que em seguida foi assinada pelos sócios 
presentes, pelo secretário e pelo presidente.

João Pessoa-PB, 06 de setembro de 2022.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Maria Auxiliadora Correia Hofmann
Presidente e Sócia-Administradora

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Johannes August Correia Hofmann

Secretário
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Marta Gerusa Neri Hofmann
Sócia 

p.p. Maria Auxiliadora Correia Hofmann

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CARTÓRIO 
ANTONIO HOLANDA2ª OFICIO 09.318.577/0001-10 CAJAZEIRA-PB

MARIA DOLORES LIRA DE SOUZA – TABELIÃ., STANLEY LIRA DE SOUZA – SUBSTITUTO
OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE CAJAZEIRAS/PB Rua Odilon Cavalcante, 

n. 81, centro Cajazeiras-PB.  EDITAL DE INTIMAÇÃO A Maria Dolores Lira de Souza, Oficiala do 
Ofício do Registro de Imóveis, da comarca de Cajazeiras-PB, Segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo26 da Lei 9.514/97, bem como pelo Credor do Contrato de Financiamento Imobiliário n. 
001014671-2, Banco Bradesco S/A, garantido por Alienação Fiduciária, firmado em 20.11.2020, 
registrado sob n. R-3.27.085, deste Cartório, referente ao Imóvel situado na RUA JOÃO PAULO 
FERREIRA FARIAS, N. 197, BAIRRO Sol Nascente, Cajazeiras-PB, pelo presente intima a SR. 
ROSICLEA SOARES DE OLIVEIRA CESARIO, brasileira, do lar, portadora de Cédula de Identidade 
RG 3834648- SSDS/PB inscrito no CPF n. 701.636.284-16, casada sob o regime da comunhão 
parcial de bens, residente e domiciliada na Rua Eliziário Leitão n. 121, centro, Cajazeiras-PB, que 
figura como Devedor no referido contrato, para que a mesma de cumprimento à suas obrigações 
contratuais cujo valor destes encargos, sujeito à atualização monetária, aos juros de mora até a 
data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando - se, também, os encargos que 
vencerem no prazo desta intimação. A presente intimação é feita por Edital, nos termos do pará-
grafo 4º do citado artigo 26, em virtude da intimada ROSICLEA SOARES DE OLIVEIRA CESARIO, 
brasileira, do lar, portadora de Cédula de Identidade RG n. 3834648-SSDS/PB inscrito no CPF n. 
701.636.284-16, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliada na Rua 
Eliziário Leitão n. 121, centro, Cajazeiras-PB, POR NÃO TER SIDO LOCALIZADO PELO Registro 
de Imóveis, que não conseguiu entregar-lhe a Carta notificação, registrada naquele Oficio. Assim 
fica INTIMADA a Sra. ROSICLEA SOARES DE OLIVEIRA CESARIO, para que dirija a este Cartório 
do Ofício do Registro de Imóveis, situado a Rua Odilon Cavalcante n9 81, Centro, Cajazeiras-PB, 
onde deverá efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (QUINZE) 
dias, contados a partir do 32 Publicação do presente edital, ficando cientificado que o não cumpri-
mento da referida obrigação no prazo estipulado garante o direito de consolidação da propriedade 
do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO BRADESCO S.A, nos termos do parágrafo 7º do 
artigo 26 da Lei 9.514/97. Dado e passado nesta da e de Cajazeiras-PB, e, aos 12 de setembro 
de 2022. Eu, Maria Dolores Lira de Souza.,Oficiala do Registro de Imóveis.CARTÓRIO ANTONIO 
HOLANDA SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO E PROTESTO 2ª OFICIO., MARIA DOLORES LIRA 
DE SOUZA – TABELIÃ., STANLEY LIRA DE SOUZA – SUBSTITUTO. CAJAZEIRA-PB

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 4104464 CPF: 768259224XX, CONTRATO: 2202775 CPF: 594060204XX, 
CONTRATO: 21103131 CPF: 204483764XX, CONTRATO: 2228469 CPF: 023794124XX, 
CONTRATO: 2130975 CPF: 129505334XX, CONTRATO: 2221366 CPF: 578840054XX, 
CONTRATO: 2223285 CPF: 135134454XX, CONTRATO: 2120871 CPF: 713269364XX, 
CONTRATO: 2111315 CPF: 133316394XX, CONTRATO: 2602469 CPF: 023939214XX, 
CONTRATO: 2173523 CPF: 129457424XX, CONTRATO: 2134349 CPF: 701220044XX, 
CONTRATO: 1208199 CPF: 759632804XX, CONTRATO: 2219591 CPF: 134380464XX, 
CONTRATO: 2101223 CPF: 053162774XX, CONTRATO: 2614556 CPF: 114738144XX, 
CONTRATO: 0500179 CPF: 552420814XX, CONTRATO: 2176173 CPF: 112862944XX, 
CONTRATO: 0229194 CPF: 567642194XX, CONTRATO: 2184185 CPF: 176134854XX, 
CONTRATO: 2132243 CPF: 032264824XX, CONTRATO: 0200326 CPF: 109105494XX, 
CONTRATO: 2147444 CPF: 012884544XX, CONTRATO: 2126047 CPF: 022651424XX, 
CONTRATO: 2192579 CPF: 095626414XX, CONTRATO: 1202732 CPF: 442012734XX, 
CONTRATO: 2128258 CPF: 024956142XX, CONTRATO: 2143383 CPF: 103605764XX, 
CONTRATO: 2201587 CPF: 126671894XX, CONTRATO: 0228211 CPF: 021813284XX, 
CONTRATO: 2167903 CPF: 116059094XX, CONTRATO: 2242251 CPF: 181201384XX, 
CONTRATO: 2602272 CPF: 137949274XX, CONTRATO: 2124362 CPF: 103862994XX, 
CONTRATO: 2143398 CPF: 134346014XX, CONTRATO: 0505836 CPF: 511770484XX, 
CONTRATO: 2211610 CPF: 134148484XX, CONTRATO: 2178657 CPF: 007487324XX, 
CONTRATO: 6105449 CPF: 097230694XX, CONTRATO: 4100066 CPF: 841156884XX, 
CONTRATO: 1209587 CPF: 007487024XX, CONTRATO: 6202184 CPF: 110585604XX, 
CONTRATO: 2614874 CPF: 169256224XX, CONTRATO: 0501644 CPF: 084333384XX, 
CONTRATO: 2181203 CPF: 112085594XX, CONTRATO: 2185492 CPF: 085415844XX, 
CONTRATO: 2500318 CPF: 219354834XX, CONTRATO: 4100967 CPF: 364633534XX, 
CONTRATO: 2243032 CPF: 158040074XX, CONTRATO: 2602221 CPF: 071147744XX, 
CONTRATO: 2144078 CPF: 102964124XX, CONTRATO: 2106400 CPF: 091902364XX, 
CONTRATO: 1214560 CPF: 204332204XX, CONTRATO: 1211019 CPF: 713436364XX, 
CONTRATO: 2232956 CPF: 023927204XX, CONTRATO: 2164201 CPF: 009002174XX, 
CONTRATO: 2183657 CPF: 127831264XX, CONTRATO: 2101419 CPF: 102886924XX, 
CONTRATO: 2402595 CPF: 054706754XX, CONTRATO: 2215974 CPF: 048127594XX, 
CONTRATO: 2165132 CPF: 122649734XX, CONTRATO: 2141211 CPF: 044177794XX, 
CONTRATO: 2141544 CPF: 011955444XX, CONTRATO: 2615288 CPF: 101846564XX, 
CONTRATO: 2153677 CPF: 706953674XX, CONTRATO: 6106215 CPF: 288306794XX, 
CONTRATO: 2163057 CPF: 064519284XX, CONTRATO: 2118518 CPF: 122341524XX, 
CONTRATO: 2216456 CPF: 700259514XX, CONTRATO: 2112384 CPF: 121737044XX, 
CONTRATO: 2700080 CPF: 114765534XX, CONTRATO: 4200820 CPF: 788320634XX, 
CONTRATO: 2139153 CPF: 087156544XX, CONTRATO: 0504874 CPF: 203647414XX, 
CONTRATO: 2125204 CPF: 118257994XX, CONTRATO: 0503210 CPF: 379712554XX, 
CONTRATO: 2186444 CPF: 117037454XX, CONTRATO: 2207485 CPF: 030453284XX, 
CONTRATO: 2150256 CPF: 105789344XX, CONTRATO: 2109311 CPF: 137024574XX, 
CONTRATO: 2108976 CPF: 893808944XX, CONTRATO: 2237884 CPF: 176467914XX, 
CONTRATO: 2211515 CPF: 707307944XX, CONTRATO: 0500316 CPF: 132462914XX, 
CONTRATO: 2188538 CPF: 149449054XX, CONTRATO: 2181017 CPF: 100728714XX, 
CONTRATO: 2612278 CPF: 063767144XX, CONTRATO: 1207133 CPF: 611123218XX, CON-
TRATO: 2225108 CPF: 981548424XX, CONTRATO: 2609399 CPF: 010552114XX, CONTRA-
TO: 1208529 CPF: 308494384XX, CONTRATO: 6201995 CPF: 299695814XX, CONTRATO: 
2402147 CPF: 176588194XX, CONTRATO: 0242144 CPF: 442083084XX, CONTRATO: 
2133208 CPF: 132851734XX, CONTRATO: 2180617 CPF: 110334454XX, CONTRATO: 
0502686 CPF: 594282284XX, CONTRATO: 2216491 CPF: 009789664XX, CONTRATO: 
2188595 CPF: 059449854XX, CONTRATO: 2225525 CPF: 134380354XX, CONTRATO: 
2239902 CPF: 052065864XX, CONTRATO: 2226341 CPF: 135176314XX, CONTRATO: 
0500087 CPF: 132847034XX, CONTRATO: 2603582 CPF: 147585424XX, CONTRATO: 
2104774 CPF: 013602274XX, CONTRATO: 2114240 CPF: 111117434XX, CONTRATO: 2237255 
CPF: 102506804XX, CONTRATO: 0504897 CPF: 007550484XX, CONTRATO: 6202317 
CPF: 218411284XX, CONTRATO: 2190110 CPF: 379937044XX, CONTRATO: 2227801 
CPF: 116326924XX, CONTRATO: 2139786 CPF: 110364094XX, CONTRATO: 2128413 CPF: 
700349194XX, CONTRATO: 2223243 CPF: 125716254XX, CONTRATO: 2183546 CPF: 
387325748XX, CONTRATO: 2702499 CPF: 009082764XX, CONTRATO: 1204483 CPF: 
132411764XX, CONTRATO: 6103055 CPF: 252206084XX, CONTRATO: 2208742 CPF: 
118695064XX, CONTRATO: 2178982 CPF: 018188104XX

A empresa CAPRI LOGISTICA S.A, CNPJ 05.398.901/0001-45, torna público que requereu da 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente de Conde a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, GALPÕES DE 
ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS/BICICLETAS/MOTOCICLETAS, 
localizado no Lotes n° 02, 03 e 04 Quadra “03”, Distrito Industrial – Conde/PB. CEP 58.322-00. 
(Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986)

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 30 de setembro de 2022 Publicidades
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