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Senado aprova 
custeio do piso 
salarial da 
enfermagem

Propaganda 
eleitoral volta 
sexta-feira, na 
TV e no rádio

PL permite a estados 
e municípios realocarem 
recursos recebidos para o 
combate da Covid-19.

Página 4

No segundo turno, o 
tempo de propaganda é 
dividido igualmente entre 
os candidatos. 

Página 13

Entram em vigor novas regras para 
o serviço de atendimento ao cliente

código de defesa do consumidor

Entre as novidades está a obrigação da empresa de acatar cancelamento até por rede social. Página 20

Câncer de 
mama também 
atinge bichos
de estimação

Estado terá 
oito nadadores 
em competição 
na Bolívia

Estima-se que 45% das 
cadelas e 30% das gatas 
desenvolvem tumores 
mamários, 85% malignos. 

Página 24

Paraíba possui a maior 
representação entre os 
brasileiros na Copa do 
Pacífico de Natação. 
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Foto: Secom-JP

Bica acolhe animais silvestres e exóticos, vítimas de tráfico e cativeiro, que não podem ser inseridos de volta na natureza. Página 8

Parque Arruda Câmara vira refúgio para animais

No romance ‘Eu não quis 
te ferir’, que lança hoje, 
autor critica o racismo ao 
narrar a história de duas 
famílias, uma pobre e outra, 
classe média, mas sem 
maniqueísmos.

Página 9

Rinaldo de Fernandes lança livro que 
fecha a trilogia do trágico familiar

n “Mesmo com a abstenção 
registrada, as seções não cabiam 
de eleitor. Muita gente jovem a 
experimentar, consciente ou não, 
esse ânimo virgem da conquista de 
poder constitucional”.

Gonzaga Rodrigues

Página 2

De janeiro a agosto, das 6.531 vítimas que deram 
entrada no Trauma, 5.107 tinham relação com motocicletas.

Página 5

Cresce o número de 
acidentes com motos

n “Ouso dizer que o Palmeiras é o 
melhor time do Brasil diante de sua 
regularidade impressionante. Essa 
minha colocação não vai agradar 
aos finalistas da Copa do Brasil e 
da Libertadores...”.

Geraldo Varela
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

653.115

34.735.542

617.957.559

10.403

686.531

6.546.325
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.524.589

457.299.842

12.750.273.319
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oParaíba teve a 
maior queda 

percentual no 
preço do etanol

Valor do produto 
diminuiu em 21 estados 

e no DF, mas subiu 
no PR, GO e ES. 

Página 18

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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Mês de Prevenção ao Câncer
de Mama

Prevenção é vida!

Se conheça,
Se cuide,
Se ame.



O Brasil está dividido, do ponto de vista político, e o resultado do pri-
meiro turno da eleição para a Presidência da República ratificou a polari-
zação ideológica, que acontece tanto no ambiente familiar como no espa-
ço público. Grosso modo, a esquerda, representada por Luís Inácio Lula 
da Silva (PT), venceu no Norte e Nordeste, e a extrema-direita, ilustrada 
por Jair Bolsonaro (PL), no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

É como se ricos e pobres tomassem partido, cada estirpe defendendo, 
geograficamente, sua bandeira, embora as desigualdades sociais, para 
mais ou para menos, existam em todos os estados de um país contraditó-
rio. Os estados de menor expressão econômica posicionaram-se no campo 
de centro-esquerda, enquanto a maioria dos entes federativos de maior 
envergadura financeira optou pela pradaria neoliberal.

O antagonismo político não é necessariamente um mal. A ideia uni-
lateral tem lá seus fatores de risco. A pluralidade significa a alternativa 
de seguir por uma ou outra direção. No regime democrático, cabe aos ci-
dadãos e às cidadãs fazerem suas escolhas. A questão é de consciência e 
o problema maior talvez seja a escassez de discernimento. Quais são, de 
fato, as melhores propostas para um país com tantas atribulações sociais?

Insiste-se aqui na necessidade de se proceder a uma ampla reflexão 
acerca do programa mais adequado, ou melhor, do projeto político de 
maior consistência e eficácia, no sentido de espelhar com precisão a con-
juntura nacional, além de apresentar – o que é fundamental - os instru-
mentos que serão utilizados para a urgente transformação da realidade 
concreta. Para conseguir inovar, o ato de pensar deve preceder o de votar.

Os principais dilemas do Brasil todos já conhecem, em maior ou me-
nor grau. É preciso gerar mais emprego e renda e ampliar, melhorar e 
democratizar os serviços públicos oferecidos à população, de modo par-
ticular, nas áreas de habitação, saúde, educação, segurança, alimentação, 
cultura e esportes. Lançar a semente de uma cultura da paz também se 
faz urgente. Justiça social com liberdade seria o lema a definir o rumo.

No dia 30 deste mês, o povo brasileiro terá novamente nas mãos a fer-
ramenta que lhe permitirá construir um futuro oposto ao presente: o voto. 
Saber manejá-la é questão que sempre se coloca, considerando tudo o que 
será dito e feito, para que o instrumento básico da democracia seja utili-
zado de maneira inapropriada, para a glória do status quo.

Crônica

Pensar antes
Editorial

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Do início da manhã
O canto e a batida das asas refletiam o 

silêncio na praça. O dia seguinte das tra-
vessuras dos números. Papéis pelo chão 
davam testemunhos da briga pelas digi-
tais enquanto a vida acorda preguiçosa-
mente como de costume. Pouco a pouco, 
a luz esquentava o dia e invadia todas as 
frestas de casas, recantos de todas as es-
quinas, enquanto as castanholas gigan-
tes agitam suas copas ao toque do vento. 
Há uma brisa branda vindo no senti-
do sudeste, sobre que ameaça tornar-se 
tempestade.

Enquanto isso, a vida recomeça. Por-
tões se abrem, caminhantes aparecem, 
janelas e portas renascem. Corpos saem 
para encarar o sol primaveril. Se nem 
tudo são flores, há esperança no cheiro 
matutino, na corrida célere de bem-te-vis 
pelo gramado da nova estação, sem ter a 
chuvarada da noite anterior. 

Na pracinha, bancos de pedras frias 
ganham ar de mesa para meditação, ins-
tantes de contemplação que o cãozinho 
parece compreender melhor que os hu-
manos. Silêncios, muitos que chegam a 
permitir ouvir os ruídos internos da cabe-
ça vazia para ser preenchida pelo dia que 
se aflora. O animal deitado parece uma 
estátua, uma esfinge em homenagem ao 
mundo, contemplativo cão a dizer todos 
os seus testemunhos sem latidos. 

Encorajado pela resistência canina em 
sair do banquinho da praça, um mundo 
vai se abrindo aos olhos e à mente. E en-
contra-se interesse na fila de formigas 
trabalhadeiras em direção ao formiguei-
ro, nas pequenas flores espertas colorin-
do pequenos recantos, nas folhas secas 
abraçando o chão. 

Do ar surge uma fragrância que se 
aproxima. É a nova manhã que se revela 
em odores, cores e humores. Sem luxos, 
musicalmente, ignorando dores e temo-

res, é um cheiro individual que salta do 
coletivo da noite em ritmos diversos, por 
vezes, dispersos, e conquista espaços. É 
quase perfume de campo, cheiro de jar-
dim, sorrisos infantis. 

A praça ainda está quieta, os brinque-
dos do parquinho imóveis, os aparelhos 
de ginásticas em repouso, a quadra po-
liesportiva continua desocupada dos gri-
tos das crianças, sem as corridas e joga-
das dos jovens...  

Ao redor, as casas começam a jorrar 
movimentos espreguiçados. 

Ao longe, os sussurros dos carros ago-
ra aumentam para um falatório estriden-
te, indicando o avançar das horas. Os 
ponteiros seguem no compasso para en-
tregar a consolidação matinal. É hora de 
despertar dos pensamentos, adormecer 
para o imaginário e acordar para o sono 
da rotina diária. É vestir o novo dia. 

Desanimei ao ver o arrojo de elei-
tores tentando entrar e engrossar 
as duas ou três filas diante da es-
cola onde votamos há mais de qua-
renta anos. Mesmo com a abstenção 
registrada, as seções não cabiam de 
eleitor. Muita gente jovem a experi-
mentar, consciente ou não, esse âni-
mo virgem  da conquista de poder 
constitucional. Nas contas de TRE o 
dividendo enforcou o divisor. 

Nesse desabrochar de consciên-
cia política ou de uso de Direitos não 
se pode exigir da menina que avisto, 
eu sentado numa cadeira que outro 
jovem se apressa a oferecer enquan-
to chega a minha vez, não se pode 
exigir da meiguice do seu rosto e de 
seu sorriso natural, do como e quan-
to custou aos que fizeram a história, 
aos que construíram esse momen-
to, e, desde muito estão a gozá-lo, 
quantas prisões e enforcamentos fo-
ram gastados, geração após geração, 
para se chegar à rápida e alegre sel-
fie que ela é inserida.

No cotidiano, com a prática, mui-
tas vezes se chega até a perder o tí-
tulo. Vem o avanço mágico da tecno-
logia e com o CPF se recupera tudo. 
Mas como esse naco de papel da ve-
lha gaveta de documentos acumula 
ideais, sacrifícios, promessas e faze-
res sociais, políticos e religiosos de 
um povo tão socialmente desigual, 
milhões na absoluta miséria. E mes-
mo assim não consegue subtrair do 
seu natural a alegria! 

Nisso só um detalhe me intriga: a 
fome de hoje, num país em tudo di-
ferente do que José Américo se pro-
punha fazer o governo dos pobres 
“porque o dos ricos já está feito”, há  
85 anos, pouco alterou na oitava eco-
nomia do mundo por ele atingida. 
Somos um exemplo, no planeta, da 
rapidez e segurança de como se apu-
ram 150 milhões de votos. Uma ou 
duas horas após o último votante, 

sabemos o vencedor. Enquanto em 
200 anos de vida constitucional, da 
escravidão até a nação livre de hoje, 
não se vê muita diferença do mais 
vital dos direitos ou mandamento, o 
de ter o que comer quem tem fome. 
Não vamos repetir aqui os milhões  
e milhões de famintos que o pro-
gresso técnico, econômico e social 
do Brasil o mais que conseguiu foi 
mudar de cuia ou de quenga para a 
embalagem do isopor. Fora isso, a 
revolução do ovo e do frango, igual 
para todos a partir de quando dei-
xou de ser criação para ser indús-
tria granjeira. 

No mais, é extrema, absurda, 
a distinção de classe, nesse plei-
to ainda mais radicalizada. Como-
vem-nos os exilados da Ucrânia a 
fugirem da ocupação russa, irmãos 
eslavos. E passamos ao largo, in-
sensíveis, ante os exilados dentro 
de nossa mesma pátria ou da nossa 
própria mesa. 

O que a selfie não pega 

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com l colaborador

Crônica
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Dia de sol! 

“Muita gente 
jovem a 
experimentar, 
consciente 
ou não, esse 
ânimo virgem  
da conquista 
de poder 
constitucional

Gonzaga Rodrigues

“Corpos 
saem para 
encarar o sol 
primaveril. 
Se nem tudo 
são flores, 
há esperança 
no cheiro 
matutino

Clóvis Roberto
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AmAnhã tem 
debAte nA tV 

ComputA mAis
de 20 Votos  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

psoL e pt AnunCiAm hoje 
Apoios no segundo turno 

nA quArtA CoLoCAção 

deputAdo mAis VotAdo 

de oLho em 2024? 

O prefeito de Cabedelo, Vítor Hugo (União Bra-
sil), que apoiou a candidatura de Veneziano Vital 
do Rêgo (MDB) no primeiro turno, declarou voto 
em Pedro Cunha Lima (PSDB), neste segundo 
turno. Na primeira etapa da eleição, com o apoio 
do prefeito, o emedebista foi somente o quarto 
mais votado no município.  

Já o vice-prefeito de Cabedelo, Mersinho Lucena 
(PP), eleito deputado federal, se mantém na base 
do governador João Azevêdo (PSB). “Manterei 
o ritmo com o mesmo entusiasmo do primeiro 
turno”, disse, em entrevista a uma emissora de 
rádio, “Irei para as ruas para defender o melhor 
para a Paraíba”. Ele foi o deputado mais votado 
em Cabedelo, com 6.595 votos.   

Nos bastidores, circula notícia de que Nilvan 
Ferreira (PL) condiciona o apoio a Pedro Cunha 
Lima (PSDB), no segundo turno, à garantia de 
que será o candidato do tucano a prefeito de 
João Pessoa, em 2024. Ocorre que o deputado 
Ruy Carneiro (PSDB), aliado de primeira hora 
de Pedro, também almeja disputar a eleição 
municipal. Outra condição: Pedro anunciar 
apoio a Bolsonaro.    

Deputado mais votado 
na eleição para depu-
tado estadual, Adriano 
Galdino (Republicanos) 
já anunciou – como regis-
trou a coluna na edição 
de ontem – que pretende 
disputar novamente a 
presidência da ALPB. O 
parlamentar afirma que 
já conta com o apoio de 
mais de 20 deputados, 
num universo de 36. O 
Republicanos elegeu oito 
deputados na eleição de 
domingo.  

O primeiro debate en-
tre os candidatos a go-
vernador da Paraíba 
neste segundo turno 
ocorrerá amanhã, a 
partir das 21h, na TV 
Arapuan, em João Pes-
soa. Primeiro colocado 
no primeiro turno, João 
Azevêdo (PSB) obteve 
863.174 votos, o que 
equivale a 39,65% do 
válidos. Pedro Cunha 
Lima (PSDB) obte-
ve 520.155 votos ou 
23,90%.  

Nesta quarta-feira, tanto o PSOL quanto o PT 
farão reunião para deliberar sobre o posicio-
namento das legendas em relação ao segundo 
turno da eleição na Paraíba. A tendência é que 
ambos os partidos anunciem apoio à reeleição 
de João Azevêdo. Há um motivo em particular 
que aproxima as legendas do governador: ele 
apoia a candidatura de Lula (PT) a presidente.  

pAdrão mAntido: dez  
ex-prefeitos se eLegerAm 
nAs eLeições de domingo  

As prefeituras municipais sempre foram uma vi-
trine para políticos que almejavam voos maiores na 
política, como chegar ao parlamento e até ao Executi-
vo estadual. Nesta eleição, o padrão prevaleceu. Dez 
ex-prefeitos lograram êxito nas eleições de domingo, 
sendo alguns reeleitos em 2020 e que nem chegaram 
a completar o mandato, e outros que já haviam sido 
gestores municipais em anos anteriores. Entre os que 
deixaram as prefeituras para disputar cargo eletivo 
estão Chico Mendes (foto, do PSB), de São José de Pi-
ranhas; Dr. Romualdo (MDB), do Congo, e Fábio Ra-
malho (PSDB), de Lagoa Seca. Os três foram eleitos 
para mandato na ALPB. Outros seis estavam sem 
mandato e também conseguiram cadeira no Legis-
lativo estadual. São eles: Francisca Motta, de Patos; 
João Paulo (PP), de Boqueirão; Luciano Cartaxo (PT), 
de João Pessoa; Gilbertinho (União Brasil), de Lagoa; 
Márcio Roberto (Republicanos), de São Bento, e Dr. 
Eduardo Brito (Solidariedade), de Mamanguape. Já 
Romero Rodrigues (PSC), de Campina Grande, ele-
geu-se deputado federal.      

Aeroporto Castro Pinto receberá voos com cerca de 180 passageiros de BH e SP

Paraíba é um dos destinos 
mais procurados do NE

na alta estação 2022-2023

A Paraíba é um dos des-
tinos mais procurados do 
Nordeste na alta estação 
2022-2023. Para promover o 
turismo, todo domingo até 
o carnaval 2023, o Aeropor-
to Internacional Presidente 
Castro Pinto receberá voos 
fretados com cerca de 180 
passageiros de Belo Hori-
zonte e São Paulo. Isso é o re-
sultado de um compromisso 
firmado entre a Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur), 
a Secretaria de Turismo de 
João Pessoa (Setur-PB) e As-
sociação Brasileira da Indús-
tria de Hotéis da Paraíba(A-
BIH-PB) com companhias 
aéreas parceiras.

A expectativa é que a 
ocupação hoteleira alcance 
85% neste verão, fornecen-

do em média cinco dias de 
hospedagem. Os destinos 
mais procurados são: João 
Pessoa, Pitimbu, Conde, Bar-
ra de Camaratuba, Lucena e 
Baía da Traição.

A presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, destacou a 
quantidade de voos freta-
dos para a alta estação. “Isso 
nunca aconteceu antes. A 
Azul Viagens, por exemplo, 
disponibilizou sete voos 
para João Pessoa nos desti-
nos São José do Rio Preto e 
Ribeirão Preto, Campinas, 
no interior de São Paulo; e 
Uberlândia e Belo Horizon-
te, em Minas Gerais. A ope-
radora paulista Viagens Pro-
mo também é outra parceria 
conquistada”, pontuou.

Ruth Avelino explica que 
são oferecidas uma série de 
vantagens ao turista que vier 
ao Destino Paraíba pelo voo 
fretado. Segundo ela, o tu-
rista ganha com a redução 
de custos da viagem. “A pes-
soa compra o pacote de sete 
dias, onde está incluso o cus-
to das passagens aéreas, tras-
lados, hospedagens e os pas-
seios. Ele vai desembolsar 

algum valor com alimenta-
ção, que não está incluso no 
pacote vendido pela Viagens 
Promo”, disse. A perspectiva 
é que os próximos voos fre-
tados entre Belo Horizonte 
e João Pessoa tenham uma 
média de 186 passageiros.

No último dia 2 de outu-
bro, a operadora de Viagens 
Promo fretou um voo com 
180 passageiros, sendo 100 
de Belo Horizonte e 50 de 
São Paulo. Durante uma se-
mana, os agentes de viagens 
que participam desse mega-
famtour da Viagens Promo 
vão conhecer os atrativos tu-
rísticos de João Pessoa (orla, 
Centro Histórico) e alguns 
dos principais restaurantes 
e hotéis da capital, além das 
praias da Costa do Conde 
e de Cabedelo. Os agentes 
de viagem também terão a 
oportunidade de conhecer 
as cidades de Cabaceiras e 
Campina Grande.

Muitas viagens foram 
canceladas em virtude da 
pandemia. Com o retorno 
gradativo do turismo e após 
a chegada da vacina, os tu-
ristas começaram a plane-
jar suas viagens. A direto-
ra de eventos e capacitação 
da Associação Brasileira de 
Agências de Viagens da Pa-
raíba (Abav-PB) e diretora da 
Agência Vip Home Viagens, 
Daniele Medeiros, afirma 
que a procura para viagens 
nacionais está alta, mas a de-
manda está reprimida. “A 
malha aérea ainda não vol-
tou 100%, por isso os voos 

estão lotados e muito caros. 
Isso dificulta viagens para 
estados de outras regiões do 
país. A alternativa é viajar 
para estados vizinhos”, de-
clarou.

Os destinos mais visita-
dos pelos paraibanos nos es-
tados vizinhos são Porto de 
Galinhas-PE, Maragogi-AL 
e Pipa-RN. Já no Brasil tem 
sido Gramado-RS. Os princi-
pais destinos internacionais 
são Portugal, Dubai, Buenos 
Aires e Estados Unidos. No 
entanto, a burocracia para 
renovar o visto do passapor-
te tem feito o turista adiar 

Procura por viagens nacionais está alta

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com 
n 

Movimentação 
é resultado 
de um 
compromisso 
firmado entre 
a PBTur e 
ABIH-PB com 
companhias 
aéreas 
parceiras

a visita. Por fim, a direto-
ra de eventos e capacitação 
da Abav-PB, Daniele Medei-
ros, destaca a importância 
do planejamento para fazer 
uma boa viagem. Ela acre-
dita que daqui a um ano os 
preços vão voltar à normali-
dade. “É possível viajar gas-
tando um preço justo se fizer 
o planejamento financeiro. 
Sempre aconselho pesquisar 
bastante e começar a juntar 
dinheiro no mínimo seis me-
ses. Outra dica importante é 
comprar o pacote de viagem 
em uma empresa de sua con-
fiança”, avaliou.

Visitação
Os destinos mais 

visitados pelos 
paraibanos nos 

estados vizinhos são 
Porto de Galinhas-PE, 

Maragogi-AL e Pipa-RN. 
Já no Brasil tem sido 

Gramado-RS

Operadoras oferecem pacote de sete dias aos turistas, incluso o custo das passagens aéreas, traslados, hospedagens e passeios

Foto: Marcos Russo

Foto: Reprodução/Instagram
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Os dois jogos realizados, 
ontem, no Estádio Toca do Pa-
pão, em Sapé, válidos pela pe-
núltima rodada do grupo B, 
do Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão, definiu 
o encerramento da participa-
ção do primeiro clube rebaixa-
do na competição. 

Na primeira partida, que 
teve início às 10h, a Queima-
dense venceu de virada a equi-
pe da Picuiense, por 2 a 1. Com 
o resultado, o Carcará assu-
miu a liderança com 18 pon-
tos somados, em sete partidas 
disputadas. No segundo jogo, 

às 15h, o Serra Branca não teve 
dificuldades para vencer o já 
rebaixado Serrano, por 4 a 0, e 
confirmar a segunda coloca-
ção com 15 pontos.

Na última rodada, Serra 
Branca e Queimadense se en-
frentam num confronto que 
vale a liderança final do gru-
po na fase de classificação. No 
outro confronto, Sabugy e Pi-
cuiense decidem quem vai fi-
car com a terceira e a quar-
ta colocação. Todas as quatro 
equipes já garantiram presen-
ça na segunda fase do certa-
me. Rebaixado, o Serrano se 
despede da competição e vai 
disputar a terceira divisão es-
tadual, em 2023.

Carcará é líder e o Serra 
Branca, segundo colocado

Paraibano da Segunda diviSão

Fabiano Sousa 
fabianogool@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

Os dois jogos foram realizados no Estádio Toca do Papão, em Sapé

O ex-técnico da seleção 
brasileira masculina de gi-
nástica artística, Fernando de 
Carvalho Lopes, foi condena-
do a 109 anos e oito meses de 
prisão por estupro de vulnerá-
vel contra quatro vítimas, em 
julgamento na 2ª Vara Crimi-
nal de São Bernardo do Cam-
po. A decisão é em primei-
ra instância e cabe recurso. A 
informação foi originalmente 
publicada pelo GE e confirma-
da pelo Estadão.

Fernando de Carvalho Lo-
pes foi denunciado no Minis-
tério Público nos artigos 217-A 
(estupro de vulnerável) e 226 
inciso II (agravante pela rela-
ção de poder em relação às ví-
timas). A defesa irá recorrer 
no Tribunal de Justiça de São 

Paulo (TJSP). Após a segunda 
instância, caberá ainda a ape-
lação no Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e no Superior Tri-
bunal Federal (STF). O proces-
so corre em segredo de justiça.

O ex-treinador passou a ser 
alvo de investigação do Minis-
tério Público Estadual de São 
Paulo em 2018 por supostos 
abusos sexuais cometidos con-
tra meninos menores de idade, 
entre os anos de 1999 e 2016. A 
denúncia foi feita no progra-
ma Fantástico, da TV Globo, 
em abril do ano passado.

De acordo com a repor-
tagem, Fernando de Carva-
lho Lopes teria cometido os 
abusos sexuais durante vá-
rios anos em treinos, testes fí-
sicos e ainda em viagens com 
vários atletas. A polícia passou 
a investigar o caso a partir da 

denúncia de um garoto de 13 
anos, identificado como a pri-
meira vítima a relatar o fato.

Por conta de uma denún-
cia de abuso sexual Fernando 
de Carvalho Lopes foi afas-
tado da seleção brasileira da 
modalidade um mês antes do 
início dos Jogos Olímpicos do 
Rio, em 2016. O treinador sem-
pre trabalhou com as catego-
rias de base, começou no vô-
lei e mudou para a ginástica.

Os atletas acusam o trei-
nador de ter se aproveitado 
da pouca idade e da falta de 
conhecimento técnico. Se-
gundo eles, o treinador os 
tocava em suas partes ínti-
mas constantemente. Cam-
peão pan-americano por 
equipes com a seleção bra-
sileira em Guadalajara, no 
México, em 2011, Pétrix Bar-

bosa, hoje com 26 anos, foi 
um dos que confirmou os 
abusos e contou que che-
gou “a acordar com a mão de 
Fernando dentro da minha 
calça”. Posteriormente, ou-
tros atletas vieram a públi-
co e denunciaram o treina-
dor por abuso sexual.

Em 2019, Fernando foi ba-
nido do esporte após receber 
sentença de forma unânime 
pelo Pleno do Superior Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
(STJD) da Confederação Bra-
sileira de Ginástica (CBG), 
além de uma multa no valor 
de R$ 1,6 milhão. Um ano an-
tes, ele já havia sido condena-
do pela Primeira Comissão 
do STJD da ginástica, em Bra-
sília, a quase quatro anos de 
suspensão, além de ter recebi-
do uma multa de R$ 300 mil.

Ex-técnico da ginástica pega 109 anos de prisão
Por eStuPro de vulnerável

Agência Estado

Fernando de Carvalho Lopes, ex-técnico da ginástica artística 

Foto: Divulgação/CBG

Quantas vezes você não 
encontrou uma pessoa com 
deficiência nos diferentes es-
paços do cotidiano e pensou 
(ou até falou) o quanto a pes-
soa é “guerreira” por estar 
“superando a adversidade”? 
O imaginário da superação 
marca a vida de todas as mi-
lhões de pessoas que vivem 
com alguma deficiência, sen-
do reduzidas apenas a essa 
condição. É o que chamamos 
de capacitismo que deve ser, 
cada dia mais, combatido.

No Giro Nordeste, a mo-
delo, influenciadora digi-
tal e fundadora do instituto 
que leva o seu nome, Pao-
la Antonini discutiu sobre 
o tema. Para ela, as pessoas 
precisam enxergar as Pes-
soas com Deficiência (PcD) 
por quem são, pelos espaços 
que ocupam e não limitá-las.

“O que acontece é que 
muitas pessoas têm essa 
visão de pessoas com de-
ficiência como “você é um 
guerreiro por ter essa defi-
ciência” e não, é uma pessoa 
normal, vivendo a sua vida 
normal, trabalhando, se re-
lacionando. Quando a gente 
fala em capacitismo é sobre 

isso, sobre limitar a pessoa 
apenas pela deficiência que 
ela possui. Isso também en-
tra quando falamos de atle-
tas. Não sobre superação, 
mas observar o baita atleta, 
os índices, tudo”, ressaltou 
Paola Antonini.

A influenciadora tem 28 
anos e se tornou militante da 
causa após um acidente, em 
2014, que a fez perder uma 
das pernas. Desde então, Pao-
la divide o seu dia a dia na 
internet para conscientizar, 
inspirar e ajudar mais PcD. 
Ganhando notoriedade, ela 
observa o capacitismo e luta 
contra ele em vários cenários, 
entre eles a política. Nesta úl-
tima, Antonini fala sobre a 
necessidade de abrir espaço 
para pautas inclusivas.

“Desde que amputei a 
minha perna e vejo essas 
barreiras, eu acho que é mui-
to importante que a gente 
busque políticos que repre-
sentem isso ou que tenham 
propostas relacionadas à in-
clusão de pessoas com de-
ficiência. São poucas pes-
soas que estão no cenário, 
entre as pessoas que po-
dem ganhar, as propostas 
para pessoas com deficiên-
cia são poucas e pequenas. 
A gente vê que está avan-

çando, com alguns candi-
datos aparecendo, mas ain-
da é uma minoria. É muito 
importante que a gente te-
nha representação lá para 
que os direitos sejam exer-
cidos mesmo, para que as 
pessoas lutem por nós e para 
ter esse avanço, minimizan-
do barreiras, dando próteses 
de qualidade para o Brasil 
inteiro, mas a gente precisa 
de muito mais representa-
ção”, declarou.

Outro ponto defendido 
é a visibilidade na mídia. 
“Na época das Paraolimpía-
das que ocorreram no Rio, 
as pessoas foram, mas não 
foi um assunto que conti-
nuou. Não cresceu ao lon-
go do tempo. Isso mostra 
bastante sobre o preconcei-
to que ainda existe e o capa-
citismo que relaciona aquele 
atleta só a superação. Ain-
da há um longo caminho. A 
gente tem que cobrar as em-
presas para transmitirem 
também”, afirmou.

No espaço da televisão, 
Paola também cobra mais 
representatividade, princi-
palmente para que pessoas 
com deficiência sejam retra-
tadas não pela sua condição, 
mas como ser humano que 
existe, antes de resistir.

PcD precisam de representação e apoio
na Política e na mídia

Projeto que vai permitir o financiamento do piso salarial da categoria recebeu apoio de todos os senadores presentes

Aprovada verba para a enfermagem
Senado federal

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmailcom

O Senado aprovou ontem, 
por unanimidade, o proje-
to de lei complementar (PLP) 
que irá permitir o financia-
mento do piso salarial para 
profissionais da enfermagem, 
sancionado em agosto. O PLP 
44/2022, do senador Luis Car-
los Heinze (PP-RS), permite 
a estados e municípios rea-
locar para outros programas 
na área da saúde, até o fim de 
2022, recursos originalmente 
recebidos para o combate da 
Covid-19. Foram 67 votos sim 
e nenhum contrário. A medi-
da agora será enviada para 
apreciação da Câmara.

No parecer, o relator da 
proposta, senador Marcelo 
Castro (PI), sustentou que a 
medida aumentará a eficiên-

cia alocativa dos ‘insuficien-
tes’ recursos públicos, e que 
o mecanismo também auxi-
liará entes subnacionais “a 
arcarem, num primeiro mo-
mento, com seus custos di-
retos decorrentes da insti-
tuição do piso nacional dos 
profissionais da enferma-
gem”, pontua.

A proposta foi apresenta-
da como solução para o cus-
teio do piso após o minis-
tro Alexandre de Moraes, na 
época presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), sus-
pender a medida em 4 de se-
tembro. Moraes deu um pra-
zo de 60 dias para que entes 
públicos e privados da área 
da saúde esclarecessem o im-
pacto financeiro da medida. 
Quando o piso foi aprova-
do, a previsão era que a me-

dida gerasse um ônus de R$ 
16 bilhões anuais aos cofres 
públicos.

O líder da minoria, se-
nador Jean Paul Prates (PT
-RN), comemorou a aprova-
ção da medida. “É uma causa 
de consenso. Nos deu muito 
trabalho, mas também mui-
ta satisfação.” Prates ressal-
tou, no entanto, que, apesar 
de a proposta resgatar cerca 
de R$ 27 bilhões para o cus-
teio do fundo, “teremos ain-
da que lidar com os déficits ou 
a necessidade de pelo menos 
parcialmente, porque, aten-
ção, não vejo a necessidade 
desta casa fazer esforço para 
atingir toda a eventual perda 
da iniciativa privada. Da pú-
blica sim, mas a parte privada 
tem que dar sua colaboração 
nesse processo com certeza. Proposta é resgatar cerca de R$ 27 bilhões que estavam destinados ao combate da Covid-19

Foto: Agência Brasil

Agência Estado

“A gente precisa ocupar 
esse espaço de novelas, de 
televisão... e quantas vezes 
a gente não viu pessoas sem 
deficiência fazendo o papel 
de alguém com deficiência? 
Mas acho que as TVs estão 
começando a abrir para isso. 
Ainda vão ser aquelas his-
tórias que explicam os mo-
tivos da deficiência, ainda 
é assim. Ainda falta mui-
to nesse sentido”, finalizou.

“Desde que 
amputei a 
minha perna 
e vejo essas 
barreiras, eu 
acho que é muito 
importante que 
a gente busque 
políticos que 
representem isso

Paola Antonini
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Somente nas rodovias federais na Grande João Pessoa, as motocicletas estão relacionadas a 42% dos registros 

Acidentes com motos são frequentes
trânsito

Nalim Tavares 

Especial para A União

Nas rodovias federais que 
cortam a Grande João Pessoa, 
42% dos acidentes de trânsito 
registrados em 2022 envolve-
ram motocicletas. Ocorrên-
cias do tipo vem chamando 
mais atenção em decorrên-
cia da pandemia, quando o 
isolamento social fez com 
que as pessoas recorressem 
com mais frequência a ser-
viços de delivery. Acidentes 
envolvendo automóveis apa-
recem logo em seguida, com 
32,89% dos registros. Os da-
dos são da Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), segundo a 
qual a faixa etária dos envol-
vidos nesses acidentes é, em 
sua maioria, de pessoas en-
tre os 30 e 40 anos.

De acordo com dados do 
Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena (HETSHL), que in-
tegra a rede hospitalar do 
Governo do Estado e é refe-
rência na capital paraibana, 
6.531 pacientes vítimas de 
acidentes foram atendidos de 
janeiro a agosto de 2022. En-
tre estes casos, estão aciden-
tes com motos (5.107), carros 
(521), bicicletas (452) e atrope-
lamento de pedestres (541). 
Ao longo do ano passado, 
9.469 atendimentos decorren-
tes de acidentes no trânsito 
foram atendidos no hospital.

Já em Campina Grande, 
no Hospital de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes (HTCGD-
GF), de junho a agosto deste 
ano, foram registrados 2.082 
atendimentos decorrentes de 
acidentes no trânsito. Foram 
1.839 casos envolvendo mo-
tos, 163 relacionados a carros 
e 80 atropelamentos.

Nas rodovias federais — 
BR-230 e BR-101, que cruzam 
João Pessoa — foram regis-
trados 232 acidentes entre 
o primeiro dia de janeiro e 
26 de setembro deste ano. 
A faixa etária mais comum 
permanece sendo de 30 a 40 
anos, seguida de perto por jo-
vens de 20 a 30 anos e adultos 
de 40 a 50 anos. A maior par-
te dos acidentados é do sexo 
masculino.

Em João Pessoa, a causa 

principal dos acidentes é a 
ausência de reação do condu-
tor, seguida por reação tardia 
ou ineficaz, curta distância 
do veículo à frente, mano-
bras de mudança de faixa e 
acessar a via sem observar 
a presença de outros veícu-
los. As demais causas de aci-
dente costumam envolver fa-
lhas mecânicas ou elétricas, 
ingestão de álcool por par-
te do condutor, trafegar com 
motocicletas entre as faixas e 
velocidade incompatível com 
o limite da via. Avarias ou 
desgaste excessivo dos pneus 
também são fatores que cha-
mam atenção.

De acordo com o Núcleo 
de Segurança Viária (NSU) 
da PRF, adotar medidas bá-
sicas de direção defensiva é 
fundamental para reduzir 
o número de acidentes. “Os 
condutores devem obedecer 
às normas de trânsito, em es-
pecial o limite regulamentar 
da velocidade da via. Devem 
também aumentar a distân-
cia entre os veículos que tran-
sitam a sua frente, redobrar a 
atenção nas proximidades de 
cruzamentos e indicar a mu-
dança de direção ao realizar 
algum tipo de manobra.”

Ainda, o NSU alerta: 
“Condutores não devem 
utilizar o telefone celular 
enquanto dirigem. É neces-
sário aumentar a concentra-
ção enquanto estiverem na 
direção de algum veículo 
automotor. Lembrando que 
jamais devem conduzir veí-
culos sob efeito de bebida al-
coólica”.

O Dia das Crianças está se 
aproximando e a Procuradoria 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor de João Pessoa (Pro-
con-JP) e a Autarquia de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
do Estado da Paraíba (Procon
-PB) iniciaram operações es-
peciais de fiscalizações nas 
lojas que comercializam brin-
quedos na Paraíba. 

A Operação Criança Feliz 
é uma ação do Procon-JP que 
foi iniciada ontem e segue até 
a próxima sexta-feira (7), com 
operações de rua. Já o Procon

-PB, iniciou a Operação Dia das 
Crianças no dia 26 do mês pas-
sado e deve dar prosseguimen-
to até a próxima quarta-feira 
(12), quando é comemorado o 
Dia das Crianças.  

O objetivo das operações é 
verificar se os estabelecimentos 
estão cumprindo a legislação 
que exige critérios para a comer-
cialização segura dos brinque-
dos. De acordo com o secretá-
rio-geral do Procon-JP, Rougger 
Guerra, os donos dos estabe-
lecimentos comerciais devem 
atender algumas orientações 
aos consumidores. Ele destacou 
que o brinquedo deve apresen-
tar o selo do Instituto Nacional 
de Metrologia (Inmetro), estar 

precificado, a sua especificação 
deve estar em língua portugue-
sa, além disso deve constar tam-
bém a data de fabricação ou va-
lidade do produto, em alguns 
cassos. Os estabelecimentos que 
descumprirem as normas, além 
de terem os produtos apreendi-
dos, podem ser multados em va-
lores a partir de R$ 8 mil.  

Com relação à precificação, 
ele explicou que diz respeito à 
exposição do preço do produto 
nas prateleiras, devendo estar 
identificado claramente para o 
consumidor o valor do produ-
to, de forma individual, de fácil 
acesso e com boa visibilidade. 
Essa é uma obrigação para qual-
quer tipo de comércio, ressaltou 

Procons fazem operações para fiscalizar comércio de brinquedos
Dia Das crianças

n 

Foram 
registrados, 
nas ruas de 
Campina 
Grande, mais 
de 1,5 mil 
acidentes de 
trânsito desde 
junho do ano 
passado

Mais de 1,5 mil aciden-
tes de trânsito foram regis-
trados nas ruas de Campina 
Grande desde junho do ano 
passado até a semana passa-
da. Mais de 70% dessas ocor-
rências envolveram pelo me-
nos uma motocicleta. Cerca 
de 80% desses veículos esta-
vam sendo pilotados por ho-
mens. A falta de atenção dos 
condutores foi a causa prin-
cipal para a ocorrência de 
734 desses acidentes. Dirigir 
após ingerir álcool motivou 
a ocorrência de 131 aciden-
tes na cidade. Os dados são 
do Núcleo Estatístico de Aci-
dente de Trânsito (Neat) da-
Superintendência de Trân-
sito e Transporte Público da 
cidade (STTP).

Conforme o órgão, do to-
tal de acidentes, 1.278 foi en-
volvendo motos; 793 com car-
ros de passeio; mais 73 com 
bicicletas. De acordo com a 
investigação dos agentes que 
foram acionados para aten-
der a ocorrência, as causas 
mais prováveis para esses 
mais de 1,5 mil acidentes na 
Rainha da Borborema foram, 

além da falta de atenção, des-
respeito à sinalização, velo-
cidade incompatível com a 
via e falta de distância segu-
ra entre veículos. 

“Foram registrados ainda 
52 atropelamentos somente 
no primeiro semestre. Mas 
temos feitos ações que mo-
nitoram o trânsito da cidade 
em tempo real e isso tem nos 
dado condições para tomar 
medidas assertivas e dessa 
forma, reduzir esses núme-
ros”, citou o superintendente 
da STTP, Dunga Júnior. 

Uma dessas medidas é a 
implantação do Neat, com 
ferramentas que verificam o 
trânsito e possíveis acidentes 
com acompanhamento real. 
“Com esse acompanhamento 
nós já fizemos alterações em 
alguns pontos onde se tinha 
um trânsito mais intenso e 
onde se registrava acidentes 
com mais frequência, como é 
o caso da Avenida Assis Cha-
teaubriand, nas proximida-
des do aeroporto”, disse.

Dos tipos de acidentes re-
gistrados, colisão lateral foi a 
responsável por 30,9% deles, 
e a queda de moto 13,55%. 

As vias centrais são os lo-
cais em que a Superintendên-
cia recebeu o maior número 

CG: Motocicletas envolvidas em 70% dos casos

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

Objetivo é garantir a qualidade e a segurança dos brinquedos

o secretário-geral do Procon-JP. 
De acordo com o Procon

-PB, as operações de fiscaliza-
ção ocorrem em todo o estado. 
A superintendente do Procon

-PB, Késsia Cavalvanti, ressaltou 
que “a ação foi iniciada com certa 
antecedência em shoppings e lo-
jas de brinquedos para dar o su-
porte necessário nesse período, 

quando ocorre a maior compra 
desse tipo de produto”. 

Denúncias
O consumidor que se de-

parar com alguma situação em 
que o produto infrinja uma das 
normas estabelecidas pela le-
gislação, é importante denun-
ciar. A operação do Procon-JP 
continuará também em caráter 
plantonista, atendendo a qual-
quer denúncia por meio do 
WhatsApp: 83 9.865-0179. 

Para realizar denúncia no 
Procon-PB, basta ligar para o 
151 e realizar a denúncia ou 
pelo WhatsApp 83 9.8618-8330 
ou ainda através do portal 
www.procon.pb.gov.br.  

“Temos feito 
um trabalho 
educativo no 
trânsito da 
cidade de forma 
periódica e 
também temos 
envolvido as 
escolas

Dunga Júnior

Giovannia Brito 

gibritosilva@hotmail.com

de chamados para atender 
acidentes nos últimos 12 me-
ses. A STTP informou que 
tem feito um monitoramen-
to mais intenso desses cor-
redores com sinalização e a 
presença de agentes para fis-
calizar e coibir os condutores 
de veículos que insistem em 
desrespeitar as regras des-
sas avenidas. 

Os números do órgão in-

dicam que 89 acidentes de-
correram na Avenida Flo-
riano Peixoto; 76 na Avenida 
Assis Chateaubriand; 42 na 
Almirante Barroso; e mais 
41 na Almeida Barreto. Es-
ses corredores cortam prati-
camente toda a cidade e dão 
acesso ao centro da cidade, 
bem como são usados tam-
bém para a entrada e saída 
para cidades do Agreste, Bre-
jo e Borborema. O órgão in-
formou que já foram implan-
tados semáforos, redutores 
de velocidade, lombadas ele-
trônicas e físicas para otimi-
zar o trânsito nesses locais.

O Neat fez ainda um mo-
nitoramento dos horários em 
que esses acidentes ocorrem, 
e conforme o levantamento, 
37,74% é registrado duran-
te à noite; no período da tar-
de,30,19%; e manhã 24,21%. 
Além disso, esses sinistros su-
cederam-se, em sua maioria, 
nos dias de domingo com 58 
casos, e aos sábados, 49. “Te-
mos feito um trabalho educa-
tivo no trânsito da cidade de 
forma periódica e também 
temos envolvido as escolas. 
Nossos agentes têm ido visi-
tar essas unidades para cons-
cientizar e promover educa-
ção”, frisou Dunga.

Homens pilotavam 80% das motocicletas que se envolveram em acidentes na cidade de Campina Grande

Foto: Fabiana Veloso

Foto: Roberto Guedes

No Trauma
Foram atendidos de 

janeiro a agosto deste 
ano no Hospital de 

Emergência e Trauma 
de João Pessoa 6.531 
pacientes vítimas de 
acidentes envolvendo 

motos
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Rede Municipal passou a ofertar as vacinas meningocócica ACWY e HPV, seguindo orientação do Ministério da Saúde 

Vacinação ampliada em João Pessoa
crianças e adolescentes

Seguindo orientação do Mi-
nistério da Saúde (MS), com ob-
jetivo de garantir a assistência 
preventiva, a Prefeitura de João 
Pessoa está ampliando em todas 
as salas de vacina da Rede Mu-
nicipal a vacina meningocócica 
ACWY e HPV. “Sempre alerta-
mos sobre a importância da va-
cinação aos adolescentes, mas 
os pais e responsáveis devem 
estar atentos a saúde das crian-
ças e adolescentes e não dei-
xar de buscar um posto de saú-
de para garantir esse cuidado 
preventivo”, ressaltou Fernan-
do Virgolino, chefe da Seção de 
Imunização da Prefeitura.

A vacina meningocócica 
ACWY será ofertada tempora-
riamente para adolescentes não 
vacinados na faixa etária de 11 a 
14 anos, já para meninos de nove 
a 14 anos o imunizante que pre-
vine contra o HPV entra de for-
ma permanente para este gru-
po no calendário de vacinação.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a vacina contra me-
ningite está disponível no Ca-
lendário Nacional de Vacina-
ção para adolescentes de 11 e 
12 anos, mas até junho de 2023, 
adolescentes de 13 e 14 anos de 
idade também poderão se va-
cinar. A ampliação tem como 
objetivo reduzir o número de 
portadores da bactéria em na-
sofaringe.

“A indicação é tomar uma 
dose ou reforço, conforme a si-
tuação vacinal. A faixa etária 
com maior risco de adoecimen-
to são as crianças menores de 
um ano de idade, no entanto, 

os adolescentes e adultos jovens 
são os principais responsáveis 
pela manutenção da circulação 
da doença”, informou o coorde-
nador da Imunização.

No caso do HPV, a amplia-
ção incluiu meninos de nove e 
10 anos. Com isso, a vacinação 
passa a ser para qualquer pessoa 
de nove a 14 anos de idade, inde-
pendentemente do sexo. A vaci-
nação contra o HPV em adoles-
centes é utilizada por mais de 100 
países. Vários deles já possuem 
estudos de impacto dessa estra-
tégia com resultados positivos na 
prevenção e redução das doen-
ças ocasionadas pelo vírus, como 
câncer do colo do útero, vulva, 
vagina, região anal, pênis e oro-
faringe. “É um chamamento que 
fazemos para garantir esse cui-
dado dessas crianças e adoles-
centes, como forma de proteger 
dos riscos causados pelo vírus, 
antes mesmo do início da vida 
sexual, antes de um possível con-
tato com o vírus”, concluiu Fer-
nando Virgolino.

n 

No total, 135 
exames de 
mastologia 
serão 
realizados 
de 25 a 27 
deste mês no 
mutirão no HU 
de João Pessoa

Serão realizadas ações de prevenção ao câncer de mama ao longo do mês, como exames de mamografia

A Prefeitura de João Pes-
soa começa, hoje, seguindo 
ao longo deste mês, ações 
alusivas à campanha Outu-
bro Rosa, de prevenção ao 
câncer de mama. Este ano, 
a programação da campa-
nha conta com mutirão de 
mamografias e consultas 
de mastologia, em parceria 
com o Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley, além 
de atividades de promoção 
à saúde da mulher nas uni-
dades de saúde da família 
(USF) e outros serviços da 
Rede Municipal.

De acordo com a coor-
denadora da área técnica 
de Saúde da Mulher da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS), Rosselle Leite, a as-
sistência voltada à popula-
ção feminina de João Pessoa 
acontece de forma perma-
nente. “O Outubro Rosa ser-
ve para alertar as mulheres 
que elas podem se cuidar o 
ano inteiro nos serviços de 
atenção básica e especializa-
da. Além disso, através do 
programa Tudo Rosa, a mu-
lher pessoense a partir dos 
40 anos tem o direito de fa-
zer o exame de mamografia 

no mês de seu aniversário”, 
destacou Rosselle.

A partir desta quarta-
feira até o final do mês, as 
unidades de saúde da famí-
lia da capital realizarão ati-
vidades ofertando diversos 
serviços de saúde e bem-es-
tar direcionados ao públi-
co feminino. As usuárias 
terão acesso à solicitação 
de mamografia; ultrassom 
da mama; orientações so-
bre câncer de mama e ava-
liação de câncer de boca; 
palestras educativas e ro-
das de conversa sobre a im-
portância do cuidado com 
a saúde da mulher; aten-
dimento psicológico; exa-
me citológico, testes rápidos 
para infecções sexualmen-
te transmissíveis e atualiza-
ção do cartão de vacinação.

A programação nas uni-
dades também conta com 
atividades físicas; práticas 
integrativas e complemen-
tares à saúde como auricu-
loterapia, massoterapia e 
ventosaterapia; café da ma-
nhã saudável com orienta-
ção nutricional; massagem; 
limpeza de pele; máscara 
de argila e momento de be-

PMJP realiza mutirão de mamografias 
e ações de promoção à saúde da mulher

outubro rosa

A vacina também é oferta-
da para meninas e mulheres de 
nove a 45 anos, e meninos e ho-
mens de nove a 26 anos, que vi-
vem com HIV ou Aids, ou que 
receberam transplante de ór-
gãos, de medula óssea e pessoas 
em tratamento contra o câncer. 
No entanto, nesses casos, é ne-
cessário a apresentação de recei-
ta médica. Ainda para esse gru-
po, o esquema vacinal é de três 
doses com o intervalo de zero, 
dois e seis meses.

Existem dois tipos de vacina 
contra o HPV, a quadrivalente e 
a bivalente. Na rede pública de 
saúde, é ofertada a vacina qua-
drivalente, que confere proteção 
contra HPV 6, 11, 16 e 18, preve-
nindo lesões genitais pré-can-
cerosas de colo do útero, vulva 
e vagina e câncer do colo do úte-
ro em mulheres e verrugas ge-
nitais em mulheres e homens.

Além da imunização, é pos-

sível a prevenção do câncer de 
colo de útero por meio da rea-
lização periódica do exame de 
citológico, disponível em todas 
as unidades de saúde da famí-
lia. Por meio desse exame, é pos-
sível identificar precocemente 
as lesões intra-epiteliais que re-
fletem a presença do vírus e o 
potencial de progressão para o 
câncer de colo de útero.

Vacinação do SUS  
A vacina que protege con-

tra o Papilomavírus Humano 
(HPV) foi incorporada de forma 
escalonada ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) a partir de 2014. É 
estimado que o Brasil tenha de 
nove a 10 milhões de infectados 
pelo Papiloma Vírus Humano 
e que, a cada ano, 700 mil casos 
novos da infecção surjam. Cer-
ca de 105 milhões de pessoas 
são positivas para o HPV 16 ou 
18 no mundo.

Outros grupos incluídos 
na ação de imunização 

Faixa etária
A vacina meningocócia 

ACWY será oferecida 
temporariamente 
para adolescentes 

não vacinados 
de 11 a 14 anos

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) infor-
mou, ontem, a confirmação 
de novos 12 casos de Mon-
keypox, varíola dos maca-
cos. A atualização inclui um 
novo caso em Patos, no Ser-
tão paraibano, e os demais 
se concentram em João Pes-
soa. Outros 83 casos que es-
tavam em investigação fo-
ram descartados. E outros 

76 seguem notificados como 
casos suspeitos.

Entre as confirmações, 
um foi confirmado em 
criança de 0 a nove anos, 
chegando ao total de dois 
casos na faixa etária; um na 
população de 10 a 19 anos; 
dois em pacientes de 20 a 
29 anos, chegando a oito ca-
sos; cinco foram registrados 
para a população de 30 a 39 
anos, totalizando 12 casos; 
dois casos entre pessoas de 
50 a 59 anos, acumulando 

três; e um no público de 40 
a 49 anos, também chegan-
do a três confirmações to-
tais entre o público.

Entre os dados totais, 11 
são de pacientes homens 
e apenas um de mulheres. 
Com a atualização, a Paraí-
ba chega a três casos confir-
mados entre mulheres e 26 
entre homens. Entre os gê-
neros, o masculino concen-
tra 39 casos em investigação, 
contra 37 entre mulheres.

Já os casos em investi-

Saúde confirma mais 12 casos de Monkeypox na Paraíba
boletim diário

• Além da intensificação de ações de prevenção ao câncer 
de mama durante o mês de outubro, a Prefeitura de João 
Pessoa garante essa assistência também durante os outros 
meses do ano. Por meio do programa Tudo Rosa, a Secreta-
ria Municipal de Saúde incentiva que as mulheres residen-
tes na capital, com idade a partir dos 40 anos, façam o exa-
me de mamografia no mês de seu aniversário.
Mensalmente, a rede municipal de saúde disponibiliza 2,5 
mil mamografias. Para ter acesso ao exame, a usuária deve 
se dirigir à sua USF, onde receberá a solicitação do médico 
ou enfermeiro e será encaminhada a um dos serviços de re-
ferência para a realização da mamografia. São eles: Centro 
Especializado de Diagnóstico do Câncer (CEDC), Hospital 
Napoleão Laureano, Hospital Universitário Lauro Wanderley 
e Hospital São Vicente de Paulo.

Serviço

leza com maquiagem, es-
maltação, corte de cabelo e 
design de sobrancelha.

Mamografias 
Dentro da programação 

do Outubro Rosa da Capi-
tal, a Prefeitura de João Pes-
soa e o Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley (HU) 
realizarão um mutirão de 
consultas de mastologia e 
exames de mamografia nos 
dias 25, 26 e 27 de outubro. 
Ao todo, serão disponibili-
zadas 135 vagas para mu-
lheres com idade a partir 

dos 40 anos encaminhadas 
pela rede municipal de saú-
de, por meio da Central de 
Regulação.

Para ter acesso, a usuá-
ria deverá procurar sua USF 
de referência, onde receberá 
o encaminhamento para o 
mutirão. No HU, ela passará 
pela consulta de mastologia 
e pelo exame de mamogra-
fia. A depender do resulta-
do do exame, a paciente terá 
acesso ao retorno. Também 
serão ofertadas ultrassono-
grafias para os casos indi-
cados.

Foto: Secom/JP

Locais
SES informou que 
foram registrados 
11 novos casos em 

João Pessoa, além de 
um na cidade de Patos, 

no Sertão paraibano

gação, 35 se concentram em 
João Pessoa; Cajazeiras e Ba-
yeux registram cinco cada; 
quatro em Campina Gran-
de e Cajazeiras. 

Um total de 53 de 223 ci-
dades paraibanas constam 
na lista de notificações da 
SES, sendo 23 com casos sus-
peitos. Além das já citadas, 
possuem casos suspeitos as 
cidades de: Serra Redonda 
(com três casos); Pombal, 
Coremas e Areia (com dois 
casos cada); Aguiar, Barra de 

Santana, Boa Ventura, Itatu-
ba, Mamanguape, Quixa-
bá, Remígio, Riachão do Ba-
camarte, São Bento, Sapé e 
Umbuzeiro.

Ao todo, na Paraíba, são 
313 notificações totais com 
nenhum caso evoluindo 
para óbito. Segundo o bo-
letim informativo da SES, 
o primeiro registo do início 
de sintomas nos pacientes 
confirmados ocorreu no fi-
nal de julho.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com
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Câmera de segurança mostra homem quebrando a porta principal da loja para furtar joias e camisas

Suspeito de arrombamento é preso
Flagrante

Imagens de uma câmera 
de segurança foi de funda-
mental importância para a 
Polícia Civil prender um ho-
mem de 59 anos, flagrado ar-
rombando uma loja no cen-
tro da cidade de Cajazeiras, 
no Sertão da Paraíba. O re-
gistro foi feito no domingo 
(2) e a prisão ocorreu menos 
de 24h depois.

O homem furtou da loja 
vários relógios e camisas de 
marcas avaliados em cerca de 
R$ 25 mil. Segundo o delega-
do Ilamilto Simplício, da Sec-
cional de Cajazeiras, todo o 
material furtado foi recupera-
do e entregue ao proprietário 
do estabelecimento. O suspei-

to, que não teve o nome reve-
lado, foi levado para a Delega-
cia de Polícia de Cajazeiras e 
autuado por furto qualificado.

Para Ilamilto Simplício a 
câmera de segurança insta-
lada no estabelecimento co-
mercial foi importante para 
a identificação do suspeito. 
A imagem, bem clara, mos-
tra o momento que ele chega 
no local – às 13h10, com uma 
sacola, se dirige a um setor 
e depois retorna. Após for-
çar a porta principal da loja e 
não conseguir abrir, ele utili-
za uma barra de ferro e con-
segue arrombar, entrar no lo-
cal e se apoderar das joias e 
das camisas.

A diretoria do Fórum Cri-
minal Ministro Oswaldo Tri-
gueiro de Albuquerque Mel-
lo, da Comarca da capital, 
realizará um Treinamento e 
Capacitação para Audiências, 
com a utilização da Platafor-
ma Zoom, e participação do 
expositor Jefferson William 
de Moura. O evento é volta-
do aos servidores que atuam 
nas Varas Criminais e acon-

tecerá, às 8h desta sexta-feira 
(7), no plenário, localizado no 
1º andar do Fórum Criminal.

Segundo explicou o dire-
tor do Fórum Criminal, juiz 
Geraldo Emílio Porto, tendo 
em vista os trabalhos para a 
unificação dos cartórios cri-
minais já estarem em estágio 
avançado, a direção idealizou 
a capacitação aos servidores 
na utilização da plataforma 

zoom para a realização das 
audiências, como meio de fa-
cilitar as atividades, quando 
a unificação ocorrer.

“Nosso objetivo é propor-
cionar meios para auxiliar os 
servidores na adaptação ao 
Cartório Unificado, manten-
do ao mesmo tempo, a pres-
tação jurisdicional célere e de 
qualidade”, comentou o ma-
gistrado Geraldo Porto.

O Fórum Criminal da Ca-
pital conta com 17 unidades 
judiciárias, sendo sete Varas 
Criminais, dois Tribunais de 
Júri, duas Varas de Entorpe-
centes, uma Vara Militar, um 
Juizado Especial Criminal, 
um Juizado de Violência Do-
méstica, uma Vara de Execu-
ção Penal e uma Vara de Exe-
cução de Penas e Medidas 
Alternativas.

Servidores do Fórum Criminal de JP terão treinamento
audiências na zoom

Juiz Geraldo 
Porto disse 
que o objetivo 
é proporcionar 
meios para 
auxiliar 
servidores 
no Cartório 
Unificado

Foto: TJPB

O homem usa uma barra de ferro para arrombar a loja especializada na venda de joias e relógios, em Cajazeiras
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Uma dupla, suspeita de as-
saltos no bairro do Cristo Re-
dentor, ficou ferida após a mo-
tocicleta que estava ter sido 
atingida por uma viatura da 
Polícia Militar durante perse-
guição. Ambos estão no Hos-
pital de Emergência e Trauma 
da capital, para onde foram so-
corridos por uma ambulân-
cia do Samu. De acordo com a 
unidade hospitalar, Ozwald 
Symon Vieira Patrício, de 21 
anos, está em estado grave, en-
quanto que o estado clínico de 
Erickles Felipe da Silva Nasci-
mento, de 18 anos, é conside-
rado estável, sem gravidade.

O sargento Wellington, 
comandante de uma das 
guarnições da PM que aten-
deram a ocorrência, no final 
da manhã de ontem, teria 
sido abordado por um moto-
queiro afirmando ter sido ví-
tima de assalto e forneceu as 
características da dupla que 
havia levado o seu celular, 
que tem rastreador. 

Na Rua Antônio Teotônio, 
no bairro Cristo Redentor, os 
policiais avistaram a moto-
cicleta com os dois suspeitos 
e houve a ordem de parada, 
que não foi obedecida. Os po-
liciais perceberam que a placa 
estava coberta com um plásti-
co se iniciando a perseguição. 
Ao passar por um quebra-mo-
las, após ultrapassar sinal ver-
melho, a motocicleta derrapou 
e os dois ocupantes caíram.

Nesse momento várias via-
turas da Polícia Militar chega-
ram ao local, como também 
equipes do Samu para pres-
tar socorro aos suspeitos. Não 
houve disparos de arma de 
fogo. O aparelho celular não 
estava mais com a dupla que 
havia sido abandonado. 

PM persegue e prende 
suspeitos de assaltos

na capital

n 

Dupla usava 
uma moto 
com a placa 
coberta com 
plástico para 
dificultar a 
identificação 
após a prática 
dos crimes, 
diz a polícia

Na abordagem os policiais 
perceberam que a placa da 
moto estava coberta para evi-
tar identificação. Na perse-
guição, a dupla ultrapassou 
um semáforo vermelho, pro-
vocando um acidente. Nesse 
momento os suspeitos per-
deram o controle do veículo, 
sendo inevitável a colisão da 
viatura policial.

Homicídio
Na tarde de segunda-fei-

ra (3), um jovem identificado 
por Naelson Cândido do Nas-
cimento Júnior, de 22 anos,  foi 
executado a tiros no bairro 
Cristo Redentor, em João Pes-
soa. Informações da Polícia 
Militar dão conta que Naelson 
Cândido caminhava em uma 
das ruas da localidade quan-
do foi surpreendido pelo sus-
peito que efetuou vários tiros.

A vítima morreu no local. 
De acordo com policiais que 
atenderam a ocorrência, a ví-
tima não morava na localida-
de. A motivação e autoria do 
crime ainda não foram revela-
dos, no entanto, a polícia não 
descarta o envolvimento com 
o tráfico de droga como uma 
das hipóteses.

A polícia ainda não tem 
informações sobre a auto-
ria e motivação do assas-
sinato do pequeno comer-
ciante Yvino Keven, de 27 
anos, ocorrido na noite de 
segunda-feira (3), no centro 
da cidade de Lagoa Seca, no 
Agreste da Paraíba. O crime 
aconteceu onde a vítima es-
tava trabalhando, pois era 
proprietário de uma banca 
onde vendia espetinho.

Imagens do circuito de 
segurança da Rua Cicero 
Faustino da Silva, extensão 
da BR-104, que passa dentro 
da cidade, mostram o mo-
mento que, às 19h46, uma 
motocicleta para na esqui-
na, o carona desce e se diri-
ge ao local onde “Júnior Bra-
sileiro”, como a vítima era 
conhecida, estava e efetuou 

vários disparos. Em segui-
da, a dupla fugiu.

Como ainda era cedo da 
noite, o assassinato foi visto 
por várias pessoas, princi-
palmente porque no local a 
execução foi assistida. O Nú-
cleo de Homicídios de Espe-
rança está investigando o as-
sassinato. 

Outro crime
Na cidade de Assunção, 

no Cariri da Paraíba, foi 
morto a tiros um jovem co-
nhecido por Júnior de Bier. 
O crime aconteceu na noite 
de segunda-feira (3) na pra-
ça da igreja, centro da cida-
de. Até ontem, a polícia não 
havia identificado a autoria 
do crime, nem tão pouco a 
motivação.

Uma guarnição do des-

Vendedor de espetinho é executado por 
dupla que estava em moto em Lagoa Seca

mistério

tacamento da Polícia Militar 
esteve no local, com o objeti-
vo de isolar o local do crime 
até a realização da perícia 

do local de morte violenta. 
O corpo foi removido para 
o Núcleo de Medicina Legal 
de Campina Grande.

Júnior Brasileiro estava no seu local de trabalho
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Polícia Civil apreende 8 kg de cocaína
e causa prejuízo de R$ 200 mil a bando

em campina

Policiais da Delegacia de 
Repressão a Entorpecente 
da Polícia Civil de Campi-
na Grande apreenderam na 
manhã de ontem, oito qui-
los de cocaína e realizaram 
a prisão de uma pessoa que 
estava com a droga. A ação 
dos agentes da DRE aconte-
ceu no bairro Nova Brasília. 

Segundo o delegado 
Jorge Luís, titular da Espe-
cializada. com a apreensão 
da droga, os traficantes so-
frem um prejuízo de apro-

ximadamente R$ 200 mil. 
O delegado informou 

que essa açao faz parte de 
um trabalho investigativo 
realizado após informações 
sobre a existência da comer-
cialização de drogas naque-
le bairro. “A população pode 
ajudar a polícia denuncian-
do através do telefone 197, 
que o sigilo é garantido”, in-
forma Jorge Luis. O delega-
do disse que a DRE/CG age 
diuturnamente no combate 
à criminalidade. A droga foi apreendida com um homem em CG
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Em 4 de outubro é comemorada duas 
importantes datas para o Meio Ambiente, 
sendo estas o Dia Mundial dos Animais e 
a de São Francisco de Assis, que, por seu 
amor a natureza, ficou conhecido como 
padroeiro dos animais. Em João Pessoa, o 
zoológico do Parque Zoobotânico Arru-
da Câmara (Bica), administrado pela Pre-
feitura, é responsável por acolher e cuidar 
de animais silvestres e exóticos, vítimas de 
tráfico e cativeiro, que não podem ser in-
seridos de volta à natureza.

Atualmente, o zoológico conta com cer-
ca de 400 animais, entre pequenos e gran-
des mamíferos, aves e répteis, tanto sil-
vestres, como exóticos. O chefe do setor 
de zoológico e médico veterinário, Thia-
go Nery, explica que os animais do plan-
tel chegam por via de outros zoológicos 
ou são animais resgatados de apreensão 
de tráfico, e em situações que não permi-
tem retorno à natureza. “Então, através do 
trabalho do Batalhão da Polícia Ambien-
tal, órgãos ambientais estaduais e o Institu-
to de Recursos Renováveis – Ibama, quan-
do há um animal em situação de risco, ele 
pode ser destinado ao zoológico. Ao lon-
go desse ano nós recebemos onças pardas, 
araras, papagaios, jandaias, sabiás, patos, 
catetos, gato-do-mato, sendo este um ani-
mal ameaçado de extinção, que inclusive 
teve filhote recentemente, além de furão, 
jacarés, serpentes exóticas, tamanduá-ban-
deira, veado, tamanduás-mirins e serie-
mas”, relata Nery.

O veterinário explica ainda que, na 
maioria dos casos, os animais chegam com 
algum tipo de desnutrição, sendo o proble-
ma maior dos animais vítimas de tráfico, 
a dieta inadequada. “As pessoas criam os 
animais sem noção alguma das necessida-
des básicas da espécie, além desse proble-
ma, recebemos animais que são vítimas de 
traumas, sejam por choque em rede elétri-
ca, atropelamentos, ou outros casos, mas, 
geralmente, são politraumatizados, então 
recebemos esses animais, fazemos a tria-
gem, os exames necessários e damos o su-
porte médico veterinário para cada um, 
respeitando o período de adaptação deles, 
que vão para os recintos”, explicou.

Nascimentos 
Além da chegada de animais, o zoológi-

co registrou vários nascimentos ao longo do 
ano, como o de dois bugios, dois guaxinins, 
um gato-do-mato e o do macaco-galego, da 
espécie Sapajus flavius, fruto de reprodução 
natural. O veterinário ressalta a importân-
cia da reprodução em cativeiro dessa espé-
cie de primata. “Na natureza, ele tornou-se 
raro, sendo uma das espécies de primatas 
mais ameaçadas e tida como ‘criticamente 
em perigo’, pela União Internacional para 
Conservação da Natureza (IUCN), então 
formamos um plano para reprodução des-
se animal, considerando estrutura física e o 
trabalho necessário da equipe do zoológico 
para chegar ao nascimento dele, sendo esta, 
uma das funções do zoológico, a conserva-
ção de espécies”, destacou Thiago Nery. O 
diretor do Parque, Rodrigo Fagundes, lem-
bra que o Parque é não apenas um es-
paço de lazer, mas o de acolhimento 
aos animais e de educação ambien-
tal. “Aqui recebemos milhares de 
estudantes que, nesse contato di-
reto com a natureza, percebem a 
importância de preservar cada 
espécie”, disse. 

Parque acolhe bichos vítimas de tráfico, cativeiro e maus-tratos e também promove ações de educação ambiental

Bica é refúgio para animais sofridos
meio ambiente

Espécies 
ameaça-

das, como a 
Arara Azul, são 

conservadas na 
Bica

Animais acolhidos pelo parque recebem um tratamento especial

Alguns não podem ser enviados à natureza, devido à sua origem

Gato-do-mato: um dos “bebês” cuja espécie está ameaçada de extinção

A Prefeitura de João Pes-
soa, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Se-
des), registrou 1.400 aten-
dimentos a população nos 
Conselhos Tutelares de João 
Pessoa, referente ao último 
trimestre do ano (julho a se-
tembro), após adoção do Sis-
tema de Informação da In-
fância e Adolescente (Sipia). 
O maior número foi verifica-
do no Conselho do bairro Va-
lentina Figueiredo, com 445 
atendimentos.

Os atendimentos são re-
ferentes a dados colhidos a 
partir de registros de viola-
ções, denúncias, pedidos de 
informação, averigurações 
etc, nos Conselhos Tutelares 
que atendem as regiões da 
Praia, Mangabeira, Valenti-
na Figueiredo, Cristo Reden-
tor e aos bairros das Regiões 
Sul, Sudeste e Norte. Em caso 
de denúncia, os conselheiros 
apuram as informações e se 
confirmada a violação de di-
reitos e, dependendo da si-
tuação, acionam os serviços 
de abordagem, proteção so-
cial ou a força policial.

Na avaliação da coorde-
nadora do Controle Social 
da Sedes, Patrícia Teotônio, o 
novo sistema trouxe uma sé-
rie de benefícios na organiza-
ção desses processos, como o 
registro, tratamento, arquiva-
mento e acesso dessas infor-
mações. “Com a adoção do 
novo sistema conseguimos 
concentrar melhor as infor-
mações e traçarmos diagnós-
ticos mais precisos no que diz 
respeito a violação dos direi-
tos da criança e do adolescen-
te na capital”, disse.

Para implantar o novo 
sistema a Sedes realizou um 
processo de formação teórica 
e prática com toda a equipe – 
conselheiros e auxiliares ad-
ministrativos. “Foi feito um 
treinamento on-line em par-

ceria com a Secretaria de De-
senvolvimento Humano do 
Estado e um seminário, além 
da capacitação. Ao todo fo-
ram capacitados cerca de 100 
servidores”. Além da forma-
ção, a Sedes também adquiriu 
novos computadores e inter-
net de alta performance.

 Segundo Patrícia Teotô-
nio o novo sistema permi-
te melhorar o arquivamento 
das informações com deta-
lhamento sobre a violações 
de direitos a educação, saúde, 
violências físicas, psicológi-
cas, sexuais, maus-tratos e ne-
gligências. O sistema permite, 
ainda, organizar os dados so-
bre as vítimas, com descrição 
sobre a raça, sexo, cor, identi-
dade de gênero e também so-
bre o autor da violação, caso 
se trate de uma instituição 
pública ou privada ou de um 
familiar.

“Isso mostra a responsabi-
lidade do município de João 
Pessoa com as ações voltadas 
para a proteção e garantia 
dos direitos da criança e ado-
lescentes com investimentos 
na formação e estruturação 
dos Conselhos Tutelares para 
que o Sipia seja uma realida-
de em nossa capital, cumprin-
do o que preconiza o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA). Esse novo cenário nos 
permite elaborar políticas pú-
blicas mais assertivas e efica-
zes no combate as violações 
as crianças e adolescentes”, 
disse Dorgival Vilar, secretá-
rio de Desenvolvimento So-
cial (Sedes).  

 
Como acessar o serviço

O menor ou responsável 
que necessitar acessar os ser-
viços dos Conselhos Tutelares 
pode acionar o Disk 100 (na-
cional) ou 156 (municipal) ou 
ainda entrar em contato com 
a unidade do Conselho Tute-
lar que atenda a sua região.

Atendimentos somam 
1.400 no 3o trimestre

conselhos tutelares

A Prefeitura de Campina 
Grande promoveu, ontem, 
ação Intersetorial em prol da 
discussão em torno do bem
-estar animal, envolvendo a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, a Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, com o apoio do Fó-
rum Municipal de Proteção 
e Bem-estar Animal, da Co-
missão de Direito Animal da 
OAB e do Projeto Vidas Latas.

O evento aconteceu no au-
ditório da Faculdade Maurí-
cio de Nassau, localizado no 
bairro Estação Velha, e teve 
como objetivo sensibilizar e 
orientar a comunidade, em 
geral, e os educadores acer-
ca da responsabilidade indi-
vidual e coletiva em prol da 
proteção animal. Na ocasião, 
foram ministradas palestras 

e conduzidos relatos de ex-
periências por profissionais 
da Seduc, no que diz respeito 
às vivências e à aplicação de 
conteúdos voltados à temática 
na grade curricular da Educa-
ção Infantil e do Ensino Fun-
damental da Rede Municipal 
de Ensino.

O secretário de Educação, 
Raymundo Asfora Neto, citou 
a importância da abordagem 
da pauta no ambiente escolar 
e ponderou a preocupação da 
Seduc em fornecer conteúdos 
humanizados para o público 
estudantil. “É essencial ofer-
tar conteúdos que agreguem 
e que alcancem muito além 
das matérias básicas da gra-
de curricular. É preciso hu-
manizar as discussões den-
tro de sala de aula”, defende.

Robênia Nunes, coordena-

dora da Educação Ambiental 
da Seduc, pontuou como os 
referidos conteúdos seguem 
sendo ofertados na Rede. “A 
Seduc contempla a temática 
do Bem-estar Animal na for-
mação continuada, no cur-
rículo, como uma ação que 
está preconizada no Plano 
Municipal de Educação e que 
é vivenciada nas unidades 
educacionais em atividades 
interdisciplinares, a exem-
plo de leituras, debates, au-
las de campo, entre outras”.
Estiveram presentes também 
na ocasião, a Diretora Técni-
co Pedagógica da Seduc, Vera 
Passos, a Diretora de Apoio 
às Escolas, Ana Lúcia Fer-
nandes, a Gerente de Ensino 
Fundamental, Adriana Sá e a 
Gerente da Educação Infantil, 
Karla Cristina.

Prefeitura de Campina Grande 
debate o bem-estar animal

dia mundial

Fotos: Secom-JP
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Expondo a pintura 
estampada no tecido 
social

Rinaldo de 
Fernandes fala 
sobre o romance 
‘Eu não quis te 
ferir’, que lança 
hoje, em João Pessoa, 
e sobre a adaptação 
cinematográfica do 
primeiro livro da trilogia 
do trágico familiar

Livro que fecha a tri-
logia do trágico fami-
liar, o romance Eu não 
quis te ferir (Editora Ga-
ramond, 124 páginas) 

será lançado em sessão de autó-
grafos pelo escritor Rinaldo de 
Fernandes hoje, a partir das 19h, 
no Recanto da Cevada, localiza-
do no bairro dos Bancários, na ci-
dade de João Pessoa. Durante o 
evento, ele participará de um ba-
te-papo com o público e também 
haverá alguns depoimentos e lei-
turas de trechos da obra, cuja capa 
é ilustrada com foto assinada pelo 
cineasta paraibano Marcus Vilar. 
Na ocasião do evento, a edição vai 
custar R$ 45, mas os exemplares 
podem ser adquiridos por R$ 55 
em livrarias, sites de venda, ou, 
então, através de mensagens para 
as redes sociais (Facebook e Insta-
gram) do próprio autor.

A programação de lançamen-
to do livro será aberta com fala da 
professora da Universidade Fede-
ral de Campina Grande (UFCG), 
Rosângela Melo Rodrigues, que 
assina o texto de orelha da obra, 
cujo posfácio é da professora da 
Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), Sônia L. Ramalho 
de Farias. Em seguida, o cineas-
ta Marcus Vilar pretende discor-
rer sobre o projeto de levar para 
o cinema a adaptação do roman-
ce Rita no pomar (2008), escrito por 
Rinaldo de Fernandes e que abre 
a trilogia do trágico familiar. Na 
sequência, o autor vai apresentar 
a obra, conversar com o público e 
autografar exemplares.

“Esse meu novo romance é 
uma denúncia contra o racismo. 
O livro vem como um testemunho 
que acredito que seja forte, como 
uma interpretação da materialida-

de e da subjetividade que consti-
tuem as relações cotidianas entre 
uma família de classe média e ou-
tra de uma empregada doméstica. 
O testemunho, ou melhor, a pintu-
ra do que está estampado em nos-
so tecido social é feita. Mas evitei 
no romance o maniqueísmo – os 
personagens pobres e vítimas do 
mando, do destrato ou do azedu-
me da classe média têm vida in-
terior, e que têm também as suas 
contradições, as suas grandezas e 
miudezas, seus acertos e desvios. 
Porque os indivíduos do mundo 
de cima e os de baixo, para além 

da cisão de classes, são, cada um 
deles em essência, paradoxais. 
Têm virtudes e vícios. No fim, 
diante de meus personagens, o lei-
tor se depara com o ser humano. E 
é o ser humano, com seus contras-
tes, que todo romancista retrata”, 
ressaltou Rinaldo de Fernandes, 
maranhense que está radicado na 
capital paraibana, onde também é 
professor de Literatura Brasileira 
na Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB).

Fernandes comentou que, ao 
escrever Eu não quis te ferir, teve 
em mente os livros Vidas secas, de 
Graciliano Ramos (1892-1953), e O 
quinze, de Rachel de Queiroz (1910-

2003), que considera “agudos na in-
terpretação de problemas cruciais 
da vida brasileira”, nas suas pala-
vras. “Nesses dois romances apa-
rece a situação precária, desampa-
rada, dos que não possuem nada. 
Em O quinze, especialmente os de 
baixo (Chico Bento e sua família) 
são postos em choque com os que 
têm posse, mando ou saber (Vicen-
te, Inácia, Conceição). Tirei desses 
dois romances os planos que se 
contrastam”, explicou ele. “O cam-
ponês pobre migrou para a perife-
ria de nossas grandes cidades. Nes-
sas periferias vivem os pardos e os 
pretos, muitos deles desemprega-
dos crônicos. A grande maioria, na 
informalidade ou no subemprego. 
E aqueles e aquelas que se empre-
gam vão trabalhar como zelado-
res, porteiros e empregadas do-
mésticas. São estes últimos que vão 
conviver de perto com a classe mé-
dia. São estes que vão viver na de-
fensiva, vigilantes, sempre, para 
com os atos abusados, a rispidez 
e o enfaro de pessoas dessa clas-
se média muitas vezes ressentida 
com algumas das conquistas traba-
lhistas que esses empregados que 
vêm de muito baixo alcançaram. A 
mentalidade escravocrata persiste 
em muitos de nossa classe média”, 
analisou o autor.

Na orelha do livro, a professo-
ra da UFCG, Rosângela Melo Ro-
drigues, escreveu sobre o novo ro-
mance de autoria de Rinaldo de 
Fernandes. “O enredo traz a histó-
ria de Rosa, que desde os 13 anos 
trabalha como doméstica em re-
gime próximo ao servil, e de seus 
dois filhos: Ismael, o estudioso da 
Bíblia que quer ser pastor, e Jonas, o 
aluno aplicado com uma provável 
futura carreira de escritor. Rosa, 
Ismael e Jonas vivenciam em grau 
máximo a violência, física e psico-
lógica, causada pela sobreposição 
de múltiplos mecanismos sociais 

de opressão, sujeição, discrimina-
ção e reificação”, observou ela.

Do papel para o cinema
Rinaldo de Fernandes também 

quis destacar a foto da capa de Eu 
não quis te ferir, cuja autoria é do rea-
lizador Marcus Vilar. “A imagem re-
trata a expressão de um negro a par-
tir de uma reentrância de um portão, 
o que configura o rosto de um ho-
mem negro”, disse ele, que também 
falou sobre a iniciativa do cineas-
ta em adaptar seu primeiro roman-
ce para a Sétima Arte. “É uma ideia 
maravilhosa fazer o filme basea-
do em meu romance Rita no Pomar, 
que foi finalista do Prêmio São Pau-
lo de Literatura, em 2009, e deu iní-
cio à trilogia do trágico familiar. O 
roteiro foi escrito por Marcus Vilar 
e o professor Vinícius Rodrigues e 
já está pronto. Vilar está aguardan-
do editais para tentar obter recur-
sos para a realização dessa produ-
ção”, comentou o escritor. 

O projeto com Marcus Vilar será 
a terceira vez em que Rinaldo de 

Fernandes verá uma obra sua adap-
tada para o audiovisual. “O conto 
intitulado Negro – que foi a primei-
ra vez em que abordei a temática e 
está no livro O Perfume de Roberta – 
foi adaptado para o filme de curta-
metragem Caldeamento, do cineas-
ta Renato Alves, e deu o mote, foi a 
matriz para escrever o romance que 
agora estou lançando”, revelou o es-
critor. “O cineasta Ian Abé também 
realizou o curta Cova Aberta inspi-
rado no conto Duas Margens, tam-
bém daquele mesmo livro”, lem-
brou o autor, acrescentando que o 
romance Romeu na estrada (2014) é 
o outro volume que integra a trilo-
gia do trágico familiar.

Rinaldo de Fernandes já pla-
neja escrever seu quarto romance, 
mas ainda não revelou detalhes. No 
momento, o escritor informou que 
pretende lançar Eu não quis te ferir 
em Campina Grande (PB), no Cea-
rá, Bahia e em São Luís, capital do 
Maranhão, seu estado natal, porém 
ainda não há datas definidas para a 
realização desses eventos.

Novo livro é uma 
denúncia contra o 

racismo, com base nas 
relações cotidianas 

entre uma família de 
classe média e outra 

de uma empregada 
doméstica, evitando 

os maniqueísmos

Im
agem

: Garam
ond/Divulgação

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

n 

Primeira obra 
da trilogia, 
‘Rita no 
pomar’ vai 
ganhar versão 
audiovisual 
com direção 
do paraibano 
Marcus Vilar

Ao escrever ‘Eu não quis te ferir’, Fernandes (acima) teve como foco os clássicos 
‘Vidas secas’, de Graciliano Ramos, e ‘O quinze’, da Rachel de Queiroz

Foto: Júlio de Fernandes/Divulgação
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Colunista colaboradora

GI com Tônica Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Janelas da História Fundação Casa de José Américo

Pioneiro
Walfredo Rodriguez 

(1893-1973) 
inaugurou as práticas 
audiovisuais na PB, no 

período 1918-1931

Tenho aqui, diante de mim, sobre a mesa, 
três livros. Um que estou lendo, um que já 
li e outro que estou toda animada para ler. 

Começo pelo terceiro:
Gilberto Bem Perto, escrito pelo próprio Gil e 

pela jornalista Regina Zappa, publicado pela Nova 
Fronteira, em 2013. Este não me pertence. Foi-me 
emprestado pela amiga Rosário, há bem pouco 
tempo. Ainda não o li. Não tive tempo ainda.

É um livro que muito me interessa porque fala 
das origens do compositor e cantor Gilberto Gil, 
um artista que muito amo e admiro. E o livro é 
muito bonito, muito bem editado, cheio de fotos 
que documentam toda a trajetória de Gil e de 
sua família.

O segundo é O Homem que Amava os 
Cachorros, de Leonardo Padura, traduzido por 
Helena Pita, uma edição da Boitempo, de 2015. 
Houve um tempo na minha vida em que li muitos 
livros de Padura. Essas leituras me levaram 
diretamente à Ilha de Cuba, na companhia de 
alguns amigos. Este livro estava emprestado a uma 
amiga que estava comigo nessa viagem. Cuba me 
encantou. Espero ter um dia a chance de voltar lá. 
Acho improvável, mas não custa desejar. Ficamos 
num hotelzinho simpático na frente do mar do 
Malecon. Minha memória está muito falha hoje em 
dia, mas me lembro bem do lugar, que nos oferecia 
música ao vivo para acompanhar as três refeições. E 
fomos a um clube noturno, um night club, boate, que 
nos oferecia música do grupo cubano Buena Vista 
Social Club, que na época estava bombando por 
aqui. Amei! Fomos ainda a um bar muito charmoso 
‘La bodeguita del Medio’, que ostentava nas suas 
paredes fotos de um passado mais opulento, uma 
delas mostrando um flagrante de uma visita do 
autor norte-americano Ernest Hemingway, que 
escreveu, inclusive uma obra clássica O velho e o 
mar, que tinha o mar de Cuba como cenário.

Fizemos vários passeios pela cidade e 
adjacências, rodando inclusive naqueles 
carros americanos fantásticos, um recuerdo 
do tempo em que os americanos viviam pelo 
país, derramando dólares, bem-vindos dólares, 
com que lhes amaciavam a consciência pela 
corrupção que causavam no país. Sim, corrupção: 
política e prostituição, além de outros crimes que 
adormeciam as consciências dos cubanos, que 
só foram acordar para o fato com a revolução 
promovida por Fidel e seus guerrilheiros, como, 
por exemplo, o Che Guevara, que alimentou 
todas as nossas fantasias românticas nos anos 
1960. Fidel e o Che foram os cavaleiros andantes, 
que incendiavam a imaginação fértil dos jovens 
com suas figuras barbadas e corajosas. Nós, 
que vivíamos sob uma ditadura militar de direita 
ansiávamos depois da Revolução Cubana, várias 
outras pipocaram pela América Latina.

O terceiro livro que se encontra sobre a minha 
mesa é Olga, de Fernando Morais, um livro que já 
li antes e me acompanha desde 1985, quando o dei 
de presente ao meu pai, Seu Lima, contemporâneo 
da história que o livro narra. É uma edição da 
Editora Nova Fronteira e traz na capa os três signos 
que abalaram o mundo no século 20: a estrela de 
cinco pontas que aponta para a origem judia de 
Olga Benário, a protagonista da história; a foice e 
o martelo, signos que representam o comunismo, 
ideologia que conquistou Olga Benário e o seu 
companheiro Luís Carlos Prestes, o chamado 
Cavalheiro da Esperança, com quem embarcou 
numa aventura pela América Latina. O terceiro 
signo que figura na capa do livro é a suástica, 
representando o regime aprovado pelo presidente 
brasileiro Getúlio Vargas, cuja polícia, inclusive, 
deportou Olga para morrer nos campos de 
concentração da Alemanha nazista.

Todos esses livros apontam para uma realidade 
política semelhante à que convivemos ultimamente, 
nesse período eleitoral que atravessamos. E encerro 
citando um poema da americana Emily Dickinson, 
que diz “Thereis no frigate like a book, to take 
uslandaaway”... “Não há melhor fragata do que um 
livro que nos transporte para terras dilatantes.”

Vitória 
  Lima

O momento 
que vivemos

Professora e poetisa
vitorialr@gmail.com

O ano de 1972 foi simbólico na car-
reira d’Os Mutantes. Foi nesta épo-
ca que o grupo celebrou o rockabilly 
de Little Richard e Chuck Berry e que 
flertou mais incisivamente com o rock 
progressivo através do disco Os Mu-
tantes e Seus Cometas no País do Baurets. 
Mais do que isso, foi neste período em 
que Rita Lee lançava um trabalho solo 
que não era solo (Hoje é o primeiro dia 
do resto da sua vida, excelente disco, di-
ga-se de passagem, foi um álbum feito 
pelo grupo, mas assinado apenas por 
Rita por questões contratuais) e era ex-
pulsa do grupo pelo seu então marido 
Arnaldo Baptista. Ou seja, há 50 anos, 
Os Mutantes como se conhecia até en-
tão, começava a se dissolver.

Os Mutantes e Seus Cometas no País do 
Baurets veio num momento onde os ir-
mãos Sérgio e Arnaldo almejavam fa-
zer o rock progressivo como o de Yes e 
de Emerson, Lake & Palmer – o maior 
exemplo disso é a faixa homônima do 
disco. Em quase 10 minutos de pura 
psicodelia, jazz e rock, na qual pouco 
mais de um minuto é cantada, a músi-
ca é uma das supremas do gênero já fei-
tas Brasil afora. Mas, quando se passa a 
olhar, de fato, para além da visão de fã, 
o disco não é dos melhores. Não digo 
tecnicamente, porque se tem algo que o 
grupo sempre foi, foi virtuoso, criativo 
e tecnicamente inspirado a sempre se 
superar. Inclusive, esse álbum foi o pri-
meiro do Brasil gravado em 16 canais 
no então recém-inaugurado Estúdio El-
dorado, o único do país que tinha uma 
mesa de som com a tecnologia.

Porém, ouvindo a obra hoje, alguns 
anos após ler Rita Lee: uma autobiografia 
(Globo Livros), o olhar menos encan-
tado é possível. É como se faltasse em 
Seus cometas… mais fé no próprio traba-
lho, que parece uma colcha de retalhos 
onde poucos pedaços são realmente 
marcantes. Falta na obra o tempero que 
fez com que os quatro primeiros discos 
da banda (Os Mutantes, 1968, Mutantes, 
1969, A Divina Comédia ou Ando Meio 
Desligado, 1970, e Jardim Elétrico, 1971) a 
levasse para um local inexplorado da 
música brasileira: o caldeirão dos bru-
xos em que se misturavam a poesia, o 
rock, a diversão, o desprendimento, a 
tropicália, a loucura.

O sentimento que eu tive ouvindo 
recentemente o Os Mutantes e Seus Co-

metas no País do Baurets (título que ho-
menageia Tim Maia, que apelidava a 
cannabis de “baurets”), foi o mesmo 
que às vezes me traz o Abbey Road: a 
banda está toda lá, mas não há mais 
tanta conexão, simbiose. Existem mú-
sicas divertidas, como a sarcástica 
‘Cantor de Mambo’ que fazia alusão 
a Sérgio Mendes, à época visto como 
o representante da bossa nova no ex-
terior, e a heavy metal Black Sabbath
-iana ‘A Hora e a Vez do Cabelo Nas-
cer’, assinada pelo grupo em conjunto 
com Liminha. Mas nesta poção, exce-
de-se o ego e falta mais Rita.

Apesar da voz de Lee aparecer ape-
nas colorindo os backing vocals na maio-
ria do disco e assumir a liderança em 
duas faixas (‘Vida de Cachorro’, em ho-
menagem ao seu pet Danny, e ‘Rua Au-
gusta’, uma regravação da canção de 
Hervé Cordovil), é notável que suas 
intervenções criativas que davam vi-
vacidade aos primeiros títulos da dis-
cografia foram deixadas de lado. Sua 
presença maior neste quinto álbum é 
em uma das mais marcantes faixas 
da carreira do grupo, ‘Balada do Lou-
co’, composta por ela, mas interpreta-
da por Baptista.

O ano de 1972 é abordado no livro 
de Rita Lee, que conta sobre os bizar-
ros anos subsequentes de sua carreira 
solo, quando Arnaldo Baptista supos-
tamente ia aos shows da cantora ape-
nas para fazer gestos negativos da pla-
teia e falar como aquilo estava horrível. 
Até parece que é loki, bicho.

“Hoje, os Mutantes são considera-
dos cult, especialmente a fase da qual 
fiz parte, o que muito me orgulha. Es-
távamos sim anos-luz à frente do nos-
so tempo, pena a nossa alegria espon-
tânea ter perdido para a falsa ilusão 
da glória passageira”, disse Rita em 
sua autobiografia.

Neste momento, você pode se per-
guntar: fã ou hater? Considero Os Mu-
tantes a melhor banda brasileira de 
todos os tempos, uma das minhas 
preferidas da vida. Dito isso, é difí-
cil sair dela um disco genuinamen-
te ruim. Os Mutantes e Seus Cometas 
no País do Baurets é um sólido “quatro 
estrelas”. Mas, usando um meme mo-
derno, vale a brincadeira da manchete 
fantasiosa para resumir a banda pós-
quinto álbum: “DRAMA! Os Mutan-
tes perdem tudo, inclusive a mulher 
e o rock and roll”.

Desde que eu tenha o rock and roll

Silvino Santos na reabertura do cineclube

O filme No Paiz das Amazo-
nas (1922), dirigido por Silvi-
no Santos, obra de reabertu-
ra do Cineclube da Fundação 
Cassa de José Américo, nes-
ta quarta-feira (saiba mais na 
matéria da página 12), entraria 
para a história como o nosso 
primeiro longa-metragem 
documental. Um pouco an-
tes, mas, no mesmo ano, um 
outro filme (Nannok the Nort, 
EUA, Robert Flhaherty) ga-
nharia as telas de todo o 
mundo, firmando-se como 
primeiro documentário da 
história do cinema. Do lado 
de cá, temos o pioneirismo do 
pessoense Walfredo Rodri-
guez, que, entre 1919 e 1930, 
produziu os primeiros filmes 
em solo paraibano. 

A propósito, em pesqui-
sa de doutorado, desenvol-
vemos um conceito para o 
cinema documental a par-
tir da experiência paraibana, 
que remonta ao início do sé-
culo 20, mais precisamente à 
década de 1920, e sua interfa-
ce nos anos 1960, através de 
Aruanda. Rodriguez foi con-
temporâneo de Santos e dia-
logam com o gênero em seu 
momento inaugural, no Bra-
sil, e seu célebre filme que 
será exibido hoje, celebra 100 
anos em 2022, razão que nos 

faz repensar sobre o gênero 
que “captura” o real.

Empreendemos, por-
tanto, uma leitura do docu-
mentário enquanto dispo-
sitivo de descongelamento 
da história, elemento im-
pulsionador do que nomea-
mos de liquidez narrativa, 
decorrência de uma percep-
ção desenvolvida no campo 
propriamente dito da pro-
dução cinematográfica pa-
raibana. Fundado está, por 
conseguinte, na observação 
direta e na pesquisa em tor-
no dessas experiências, cujas 
práticas audiovisuais apro-
ximam-se de um século de 
história (1923-2023), com re-
gistro de lastro documental 
hegemônico até hoje.

Foi assim com o primei-
ro cineasta – Walfredo Ro-
driguez (1893-1973) – que 
inaugurou as práticas audio-
visuais na Paraíba, reprodu-
zindo as imagens dos parai-
banos (na tela grande) em 
cinejornais e naturais pro-
duzidos no período 1918-
1931. Se Flaherty desconge-
lou o insólito cotidiano do 
esquimó Nanook e sua fa-
mília, nas precárias condi-
ções de sobrevivência no ár-
tico canadense, Rodriguez o 
faz ao produzir imagens em 
movimento, ao que, até en-
tão, estava circunscrito aos 

raros registros fotográficos 
do início do século passado. 
Vai revelar em 35mm a pai-
sagem, o cotidiano e a fisio-
nomia dos paraibanos. 

Ao rodar mais de 10 mil 
km, cruzando todas as re-
giões do interior da Paraíba, 
entre 1924 e 1928, Walfredo 
Rodriguez vai descortinar 
um território, um ecossiste-
ma, a pujança econômica e as 
culturas de um povo que, de 
outro modo, não se tornaria 
conhecido, dadas as dificul-
dades decorrentes da preca-
riedade de infraestrutura (co-
municações e estradas), entre 
outros entraves pré-moder-
nos, quase intransponíveis 
em 1920. (Vilar, 2015)

A postura será radicali-
zada em 1960 com a realiza-
ção de Aruanda. Uma comu-
nidade encravada na Serra 
do Talhado, que, não fosse 
a perspicácia do fotógrafo 
Linduarte Noronha, aque-
le retrato em preto e branco 
manchado de miséria, sub-
desenvolvimento e resistên-
cia da comunidade negra ali 
instalada, permaneceria con-
finado e desconhecido. Antes 
do filme, um ensaio fotográ-
fico ganhou as páginas da re-
vista Manchete, de circulação 
nacional, rompendo a som-
bra do anonimato, num pri-
meiro momento. 

Na segunda incursão de 
Noronha, captada por len-
tes potentes de uma câmera 
35mm – e transformada em 
imagens em movimento – a 
dimensão de descongelamen-
to daquela singular história se 
dá entre o público espectador 
paraibano e nacional, mesmo 
sendo a estimativa de abran-
gência e alcance mais qualita-
tiva que quantitativa. 

Importa dizer que a Ser-
ra do Talhado, com Aruanda, 
deixou de ser apenas uma 
área geográfica nos limites 
territoriais entre Brejo e Ser-
tão paraibano, para se tornar 
referência de uma nova sim-
bologia, conforme a própria 
narrativa do documentário 
se encarregou de expressar 
em tom de denúncia social, 
com todas as letras e imagens 
do Brasil profundo.

Lúcio Vilar
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‘Gilberto Bem Perto’, 
escrito pelo próprio Gil 
e pela jornalista Regina 
Zappa, publicado pela 
Nova Fronteira, no ano 
de 2013
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Capa de ‘Os Mutantes e Seus Cometas no País do Baurets’, lançado há 50 anos



Semana atrás me encontrei com Mirabeau Dias 
no escritório deste para uma despretensiosa 
sabatina, temas variados, mas sempre 

encostados na cultura e suas vertentes. Encontro 
que ele promove com amigos, gente da melhor 
qualidade, mas eventualmente abre uma exceção 
nesse quesito e num desses descuidos convidou-
me para a prosa daquela manhã. Ao chegar lá, 
estavam o Modesto, o Wilson, o Martinho, o próprio 
e João Batista. O tema da conversa não poderia ser 
outro: cinema. O João Batista que estava lá, era do 
de Brito, o que justificava a pauta.

Não demorou e a conversa escorregou das 
películas às casas de exibição; ou seja, aos cinemas 
propriamente ditos. Daí cada um foi registrando 
suas saudades. Essas saudades tinham nomes: 
Rex, Plaza, Municipal, Santo Antônio, São Pedro, 
Jaguaribe, São José... mais uns que minha memória 
recente não conseguiu segurar. 

Conversa com cheiro de pipoca que acabara 
de estourar, as lembranças iam chegando e cada 
um descobria que houve um pedacinho de sua vida 
que passou pela bilheteria de um cinema, pagou 
ingresso para se entregar às fantasias escondidas 
num carretel de celulose. Cinema era tudo de bom. 
Alguém, como todos daquela turma presente à 
reunião, que já viu a Terra dar 60 ou mais voltas em 
torno do Sol, sabe do que estou falando.

Comigo as coisas foram assim também. Levando 
minhas lembranças a muitas latitudes abaixo, em 
São José dos Campos, meninote, frequentava o 
Cine Santana nas matinês de domingo. Antes do 
faroeste programado, havia um seriado, e o que 
mais me marcou foi Os perigos de Nioka. Não perdi 
um capítulo. Essas matinês eram prestigiadas 
com a presença de um doidivanas, o Zé Pupu, 
um quarentão desmiolado, fantasiado de caubói, 
revólver de espoleta à cintura, que se juntava à 
meninada nessas sessões vespertinas.

Mais à frente, na fase de adolescente e nos 
primeiros anos da maturidade, foi o Cine Palácio 
meu castelo de fantasias. Um luxo de cinema. 
Nada mais e nada menos que 1.600 poltronas 
acolchoadas, tapete macio nos corredores, nas 
paredes laterais figuras em alto relevo lembrando o 
tempo da nobreza e das carruagens. A saída era por 
corredores laterais e estes com painéis envidraçados 
exibindo fotografias das próximas atrações.

O forte era sessão dominical das sete da noite, 
onde a moçada comparecia em peso. Sessão das 
nove, para gente madura, mais bem comportada. 
Para a primeira sessão era preciso comprar ingresso 
antecipadamente, à tarde. Essas sessões eram 
lotadas, passasse a fita que passasse.

Quem de minha geração não beijou a namorada 
naquele conforto do melhor cinema que conheci em 
toda minha vida? Quem? Ah meus amigos, minhas 
amigas, depois de beijos na telona, como os de 
Deborah Kerr e Burt Lancaster em A um Passo da 
Eternidade, como não se animar a fazer promessas 
e a estar disposto a ouvir outras. Fiz as minhas e fui 
objeto de algumas. Nenhuma delas se efetivou.

Estive tempos atrás em São José.
Contei aos meus amigos de conversa, minha 

grande decepção ao ver o Cine Palácio. É hoje um 
enorme estacionamento, nada da grandiosidade 
de outrora. Entrei para ver o que sobrara, umas 
duas ou três poltronas, sujas, carcomidas. Teto em 
pandareco. Nada do encanto de outrora. Nada. Um 
roteiro todinho passou pela minha cabeça. Saí dali 
arrastando uma saudade machucadora de corações. 
Contei isso aos meus companheiros deconversa. Foi 
quando Mirabeau me fez o desafio:

– Vamos imaginar o contrário. Se o Cine Palácio 
fosse o autor a observação. Ele que o visse e tirasse 
as conclusões do que o tempo fez com você.

Assustei-me com a proposta, mas prometi 
responder neste poderoso rotativo, a tão inusitada 
observação. O que diria o Cine Palácio ao seu irmão 
(que virou loja) distante algumas quadras, o Cine 
Paratodos, a respeito desse escrevinhador aqui?

Poderia ser algo assim:
– Olha só o Luiz Augusto, será ele mesmo? Cadê 

aquele mocetão garboso, que aparecia por aqui 
todo pimpão com as namoradas? Uma de cada vez, 
é claro. Eu contei umas quatro. Cadê? Olhe só o 
andar, é lento, nem me lembra o rapazola serelepe 
de sorriso largo, esbanjando alegria e juventude. 
O rosto está amarrotado. Dá até para ver a alma 
dessa criatura. Cadê os sonhos? Cadê as quimeras? 
Parece um deserto por dentro, desmotivado, fazendo 
uma coisa aqui, outra ali, escrevendo quando a 
preguiça lhe permite uma trégua. Sabe, meu irmão 
Paratodos, você ao menos virou loja eu estou aqui 
em ruínas, mal o quanto você já deve saber. Luiz 
Augusto não está melhor do que eu.

É isso, Mirabeau. Sabe de uma coisa? Também 
acho que o Cine Palácio teria razão, se lhe fosse 
concedida a tal possibilidade de dizer umas 
verdades a meu respeito.

Crônica 
  Em destaque

A provocação 
de Mirabeau

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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O Centro Cultural Banco do Nor-
deste (CCBNB) de Sousa (PB) exibe 
hoje, às 18h, a animação brasileira 
Garoto Cósmico. O filme é direciona-
do ao público de todas as idades e o 
acesso é gratuito.

Na animação, um pequeno circo 
se mostra um universo infinito para 
Cósmico, Luna e Maninho, meninos 
que vivem em um mundo futurista e 
que têm suas vidas totalmente pro-
gramadas. Um novo mundo se abre 
durante uma pesquisa escolar para 
aumentarem suas notas e grandes 
aventuras são iniciadas.

O longa-metragem de 2007 tem 
a direção do cineasta paulistano Alê 
Abreu e conta com vozes marcantes 
do cenário artístico nacional como Bel-
chior (1946-2017), Vanessa da Mata, 

Arnaldo Antunes e Raul Cortez, sen-
do o último filme em que o ator parti-
cipou, dublando o personagem Gira-
mundos. Ele morreu em 18 de julho de 
2006. A trilha sonora original é com-
posta por Gustavo Kurlat.

Em 2013, o diretor Alê Abreu ga-
nhou fama por conta de O Menino e o 
Mundo, produção brasileira que con-
correu ao Oscar 2016 na categoria Me-
lhor Longa de Animação. O filme per-
deu o prêmio para Divertida mente, da 
Disney/Pixar. 

Para participar da sessão, é neces-
sário estar com esquema de vacinação 
completo contra a Covid-19, sendo exi-
gido o comprovante no local.

Para mais informações sobre a 
programação do CCBNB de Sousa e 
demais centros culturais, acesse o site 
oficial da instituição (www.bnb.gov.
br/cultura/agenda).

Hoje, Centro Cultural Banco do Nordeste apresentará ‘O Garoto Cósmico’

Animação nacional ganha 
exibição gratuita em Sousa

AudiovisuAl

Da Redação
Imagem: Divulgação

Cena do longa ‘O Garoto Cósmico’

Serviço
• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) [3246-3188] • 

Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro Severino Cabral [3341-6538] • 

Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

EM cartaz
ESTREIAS

DuETTo (Brasil. Dir: Vicente Amorim. Dra-
ma. 14 anos). Em 1965, adolescente brasileira 
viaja para Itália após morte trágica do pai e 
conhece o famoso e controverso cantor Mar-
cello Bianchini. Entre o passado familiar, os 
dramas da cidadezinha italiana, ela trilhará 
seu caminho para a maturidade. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3: 18h15.

MARIA - NINguÉM SAbE quEM Sou 
(Brasil. Dir: Carlos Jardim. Documentário. Li-
vre). Depoimento inédito de Maria Bethânia 
sobre seus 57 anos de carreira. CINE BAN-
GÜÊ: 17h (29/10) - 18h (dia 9/10) - 18h30 (13 e 
24/10) - 20h30 (18/10).

A quEDA (Fall. EUA. Dir: Scott Mann. Sus-
pense. 12 anos). A alpinista Becky, relutante-
mente decide enfrentar seus medos quando 
sua amiga, outra alpinista experiente, a con-
vence a embarcar em uma aventura de es-
calada de alto risco, até o topo de uma tor-
re de TV abandonada. No entanto, quando a 
escalada perigosa não sai como planejado, 
as mulheres devem reunir toda a coragem e 
força para se salvarem. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 1: 14h (dub.) - 16h30 (leg.) - 18h45 (dub.) 
- 21h15 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 16h (exceto seg.) - 18h30 (exceto seg.) 
- 21h (exceto seg.); CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 18h10 - 20h15; CINE SERCLA PARTA-
GE 5 (dub.): 18h10 - 20h15.

SoRRIA (Smile. EUA. Dir: Parker Finn. Ter-
ror. 16 anos). Após uma paciente morrer de 
forma brutal em sua frente, Dra. Rose Cotter 
(Sosie Bacon) começa a experimentar ocor-
rências assustadoras que ela não consegue 
explicar, mas que de alguma forma, se relacio-
nam com a morte que presenciou. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 14h15 (dub.) - 16h45 (leg.) - 19h30 
(dub.) - 22h10 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 3 (dub.): 14h (exceto seg. e ter.) - 16h30 (ex-
ceto seg. e ter.) - 19h15 (exceto seg. e ter.) - 22h 
(exceto seg. e ter.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 4 (dub.): 20h15 (seg. e ter.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 18h45 - 21h; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 18h45 - 21h.

TRoMbA TREM (Brasil. Dir: Zé Brandão. 
Animação. Livre). Elefante sem memória aca-
ba se afastando de seus companheiros de 
viagem no Tromba Trem. CINE BANGÜÊ: 
15h (29/10) - 16h (9, 15 e 22/10) - 16h30 (12/10).

CoNTINuAÇÃo

AlÉM DA lENDA (Brasil. Dir: Marília Mafé 
e Marcos França. Animação. Livre). Lendas 
do folclore brasileiro vão atrás de livro sagra-
do. CINE BANGÜÊ: 16h (dias 8, 16 e 23/10) - 
14h30 (12/10).

AvATAR (EUA. Dir: James Cameron. Fic-
ção científica. 12 anos). Reexibição do fil-
me de 2009, em 4k. No mundo alienígena de 

Pandora vivem os Na’vi, seres que parecem 
ser primitivos, mas são altamente evoluídos. 
Como o ambiente do planeta é tóxico, foram 
criados os avatares, corpos biológicos contro-
lados pela mente humana que se movimen-
tam livremente. Um ex-fuzileiro naval paralíti-
co (Sam Worthington) volta a andar através de 
um avatar e se apaixona por uma Na’vi (Zoë 
Saldaña).  CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-
XE (3D): 14h30 (dub.) - 18h (leg.) - 21h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h30 
- 18h - 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub., 
3D): 17h - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub., 3D): 17h - 20h.

Il buCo (França, Itália e Alemanha. Dir: 
Michelangelo Frammartino. Drama. Livre). Jo-
vens espeleólogos exploram a caverna mais 
profunda da Europa . CINE BANGÜÊ: 18h30 
(dia 11 e 19/10); 20h30 (24/10).

DESTERRo (Brasil. Dir: Maria Clara Es-
cobar. Drama. 12 anos). Mulheres contam his-
tórias de perda, morte e luta. 18h (dia 16/10) 
- 18h30 (10, 18 e 31/10) - 19h (5/10) - 20h30 (13 
e 26/10).

EIkE - TuDo ou NADA (Brasil. Dir: An-
dradina Azevedo e Dida Andrade. Biogra-
fia. 12 anos). A vida do ex-bilionário Eike 
Batista (Nelson Freitas). CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2: 14h45.

A IlhA DE bERgMAN (Bergman Island. 
Alemanha, Bélgica, França, México e Suécia. 
Dir: Mia Hansen-Løve. Drama. 14 anos). Um 
casal de cineastas tenta superar a crise cria-
tiva em uma viagem. CINE BANGÜÊ: 20h30 
(dia 20/10) - 18h30 (17 e 25/10).

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

o lENDáRIo CÃo guERREIRo (Paws Of 
Fury: The Legend Of Hank. EUA. Dir: Rob Min-
koff e Mark Koetsier. Animação. Livre). Hank 
é um cachorro que sonha em ser um grande 
samurai. CINÉPOLIS MANAÍRA 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.).

MARTE uM (Brasil. Dir: Gabriel Martins. 
Drama. 14 anos). Uma família negra de clas-
se média baixa sentem a tensão de sua nova 
realidade. CINE BANGÜÊ: 18h (dias 8 e 22/10) 
- 18h (22/10) - 18h30 (20 e 26/10) - 19h (29/10).

MINIoNS 2: A oRIgEM DE gRu (Minions: 
The Rise of Gru. EUA. Dir: Kyle Balda. Anima-
ção. Livre). Na década de 1970, com apoio dos 
Minions, o pequeno Gru traça um plano para 

se tornar malvado o suficiente para se juntar a 
um grupo de supervilões. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 3 (dub.): 13h40; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 13h45 (sáb. e dom.); CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 14h40; CINE SERCLA PAR-
TAGE  4 (dub.): 14h40.

A MulhER REI (The Woman King. EUA. 
Dir: Gina Prince-Bythewood. Drama. 16 anos). 
Nanisca (Viola Davis) foi uma comandante do 
exército do Reino de Daomé, um dos locais 
mais poderosos da África nos séculos 18 e 19. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (dub.): 15h15 - 18h10 - 
21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 16h - 
19h - 22h; CINÉPOLIS 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: Olivia Wilde. Sus-
pense. 16 anos). Nos anos 1950, Alice (Flo-
rence Pugh) e Jack (Harry Styles) têm a sorte 
de viver numa cidade norte-americana expe-
rimental que abriga os trabalhadores do ul-
trassecreto Projeto Victory e suas famílias. Mas 
nada é o que parece. CINÉPOLIS MANAÍRA 
11 - VIP (leg.): 15h - 17h45 - 20h30; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 16h30.

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

pINoCChIo - o MENINo DE MADEIRA 
(Pinocchio - A True Story. Rússia. Dir: Vasiliy 
Rovenskiy. Animação. Livre). O jovem Pinó-
quio foge de seu criador Jepetto acompanha-
do de seu cavalo Tibalt. CINE SERCLA TAM-
BIÁ 4 (dub.): 14h (sáb. e dom.); CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 14h (sáb. e dom.).

oS pRIMEIRoS SolDADoS (Brasil. 
Dir: Rodrigo de Oliveira. Drama. 14 anos). 
Em 1983, o jovem biólogo tenta sobrevi-
ver à primeira onda da epidemia de Aids. 
CINE BANGÜÊ: 18h (dia 15/10) - 20h30 (17 
e 25/10). 

A vIAgEM DE pEDRo (Brasil, Portugal. 
Dir: Laís Bodanzky . Drama. 14 anos). Em 1831, 
D. Pedro (Cauã Reymond) voltou à Europa sob 
condições adversas. CINE BANGÜÊ: 18h (dia 
23/10) - 20h30 (10, 19 e 31/10).
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Hoje, em João Pessoa, projeto retoma as suas exibições gratuitas com o longa-metragem “O Cineasta da Selva”

FCJA volta com sessões do cineclube
AudiovisuAl

Resgatando a tradição cine-
clubista paraibana, em 2015 a 
Fundação Casa de José Améri-
co (FCJA) criou o Cineclube O 
Homem de Areia, nome dado 
em virtude do documentário 
homônimo dirigido pelo vete-
rano Vladimir Carvalho sobre 
o patrono da instituição. Com 
a flexibilização da pandemia, 
a iniciativa é retomada hoje, 
com a exibição gratuita do fil-
me O Cineasta da Selva (1997), 
de Aurélio Michiles, a partir 
das 19h30, na sede da FCJA 
(na Av. Cabo Branco, 3336), em 
João Pessoa.

O longa-metragem foi in-
dicado pelo professor e coor-
denador do Fest Aruanda, Lú-
cio Vilar, que também é o mais 
novo conselheiro do cineclu-
be, empossado no início de 
agosto ao lado da professora 
Sandra Raquew, do jornalista 
e crítico de cinema Renato Fé-
lix, do professor João de Lima 
e da jornalista e representan-
te da FCJA, Sheila Raposo. O 
cineclube funcionará sempre 
às primeiras quartas-feiras de 
cada mês.

“Estamos retomando com 
o mesmo vigor, que é o de dis-
cutir o cinema mundial e o 
brasileiro, com abertura para 
o cinema paraibano, buscan-
do tentar equilibrar esse con-
teúdo”, garantiu o presidente 
da FCJA, Fernando Moura. “O 
cinema paraibano tem uma 
rica produção e queremos 
criar no público o hábito de 
conhecer o cinema paraibano, 
pois o cineclube tem o viés do 
entretenimento, mas também 
o viés pedagógico. Por isso, 
pretendemos sempre convi-
dar, por exemplo, um dire-
tor, atriz para que participem 
de debate, após a exibição do 
filme. Cada um dos 12 mem-
bros do Conselho Consultivo 
do Cineclube vai indicar um 
filme e vai participar da apre-
sentação e do debate desse fil-
me para o público”.

O Cineasta da Selva mos-
tra a vida do português Sil-

vino Santos (1886-1970), que 
se apaixonou pelo Rio Ama-
zonas. Aos 13 anos, ele cru-
za o Atlântico na passagem 
do século em busca da “Ama-
zônia fantástica” imagina-
da pelos europeus. Em 1913, 
Santos realiza seu primeiro 
documentário de longa-me-
tragem. Ele produziu imagens 
inéditas de territórios indíge-
nas na Amazônia e dirigiu fil-
mes como No Paiz das Amazo-
nas (1922), um dos primeiros 
a documentar a floresta com 
uma câmera.

“A escolha desse filme 
tem uma razão muito espe-
cial, qual seja, o aniversário 
de 100 anos que o mesmo ce-
lebra em 2022. Ele foi exibido 
pela primeira vez, no Brasil, 
nas Comemorações do Cen-
tenário da Independência, em 
1922, no Rio de Janeiro, então 
capital da República”, justifi-
cou Lúcio Vilar. “A obra, elei-
ta com premiação máxima no 
evento, consagrou o nome de 
seu diretor, Silvino Santos, e 
foi traduzido e legendado em 
várias línguas e divulgado na 

Europa e nos Estados Unidos, 
tornando-se o filme uma refe-
rência do cinema documental 
brasileiro, ainda no período 
do chamado ‘cinema silencio-
so’, que vai perdurar até mea-
dos da década de 1930”, com-
plementou ele.

Um dos pioneiros do ci-
nema no Brasil, Silvino San-
tos (interpretado por José de 
Abreu no filme de Aurélio 
Michiles) viveria sua aventu-
ra contracenando com gran-
des personalidades, teste-
munhando acontecimentos 
marcantes, do fausto à que-
da do monopólio da borra-
cha. “Revisitar essa trajetória 
e esse personagem pouco co-
nhecido, neste momento em 
que celebramos os 200 anos da 
Independência brasileira, nos 
ajuda a refletir sobre o gênero 
cinematográfico que também 
foi abraçado na mesma época 
pelo paraibano Walfredo Ro-
driguez, nosso “primeiro ci-
neasta”. Assim como Silvino 
Santos, precursor do docu-
mentarismo no país, Rodri-
guez o foi, entre nós, prota-

gonista das primeiras práticas 
cinematográficas em solo pa-
raibano, cujo legado será re-
tomado nos anos 1950 com a 
criação do Cinema Educativo 
Paraibano (via João Córdula) 
e, particularmente, com o ad-
vento de Aruanda, em 1960”, 
detalhou Vilar.

‘Sessão das Dez’
Além do Cineclube O Ho-

mem de Areia, a Fundação 
Casa de José Américo tam-
bém abre espaço para sessões 
do projeto ‘Cinema Comenta-
do’, do crítico de cinema An-
dres von Dessauer, e agora 
vai lançar a ‘Sessão das Dez’, 
que será realizado uma vez 
por mês, aos sábados, sem-
pre das 10h até o meio-dia. Na 
ocasião, serão exibidos cur-
tas-metragens com foco nos 
brasileiros e, especialmente, 
os paraibanos. O projeto terá 
sua sessão inaugural no dia 
5 de novembro, com a exibi-
ção de três curtas e um lança-
mento literário.

“Estamos fazendo um le-
vantamento do audiovisual 

existente na Fundação Casa 
de José Américo para digi-
talizar esse material e dispo-
nibilizá-lo ao público, atra-
vés do site da Fundação, até 
meados do próximo ano”, re-
velou Fernando Moura. “No 
próximo ano, é possível que a 
Fundação lance editais para 
a elaboração de minidocu-

mentários que usem o pró-
prio acervo da FCJA, no qual 
há material em áreas como 
a literatura, escritores, como 
o próprio José Américo, ar-
queologia, meio ambiente e 
democracia, pois a Fundação 
tem o Memorial da Democra-
cia da Paraíba”, finalizou o 
presidente da FCJA.

Da Redação

Filme escolhido para o retorno do cineclube aborda a vida do português Silvino Santos (interpretado por José de Abreu), um dos pioneiros do documentarismo no país

Foto: Reprodução

Em agosto, registro da posse dos novos conselheiros da iniciativa

Foto: FCJA/Divulgação

Diretora de ‘Desterro’ debaterá o filme no Cine Bangüê
CinemA

A diretora de Desterro, 
Maria Clara Escobar, esta-
rá na cidade de João Pes-
soa para debater o longa-
metragem após a sessão de 
hoje, às 20h30, no Cine Ban-
güê do Espaço Cultural José 
Lins do Rego. Os ingressos 
custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 
(meia). O filme permanece-
rá em cartaz durante o mês 
de outubro (confira a agenda 
de cinema na página 11 com os 
dias e horários).

Desterro acompanha um 
casal de classe média viven-
do em uma estrutura ma-
trimonial em ruínas. Lau-
ra (Carla Kinzo) resolve sair 
do relacionamento e espa-
ço para fazer uma viagem 
na qual ela vai encontrar di-
versas outras mulheres que 
a farão repensar sobre suas 
próprias possibilidades de 
existência.

“Meu desejo de fazer esse 
filme é certamente de com-
partilhar uma sensação de 
estar no mundo, sendo essa 

mulher específica, nesse Bra-
sil, e de colocar em diálogo 
com outras mulheres, que 
são essas atrizes e essa equi-
pe que participou desse fil-
me comigo”, explicou a di-
retora e roteirista carioca, 
que estreia em longas de fic-
ção, mais de dois anos de-
pois de Desterro ter sido lan-
çado no Festival de Roterdã, 
na Holanda. Ela já havia di-
rigido Os dias com ele (2013), 
um premiado documentário 
no qual entrevista o próprio 
pai, um intelectual brasilei-
ro, preso e torturado duran-
te a ditadura militar.

No novo longa, as mu-
lheres contam as suas his-
tórias, sejam elas de perda, 
morte ou pela luta por ser, 
ao lado dos outros. “Essa é 
uma das formas de pensar o 
que é ser mulher nesse mo-
mento. Existem muitas, mas 
eu só sei fazer a partir de 
minha própria experiência. 
O que tem de autobiográfico 
é uma sensação atmosférica 
de estar no mundo, mais do 
que os fatos em si”, apontou 

Maria Clara Escobar. “Meu 
objetivo como diretora des-
te filme era dividir e tentar 
construir uma certa gramá-
tica em comum com as pes-
soas que iam estar comigo, 
tanto elenco quanto a equi-
pe, para que cada um pu-
desse falar de seu jeito. Eu 
vou entendendo que o ci-
nema que faço é um pouco 
o documentário da ficção. 
Documentar o gesto de fa-
zer ficção. A gente mistura 
um pouco tudo isso. Ou ten-
ta”, disse a cineasta.

Da Redação

Através do QR Code 
acima, acesse o 
trailer oficial do 

filme no YouTube

Realizadora e 
roteirista carioca 
Maria Clara 
Escobar (ao lado) 
estreia em longas 
de ficção com a 
produção que 
tem a atriz Carla 
Kinzo (acima) 
no seu elenco 
principal

Foto: Embaúba Filmes/Divulgação
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Dois prefeitos municipais 
anunciaram, ontem, apoios dis-
tintos aos candidatos ao gover-
no do Estado que disputarão 
o segundo turno no dia 30 de 
outubro. O prefeito de Caldas 
Brandão, Fábio Rolim (MDB), 
declarou apoio à candidatura 
à reeleição do governador João 
Azevêdo (PSB),  e o prefeito de 
Cabedelo e vice-presidente es-
tadual do União Brasil anun-
ciou apoio ao candidato Pedro 

Cunha Lima (PSDB).
No primeiro turno das elei-

ções, Fábio Rolim apoiou a can-
didatura de Veneziano Vital 
do Rêgo, que obteve, em Cal-
das Brandão, 43,28% dos vo-
tos, enquanto João Azevêdo 
teve 20,43%. “Agora no segun-
do turno vamos garantir uma 
grande vitória ao governador 
no nosso município”, destacou 
o prefeito.

O apoio a Pedro Cunha 

Lima também coloca um pon-
to final na neutralidade de Vi-
tor Hugo na votação para a 
Presidência da República. O 
gestor de Cabedelo também 
confirmou voto em Jair Bolso-
naro (PL). 

Fábio Rolim destacou, ain-
da, que a eleição de João será 
fundamental para o cresci-
mento do seu município. “Cal-
das Brandão segue no trilho do 
desenvolvimento e do trabalho 

e juntos com João Azevêdo fa-
remos com que a nossa cida-
de e o nosso estado cresçam 
cada vez mais, por isso, Cal-
das Brandão vota 40”, pontuou. 

O governador agradeceu 
o apoio e renovou seu com-
promisso de ampliar os in-
vestimentos na cidade em seu 
próximo mandato. “Nós que-
remos o melhor para a cida-
de, que já tem investimentos 
do Governo do Estado e rece-

berá ainda mais. Eu agrade-
ço ao prefeito e a todas as li-
deranças do município pelo 
apoio”, disse.

Já para Pedro Cunha Lima 
o discurso foi de agradecimen-
to a confiança do prefeito de 
Cabedelo e vereadores da ci-
dade e destacou, segundo ele, 
a força do projeto que vai trazer 
mais desenvolvimento para a 
Paraíba.

“Começamos esta nova ca-

minhada com o pé direito, re-
cebendo o apoio do prefeito 
Vitor Hugo, que tem feito um 
trabalho importante em Ca-
bedelo e agora se une ao nos-
so projeto para trazer mais de-
senvolvimento e qualidade de 
vida para Cabedelo e toda a 
Paraíba. Vamos juntos garan-
tir um novo tempo para nos-
so estado, com mais desenvol-
vimento e qualidade de vida 
para todos”, disse.

João recebe adesão do prefeito de Caldas Brandão, e Pedro tem reforço na campanha com Cabedelo

Apoios começam a ser definidos
segundo turno

Foto: Reprodução/FacebookFoto: Divulgação/PSB

Prefeito de Caldas Brandão, Fábio Rolim (ao centro na primeira foto), confirmou apoio a João Azevêdo; Pedro Cunha Lima recebeu a adesão de Victor Hugo (ao centro, de óculos), prefeito de Cabedelo

O Partido dos Trabalha-
dores (PT) e o Partido Socia-
lismo e Liberdade (Psol) de-
cidem, hoje, quem irão apoiar 
neste segundo turno nas Elei-
ções 2022 para Governo do 
Estado. apoio ao candidato 

Pedro Cunha Lima (PSDB) 
ao governo da Paraíba no se-
gundo turno das eleições. 

O presidente do PT na Pa-
raíba, Jackson Macêdo confir-
mou para hoje uma reunião 
com os membros da execu-
tiva estadual, deputados es-
tadual e federal eleitos, além 
de outras lideranças petistas.

“Não vamos fazer nada e 
nem tomar nenhuma decisão 
que não passe pela executiva 
nacional. Assim como foi no 
primeiro turno, vamos estar 
em consonância com o plano 
nacional. Queremos ampliar 
a vantagem do presidente 
Lula, aqui na Paraíba, neste 
segundo turno”, disse Jack-

son Macedo Macêdo.  
Ontem, o Partido Socia-

lismo e Liberdade descar-
tou apoio ao candidato Pedro 
Cunha Lima (PSDB) ao go-
verno da Paraíba no segun-
do turno das eleições. Segun-
do Tárcio Teixeira, um dos 
membros da executiva esta-
dual da legenda, a oficializa-

ção será anunciada hoje de 
forma defnitiva. 

“Até amanhã o @PSOLPB 
publica nota sobre o segundo 
turno na Paraíba, mas é óbvio 
que não andamos com a oli-
garquia decadente que tenta 
retornar ao poder, jamais va-
mos com um deputado que 
só vota contra o povo, que 

anda de mãos dadas com o 
Bozo. Cunha Lima Fora”, pu-
blicou em suas redes sociais.

O partido disputou a ma-
joritária com a professora Ad-
jany Simplício (Psol), que teve 
o psicólogo Jardel Wandson 
(UP) candidato a vice-gover-
nador. Eles obtiveram 0,44%, 
9.567 dos votos.

PT e Psol decidem, hoje, com quem vão se aliar no estado 
Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

As candidaturas que vão 
concorrer ao segundo turno 
das Eleições 2022 poderão gas-
tar 50% a mais do limite de gas-
tos estabelecido para o primei-
ro turno. As regras estão na 
Resolução TSE nº 23.704/2022, 
e os valores foram divulgados 
na tabela publicada pela Por-
taria TSE nº 647.

Valores
Os dois candidatos que 

concorrem à Presidência da 
República poderão gastar 
até R$ 133.416.046,20. No pri-
meiro turno, o limite era R$ 
88.944.030,80, e agora con-
ta com o acréscimo de R$ 
44.472.015,40.

Nos 12 estados em que a 
disputa para governador será 
decidida no segundo turno, 
candidatas e candidatos tam-
bém poderão contar com 50% 
além do valor inicial. Neste 
caso, os respectivos cálculos 
são feitos de acordo com o elei-
torado de cada estado.

Em São Paulo, por exem-
plo, que é o maior colégio elei-
toral do país, as duas candi-
daturas poderão gastar até 
R$ 40.024.813,86 cada. O li-
mite do primeiro turno era 
R$ 26.683.209,24 e agora con-
ta com o acréscimo de R$ 

13.341.604,62.

Regras
Os valores foram os mes-

mos adotados nas eleições de 
2018, atualizados pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), aferi-
do pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com a legislação 
eleitoral (artigo 6o da Resolu-
ção no 23.704), gastar recursos 
além dos limites estabeleci-
dos sujeita todos os responsá-
veis ao pagamento de multa 
no valor equivalente a 100% da 
quantia que exceder o limite 
estabelecido. Os responsáveis 
também podem responder por 
abuso do poder econômico, 
conforme prevê o artigo 22 da 
Lei Complementar nº 64/90.

Candidaturas têm limite 
50% maior que 1º turno

gastos

Total
Concorrentes 
à Presidência 

poderão gastar até 
R$ 133.416.046,20

O horário eleitoral gra-
tuito nas emissoras de rádio 
e televisão terá início a par-
tir da próxima sexta-feira (7). 
No segundo turno, o tempo 
de propaganda é dividido 
igualmente entre os candi-
datos ao Governo do Esta-
do João Azevêdo (PSB) e Pe-
dro Cunha Lima (PSDB). Da 
mesma forma acontece com 
os candidatos Lula (PT) e Bol-
sonaro (PL). 

O tempo igualitário está 
previsto na Resolução TSE 
nº 23.610/2019. No primei-
ro turno, o tempo de propa-
ganda era dividido de acor-

do com a representatividade 
do partido de cada candi-
dato na Câmara de Deputa-
dos. Isso fez com que o tem-
po de cada candidato fosse 
diferente. 

Horário
O guia será veiculado das 

7h10 às 7h20 e das 12h10 às 
12h20 no rádio. Na televisão, 
o horário eleitoral para go-
vernador será das 13h10 às 
13h20  e das 20h40 às 20h50. 
Além disso, as emissoras de-
vem reservar, de segunda a 
domingo, 25 minutos para 
cada cargo em disputa para 
veiculação das inserções de 
30 e 60 segundos ao longo da 
programação.

A propaganda para go-
vernador da Paraíba será  
veiculada na televisão de se-
gunda a sábado das 13h10 as 
13h20  e das 20h40 às 20h50. 
Para rádio, será das 7h10 as 
7h20 e das 12h10 às 12h20. Já 
para presidente da Repúbli-
ca, o guia será veiculado na 
televisão de segunda a sá-
bado das 13h às 13h10 e das 
20h30 às 20h40. No rádio, a 
propaganda para presiden-
te vai ao ar de 7h às 7h10 e de 
12h às 12h10.

Reserva
Além disso, as emissoras 

devem reservar, de segunda 
a domingo, 25 minutos para 
cada cargo em disputa para 

veiculação das inserções de 
30 e 60 segundos ao longo da 
programação.

De acordo com o artigo 62, 
o candidato que obteve maior 
votação no primeiro turno 
será o primeiro a se apresen-
tar, seguindo a alternância 
da ordem a cada programa 
ou inserção. Com isso, João 
Azevêdo (PSB) será o primei-
ro do guia para governador 
e Lula (PT) o primeiro para 
presidente. 

Além da Paraíba, outros 
11 estados do Brasil também 
vão decidir os seus respecti-
vos governadores no segun-
do turno, que está marcado 
para acontecer no próximo 
dia 30 de outubro. 

Propaganda voltará na próxima sexta-feira 

Eleitores que não votaram têm novo prazo

guia eleitoral

justificativa

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Os eleitores que não com-
pareceram para votar no pri-
meiro turno das Eleições 2022 
têm até o dia 1º de dezem-
bro para justificar a ausên-
cia, segundo prevê a Reso-
lução do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) nº 23.659/2021. 
Quem está fora do país, tem 
título no Brasil e não vo-

tou, tem o mesmo prazo. 
A justificativa deverá ser 

apresentada, preferencial-
mente, pelo aplicativo e-Tí-
tulo. Também poderá ser en-
viada pelo Sistema Justifica 
ou por meio do envio do Re-
querimento de Justificativa 
Eleitoral (RJE) – pós-eleição 
à zona eleitoral competente. 

Será preciso entregar ainda 
a documentação comproba-
tória da impossibilidade de 
comparecimento ao pleito. O 
exame da justificativa ficará, 
sempre, a cargo da autorida-
de judiciária da zona eleitoral 
responsável pelo título.

O aplicativo e-Título pode 
ser baixado gratuitamente 

nas Plataformas Google Play 
(Android) e App Store (iOS) e 
está disponível somente para 
os títulos em situação regu-
lar ou suspensa. O app per-
mite a obtenção da via digital 
do título de eleitor e aces-
so rápido e fácil às informa-
ções cadastradas na Justiça 
Eleitoral. 
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A Câmara Municipal de 
João Pessoa realizou na ma-
nhã de ontem a primeira lei-
tura do Projeto da Lei Or-
çamentária Anual (LOA), 
referente ao exercício finan-
ceiro de 2023. O documen-
to traz a estima em R$ 3,7 
bilhões o orçamento para a 
capital paraibana no próximo 
ano. De acordo com o Quadro 
de Detalhamento de Despe-
sas (QDD) e o Plano Pluria-
nual (PPA), os valores tive-
ram reajuste superior a 19%, 
em comparação com os valo-
res de 2022. 

Especificamente, de acor-
do com a Lei Orçamentária 
Anual, o montante para a ci-
dade de João Pessoa será de R$ 
3,744.583.747,00, que é a recei-
ta total da capital paraibana 
para o próximo ano. Os valo-
res estão descritos no Quadro 
de Detalhamento de Despe-
sas (QDD) e do Plano Pluria-
nual (PPA). 

Após três leituras no ple-
nário, a LOA ainda vai trami-
tar na Comissão de Finanças, 
Orçamento, Obras e Admi-
nistração Pública (CFO) e 
será aberta à apresentação de 
emendas dos vereadores que 
serão selecionadas pelo rela-

tor da peça, a ser designado 
na Comissão.

Na mensagem do prefeito 
Cícero Lucena (PP) ao presi-
dente da Câmara Municipal 
de João Pessoa, Dinho Dows-
ley (Avante), o valor represen-
ta um acréscimo de 19,26% em 
relação ao orçamento previs-
to para 2022. 

Entre as áreas principais 
do Poder Executivo que deve-
rão receber mais investimen-
tos, conforme  a LOA 2023, 
estão: Saúde, com R$ 1,054 bi-
lhão; Educação, com mais de 
R$ 945 milhões; Administra-
ção, com mais de R$ 409 mi-
lhões; e Infraestrutura, com 
mais de R$ 191 milhões.

A Lei Orçamentária Anual 
estima as receitas e fixa as des-
pesas do Município para o 
exercício financeiro subse-
quente. A matéria, prevista na 
Constituição Federal e na Lei 
Orgânica de João Pessoa, é de 
iniciativa do Executivo Mu-
nicipal e encaminhada para 
apreciação e acréscimos pelo 
Legislativo, que devolve o tex-
to com as emendas sugeridas 
pelos parlamentares e pela so-
ciedade civil organizada.

O orçamento anual com-
preende a estimativa de re-

ceitas e despesas para órgãos 
da Administração Direta e 
Indireta, empresas em que o 
Município detenha a maioria 
do capital social, com direito 
a voto, e a seguridade social, 
abrangendo todas as entida-
des e os órgãos a ela vincu-
ladas.

Conforme prevê o artigo 
191 do Regimento Interno da 
CMJP, o projeto da LOA deve 
ser lido em três sessões ordi-
nárias, para que o Plenário te-
nha conhecimento de seu teor, 
para depois ser encaminhado 
pelo presidente da Casa para 
a Comissão de Finanças, Or-
çamento, Obras e Adminis-
tração Pública da Casa Le-
gislativa.

Após isso, abre-se prazo de 
10 dias para que a Comissão 
apresente uma resolução de-
finindo o relator da LOA 2023. 
Também é definida a progra-
mação das audiências públi-
cas com entidades e autorida-
des da sociedade pessoense, 
a fim de discutir o orçamento 
de cada área, além dos prazos 
para recebimento das emen-
das e o prazo final para que o 
prefeito envie mensagem pro-
pondo modificações ao texto 
original, caso necessário.

Câmara fez, ontem, primeira leitura do projeto da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício do próximo ano

Orçamento de R$ 3,7 bi para 2023
joão pessoa

Após três leituras no plenário, a LOA ainda vai tramitar na Comissão de Finanças da CMJP

Foto: Ascom/CMJP
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Para Rebeca, 
a finalidade 
da ação, que 
acontece 
anualmente 
em outubro, é 
a prevenção e 
o diagnóstico 
precoce do 
câncer de  
mama

n 

Rinaldo 
lembrou que 
lojas do Centro 
fecharam 
durante a 
pandemia e o 
fim de ano é 
uma excelente 
oportunidade 
para o incentivo

Além da primeira Leitu-
ra da LOA 2023, no Plená-
rio, na sessão de ontem, na 
Casa Napoleão Laureano, foi 
anunciado que o Legislativo 
municipal da capital parai-
bana será palco de debates e 
discussões sobre o ‘Outubro 
Rosa’, campanha instituída 
em 1990 pela Fundação Su-
san G. Komen for the Cure. 
A vereadora Rebeca Sódre 
(União Brasil), ocupou a Tri-
buna para fazer o comuni-
cado e explicar também a fi-
nalidade da abordagem do 
tema. 

Para a parlamentar, a fi-
nalidade da ação, que acon-
tece anualmente ao longo de 
todo o mês, é a prevenção e o 
diagnóstico precoce do cân-
cer de mama. A Casa pro-
moverá uma sessão especial, 
que acontecerá na próxima 
segunda-feira, dia 10, às 
14h00, no Plenário Humber-

to Lucena, na Câmara Muni-
cipal de João Pessoa.

 “Quantas mulheres não 
podem fazer um ultrassom 
de mama, uma mamografia, 
e têm um diagnóstico tardio? 
E quão importante é ter esse 
diagnóstico no tempo ade-
quado? Então, vamos trazer 
ONGs, instituições, persona-
lidades, médicos e profissio-
nais da área de saúde”, justi-
ficou a vereadora.

Outra parlamentar que 
também se manifestou sobre 
o tema foi Cris Furtado (PSB), 
que confirmou presença no 
evento e se colocou à dispo-
sição para participação em 
ações de conscientização à 
prevenção e diagnóstico. 

Sodré agradeceu a Furta-
do e ressaltou números gra-
ves da problemática no país, 
de forma geral. De acordo 
com a parlamentar, cerca de 
2,3 milhões de novos casos de 

câncer de mama foram diag-
nosticados em 2020, o que re-
presenta cerca de 24,5% de 
todos os tipos de neoplasia, 
volume considerado dema-
siadamente alto pela parla-
mentar. 

Ela também informou 
que, no Brasil, apenas em 
2021, estima-se que cerca de 
mais de 66 mil mulheres te-
nham sido acometidas pela 
doença.

“Não é só em outubro, 
que seja o ano todo. Precisa-
mos estar aqui, usar essa tri-
buna, para pedir que mais 
políticas públicas sejam feitas 
por essas mulheres. Que es-
sas mamografias não sejam 
feitas só em mulheres aci-
ma de 50, de 40 anos. Quan-
tas mulheres jovens não são 
acometidas? A gente precisa 
debater. Esse não é um tema 
só de mulheres, mas de toda 
a sociedade”, reforçou.

Câmara Municipal promoverá 
debates sobre câncer de mama

Vereador pede diálogo com os 
lojistas para revitalizar o Centro

outubro rosa apelo

Foto: Ascom/CMJP Foto: Ascom/CMJP

Durante a sessão ordi-
nária da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP) 
de ontem, o vereador Ri-
naldo Maranhão (SD) ape-
lou à Prefeitura da Capital 
que dialogue com lojistas 
para encontrar alternati-
vas para revitalizar o co-
mércio do Centro da cida-
de. O parlamentar afirmou 
que as festas de fim de ano 
serão uma grande oportu-
nidade para retomar a mo-
vimentação no local.

“Faço um apelo à Pre-
feitura de João Pessoa para 
que possa abrir um gran-
de diálogo com a classe co-
mercial, que converse com 
a Câmara de Dirigentes Lo-
jistas e a Federação de Co-
mércio para discutir como 
será o fim de ano na capi-
tal. Até agora não temos 
um projeto apresentado de 
como será a ornamentação 

da cidade, de como a Pre-
feitura pode nos ajudar a 
trazer movimentação para 
o Centro, trazer o cidadão 
para o Centro, revitalizar 
aquele comércio”, afirmou 
o parlamentar.

Rinaldo Maranhão lem-
brou que muitas lojas do 
Centro fecharam durante 
a pandemia e defendeu que 
as festas de fim de ano são 
uma excelente oportunida-
de para voltar a movimen-
tar o local. “Esse é o primei-
ro Natal pós-pandemia, em 
que a gente realmente está 
livre do vírus da Covid e 
pode fazer uma festa com 
muito mais tranquilidade.

Então, queremos saber 
como a Prefeitura pretende 
enfeitar nossa cidade para 
que o cidadão possa cami-
nhar por ela e sentir o cli-
ma natalino. O comércio de 
João Pessoa precisa dessa 

ajuda do município e do Es-
tado para que a gente vol-
te a gerar emprego, renda e 
oportunidades”, reforçou.

O parlamentar reforçou 
ainda que é preciso encon-
trar maneiras de incentivar 
os cidadãos a comprarem 
nas lojas da capital, para 
que os valores recebidos 
com a pagamento do déci-
mo terceiro salário sejam 
investidos aqui. “Nós não 
podemos permitir que por 
falta de uma organização 
do nosso comércio, de par-
cerias entre o poder públi-
co e o privado, a gente leve 
esses recursos para outros 
municípios, para compras 
pela internet. Eu quero que 
o dinheiro do paraibano 
seja usado dentro da Paraí-
ba, dentro de João Pessoa, 
para gerar oportunidade 
de emprego e renda para o 
nosso povo”, concluiu.
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PDT e Cidadania decidem apoiar Lula; Sergio Moro, Romeu Zema e Rodrigo Garcia se aliam a Jair Bolsonaro

Alianças já estão sendo formadas 
segundo turno

Agência Estado

O dia de ontem foi de mui-
ta movimentação das forças 
políticas para alinhar o po-
sicionamento para o segun-
do turno da eleição presi-
dencial. Enquanto o PDT e o 
Cidadania anunciaram apoio 
ao ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), o ex-juiz 
e senador eleito Sergio Moro 
(União), o governador reelei-
to Romeu Zema (Novo-MG) 
e o atual governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) 
– que não chegou ao segundo 
turno – se posicionaram ao 
lado do presidente Jair Bol-
sonaro (PL).

O apoio do Cidadania à 
candidatura de Lula foi anun-
ciado no início da tarde, após 
a Executiva Nacional aprovar 
uma resolução sobre o posi-
cionamento do partido no se-
gundo turno. Anteontem, o 
dirigente da legenda, Rober-
to Freire, já havia antecipado 
que a tendência era o endos-
so ao petista no segundo tur-
no contra Bolsonaro.

“Decidiu pelo apoio ao 
candidato do PT no segundo 
turno. Uma decisão que foi 
quase por unanimidade. Ti-
vemos três votos defendendo 
neutralidade. Unanimidade 
contra Bolsonaro”, declarou 
ontem Roberto Freire, após a 
reunião da Executiva.

Em nota oficial, o Cidada-
nia cita “riscos de escalada 
autoritária” para justificar o 
apoio a Lula. “O partido ava-
lia que Bolsonaro represen-
ta valores contrários aos seus 
princípios democráticos e re-
publicanos, ao respeito às di-
ferenças e aos direitos huma-
nos, à defesa da ciência e da 
vida”, diz a legenda.

Rodrigo Garcia (esquerda), do PSDB, anunciou apoio a Bolsonaro e ao candidato a governador de SP, Tarcício de Freitas (direita)

Ciro Gomes segue posicionamento do PDT no apoio à candidatura de Lula com aval do presidente Carlos Lupi

Senador eleito pelo Paraná, 
o ex-juiz da Lava Jato e ex-mi-
nistro da Justiça Sergio Moro 
(União Brasil) também anun-
ciou ontem apoio ao presidente 
Jair Bolsonaro, candidato à ree-
leição, no segundo turno con-
tra o candidato do PT ao Pa-
lácio do Planalto, Luiz Inácio 
Lula da Silva.

“Lula não é uma opção elei-
toral, com seu governo marca-
do pela corrupção da democra-
cia. Contra o projeto de poder 
do PT, declaro, no segundo tur-
no, o apoio para Bolsonaro”, pu-
blicou Moro no Twitter.

Moro deixou o governo Bol-
sonaro acusando o presiden-
te de tentar interferir na Polí-
cia Federal para proteger seus 
filhos de investigações crimi-
nais, mas fez novo movimento 
à direita nestas eleições para se 
contrapor ao principal adversá-
rio no Paraná, seu padrinho po-
lítico, Álvaro Dias (Podemos).

Ex-ministro da 
Justiça está com 
o presidente

Governador de 
Minas também 
apoia Bolsonaro

Eduardo Gayer 

Agência Estado

Iander Porcella 

Agência Estado

O governador reeleito de 
Minas Gerais, Romeu Zema 
(Novo) foi outro que declarou 
apoio ontem a Bolsonaro. No es-
tado, que é o segundo maior co-
légio eleitoral do país, o ex-presi-
dente Lula liderou no primeiro 
turno. A campanha de Bolsona-
ro aposta agora em uma virada 
com o apoio de Zema.

“Não poderia deixar, neste 
momento, de estarmos aqui co-
locando as nossas divergências 
de lado. Eu sempre dialoguei 
com o presidente Bolsonaro. Sa-
bemos que, em muitas coisas, 
convergimos e, em outras, não, 
mas é um momento em que o 
Brasil precisa caminhar para 
frente”, declarou Zema, ao lado 
de Bolsonaro, no Palácio da Al-
vorada. “Eu acredito muito mais 
na proposta do presidente Bol-
sonaro do que na proposta do 
adversário”, emendou

Ao criticar Lula, o governa-
dor mineiro disse que o governo 
do petista no começo foi “muito 
bom”, mas depois “a conta veio 
amarga”.

A estratégia de Bolsonaro, 
que começou a ser colocada em 
prática no dia seguinte ao pri-
meiro turno, é tentar reduzir a 
vantagem de Lula nos estados 
nordestinos, enquanto aposta 
na manutenção ou até na am-
pliação do apoio que alcançou 
no Sudeste. Dos três maiores co-
légios eleitorais do país, o candi-
dato à reeleição foi mais votado 
que o petista em dois: São Paulo 
e Rio de Janeiro. Em Minas Ge-
rais, foi superado por Lula, mas 
aposta em viagens ao lado de 
Zema pelo estado para reverter 
a diferença.

Já o PDT anunciou que vai 
apoiar o candidato do PT à 
Presidência após uma reunião 
da Executiva Nacional, que foi 
realizada de forma semipre-
sencial, com uma parcela do 
partido na sede nacional da 
sigla, em Brasília, e outra par-
te participando por videocon-
ferência. 

O ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT) foi um dos que não es-
tiveram na capital federal. 
Quarto lugar no primeiro tur-
no da disputa presidencial, 
Ciro pautou sua campanha 
por fortes críticas a Lula, mas 
seguiu a decisão da legenda.

Desde 2018, Ciro tem es-
calado nas críticas ao PT e a 
Lula, de quem já foi ministro 
da Integração Nacional. Em 
diversas entrevistas e eventos, 

o pedetista chamava o petista 
de “enganador de serpentes” 
e disse que viu Lula “se cor-
rompendo”.

O presidente do PDT, Car-
los Lupi, minimizou as críti-
cas de Ciro ao PT. “O proces-
so político às vezes se acirra 
de uma maneira, eu vivi isso 
com Brizola e Lula lá em 1989. 
Um teria que engolir o sapo 
barbudo, o outro fugiu com a 
saia da mãe. Uma coisa muito 
forte. Isso não impediu Brizo-
la de estar com Lula na cam-
panha”.

De acordo com o dirigen-
te partidário, quem for con-
vidado pelo PT para subir no 
palanque de Lula, deverá ir. 
Mesmo no primeiro turno da 
disputa, uma ala do PDT já 
defendia apoio ao ex-presi-

dente. Nomes como o sena-
dor Weverton Rocha (PDT-
MA) e o ex-prefeito de Niterói 
(RJ) Rodrigo Neves já faziam 
acenos ao petista.

Lupi evitou dizer como o 
ex-governador do Ceará vai 
contribuir com a campanha 
do petista, mas afirmou que 
o ex-ministro não irá para a 
Europa, como fez em 2018. 
“O Ciro não viajará, ficará 
aqui no Brasil e já declarou 
esse apoio”. Lupi foi convida-
do pelo PT e foi para São Pau-
lo se reunir com a campanha 
do ex-presidente.

Propostas
O partido de Ciro também 

anunciou que vai apresentar 
propostas para incorporar ao 
plano de governo do candi-

dato do PT. Uma delas é a do 
programa de renda mínima 
de R$ 1 mil por família.

A ideia foi batizada pelo 
ex-governador do Ceará de 
“Renda Mínima Eduardo Su-
plicy” em homenagem ao ve-
reador e deputado estadual 
eleito pelo PT de São Paulo, 
que é um dos principais de-
fensores de que o governo ga-
ranta uma renda mínima.

Outra proposta que será 
levada a Lula é o programa 
que pretende zerar as dívidas 
do Serviço de Proteção ao Cré-
dito (SPC). 

O programa do petista já 
havia adotado uma ideia si-
milar e a batizou de “Desen-
rola”. A terceira sugestão do 
PDT ao programa de gover-
no do ex-presidente é estabe-

lecer um projeto de educação 
em tempo integral.

Lupi falou em uma quar-
ta ideia, que ainda não foi con-
versada com o PT, mas que 
será debatida. “Hoje aprova-
mos também a proposta que 
não foi falada ainda com o PT, 
mas que será colocada. O Có-
digo Nacional do Trabalho, 
que para nós é fundamental. 
Somos um partido trabalhis-
ta, é natural que PT também 
tenha a mesma visão, que é 
o partido dos trabalhadores. 
Que é a defesa do direito dos 
trabalhadores e a revogação 
de tudo que é contrário aos 
trabalhadores. A tendência é 
que as ideias sejam incorpo-
radas pelo ex-ministro Aloi-
zio Mercadante, que coordena 
o plano de governo de Lula.

O governador de São Paulo 
Rodrigo Garcia (PSDB) foi ao 
Aeroporto de Congonhas na 
tarde de ontem para se encon-
trar com o presidente Jair Bolso-
naro (PL) e anunciar seu “apoio 
incondicional” à reeleição do 
atual chefe do Executivo. O en-
contro ocorreu após negocia-
ções para celebrar a adesão do 
tucano à campanha do candi-

dato ao governo de São Paulo 
Tarcísio de Freitas (Republica-
nos), que saiu à frente nas ur-
nas no primeiro turno.

“Esse apoio do Rodrigo é 
muito bem-vindo, agradeço de 
coração a ele. Ele já tinha um 
amigo e vai ter um melhor ami-
go ainda para propostas que ele 
porventura queira sugerir para 
o nosso governo. Porque o go-

verno não é uma pessoa só, são 
várias”, disse Bolsonaro.

Apesar da articulação in-
tensa nos bastidores, Tarcí-
sio disse a jornalistas nesta 
manhã que “não faz sentido” 
estar no mesmo palanque de 
Garcia no Estado”, embora 
conte com o apoio do PSDB.

Auxiliares do governador 
disseram que Garcia ficou 

incomodado com a declara-
ção de Tarcísio, feita minutos 
antes de Ciro Nogueira, que 
também é presidente do PP, 
chegar ao Palácio dos Ban-
deirantes para fazer os acer-
tos finais do apoio do tucano 
ao presidente Jair Bolsonaro 
no segundo turno das eleições

“Vamos estar no palan-
que juntos? Não. Mas vamos 

ter adesões do PSDB porque 
faz sentido”, afirmou Tarcí-
sio à imprensa sobre Garcia 
em reunião que confirmou a 
adesão do PP à sua candida-
tura “Eu preguei mudança 
o tempo todo e não faz sen-
tido estar com eles no palan-
que. Mas eles têm capilarida-
de, têm boas políticas que tem 
que ser preservadas”, disse.

Executiva do PDT decide fechar com Lula

“Apoio incondicional” de Garcia a Bolsonaro

Foto: Renato S. Cerqueira/Futura Press/Estadão Conteúdo
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Informação foi dada pelo Conselho para as Questões Econômicas e Financeiras da Comissão Europeia em sua página na internet

UE aprova apoio de 5 bilhões de euros
para a ucrânia

Agência Estado

O governo da Ucrânia re-
ceberá um total de 5 bilhões 
de euros em assistência finan-
ceira da União Europeia (UE), 
informou ontem o Conselho 
para as Questões Econômi-
cas e Financeiras da Comis-
são Europeia (Ecofin) em sua 
página na internet. De acordo 
com Valdis Dombrovskis, co-
missário de Comércio da UE, 
a primeira parcela do crédito, 
de 2 bilhões de euros, será li-
berado até meados de outubro.

“Os danos econômicos 
causados pela agressão pro-
longada da Rússia agora su-
biu para um novo nível, com 
a ameaça de Putin de usar ar-
mas nucleares e a anexação de 
parte do território ucraniano”, 
afirmou Dombrovskis.

O comissário disse que a si-
tuação econômica da UE “con-
tinua a ser altamente comple-
xa e incerta, e não podemos 
mais excluir uma contração da 
atividade econômica durante 
o inverno”.

A Europa está pagando 
um alto preço por sua depen-

dência dos combustíveis fós-
seis russos e pela falta de fon-
tes de energia doméstica.

Os preços crescentes da 
energia, alimentados pela 
guerra da Rússia contra a 
Ucrânia, continuam a impul-
sionar a inflação. Em sua úl-
tima estimativa, o Eurostat, 
agência oficial de estatísticas 
do bloco, espera que a inflação 
na área do euro atinja 10% em 
setembro, ante 9,1% em agosto.

O ex-presidente dos Esta-
dos Unidos Donald Trump 
abriu um processo contra a 
emissora de televisão ameri-
cana CNN por difamação. O 
republicano pede uma inde-
nização de US$ 475 milhões 
(R$ 2,45 bilhões) por notícias 
que, segundo ele, seriam fal-
sas e tendenciosas.

No processo, de 29 pá-
ginas, aberto na última se-
gunda-feira, os advogados 
de Trump acusam a CNN de 
tentar prejudicar uma even-
tual candidatura do republi-
cano à Presidência em 2024 
e de desestabilizar o futuro 
pleito em favor da esquerda. 
Eles argumentam que o veí-
culo de imprensa se refere ao 
ex-presidente “com uma série 
de rótulos escandalosos, fal-
sos e difamatórios, como ‘ra-
cista’, ‘lacaio da Rússia’, ‘in-
surrecto’ e, em último caso, 
‘Hitler’”.

A ação lista casos em que a 
CNN teria comparado Trump 
ao ditador nazista, incluindo 
uma reportagem de janeiro 
deste ano que trazia imagens 
dos dois políticos. O processo 
será analisado por um tribu-
nal federal em Fort Lauderda-
le, na Flórida.

“Além de simplesmente 
destacar qualquer informa-
ção negativa sobre o autor e 
ignorar todas aquelas positi-
vas sobre ele, a CNN procu-
rou usar sua enorme influ-
ência - supostamente como 
uma fonte de notícias confi-
ável - para difamar o autor 
na mente de seus espectado-
res e leitores com o propósito 
de derrotá-lo politicamente”, 
acrescentou a acusação.

A CNN se recusou a co-

mentar o caso. Essa não é a 
primeira vez que Trump pro-
cessa veículos de mídia por 
difamação. Em março do ano 
passado, por exemplo, a Jus-
tiça americana rejeitou uma 
ação movida pelo ex-pre-
sidente contra o jornal The 
New York Times - a contes-
tação remetia a um artigo de 
opinião que associava Trump 
a autoridades russas.

Paralelamente, no mês 
passado, um juiz federal da 
Flórida rejeitou um processo 
do republicano contra a de-
mocrata Hillary Clinton, ex-
secretária de Estado e adver-
sária do político nas eleições 
de 2016. Eles contestavam su-
posições feitas por democra-
tas de que a campanha do ex
-presidente estaria vinculada 
ao Kremlin.

Na decisão, o juiz Do-
nald Middlebrooks conside-
rou que faltavam substância 
e apoio legal à ação e acu-
sou Trump de “tentar exibir 
um manifesto político de 200 
páginas descrevendo suas 
queixas contra aqueles que se 
opõem a ele”.

Por outro lado, Trump é 
acusado em ao menos outros 
seis processos, incluindo uma 
investigação criminal do De-
partamento de Justiça dos 
EUA por reter registros do 
governo em seu resort na Fló-
rida, depois de deixar o cargo 
em janeiro do ano passado. 
Paralelamente, um comitê do 
Congresso americano investi-
ga a participação do republi-
cano na invasão do Capitólio.

No mês passado, o ex-pre-
sidente também foi acusado 
pela procuradora-geral do 
Estado de Nova York, Letitia 
James, de distorcer valor de 
suas propriedades para obter 
benefícios financeiros. 

Trump processa CNN e 
pede uma indenização

por difamação

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, con-
versou ontem com o homó-
logo ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, ocasião na qual 
anunciou um novo paco-
te de assistência de segu-
rança de US$ 625 milhões 
ao país. Segundo comu-
nicado da Casa Branca, o 
americano prometeu con-
tinuar apoiando a Ucrânia 
enquanto ela se defende da 
agressão russa “pelo tempo 
que for necessário”, e adicio-
nou à ajuda armas e equipa-
mentos, incluindo sistemas 
de artilharia e munições e 
veículos blindados.

O pacote inclui ainda a 
entrega de Himars, sistema 
lançador múltiplo de fogue-
tes americano. Biden tam-
bém afirmou a prontidão 
contínua dos Estados Uni-
dos para impor custos se-
veros a qualquer indivíduo, 
entidade ou país que forne-
ça apoio às “supostas anexa-
ções da Rússia”, de acordo 
com o documento. O ame-
ricano saudou ainda o su-
cesso do acordo que permi-
tiu a exportação segura de 
grãos ucranianos para os 
mercados globais e a neces-
sidade de garantir que isso 
continue.

O secretário de Estado 
americano, Antony Blinken, 
também se pronunciou em 
um comunicado. Segundo 
ele, as capacidades que en-
tregues são cuidadosamen-

Matheus Andrade 

Agência Estado

te calibradas para fazer a 
maior diferença no cam-
po de batalha e fortalecer 
o lado da Ucrânia na mesa 

de negociações “quando for 
a hora certa”. O diplomata 
lembrou ainda que o paco-
te elevará a assistência mi-

litar total dos EUA à Ucrâ-
nia para mais de US$ 17,5 
bilhões desde o início des-
te governo.

Pela primeira vez em cin-
co anos, a Coreia do Norte lan-
çou um míssil que sobrevoou o 
norte do Japão, forçando auto-
ridades do país a emitir alertas 
para moradores e suspender a 
circulação ferroviária ontem. 
O disparo, demonstração de 
armas mais provocativa reali-
zada por Pyongyang neste ano, 
pode ter sido um teste para 
atingir bases militares instala-
das na região ou mesmo o ter-
ritório americano, apontam es-
pecialistas.

O míssil foi disparado às 
7h23 (19h23 da segunda-fei-
ra, 3, em Brasília) em direção 
ao Mar do Japão, segundo o 
Exército sul-coreano. De acor-
do com o governo japonês, o 
projétil voou a uma altitude 
máxima de 970 e 1.000 km e 
percorreu uma distância de 
cerca de 4,5 mil quilômetros, 
antes de cair no Oceano Pací-
fico, a cerca de 3.200 quilôme-
tros da costa. Durante o sobre-
voo, um alerta civil foi emitido 
para as províncias de Hokkai-
do e Aomori.

“A Coreia do Norte lançou 
hoje um míssil em direção ao 
leste. Este míssil balístico pas-

sou sobre a região de Tohoku 
(norte do Japão), e acredita-
mos que tenha caído em águas 
fora da zona econômica ex-
clusiva do Japão por volta das 
7h44”, afirmou em coletiva de 
imprensa o porta-voz do Exe-
cutivo japonês, Hirokazu Mat-
suno.

O porta-voz também desta-
cou que não há evidências de 
danos a aeronaves ou barcos 
devido ao impacto do míssil.

Por sua vez, o Estado-Maior 
Conjunto da Coreia do Sul de-
talhou em um comunicado que 
se tratava de um “míssil ba-
lístico de alcance intermediá-
rio” lançado da província de 
Jagang, localizada no norte do 
país vizinho, próxima à fron-
teira com a China.

De acordo com o Ministé-
rio da Defesa da Coreia do Sul, 
o míssil testado ontem voou 
mais longe do que qualquer 
outra arma disparada pela Co-
reia do Norte. Antes, o teste 
mais longo havia sido de um 
Hwasong-12, em 2017, que per-
correu cerca de 3.700 quilôme-
tros. Coincidentemente, o tes-
te de 2017 marcava, até então, 
a última vez em que o Japão 

Coreia do Norte lança míssil que sobrevoa 
Japão e pode ser teste para atingir EUA

alerta
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O pacote 
inclui ainda 
a entrega 
de Himars, 
sistema 
lançador 
múltiplo de 
foguetes 
americano

Foto: Fotos Públicas

Prsidente dos EUA, Joe Biden, prometeu continuar apoiando a Ucrânia

havia ativado seu sistema de 
alerta de trajetória de mísseis.

A distância percorrida 
mostra que o míssil teria ca-
pacidade de alcance suficiente 
para atingir Guam, que abriga 
bases militares dos EUA - de 
onde partiram aviões de guer-
ra para demonstrações de força 
durante períodos anteriores de 
tensão com a Coreia do Norte.

Lee Choon Geun, pesqui-
sador honorário do Instituto de 

Política de Ciência e Tecnolo-
gia da Coreia do Sul, disse que 
o lançamento - provavelmente 
de um Hwasong-12 - demons-
traria uma capacidade que “re-
almente coloca Guam a uma 
curta distância”. Ele disse que a 
Coreia do Norte provavelmen-
te queria confirmar as capaci-
dades operacionais do míssil, 
uma vez que está sendo pro-
duzido em massa.

Kim Dong-yub, professor 
da Universidade de Estudos 
Norte-coreanos de Seul, disse 
que a Coreia do Norte poderia 
ter testado o Hwasong-12 no-
vamente, ou mesmo um mís-
sil balístico intercontinental 
com um alcance especificado, 
com objetivo de testar se a ogi-
va poderia sobreviver às du-
ras condições da reentrada at-
mosférica.

Escalada de tensão
O lançamento norte-corea-

no é a quinta rodada de testes 
de armas do país nos últimos 
dez dias e tem sido associada 
como uma resposta aos exer-
cícios militares conjuntos de 
Japão, Coreia do Sul e Estados 
Unidos na região.

Biden anuncia assistência de US$ 625 milhões

Força
A distância percorrida 

mostra que o míssil  
teria capacidade de 
alcance suficiente  
para atingir Guam,  

que abriga bases 
militares dos EUA

“Os danos 
econômicos 
causados 
pela agressão 
prolongada da 
Rússia agora 
subiu para 
um novo nível

Valdis Dombrovskis
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As micro e pequenas em-
presas (MPEs) da Paraíba ge-
raram mais empregos for-
mais, no acumulado de janeiro 
a agosto deste ano. A marca 
corresponde a 83,5% do total, 
no estado, que foi de 17.233, re-
sultado de 132 mil admissões 
e de 114.767 desligamentos. 
Os dados são do Serviço Bra-
sileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas da Paraíba 
(Sebrae-PB), com base no Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho. As 
médias e grandes empresas 
(MGEs) geraram 2.430 postos 
de trabalho, que representam 
14,1% do total.

Considerando o período de 
janeiro a agosto, a geração de 
empregos das MPEs superou a 
das grandes e médias, nos seis 
primeiros meses do ano. No 
mesmo período do ano passa-
do, as MPE superaram de ja-
neiro a julho. Em todos os se-
tores econômicos, as micro e 
pequenas superaram as maio-
res, no acumulado de 2022.

De janeiro a agosto deste ano, foram 14.388 vagas preenchidas no estado

Pequenos negócios geram 
83% dos empregos formais

na paraíba

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

O Dia das Crianças de 2022 deve movimentar R$ 
13,68 bilhões no comércio (o valor estimado é 
maior do que o ano passado, que foi de 10,93 

bilhões). É o que aponta pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) em 
todas as capitais. De acordo com o levantamento, 73% 
dos consumidores brasileiros devem ir às compras 
para presentear as crianças.

Em média, os consumidores pretendem comprar 
2,2 presentes e gastar cerca de R$ 241,60 na compra 
com aumento de R$ 42 em relação a 2021. De acordo 
com o levantamento, entre os entrevistados que vão 
comprar presentes, mais de um terço (44%) pretende 
gastar o mesmo valor que no ano passado e 17% têm 
a intenção de gastar menos. Já 29% pretendem gastar 
mais do que no Dia das Crianças de 2021. A maioria 
pagará os produtos à vista (79%) e 43% planejam 
pagar parcelado. As principais formas de pagamento 
serão: cartão de crédito parcelado (39%), Pix (35%), 
cartão de débito (34%) e dinheiro (34%). Entre os que 
irão parcelar o pagamento das compras, o número 
médio de parcelas será de 3,8 prestações.

O presidente da CNDL, José César da Costa, 
destaca a importância de o consumidor tentar priorizar 
o pagamento à vista. “Vivemos um momento delicado 
do país em relação ao endividamento das famílias. 
O pagamento integral no momento da compra pode 
ser importante para o orçamento, principalmente 
diante de um desemprego elevado e um cenário onde 
consumidor deve evitar compromissos financeiros de 
longo prazo”, afirma.

Roupas, bonecas e jogos serão os presentes mais 
procurados.  Já as lojas físicas serão os principais 
locais de compra. De acordo com os consumidores 
entrevistados, os presentes mais procurados pela 
ordem são: roupas e/ou calçados (44%), bonecas/
bonecos (40%), jogos de tabuleiro/educativos (28%) 
e avião/carrinho de brinquedo (20%). Os principais 
locais de compra dos presentes estão concentrados 
nas lojas físicas (83%), sobretudo, shopping center 
(43%), shopping popular (32%) e lojas de rua/bairro 
(29%). 47% das compras serão pela internet, sendo que 
dessas 69% devem ser via aplicativos, 66% em sites e 
18% pelo Instagram. Os fatores que mais influenciam 
na escolha do estabelecimento que pretendem 
comprar são: preço (52%), promoções e descontos 
(43%), a qualidade dos produtos (41%) e frete grátis 
(34%).

Agora que você já sabe como o consumidor vai se 
comportar que tal aprender algumas estratégias para 
divulgar e vender os produtos? Abaixo cito cinco dicas.

1 – Segmente os produtos por idade. Facilite a 
visualização dos produtos, quanto mais organizada 
a prateleira mais fácil a decisão de compra. Nesse 
sentido, a primeira das estratégias de marketing 
para vender mais no dia das crianças, diz respeito 
a organização do seu ambiente de vendas, seja ele 
um estabelecimento físico ou um e-commerce. Outras 
opções de segmentação são: gênero, tipos e marca. 
2 – Mais presentes, mais vantagens para o cliente. Para 
aproveitar essa oportunidade, você deve usar técnicas 
de cross-sellings, oferecendo complementos aos 
presentes e/ou descontos progressivos na compra de 
mais itens. 3 – Cupons de descontos atraem os clientes. 
O que atrai mais os clientes do que a possibilidade 
deles terem um desconto? 4 – Transforme o cliente em 
embaixador da marca. Já pensou que o seu cliente 
pode ser um dos maiores divulgadores da sua marca? 
Uma das formas de transformá-los em embaixadores 
da sua empresa é por meio de sorteios e concursos. A 
dica aqui é: contemple tanto crianças como adultos. 
Viagens que toda a família possa aproveitar pode 
ser um ótimo prêmio. 5 – As redes sociais fazem a 
diferença. Selecione as redes sociais que irá atuar. 
Faça um bom planejamento de postagens. Fale a 
língua dos seus clientes, ou seja, alinhe o discurso da 
marca com o seu público-alvo. Atenção! É necessário 
se atentar às regras para esse tipo de publicidade.

*Fonte: CNDL

Confira algumas 
dicas para vender 
mais no Dia das 
Crianças 2022

Mundo 
  E Marketing

Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora
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A busca por economia 
tem levado os brasileiros a 
consumirem mais produ-
tos de marcas próprias dos 
supermercados. Segundo 
um levantamento feito pela 
Nielsen, produtos de mar-
ca própria já estão presentes 
em 34% dos lares brasileiros, 
além disso, a pesquisa afir-
ma que a cada compra feita 
no supermercado, quase sete 
itens do carrinho são mar-
cas próprias. Só no Nordeste, 
por exemplo, de acordo com 
a pesquisa, foi possível perce-

ber um crescimento nas ven-
das do mercado de 21,3% em 
relação a 2021. 

Acompanhando esse 
comportamento do consumi-
dor, o GPA, grupo varejista 
pioneiro no desenvolvimen-
to destes itens, apresentou 
um avanço em vendas em 
2021 em relação a 2020, nes-
ses itens. As marcas próprias 
chegam a representar até 
40% de participação em al-
gumas categorias. Nesse pe-
ríodo, a participação desses 
itens no resultado da compa-

nhia foi de 21,1%, o que repre-
senta R$4,5 bilhões de reais. 
Entre os itens, o que os clien-
tes mais compraram marcas 
exclusivas fora: chocolates 
(46,8%), água de coco (28,6%), 
óleos (26,7%), escova dental 
(22%), guardanapo (23%) e 
açúcar (15%).

No ano passado, pelo me-
nos um produto de Marcas 
Exclusivas do GPA, como 
Qualitá e Taeq, fez parte da 
lista de compras dos consu-
midores fiéis das redes Pão 
de Açúcar e Mercado Extra.

Consumo de marcas próprias de supermercado 
registra aumento de 21% nos estados do NE

compras

n 

Marcas 
próprias 
chegam a 
representar 
até 40% de 
participação 
em algumas 
categorias do 
varejo

O setor que mais gerou 
empregos, no período de ja-
neiro a agosto, foi o de servi-
ços, com a ocupação de 9.942 
vagas, sendo 7.007 referentes 
às MPEs e 2.935, às MGEs. O 
segundo setor com mais cria-
ção de oportunidades de tra-
balho foi a construção civil, 
com 3.024 postos de trabalho. 
Enquanto as micro e peque-

nas abriram 3.565 vagas, as 
empresas de maior porte re-
gistraram saldo negativo de 
541 empregos.

O maior ponto de equilí-
brio ocorreu com a criação de 
1.440 postos de trabalho nas 
micro e pequenas indústrias 
e de 1.009 nas unidades fabris 
de médio e grande porte. No 
comércio, as médias e gran-

des empresas fecharam 825 
postos, enquanto que as mi-
cro e pequenas abriram 2.067. 

A agropecuária é o único 
setor deficitário no ano, com 
saldo negativo de 265 vagas 
entre as MGEs e positivo de 
86, nas MPEs. No acumulado 
do ano, a administração pú-
blica registrou 619 postos de 
trabalho formais.

A situação do mês de agos-
to é bem diferente do verifi-
cado no acumulado do ano. 
Dos 5.913 empregos gerados 
no mês de agosto, 3.204 são re-
ferentes às médias e grandes 
empresas, na Paraíba, o que 
corresponde a 54,2% do total. 
As MPEs representam 37,8%. 
Quanto aos setores, os desta-
ques são a indústria e a agro-
pecuária. As empresas indus-
triais de médio e grande porte 
abriram 2.149 vagas, enquan-
to que as menores, 202. Na 
agropecuária, o desempenho 
foi parecido, com 1.545 para 
as MGEs e 311 para as MPEs.

Na construção civil, as mé-
dias e grandes empresas fe-
charam 319 postos, mas as 
micro e pequenas abriram 
872. No comércio, houve saldo 
negativo de 22 empregos nas 
empresas de médio e grande 
porte e saldo positivo de 282 
nas de micro e pequeno. O se-
tor de serviços também foi de-
ficitário para as MGEs (-161), 
mas apresentou saldo positi-
vo nas MPE (553).

71% no Brasil
Em âmbito nacional, as 

micro e pequenas empre-
sas geraram 1,3 milhão de 

empregos, que representam 
71,7% da criação de 1,8 mi-
lhão de postos de trabalho 
formais no Brasil. As médias 
e grandes preencheram 400 
mil vagas, o que correspon-
de a 21,5% do total.

No recorte do mês de 
agosto, as MPEs registraram 
199,6 mil empregos celetis-
tas, correspondentes a 70% 
do total de 278,6 mil contrata-
ções. O setor de serviços lide-
ra com 96,2 mil empregos nas 
MPEs, em agosto, o que re-
presenta 35% do total. Os se-
tores de comércio e constru-
ção civil ocupam a segunda 

e terceira posição, respecti-
vamente, na criação de pos-
tos de trabalho entre as em-
presas de menor porte.

“São o segmento com me-
lhores condições para res-
ponder ao desafio da criação 
de empregos no país. Agos-
to foi o oitavo mês consecuti-
vo que os pequenos negócios 
apresentaram saldo positi-
vo”, apontou o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles. Ele 
destacou que a média men-
sal de empregos gerados pe-
los pequenos negócios, des-
de o início do ano, é superior 
a 160 mil. 

Indústria fez mais contratações em agosto

Em todos os setores, as micro e pequenas superaram as maiores, no acumulado de 2022

Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 -0,11%

R$ 5,168
+0,08%

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

+1,57%

R$ 5,164

Libra  Esterlina

+1,41%

R$ 5,928
 

Ibovespa

116.230 pts

Selic

Fixado em 21 de 
setembro de 2022

13,75%
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Maior parte dos débitos no país está atrelada a serviços em geral, como contas de luz, de telefone e de internet

Oito a cada 10 famílias têm dívidas
inadimplência

André Borges 

Agência Estado

O endividamento familiar 
tornou-se uma epidemia fi-
nanceira no Brasil. Hoje, a cada 
100 famílias no país, 79 estão 
endividadas, conforme levan-
tamento mensal realizado pela 
Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC). A maior parte 
dessas dívidas não está atre-
lada a bancos, e sim a serviços 
em geral, como contas de luz, 
de telefone e de internet, car-
nês de loja e prestações de car-
ro e casa.

Com tanta dívida, o país 
tem atingido níveis recordes de 
inadimplência, já que muitas 
famílias não conseguem pagar 
suas contas em dia. É o maior 
volume desde 2010, quando 
teve início a série histórica mo-
nitorada pelo CNC.

A reportagem procurou as 
equipes de campanha do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) e 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) para deta-
lhar que medidas cada um pre-
tende adotar caso vença o se-
gundo turno das eleições, em 
30 de outubro.

Renegociação
Na campanha do petista, a 

ideia é criar um programa de 
renegociação das dívidas de 
famílias e de pequenas e mé-
dias empresas, com apoio de 
bancos públicos e parceria com 
bancos privados, para ofere-
cer condições de renegociação 
com os devedores. O principal 
projeto destas ações foi batiza-
do de “Desenrola”, que mira as 
dívidas não atreladas a bancos, 
mas a serviços em geral.

Já o plano de governo 2023-
2026 apresentado por Bolso-
naro não faz menção direta ao 
tema. Pelo que se pode dedu-
zir, a partir de afirmações já fei-
tas pelo presidente e que cons-
tam em seu programa, o foco 
é incentivar a geração de em-
pregos para reaquecer a eco-
nomia e, dessa forma, ampliar 
o poder de compra. Não exis-
te, porém, nenhuma proposta 
clara que envolva diretamente 
renegociação de dívidas atuais, 
por exemplo.

Contas em atraso
O Brasil tem hoje mais de 

67 milhões de pessoas inadim-
plentes, conforme dados divul-
gados pela Serasa em agosto. O 
valor dessas dívidas é superior 
a R$ 289 bilhões - dos quais, 
28% estão relacionados a pen-
dências com bancos e cartões 
de crédito. A maior parte (72%) 
tem a ver com contas atrasadas 
de serviços em geral, como luz 
e telefone e carnês de loja.

Coordenador do Núcleo 
de Acompanhamento de Po-
líticas Públicas da Fundação 
Perseu Abramo, o economis-
ta Guilherme Mello, que atua 
na elaboração da proposta de 
campanha de Lula, diz que o 
programa “Desenrola” mira 
justamente a quitação de dívi-
das em geral. A proposta pre-
vê ações voltadas para famílias 
que ganham até três salários 
mínimos - renda hoje de até 
R$ 3.636 -, mas depois ampliar 
o acesso para famílias com ren-
das mais elevadas.

Não há menção ao endivi-
damento familiar nas 48 pági-
nas do documento entregue 
pela campanha de Bolsona-
ro ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE). 
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Os preços médios do eta-
nol hidratado caíram em 21 
estados - incluindo a Paraíba 
- e no Distrito Federal (DF), 
enquanto subiram em três 
estados (PR, GO e ES) e fica-
ram estáveis em Roraima na 
semana passada, até sábado 
(1o), de acordo com levanta-
mento da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) 
compilado pelo AE-Taxas. 
Não houve levantamento no 
Amapá. Nos postos pesqui-
sados pela ANP em todo o 
país, o preço médio do eta-
nol recuou 1,75% na sema-
na em relação à anterior, de 
R$ 3,430 para R$ 3,370 o litro.

Em São Paulo, principal 
estado produtor, consumi-
dor e com mais postos ava-
liados, a cotação média caiu 
1,23% na semana, ficando 
em R$ 3,210 o litro. A Paraí-
ba foi o estado com a maior 
queda percentual de preços 
na semana, de 15,92%, a R$ 
3,380. Já o Paraná foi o esta-
do com o maior avanço de 
preços na semana, de 7,44%, 
a R$ 3,900 o litro.

O preço mínimo regis-
trado na semana para o eta-

Preço do etanol cai na Paraíba e em outros 20 estados
combustíveis

Tânia Rabello 

Agência Estado

nol em um posto foi de R$ 
2,67 o litro, em Mato Grosso, 
e o menor preço médio esta-
dual, de R$ 2,81, também foi 
registrado em Mato Grosso. 
O preço máximo, de R$ 5,49 
o litro, foi verificado em pos-
tos do Rio Grande do Sul e 
no Rio Grande do Norte. O 
maior preço médio estadual, 
de R$ 5,35, foi observado no 
Amapá.

Na comparação mensal, o 
preço médio do biocombustí-
vel no País caiu 29,79%. O Es-
tado com maior queda no pe-
ríodo foi Mato Grosso, com 
41,58% de desvalorização.

Competitividade
O etanol continua com 

pouca competitividade em 
relação à gasolina na maior 
parte dos estados do país. O 

etanol está competitivo ape-
nas em Mato Grosso, Goiás, 
Paraíba e São Paulo, conforme 
levantamento da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) 
compilado pelo AE-Taxas. O 
estado em que o biocombustí-
vel é mais competitivo é Mato 
Grosso (58,66%), seguido de 
Goiás (67,55%), de São Pau-
lo (68,30%) e Paraíba (69,26%).

Na média dos postos pes-
quisados no país, o etanol 
está com paridade de 70,06% 
ante a gasolina, portanto 
mais favorável do que o de-
rivado do petróleo.

Executivos do setor afir-
mam que o etanol pode ser 
competitivo mesmo com pa-
ridade maior do que 70%, a 
depender do veículo em que 
o biocombustível é utilizado.

Pela pesquisa da ANP, a Paraíba foi o estado com a maior queda percentual de preços na semana, de 15,92%, a R$ 3,380

As emissões de títulos no 
Brasil equivalem a 135% do 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país). Se-
gundo o Banco Central (BC), 
o volume é expressivo e, ape-
sar da emissão de títulos pri-
vados ser crescente, são pre-
ponderantes as emissões de 
títulos públicos.

De acordo com as esta-
tísticas divulgadas pelo BC, 
que integram o Relatório de 
Economia Bancária, no Bra-
sil, em dezembro de 2021, as 
emissões de títulos públicos 
corresponderam a 88% do 
PIB, enquanto as de títulos 
privados representaram 47% 
desse total.

Os títulos de dívida são 

Emissões de títulos no país 
equivalem a 135% do PIB

banco central

Andreia Verdélio 

Agência Brasil
valores mobiliários emitidos 
por empresas ou governos 
com o objetivo de captar re-
cursos para realização de in-
vestimentos ou para condu-
ção de suas atividades. No 
âmbito do Governo Federal, 
por exemplo, uma das fon-
tes de captação de recursos 
é o Tesouro Direto, criado 
em 2002 para popularizar 
tais aplicações e permitir que 
pessoas físicas adquirissem 
títulos públicos diretamente 
do Tesouro Nacional.

Amanhã, o BC divulgará 
a íntegra do Relatório de Eco-
nomia Bancária de 2021. As-
sim como ontem, na semana 
passada, o BC já adiantou al-
guns boxes de informação, 
que são trechos com estu-
dos especiais dentro do do-
cumento. O mercado de cré-
dito durante a pandemia de 
Covid-19 e as emissões de tí-
tulos relacionados à sustenta-
bilidade foram os temas tra-
tados pelo BC nos boxes.

Já as estatísticas de títulos 
da dívida passarão a ser di-
vulgadas trimestralmente no 
Sistema Gerenciador de Sé-
ries Temporais, no item Mer-
cados financeiros e de capi-
tais – Estatísticas de Títulos.

Estoque
Em dezembro do ano 

passado, o estoque de títulos 
de dívida emitidos por resi-
dentes no país somou R$ 11,7 
trilhões (135% do PIB). Des-
se total, 65% (R$ 7,6 trilhões) 
foram emitidos pelo Gover-
no Geral.

n 

Reajuste 
negativo 
nos valores 
ocorre após 
a Petrobras 
anunciar mais 
uma retração 
do preço do 
diesel

As vendas de motos ti-
veram alta de 13,6% em se-
tembro frente ao volume 
de igual mês do ano pas-
sado, chegando a 123,6 mil 
unidades. Na comparação 
com agosto, houve cresci-
mento de 4,3% no mercado 

de motocicletas novas, in-
formou ontem a Fenabra-
ve, associação que repre-
senta as concessionárias.

Nos nove primeiros 
meses do ano, 986,5 mil 
motos foram vendidas no 
Brasil, o que corresponde 
a uma alta de 17,2% frente 
a igual período registrado 
em 2021.

Vendas de motos sobem 13,6% 
ante mesmo período de 2021

em setembro

Eduardo Laguna 

Agência Estado
n 

Comparado 
com agosto, 
houve 
crescimento 
de 4,3% no 
mercado de 
motocicletas 
novas

A Agência Nacional 
de Transportes Terres-
tres (ANTT) publicou no 
Diário Oficial da União 
(DOU) de ontem nova ta-
bela com preços mínimos 
do frete rodoviário, que 
terão reduções médias 
de 2,89%, 3,21%, 3,37% e 
3,68%.

O reajuste negativo 
nos valores ocorre após a 
Petrobras anunciar mais 
uma retração do preço do 
diesel. De acordo com a lei, 
sempre que ocorrer oscila-
ção no preço do óleo diesel 
no mercado nacional su-
perior a 5%, para mais ou 
para menos, a ANTT deve 
publicar novos valores. A 
lei foi sancionada no Go-

verno Temer como uma 
das respostas à greve de 
caminhoneiros que parou 
o país em maio de 2018.

“Para o reajuste a 
ANTT analisou a tabela 
de índice de preços divul-
gada pela Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis 
(ANP). Entre o período de 
28/9 a 1/10, o preço mé-
dio do Diesel S10 ao con-
sumidor ficou em R$ 6,73 
por litro, o que resultou 
em um percentual de va-
riação acumulado, desde a 
publicação da Portaria Su-
roc nº 214, de 22 de agosto, 
de -5,61% - quando ocor-
reu o último reajuste na 
tabela frete”, diz a agên-
cia em nota.

Para a Tabela A, de 
transporte rodoviário de 

ANTT publica nova tabela de 
preços para o frete rodoviário

com redução

Luci Ribeiro 

Agência Estado
carga lotação), a redução 
média foi de 2,89%. Para 
a Tabela B, de operações 
com a contratação apenas 
do veículo de cargas, a mé-
dia foi de 3,21%. Na Tabela 
C, a retração média ficou 
3,37%. E na Tabela D, a re-
dução média foi de 3,68%.Estatística

Dados do BC apontam 
que as emissões 

de títulos públicos 
corresponderam a 

88% do PIB, enquanto 
as de títulos privados 
representaram 47% 

desse total
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As mestrandas do Pro-
grama de Pós-graduação em 
Enfermagem da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
Deborah Helena, Erica Bel-
miro e Isabella Martelleto 
criaram o game “Caça ao te-
souro do conhecimento” para 
facilitar o ensino de planeja-
mento educacional. O jogo, 
desenvolvido por meio do 
aplicativo de gerenciamento 
de pesquisas Google Forms, 
engaja e avalia a aprendiza-
gem de estudantes de forma 
lúdica e “fora da caixa”.

“Para ser o ‘marujo ven-
cedor’ e ganhar a ‘joia do co-
nhecimento’, o aluno tem que 
passar por oito desafios e res-
ponder a questões objetivas 
de forma correta e em me-
nor tempo. Foram adiciona-
das imagens com o intuito 
de construir um game mais 
dinâmico, indicando os acer-
tos e erros. O jogo foi utiliza-
do, depois de ministrado o 
conteúdo teórico, como ferra-
menta avaliativa”, conta De-
borah Helena.

Segundo a mestranda, a 
gamificação é uma metodo-
logia ativa e está relacionada 
ao uso de estratégias de jo-
gos para proporcionar enga-
jamento e motivar a participa-
ção de estudantes no processo 
de ensino e de aprendizagem. 
Para Deborah Helena, a práti-
ca aplicada ao ensino on-line 
é capaz de transpor as barrei-
ras que o método tradicional 
já conhecido estabelece.

“É criado um espaço po-
tencializador de aprendi-
zagem mediado através de 

Com o objetivo de dis-
cutir e instrumentalizar so-
bre a importância do exercí-
cio físico para a melhoria da 
qualidade de vida da pessoa 
idosa, a Universidade Aber-
ta à Terceira Idade (UATI) 
da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) 
abriu vagas para novos alu-
nos interessados em cursar 
a disciplina “Ativa Idade Fí-
sica com Idosos”. São oferta-
das 20 vagas. As inscrições 
são gratuitas e seguem até 
a próxima sexta-feira, dia 7.

Ministrada pelo pro-
fessor José Luiz Ferreira, 
da Unidade Acadêmica de 
Educação (UAEd), campus 

sede, a disciplina terá um 
caráter prático-teórico, prio-
rizando a vivência e a refle-
xão de atividades em função 
da idade dos participantes. 
“As atividades práticas se-
rão compostas por jogos, 
brincadeiras, caminhadas 
e ações adaptadas às idades 
dos participantes”, explicou 
o professor.

Os interessados em rea-
lizar inscrição devem se di-
rigir à sede da UATI, locali-
zada no Bloco BA, campus 
sede, nos horários das 8h às 
12h e das 14h às 17h. As au-
las ocorrerão às quartas-fei-
ras, às 16h.

Maiores informações 

podem ser obtidas pelo te-
lefone (83) 2101-1560.

Sobre a UATI
Inaugurada em 2020, a 

Universidade Aberta à Ter-
ceira Idade foi criada a partir 
do Programa Interdiscipli-
nar de Apoio à Terceira Ida-
de (PIATI), após 17 anos de 
cursos e ações extensionis-
tas. Vinculada à Pró-Reitoria 
de Extensão (Propex), a UATI 
tem caráter intergeracional 
e interdisciplinar e objetiva 
proporcionar à pessoa idosa 
o enfrentamento dos precon-
ceitos gerados por uma cultu-
ra etarista, investindo na in-
serção social desse segmento.

‘Game’ criado por três mestrandas de Enfermagem engaja e avalia a aprendizagem de estudantes de forma lúdica

Jogo ajuda planejamento educacional
desenvolvido na ufpb

Segundo Deborah, a gamificação é uma metodologia ativa

desafios e de estímulos. As 
práticas gamificadas, com o 
uso de formulário da Goo-
gle, instrumento versátil e de 
fácil manuseio, podem ins-
pirar outros docentes a uti-
lizarem essa metodologia 
em diferentes níveis e mo-
dalidades de ensino. Socia-
lizar tais práticas contribui 
diretamente para inovação 
em muitos contextos de en-
sino-aprendizagem”, afirma 
a pesquisadora.

A ideia de criar o game 
surgiu durante a disciplina 
de “Abordagens pedagógicas 
da prática docente”, no âmbi-
to do Programa de Pós-gra-
duação em Enfermagem da 
UFPB, durante esta pande-
mia Covid-19, quando as pes-
soas tiveram que reformular 
os meios de trabalhar, estudar 
e interagir. “O meio encontra-
do foi o tecnológico, como ati-
vidades on-line e utilização 
de multimídias. Os meios di-
gitais, antes aplicados em ca-
sos mais específicos, agora, 
passaram a ser empregados 
como ferramentas para o ensi-
no”, analisa Deborah Helena.

Para a mestranda, a fim 
de tornar o aprendizado mais 
atrativo e educativo, a criati-
vidade foi um ponto muito 
importante nessa nova rea-
lidade. “O ensino on-line foi 
capaz de ultrapassar obstá-
culos e levar o conhecimento 
para todos”.Na concepção de 

Deborah Helena, a avaliação 
da aprendizagem é um tema 
que provoca muitas reflexões 
e desconstruções, principal-
mente no cenário atual edu-
cacional, que ainda sofre com 
os reflexos da pandemia Co-
vid-19. A prática avaliativa, 
para ela, apresenta-se como 
um desafio que exige, princi-
palmente por parte do docen-
te em sua prática pedagógica, 
verificar, continuamente, se 
as atividades que foram pla-
nejadas permitiram ao aluno 
construir realmente um co-
nhecimento significativo.

“Vimos ainda que a in-
serção de tecnologias e fer-
ramentas tecnológicas, nesse 
sentido, não é recente, porém 
ainda se traduz inovador pela 
necessidade de capacitação e 
incentivo aos docentes para 
fazerem uso das práticas de 
gamificação e abordagens tec-
nológicas em sala”, explica a 
pesquisadora.

Deborah Helena salien-
ta, ainda, que faltam recur-
sos materiais e humanos para 
propagar práticas gamifica-
das na rede pública de ensi-
no. “Apesar das dificuldades 
aqui apontadas, nosso game 
foi pensado justamente nessa 
realidade. Utilizamos o Goo-
gle Forms por ser uma ferra-
menta mais simples de manu-
seio, dentre tantos softwares e 
programas mais avançados, 
para podermos alcançar to-
dos os níveis de ensino”, des-
taca a mestranda.

O game “Caça ao tesouro 
do conhecimento” foi apre-
sentado na I Bienal do Centro 
de Ciências da Saúde (CCS) 
da UFPB, no último dia 25 de 
agosto, em João Pessoa, quan-
do foram exibidas 20 inova-
ções, entre elas softwares, 
aplicativos, manuais, proto-
colos, materiais didáticos e 
ativos de propriedade inte-
lectual.

Criatividade para tornar o 
aprendizado mais atrativo

n 

Em agosto, 
foram 
recolhidas 
pelotas de óleo 
em 10 praias de 
Pernambuco, 
duas da 
Paraíba, uma na 
Bahia e outra 
em Alagoas

Dinâmico
Foram adicionadas 

imagens com o 
intuito de construir 

um game 
mais dinâmico, 

indicando 
os acertos 

e erros 

O jogo foi utilizado, depois de ministrado o conteúdo teórico, como ferramenta avaliativa

Duas toneladas de óleo 
foram retiradas de praias 
em Pernambuco entre do-
mingo (2) e essa segunda-
feira (3). Pedaços sólidos de 
óleo que se assemelham a 
petróleo cru foram encon-
trados inicialmente por um 
pescador na cidade de Ta-
mandaré.

Segundo o Centro de 
Pesquisa do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) do 
município pernambucano, a 
maior parte do óleo já foi re-
tirado, mas os trabalhos de 
limpeza das praias devem 
continuar.

Esta não é a primeira vez 
que manchas de óleo apa-
recem nas praias da região 
neste ano. Em agosto, foram 
recolhidas pelotas de óleo 
em 10 praias de Pernambu-
co, duas da Paraíba, uma da 
Bahia e outra de Alagoas.

Segundo a coordenado-
ra do Programa Ecológico 
de Longa Duração Taman-
daré Sustentável, a professo-
ra Beatrice Padovane, o res-
surgimento desse óleo agora 
em outubro preocupa.

Na semana passada, 
também foram identifica-
dos fragmentos de óleo no 
município de Coruripe, em 
Alagoas.

Após analisar o óleo que 
apareceu em agosto, cien-
tistas brasileiros concluí-
ram que o material não é do 
mesmo tipo de petróleo do 

desastre ambiental de 2019. 
Segundo a perícia, trata-se 
de petróleo cru, possivel-
mente do Golfo do México 

e a hipótese mais provável 
é que ele tenha sido derru-
bado durante a lavagem de 
tanques de navio petroleiro 
em alto mar.

A professora Beatrice Pa-
dovane, que trabalha no mo-
nitoramento ambiental da 
região, ressalta que os pre-
juízos podem ir além dos 
efeitos sobre o turismo, por-
que o óleo pode se propagar 
na cadeia alimentar das es-
pécies marinhas da região.

As pelotas de petróleo 
encontradas nesse domingo 
em Tamandaré ainda pre-
cisam ser analisadas para 
avaliar se são da mesma 
natureza das encontradas 
em agosto.

Duas toneladas de óleo cru foram 
retiradas de praias em Pernambuco

Universidade Aberta à Terceira 
Idade da UFCG abre novas vagas 

origem desconhecida para atividade física

Foto: Divulgação/Agência Petrobras

Não é a primeira vez que essas manchas aparecem no local

Hábitos alimentares sau-
dáveis são um diferencial 
na qualidade de vida de 
toda a população, em es-
pecial daquela acima dos 
60 anos. Visando a orientar 
pacientes e cuidadores para 
a importância do tema, o 
Hospital Universitário Lau-
ro Wanderley, da Universi-
dade Federal da Paraíba e 
vinculado à Ebserh, abriu 
as comemorações da 2ª Se-
mana da Pessoa Idosa com 
orientações sobre o assunto.  

Dos dias 4 a 7 de outu-
bro, haverá uma ampla pro-
gramação alusiva ao Dia 
Nacional do Idoso e Dia In-
ternacional da Terceira Ida-
de (1º de outubro), com ati-
vidades de nutrição, saúde 
bucal, enfermagem e tera-
pia ocupacional. A ação está 
sendo promovida pela equi-
pe do Ambulatório de Ge-
riatria do HULW. 

O público são pacientes 
idosos, além de seus fami-
liares e cuidadores. A apo-

sentada Maria de Lourdes 
Miranda, em acompanha-
mento há mais de três 
anos, elogiou a iniciativa 
da equipe e o atendimento 
no HULW. “A palestra foi 
esclarecedora. No HULW, 
tenho uma atenção dife-
renciada, com atendimen-
to multidisciplinar. Os ido-
sos são acompanhados de 
forma integral e isso fa-
cilita o acesso à saúde de 
qualidade”, disse a idosa 
de 69 anos.  

Importância da boa alimentação 
no tratamento das várias doenças

2ª semana do idoso no hulW 

Fotos: Divulgação/UFPB



20   A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de outubro de 2022 EDIÇÃO: Marcos Pereira
EDITORAÇÃO: Bhrunno MaradonaDiversidade

Entre as novidades está o cancelamento de contrato em qualquer canal disponibilizado pela empresa, inclusive redes sociais

Serviço tem nova regulamentação
atendimento ao consumidor

Karine Melo 

Agência Brasil

Já estão em vigor as no-
vas regras para o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor 
(SAC). Segundo o Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, 
entre as novidades do Decreto 
11.034/22 com a atualização do 
Código de Defesa do Consu-
midor, está o cancelamento de 
um serviço em qualquer ca-
nal disponibilizado pela em-
presa para contratação, inclu-
sive pelas redes sociais.

As mudanças foram pu-
blicadas na última segunda-
feira, e fixam as condições 
mínimas de atendimento do 
Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC); a obriga-
toriedade da garantia de aces-
sibilidade nesses canais e a 
necessidade de ampla divul-
gação das opções de acesso.

O consumidor poderá 
acompanhar seus pedidos 
com um número de proto-
colo único. “Além dos canais 
já existentes, nos quais os ór-
gãos poderão fiscalizar even-
tual descumprimento pelas 
empresas, o decreto instituiu 
à Senacon a competência de 
desenvolver uma metodolo-
gia e elaborar uma ferramen-

ta para acompanhar a efeti-
vidade e resolutividade dos 
SACs. Esse processo já vem 
sendo estudado pela secreta-
ria, junto aos principais atores 
do mercado, aos órgãos regu-
ladores e aos representantes 
do Sistema Nacional de De-
fesa do Consumidor”, disse a 
Secretaria Nacional do Con-
sumidor (Senacon).

24 horas
As empresas têm a possi-

bilidade de escolher, dentre 
os diferentes canais de aten-
dimento oferecidos, quais es-
tarão disponíveis de maneira 
ininterrupta. Um deles deve 
funcionar durante 24 horas, 
nos sete dias da semana. O 
atendimento telefônico deve-
rá estar disponível durante, 
no mínimo, oito horas diárias, 
com atendimento humano.

Atendimento
Os SAC’s são obrigados 

a informar tempo de espera 
para que o consumidor seja 
atendido - em minutos ou 
pela posição na fila.

Mensagens
O novo regramento proíbe 

que, sem o consentimento do 
consumidor, mensagens pu-

blicitárias sejam veiculadas 
durante o tempo de espera. 
São permitidas apenas men-
sagens informativas, como 
aquelas sobre direitos do con-
sumidor ou outros canais de 
atendimento.

Trânsferência
Nos casos em que o pri-

meiro atendente da chamada 
não tenha atribuição para re-

solver a demanda do consu-
midor, poderá ser realizada 
a transferência ao setor com-
petente, desde uma só vez e, 
mesmo assim, para atendi-
mento definitivo da demanda.

Retorno das chamadas
Caso a ligação caia an-

tes do fim do atendimento, o 
atendente deverá retornar a 
chamada e concluir a solici-

tação. Durante o novo aten-
dimento, não poderá ser soli-
citado que o cliente repita sua 
demanda após o primeiro re-
gistro, a qual deverá estar de-
vidamente registrada no sis-
tema da empresa.

Opções
O menu do SAC deverá 

conter, na primeira etapa, op-
ções mínimas de serviço, in-

cluindo as de reclamação e 
cancelamento de contratos e 
serviços. Em caso de recla-
mação sobre serviço não soli-
citado ou cobrança indevida, 
a suspensão deverá ser ime-
diata. Em relação aos cancela-
mentos, esses também devem 
ser feitos de forma imediata, 
com exceção dos casos em que 
haja a necessidade de proces-
samento técnico do pedido.

Atendimento humano através do telefone deverá estar disponível durante, no mínimo, oito horas diárias

n 

Caso a ligação 
caia antes 
do fim do 
atendimento, 
o atendente 
deverá 
retornar a 
chamada e 
concluir a 
solicitação

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mais de 300 palestrantes 
nacionais participarão do 39o 
Congresso Brasileiro de Psi-
quiatria, que começa hoje, 
no Centro de Convenções do 
Ceará, em Fortaleza, esten-
dendo-se até o dia 8. O evento 
reunirá também 20 especia-
listas estrangeiros, que con-
tribuem para a atualização 
profissional dos congressis-
tas, apresentando os resul-
tados de pesquisas e estudos 
realizados em todo o mundo, 
além de conteúdos relevantes 
para o aprendizado de todos 
os presentes.

A informação foi dada à 
Agência Brasil pelo presiden-
te da Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP), Anto-
nio Geraldo da Silva. O tema 
central é Psiquiatria e pande-
mia: impacto, lições e novos 
paradigmas.

Este é o segundo evento 
presencial da associação, após 
os dois anos da pandemia de 
Covid-19. No ano passado, a 
instituição realizou o 38o CBP, 
em Porto Alegre, seguindo as 
normas de segurança sanitá-
ria e com número reduzido de 
participantes. Em 2022, foram 
realizados três eventos pre-
senciais pela associação: o 7o 
Curso ABP/Associação Mun-
dial de Psiquiatria (WPA) de 
Atualização em Esquizofre-
nia, a 9a Jornada Nacional de 
Emergências Psiquiátricas e o 
6o Simpósio Internacional de 
Neurociências da ABP em São 
Paulo, com o tema Espirituali-
dade e Psicofarmacologia.

O presidente da ABP afir-
mou que as expectativas para 
o 39o CBP “são as melhores 
possíveis. Em mais uma edi-
ção do CBP, a missão da nos-
sa equipe é levar para cada 

um o que há de mais atual 
na psiquiatria, ao lado dos 
mais importantes especia-
listas do mundo. Esta é uma 
edição que está sendo muito 
aguardada e organizada des-
de o fim do último congres-
so”, disse.

Pandemia
Indagado sobre o que de-

vemos esperar daqui para a 
frente, agora que a pandemia 
da Covid-19 parece controla-
da, Antonio Geraldo da Silva 
lembrou que, em 2019, a Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS) publicou seu último 
relatório com vários dados 
e informações relacionados 
à saúde mental. No relató-
rio, a OMS apontou que cerca 
de 5% dos brasileiros tinham 
depressão, representando 12 
milhões de pessoas.

Em 2022, o Ministério da 
Saúde publicou a pesquisa 
Vigitel Brasil, contendo da-
dos relativos ao ano de 2021. 
“Pela primeira vez a depres-
são foi incluída no estudo, que 
revelou que cerca de 11% dos 
brasileiros têm essa doença 
mental, ou seja, 23 milhões 
de pessoas, um número bem 
acima do que foi apresenta-
do apenas dois anos antes”, 
destacou o presidente da ABP.

Segundo Silva, o motivo 
mais aparente para o aumen-
to da prevalência da depres-
são, além de outros transtor-
nos mentais, é a pandemia 
do novo coronavírus. “Desde 
o início da pandemia, a ABP 
vem alertando sobre os pos-
síveis impactos negativos na 
saúde mental da população, 
os quais chamamos quarta 
onda da Covid-19. Agora, com 
os dados publicados pelo Mi-
nistério da Saúde, vemos que 
a previsão, feita pela insti-
tuição, se concretizou. Por 

Especialistas debatem pandemia e 
psiquiatria na cidade de Fortaleza

congresso 

Alana Gandra 

Agência Brasil “Desde o início 
da pandemia, 
a ABP vem 
alertando sobre 
os possíveis 
impactos 
negativos na 
saúde mental 
da população 

Antonio Geraldo da Silva

isso, precisamos falar cada 
vez mais sobre a saúde men-
tal, mostrar para as pessoas 
que esse assunto está no dia a 
dia de todos e é muito impor-
tante debatermos.”

Durante o congresso, di-
versas atividades vão abor-
dar a temática da pandemia e 
seus impactos na saúde men-
tal. Entre elas, estão mesas re-
dondas Interações sociais e 
transtornos mentais reflexos 
da pandemia da Covid-19, 
Ensino de Medicina no Con-
texto pós-Covid-19 e a confe-
rência internacional Impac-
to psicológico da Covid-19: 
reflexões de uma perspecti-
va global.

Haverá também temáti-
cas relacionadas à psiquiatria 
da infância e da adolescên-
cia, como o impacto da saúde 
mental materna no feto e no 
recém-nascido, os transtor-
nos do neurodesenvolvimen-
to e os transtornos de humor 
nessa faixa etária. 

Um estudo publicado na 
revista científica The Lan-
cet - Infectious Diseases por 
pesquisadores da Universi-
dade de Cambridge, no Rei-
no Unido, reforça as evidên-
cias de que a estratégia de 
soltar mosquitos com a bac-
téria Wolbachia reduz a in-
cidência de doenças como 
a dengue e a chikungunya.

A pesquisa foi feita em 
parceria com o World Mos-
quito Program (WMP/Bra-
sil), iniciativa que, no Brasil, 
é conduzida pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). En-
tre 29 de agosto de 2017 e 27 
de dezembro de 2019, 67 mi-
lhões de mosquitos foram 
liberados em cinco áreas da 

zona norte do Rio de Janeiro, 
que incluem a Ilha do Gover-
nador, Ilha do Fundão, Com-
plexo da Maré, Ramos, Pe-
nha e Vigário Geral.  

Mosquitos liberados
Segundo a Fiocruz, as 

atividades do programa de 
liberação de mosquitos com 
Wolbachia no Rio foram ex-
pandidas em agosto de 2017 
por causa da epidemia de 
zika. As liberações ocorre-
ram em uma área de 86,8 
km2 com cerca de 890 mil 
habitantes, e foram feitas 
em cinco zonas. 

Até dezembro de 2019, 29 
meses após o início das libe-
rações, a Wolbachia apresen-
tou prevalência entre 27% e 
60% na população de mos-
quitos analisada. Um efeito 

protetor para a população 
foi observado mesmo em 
áreas em que a prevalência 
da Wolbachia foi mais bai-
xa (10%), já para locais em 
que a prevalência de wMel 
foi superior a 60%, a proteção 
chegou a 76%, o que é com-
parável aos resultados pu-
blicados anteriormente (uti-
lizando métodos diferentes) 
do município vizinho de Ni-
terói e da Indonésia.

A fundação acrescen-
ta que, em 2021, dados que 
mostraram a eficácia da 
proteção garantida pela 
Wolbachia foram divulga-
dos pelo WMP/Brasil, apon-
tando uma redução de cerca 
de 70% dos casos de dengue, 
60% de chikungunya e 40% 
de zika nas áreas onde hou-
ve a intervenção.

Estudo reforça eficácia de mosquitos 
modificados para combater doenças

dengue e  chikungunya

Vinícius Lisboa 

Agência Brasil

A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
informou que cinco capi-
tais da Região Norte terão, a 
partir de amanhã, a faixa de 
internet de quinta geração 
(5G) liberada para a entra-
da em operação. A nova tec-
nologia permite transmis-
são de dados de forma mais 
veloz, estável e com menor 
tempo de resposta (latência).

O anúncio – relativo ao 
início dos serviços em Be-
lém, Macapá, Manaus, Por-
to Velho e Rio Branco – foi 
feito ontem, em Brasília, 

pelo conselheiro Moisés 
Queiroz Moreira, do Gru-
po de Acompanhamento da 
Implantação das Soluções 
para os Problemas de Inter-
ferência na faixa de 3.625 a 
3.700 MHz (Gaispi).

Essas frequências para o 
5G foram leiloadas em no-
vembro de 2021. A previ-
são inicial era que o servi-
ço seria disponibilizado em 
todas as capitais até 31 de 
julho, e que nas demais ci-
dades do país a ativação se-
ria gradual até 2029.

De acordo com o conse-
lheiro Moisés Moreira, as 
operadoras têm até 28 de 
novembro para ligar todas 

as estações previstas para 
a Região Norte. “Serão 57 
antenas em Belém; 18 em 
Macapá; 84 em Manaus; 21 
em Porto Velho; e 15 no Rio 
Branco”, detalhou.

Nova etapa
Sobre a nova etapa pre-

vista no edital, que é a de 
levar a 5G desta faixa às ci-
dades com mais de 500 mil 
habitantes, o desafio agora 
é o de avançar na limpeza 
do espectro utilizado – que 
é o mesmo de antenas pa-
rabólicas. A previsão é que 
essa nova etapa comece a 
ser implementada em janei-
ro de 2023.

Sinal 5G será ativado amanhã
em cinco capitais da Região Norte

tecnologia

Pedro Peduzzi 

Agência Brasil
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Nadadores vão competir, de 21 a 27 de novembro, na cidade de Santa Cruz de La Sierra com mais 20 brasileiros

Oito paraibanos na Copa do Pacífico
natação na bolívia

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br

Oito atletas que nadam em ti-
mes paraibanos estão entre os 
convocados pela Confederação 
Brasileira de Desportos Aquáti-
cos (CBDA) para representar a Se-
leção Brasileira na Copa Pacífico 
de Natação 2022, que será realiza-
da na cidade de Santa Cruz de La 
Sierra, Bolívia, de 21 a 27 de no-
vembro. Giovana Campos, Julia 
Freitas, Sofia Gomes Braga, Daniel 
Azevedo, Kayan Negrão e Miguel 
Vieira do Acqua R1 Clube Cabo 

Branco e Levi Diniz e Estephany 
Benevenuto da Vila Olímpica Pa-
rahyba. Para fazer parte da co-
missão técnica foi convidado Ste-
phano Vieira que também dirige 
a equipe Acqua R1/PB. 

Para Daniel Azevedo, 17, que 
em 2019 venceu todas as provas 
que competiu no Sul-America-
no Escolar realizado no Paraguai, 
essa é uma oportunidade de se-
guir evoluindo nas piscinas. “Pre-
tendo subir no pódio e acredito 
que tenho chances.  Será meu ter-
ceiro sul-americano e sempre fico 
muito animado e treinando pra 

tentar melhorar”.  Com títulos de 
Campeão Paraibano, Norte-Nor-
deste e Brasileiro, o nadador é um 
dos nomes mais promissores da 
natação na Paraíba. 

A alta representatividade dos 
paraibanos, oito de um total de 
28 nadadores das regiões Nor-
te e Nordeste, foi destacada pelo 
vice-presidente da Federação de 
Esportes Aquáticos da Paraíba 
(Feap/PB), Antônio Meira. “É 
uma competição importante, são 
as seleções dos países banhados 
pelo Oceano Pacífico mais o Bra-
sil. Estamos bem representados, é 

verdade”. A segunda maior dele-
gação é a do Amazonas, com qua-
tro nadadores. 

Os resultados, classificatórios 
para a formação desta equipe, fo-
ram obtidos através do Troféu Leô-
nidas Marques; Troféu Sérgio Sil-
va; Brasileiros de Inverno (Infantil, 
Juvenil e Júnior) e Troféu Milton 
Medeiros. Os critérios de seleção 
levam em consideração os resul-
tados das categorias Infantil 2 e 
Juvenil 1- Juvenil A (nascidos em 
2007 e 2008) e também o Juvenil 2, 
Junior 1, Junior 2 – 1º ano – Juvenil 
B (nascidos em 2004, 2005, 2006).

n 

Dos 28 
brasileiros 
na disputa, 
a Paraíba 
tem a maior 
representação, 
com oito 
nadadores na 
competição

Kayan Negrão, Daniel Azevedo e Giovana Campos têm conquistado expressivos resultados nas competições nacionais e vão representar a Paraíba em importante torneio na Bolívia

Dois atletas da Associação Pa-
raibana de Cegos (Apace- PB) es-
tão entre os convocados para dis-
putar a Copa das Nações, torneio 
que reunirá algumas das princi-
pais seleções de goalball do mun-
do. O evento, que acontece em 
Berlim, na Alemanha, de 7 a 9 de 
outubro, contará com a participa-
ção de Geovana Clara e Emerson 
Ernesto, que jogam pelas seleções 
feminina e masculina de goalball 

do Brasil. O torneio é uma espécie 
de preparação para o Campeona-
to Mundial que vai acontecer en-
tre os dias 5 e 17 de dezembro em 
Matosinhos, Portugal. 

“Vai ser um momento impor-
tante para avaliarmos as equipes 
adversárias. Também será a últi-
ma oportunidade de testarmos al-
guns atletas e fechar a convocação 
para o Mundial”, pondera o trei-
nador da Seleção Brasileira Mas-
culina de Goalball, o paraibano 
Jônatas Castro. 

É a primeira participação do 

Brasil na Copa das Nações. Das 12 
seleções que estarão  na competição 
da Alemanha, sete estarão dispu-
tando o  Mundial. Momento impor-
tante de avaliação, segundo desta-
cou Jônatas. “Vamos em busca do 
pódio, de preferência no lugar mais 
alto, claro. Mas temos a consciência 
que o grande objetivo esse ano é o 
Campeonato Mundial e não pode-
mos “queimar a largada” agora. Fa-
zer os testes necessários será a prio-
ridade para fechar o time em busca 
do tricampeonato mundial.

Até lá as avaliações com os jo-

gadores seguem acontecendo, o 
objetivo é levar a melhor seleção 
para o Mundial. “Estivemos em 
julho na Turquia e ao final des-
ta competição teremos testado 
nove atletas para fechar a lista 
com seis”, acrescenta Jônatas Cas-
tro que falou também sobre o cam-
peão mundial Emerson Ernesto, 
que na seleção brasileira joga nas 
posições de ala ou pivô. “Tem mui-
ta maturidade em quadra, apesar 
da juventude. Isso deixa ele um jo-
gador muito versátil e passa con-
fiança ao time e ao treinador”.

Atletas da Apace-PB convocados para a Copa das Nações
goalball

Laura Luna 

lauraluna@epc.pb.gov.br
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O paraibano Jônatas de Castro comanda a seleção masculina na Copa das Nações, que vai acontecer entre os dias 7 e 9 deste mês na Alemanha

“Vai ser um 
momento 
importante 
para 
avaliarmos 
as equipes 
adversárias 
e testarmos 
alguns atletas

Jônatas Castro
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Técnico Moisés Egert traça todo o planejamento para iniciar os trabalhos na Maravilha do Contorno visando 2023

Pré-temporada começa em novembro
Botafogo

Ivo Marques  
ivo_esportes@yahoo.com.br

Alguém ainda duvida de mais uma 
conquista do Campeonato Brasileiro 
pelo Palmeiras? Restam nove rodadas 

com 27 pontos em disputa e uma vantagem 
de 10 pontos para o segundo colocado. Só 
mesmo um “tsunami” para se escrever uma 
história diferente. Ouso dizer que o Palmeiras 
é o melhor time do Brasil diante de sua 
regularidade impressionante. Essa minha 
colocação não vai agradar aos finalistas da 
Copa do Brasil e da Libertadores, torneios 
realizados no sistema mata-mata em que 
o time comandado por Abel Ferreira saiu 
reclamando bastante da arbitragem, 
principalmente na Copa do Brasil, nas oitavas 
de final, onde erros até reconhecidos pela 
própria CBF beneficiaram o seu algoz, no 
caso o São Paulo.

Na Libertadores, onde só perdeu um 
jogo, ficou nas semifinais para o Athletico 
e novamente reclamando da arbitragem. 
Faz parte do futebol. Olhando os números 
no Brasileirão, o Palmeiras tem 63 pontos 
com 18 vitórias, nove empates e apenas 
duas derrotas. Seu ataque marcou 48 gols, a 
defesa sofreu 20 e o saldo é de 28 gols. 

Esse timaço montado pelo Abel só tem o 
goleiro Weverton na seleção, e na reserva. Tite 
jamais deu chances a Scarpa, Dudu e Danilo, 
embora bastante elogiados nas entrevistas 
do técnico sempre que citados. Realmente 
não há o que contestar. É o melhor time do 
momento, mas o campeão da Libertadores 
vai tirar esse título, afinal trata-se da maior 
competição da América e para o vencedor, a 
glória eterna. 

O Flamengo, que tem um elenco muito 
forte, chega como favorito, mas o Athletico 
tem a mesma chance, afinal é apenas um 
jogo e tudo pode acontecer. Ainda voltando 
ao Palmeiras, o Verdão é bi da Libertadores 
e desde 2020 que vem colecionando títulos, 
rivalizando com o Flamengo, os dois mais 
fortes do futebol brasileiro. 

Ainda mergulhando no Brasileirão, a briga 
agora é pela conquista do vice. Ano passado 
deu Flamengo e este ano estão na disputa 
Internacional, Fluminense e Corinthians 
com o Flamengo correndo por fora. E vale 
um bom dinheiro, embora o rateio seja 
injusto pela dificuldade que é a competição 
de pontos corridos. O campeão leva R$ 33 
milhões e o vice R$ 31,3 milhões, isso depois 
de 38 rodadas.  No total a CBF distribui R$ 
335 milhões entre os 16 clubes, porque os 
rebaixados não tem direito a premiação 
alguma. Na Copa do Brasil, por exemplo, 
Flamengo e Corinthians entraram na terceira 
fase e até a decisão terão 10 partidas, mas 
a premiação é absurda, se comparada ao 
Brasileiro. O campeão leva R$ 60 milhões e o 
vice R$ 25 milhões. Na Libertadores, a história 
é outra porque a premiação é paga pela 
Conmebol com o campeão ganhando R$ 80 
milhões e o vice R$ 30,13 milhões.

Nordeste na cabeça
No próximo sábado tem o jogo de volta 

entre Mirassol e ABC valendo o título de 
campeão brasileiro da Série C, tendo como 
palco o Estádio Municipal da cidade de 
Mirassol. No jogo de ida houve empate sem 
gols e a decisão está aberta. Vamos torcer 
fervorosamente pelo ABC, nosso vizinho, que 
não só alcançou a grande final como também 
o direito de disputar o Brasileiro de 2023 
na Série B, coisa que o nosso futebol segue 
perseguindo desde 2009, quando tivemos 
repentinamente o Campinense nessa Série 
e logo caiu. O Belo segue tentando desde 
2014 e vem aí com um novo projeto em busca 
de realizar esse sonho para a sua imensa 
torcida em 2023. Tomara que aconteça para a 
redenção do futebol da Paraíba.

Geraldo 
   Varela

gvarellajp@gmail.com | Editor de Esportes

Palmeiras não
perde o título

A montagem do elenco 
do Botafogo está em ritmo 
acelerado e 10 jogadores já 
estão apalavrados com o 
clube para a temporada de 
2023. Por enquanto, os no-
mes não poderão ser reve-
lados, porque os contratos 
ainda não foram assinados. 
Se depender do desejo do 
novo técnico Moisés Egert, 
a apresentação dos atle-
tas, com o início dos traba-
lhos, será no dia 21 de no-
vembro, e se possível, com 
todo o elenco. Isto foi o que 
afirmou o próprio treina-
dor, em entrevista à Rádio 
Tabajara.

“Desde que acertamos 
com o Botafogo, estamos 
trabalhando na formação 
de um elenco forte e com-
petitivo, dentro de um per-
fil do clube e das competi-
ções que vamos participar. 
Eu espero trabalhar com 
cerca de 26 atletas e ter uma 
média de idade de 27 ou 
28 anos no máximo. Pode 
ser que tenhamos um atle-
ta até de 31 anos, mas isso se 
ele estiver muito bem con-
dicionado técnica e fisica-
mente. Gosto de trabalhar 
com um elenco jovem, for-
te e com uma boa estatura 
e com atletas de caráter, res-
ponsabilidade e muita von-
tade de vencer. Gosto mui-
to de trabalhar com a base 
e não tenho nenhum medo 
de escalar jovens, desde que 
eles já estejam prontos para 
atuar no profissional”, disse 
Moisés Egert.

Nos últimos anos, o Bo-
tafogo vem trabalhando 
com treinadores do Sul, 
com um modelo de jogo 
parecido, baseado numa 
forte marcação e atuando 
sempre de forma reativa. 
Isto custou muito caro na 
reta final da Série C este 
ano, quando o clube preci-
sou de vitórias e mostrou 
muita dificuldade em jo-
gar de forma ofensiva e não 
conseguiu a classificação. 
Apesar de ser também da 
escola de técnicos do Sul 
do país, assim como os re-
centes treinadores do Belo, 
Moisés Egert faz questão 
de afirmar que tem uma 
filosofia de jogo diferente, 
de valorização da posse de 
bola e ofensividade.

“Não existe uma ver-
dade absoluta no futebol, 
mas eu sou também um 
espectador e gosto de um 
jogo bem jogado, de posse 
de bola, muita movimenta-

ção e propor o jogo. Não me 
sinto bem em ver o time ad-
versário muito próximo do 
meu gol. Um futebol onde 
os zagueiros e os volantes 
saibam sair jogando, que 
os laterais saibam atacar. 
Nem sempre conseguimos 
isso em todas as partidas, 
mas gosto de um futebol 
ofensivo de toque de bola, 
e esse bom futebol quase 
sempre consegue os me-
lhores resultados, afinal 
não basta também só jo-
gar bem e não conseguir 
resultados, mas acredito 
no sucesso com essa forma 
de jogar propondo o jogo”, 
acrescentou.

Indagado sobre quais 
serão as prioridades do Bo-
tafogo, que terá três com-
petições ao mesmo tempo, 
logo no início do ano, Cam-
peonato Paraibano, Copa 

do Nordeste e Copa Brasil, 
Moisés disse que o time de-
verá entrar forte em todas 
elas para ser campeão es-
tadual e avançar o máximo 
possível nas copas.

“Nós vamos trabalhar 
por parte. Toda competi-
ção é prioridade. Nós te-
mos que ter uma mentali-
dade vencedora, com uma 
equipe motivada e prepa-
rada para vencer. Os jogos 
se ganham dentro de cam-
po, independentemente da 
folha salarial, ou estrutu-
ra das equipes. Vamos co-
meçar um trabalho com 
o Botafogo do zero e sou 
um treinador paciente, que 
gosto de um trabalho a mé-
dio e longo prazo. Por onde 
passei, meus trabalhos du-
raram um longo período e 
espero que no Belo seja da 
mesma forma”, afirmou.

Moisés Egert fez ques-
tão de afirmar que está vi-

vendo o Botafogo 24 ho-
ras por dia, pensando na 
formação da equipe e em 
outros aspectos importan-
tes. Neste final de semana, 
por exemplo, ele vai assis-
tir a final da Série C entre 
o ABC e Mirassol, em São 
Paulo. Ele também assistirá 
a Copa do Nordeste Sub 20 
e outras competições que 
aconteçam antes do início 
da Copa do Mundo do Ca-
tar. A sua chegada a João 
Pessoa está prevista para 
a segunda quinzena des-
te mês.

“Eu estou muito feliz 
com o convite do Botafogo. 
Aliás já houve uns contatos 
antes, mas não foi possível 
a minha vinda, mas é um 
namoro antigo que agora 
terminou em casamento, e 
espero que seja duradouro. 
A comissão técnica como 
um todo é muito dedicada, 
acredita no trabalho e no 
sucesso. Temos que juntos 
com a diretoria e a torcida, 
caminharmos unidos para 
conseguir atingir os obje-
tivos do clube. Costumo 
usar o velho jargão ‘juntos 
somos mais fortes’. É um 
grande desafio que enca-
ramos, sabemos da pres-
são e da grandeza do Bota-
fogo, que é um clube sério e 
muito bem visto também lá 
em São Paulo. Eu também 
tive a oportunidade de ver 
alguns jogos do clube este 
ano”, finalizou.

“Desde que 
acertamos com 
o Botafogo, 
estamos 
trabalhando na 
formação de 
um elenco forte 
e competitivo

Moisés Egert

n 

Técnico vai 
assistir no 
próximo 
sábado à final 
do Brasileiro 
da Série C 
entre o ABC, 
de Natal, e o 
Mirassol-SP

n 

Moisés Egert 
se diz um 
treinador 
paciente que 
gosta de um 
trabalho a 
médio e longo 
prazo nos 
clubes por 
onde passa

Moisés Egert deve chegar a João Pessoa bem antes da apresentação dos novos jogadores do Belo
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Curtas
Seleção feminina fará
dois amistosos na Europa

A delegação da seleção feminina já está em 
Oslo (NOR), para o período da Data FIFA. A equi-
pe brasileira disputará dois jogos amistosos na 
Europa, diante da Noruega e da Itália. Ontem, a 
técnica Pia Sundhage comandou o primeiro trei-
namento com a equipe, em Lillestrom. A seleção 
enfrentará a Noruega no próximo dia 7 de outubro, 
às 14h, no Estádio Ullevaal, na capital norueguesa 
e no dia 10 contra a Itália, às 13h30, em Gênova.

Outubro rosa
Durante todo o mês de outubro, a fachada da 

sede da CBF, no Rio de Janeiro, vai ficar toda ilu-
minada em alusão à campanha do Outubro Rosa. 
A iluminação especial foi inaugurada na noite do 
último sábado (1), em mais uma iniciativa da enti-
dade com o objetivo de conscientizar a população 
sobre a importância da prevenção e do diagnósti-
co precoce do câncer de mama e de colo do útero. 

Fifa anuncia que 2,7 milhões
de ingressos foram vendidos

A Fifa anunciou na última segunda-feira que 
2,7 milhões de ingressos foram vendidos para a 
Copa do Mundo. O Brasil é o nono país que mais 
adquiriu bilhetes, com um total de 39.546 até o úl-
timo dia 30 de setembro - Catar, Estados Unidos e 
Arábia Saudita lideram a procura por ingressos, 
com 947 mil, 146 mil e 123 mil, respectivamente. 
O Mundial do Catar acontece entre os dias 20 
de novembro e 18 de dezembro. De acordo com 
a Fifa, mais de 120 mil ingressos foram vendidos 
nas primeiras horas da última etapa de venda de 
ingressos, aberta no último dia 27 de setembro. O 
total de ingressos a serem comercializados é de 
3,1 milhões. Quem já comprou ingressos e deseja 
adicionar mais partidas à programação também 
pode comprar. As fases anteriores da comerciali-
zação tiveram alta procura, por isso há a possibi-
lidade de que a nova carga acabe rapidamente.

Seis jogos hoje pela 30a

rodada do Brasileirão
A 30a rodada do Campeonato Brasileiro, aber-

ta ontem com Juventude e Corinthians, prossegue 
hoje com a realização de seis jogos com destaque 
para Flamengo x Internacional, no Maracanã, a 
partir das 21h30. Os confrontos começam bem mais 
cedo com Bragantino x Cuiabá, às 19h, no Nabi 
Abi Chedid, mesmo horário para Ceará x Goiás, 
no Castelão; e Atlético-GO x Fluminense, no Anto-
nio Accioly. Às 19h30 tem Athletico-PR x Fortaleza 
e às 21h30 a partida Santos x Atlético-MG, na Vila 
Belmiro. O líder Palmeiras só joga amanhã contra 
o Coritiba, às 19h, no Allianz Parque, em mais uma 
chance de consolidar a sua liderança e manter a 
distância para o segundo colocado. Nesta quinta-
feira terá mais dois jogos: América Mineiro x São 
Paulo, no Independência, às 20h; e Avaí x Botafogo, 
na Ressacada, às 20h. Na parte de baixo da tabela 
lutam para não cair Cuiabá, Avaí, Atlético-GO e 
Juventude a nove rodadas do fim do Campeonato.

Abel prega respeito mesmo
com vantagem no Brasileiro

Ninguém verá jogador do Palmeiras falando em 
conquista do Brasileirão antes da hora mesmo com 
a vantagem de 10 pontos sobre o segundo coloca-
do, restando 27 em disputa. O famoso "com a taça 
nas mãos", "falta pouco" ou "é questão de horas" 
está totalmente proibido no Palmeiras por ordem 
explícita do treinador. E ganhou ainda mais força 
após o São Paulo perder na final da Copa Sul-Ame-
ricana para o Independiente Del Valle. O português 
prega respeito aos oponentes. Abel Ferreira revelou 
que leu muita coisa sobre o favoritismo do São Pau-
lo e está usando o resultado adverso para cobrar 
concentração, foco e respeito de seus jogadores até 
a hora de a conquista do Brasileirão estar sacra-
mentada matematicamente. "Já me habituei que no 
Brasil ganham os jogos antes de fazer. E disse aos 
jogadores que não se deixem levar pelo o que eles 
leem", revelou sua cobrança ao grupo.

Prefeituras não irão instalar telões gigantes em locais públicos em represália aos abusos trabalhistas no Catar

Cidades francesas vão boicotar Copa
direitos humanos

Paris e outras cidades 
francesas pretendem não 
dar atenção à Copa do Mun-
do como forma de protestar 
contra violações de direitos 
humanos e outros problemas 
relatados no Catar, país-sede 
do evento. Em uma espécie 
de boicote, as prefeituras de-
cidiram não instalar os tra-
dicionais telões gigantes em 
locais públicos para os cida-
dãos assistirem as partidas 
da seleção francesa.

De acordo com a Prefei-
tura de Paris, administrada 
por Anne Hidalgo, a deci-
são foi tomada para mostrar 
um posicionamento contrá-
rio aos episódios de abusos 
trabalhistas e descaso am-
biental denunciados duran-
te as obras do Catar para a 
Copa do Mundo. Além dis-
so, há razões meteorológi-
cas, pois as temperaturas na 

Agência Estado

Os franceses não irão ver os jogos da sua seleção em várias cidades do país em represália contra os abusos no Catar
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O governo italiano pediu 
a extradição do atacante Ro-
binho e de seu amigo Ricar-
do Falco, condenados em úl-
tima instância a nove anos 
de prisão pelo crime de estu-
pro contra uma jovem de 22 
anos, ocorrido em 2013, em 
uma boate de Milão. A infor-
mação foi divulgada, ontem, 
pela agência de notícias Ansa.

O Ministério Público de 
Milão, responsável por acio-
nar o Ministério da Justiça da 
Itália, já teria sido informado 
sobre o envio da solicitação da 
extradição de Robinho às auto-
ridades brasileiras. Em janeiro 
deste ano, o atacante teve seu 
recurso rejeitado pela Corte de 
Cassação de Roma, deixando 
tanto ele quanto Falco sem a 
possibilidade de recursos.

A Constituição do Brasil 
proíbe a extradição de brasi-
leiros, mas a Justiça italiana 
pode pedir o cumprimento 
da pena em uma prisão brasi-
leira. Porém, esta possibilida-
de é dificultada pelo Código 

Itália pede extradição de Robinho e de seu 
amigo Ricardo Falco, condenados por estupro

mp de milão

Agência Estado

Penal do país, uma vez que a 
sentença estrangeira só é apli-
cada no Brasil em duas situa-
ções: a primeira é pela repa-
ração de danos e a segunda, 
pela homologação para efei-
tos de tratados.

Aos 38 anos, Robinho não 
entra em campo por uma par-
tida oficial desde 2020, quan-

do defendia o Istambul Basa-
ksehir, da Turquia. O jogador 
chegou a ser anunciado pelo 
Santos em outubro daquele 
ano, mas a contratação foi can-
celada após pressão da torcida 
e de patrocinadores por causa 
do processo por estupro.

Desde o início do caso na 
Justiça, o atleta adotou um 

perfil mais recluso, sem se 
manifestar sobre o assunto. 
Recentemente, ele foi fotogra-
fado ao lado do meia Diego 
Ribas com quem fez históri-
ca dupla no Santos, em uma 
praia da cidade. No sábado, 
ele foi às redes sociais mani-
festar apoio à reeleição do pre-
sidente Jair Bolsonaro.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália
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Constituição 
proibe a 
extradição de 
brasileiros, 
mas a justiça 
italiana deve 
pedir o 
cumprimento 
da pena 
no Brasil

dades que aderiram ao movi-
mento foram Marselha, Bur-
deos, Estrasburgo e Lille. Em 
nota, a Prefeitura de Marse-
lha classificou a realização 
do Mundial no país árabe 
como uma "catástrofe huma-
na e ambiental, incompatível 
com os valores que o esporte 
transmite".

Desde dezembro de 2010, 
quando o Catar ganhou o 
direito de sediar o Mundial 
deste ano, surgiram diver-
sas denúncias de violação de 
direitos humanos no país, 
principalmente em relação 
às condições dos trabalhado-
res imigrantes. As indústrias 
e construtoras contratam a 
maior parte de seus funcio-
nários em outros países.

Quando os trabalhado-
res chegam ao Catar, vão vi-
ver em alojamentos manti-
dos pelas próprias empresas 
na zona industrial de Doha. 
Apesar de não haver um nú-

mero oficial, ocorreram mi-
lhares de mortes nas cons-
truções, conforme relatado 
pelo jornal britânico The 
Guardian em reportagem 
publicada no ano passado., 
outro problema do país é a 
questão ambiental. Muito 
se tem criticado os sistemas 
de ar-condicionado instala-
dos nos estádios, em razão 
da alta emissão de CO2 que 
isso causará.

O cenário vem motivando 
outros boicotes e manifesta-
ções. A seleção norueguesa, 
por exemplo, lançou unifor-
mes para homenagear os tra-
balhadores que morreram du-
rante as obras para o torneio. 
A federação dinamarquesa 
também aderiu a uma cam-
panha europeia lançada na 
semana passada, na qual os 
capitães de cada equipe usa-
rão braçadeiras "One Love" 
em forma de coração e multi-
coloridas nos jogos da Copa.

Abusos
Além de Paris, aderiram 

ao movimento as 
cidades de Marselha, 

Burdeis, Estrasburgo e 
Lille, que classificam o 
mundial no país árabe 
como uma “catástrofe 
humana e ambiental”

França estarão baixas, já que 
esta edição será realizada en-
tre novembro e dezembro, 
na transição do outono para 
o inverno.

Além de Paris, outras ci-
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No mês de outubro, acon-
tecem campanhas de incenti-
vo para a realização de exames 
que promovam a prevenção ao 
câncer de mama. Mas, o que 
muita gente não sabe é que essa 
doença também atinge os ani-
mais de estimação. Cerca de 
45% das cadelas e 30% das gatas 
desenvolvem tumores mamá-
rios, sendo que 85% apresen-
tam comportamento maligno, 
segundo o Conselho Regional 
de Medicina Veterinária da Pa-
raíba (CRMV-PB).

O médico-veterinário Al-
tamir José, conselheiro do CR-
MV-PB, explica que o câncer 
de mama ocorre em função de 
um distúrbio hormonal e são 
grandes as chances de uma fê-
mea não-castrada com mais de 
nove anos de idade desenvolver 
a doença. “O câncer de mama é 
uma doença comum e silencio-
sa que necessita de uma aten-
ção periódica para prevenir e 
conseguir eliminá-la antes que 
se espalhe”, diz.

O veterinário destaca que os 
animais mais atingidos são fê-
meas por causa da concentra-
ção de hormônios específicos, 
como estrógeno e progestero-
na, mas também pode atingir 
os cães e gatos machos. A má 
gestão medicamentosa (uso de 
anticoncepcionais), alimentação 
não balanceada e a não castra-
ção são fatores que aumentam 
o risco da aparição do câncer de 
mama nesses animais.

O câncer de mama em pets, 
na maioria das vezes, não é 
muito evidente a olho nu, pois 
os sinais são discretos e podem 
ser confundidos com outras 
manifestações virais mais co-
muns. Os sinais mais comuns 

Gabmar Cavalcanti Albuquerque nasceu em 
17 de julho de 1943, em Campina Grande, 
filho de Severino Cavalcanti Júnior e Hilda 

Cavalcanti Carvalho. Em 1946, devido a um glaucoma 
congênito que lhe afligiu irreversivelmente, perdeu 
a visão. Contudo, compensou o sentido perdido com 
um tato extraordinário e com a evolução de um ouvido 
absoluto que o levou às teclas do piano e da sanfona.

Em 1954, aos onze anos de idade, Gabmar 
Cavalcanti foi vencedor do Prêmio Esso Standard 
do Brasil, promovido pela Rádio Nacional do Rio 
de Janeiro, onde foi homenageado, executando o 
vitorioso samba-canção ‘Sonhando’. O autor foi 
acompanhado pela orquestra da Rádio Nacional, a 
qual foi regida nessa ocasião pelo maestro Alexandre 
Gnattali, irmão do compositor Radamés Gnattali.

O programa ‘Em Primeira Audição’, no qual a 
composição foi interpretada ao vivo, era apresentado 
pelo radialista César de Alencar. O resultado da 
referida interpretação foi um disco gravado em 
acetato, doado ao compositor Gabmar. O feito de 
“Gabi” foi registrado em 20 de julho de 1954 numa 
coluna do jornal Última Hora e, ainda, num artigo de 
Florence Bernard, escrito para a revista Cruzeiro, em 
11 de setembro de 1954.

Em 1957 viajou à capital paraibana, com o 
desígnio de estudar o curso primário no Instituto 
Adalgisa Cunha. Lá também recebeu aulas de 
piano da professora Eline Campelo. Ele relatava que 
sofreu influência marcante depois que escutou uma 
velha gravação da suíte sinfônica ‘Scheherazade’ 
(Шехеразада), opus 35, do russo Nikolai Andreyevich 
Rimsky-Korsakov (Никола́й Андре́евич Ри́мский-
Ко́рсаков), conduzida pelo maestro Leopold Stokowski 
(Леопольд Стоковски). No contexto popular, foi 
influenciado, da mesma maneira, por Luiz Gonzaga 
(no baião) e João Gilberto (na bossa nova).

De volta a Campina Grande, na década de 1960, 
tornou-se pianista da Rádio Borborema, na qual tocou 
com várias personalidades, como Bienvenido Granda 
e outros da MPB, a exemplo de Elza Soares, Altemar 
Dutra, Reginaldo Rossi, Cauby Peixoto, Miltinho, 
Dóris Monteiro, Jerry Adriani, Dalva de Oliveira, 
Emilinha Borba e Giane. Concomitante a essa função, 
ingressou no conjunto musical do seu irmão, Ogírio 
Cavalcanti.

No Conjunto-Baile Ogírio Cavalcanti, fez um 
sem-número de apresentações por todo o Nordeste 
brasileiro e até fora da região. Nessa orquestra, em 
meados de 1970, conheceu aquela que seria sua 
eterna companheira, a cantora Kátia Virgínia Teles 
Cavalcanti, com a qual se casou em 1975 e compôs 
uma dupla musical que encantou várias gerações 
campinenses. Com ela teve três filhos: Alisson, Sheyla 
e Shirley.

Após encerrar sua participação no grupo de seu 
mano Ogírio no início da década de 1990, passou a 
apresentar-se com Kátia em diversos eventos, tais 
como concursos musicais, casamentos, recepções, 
aniversários e em diversos estabelecimentos da noite 
campinense. Mais tarde, a partir de 1996, dedicou-se 
ao seu estúdio de gravações (Solo Studio) por longos 
anos, em sua própria residência. Nesse ambiente 
pôde contribuir com vários artistas locais e regionais, 
colocando seus arranjos, playbacks e participações 
individuais aos sons do acordeom e dos teclados. Ali 
gravou inúmeros LPs e CDs, tanto na música regional 
quanto em outros estilos.

Gabmar tinha paixão por eletrônica e 
radioamadorismo. Morreu no dia 1º de maio de 2016, 
vítima de um câncer. Foi sepultado no Campo Santo 
Parque da Paz, em Campina Grande. Deixou um 
legado musical que soa como uma verdadeira dádiva 
entre aqueles que o conheceram pessoalmente. Foi 
exemplo de ética profissional, de humildade, de 
respeito para com os colegas musicistas e, ainda, de 
um multi-instrumentista virtuoso. Essa admiração tem 
sido repassada às gerações contemporâneas, em 
virtude do reconhecimento póstumo ao seu mérito.

Roniere 
   Leite  Soares

ronieter@gmail.com | Colaborador

O gênio que 
enxergava sons

Roniere Leite Soares é formado em Música pela Faculdade 
Claretiano, de Batatais (SP); sócio colaborador do Instituto 
Histórico de Campina Grande (IHCG); e agente econômico 

da Agência Nacional de Cinema (Ancine), desde 2016

Cerca de 45% das cadelas e 30% das gatas desenvolvem tumores mamários, aponta estimativa do CRMV-PB

Câncer de mama atinge os animais
OUTUBRO ROSA

(Valéria de Almeida)

Aforismo
“Feliz serás e sábio terás 

sido se a morte, quando 

vier, não te puder tirar 

senão a vida.”

Francisco 
de Quevedo
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Mortes na História
578 — Justino II, imperador bizantino

1918 — Roland Garros, 
pioneiro da aviação francês

1952 — Álvaro Pereira de Carvalho, político, 
jornalista, ensaísta, professor e escritor (PB)

1966 — Ramalho Filho (José Pordeus Ramalho), 
cronista, radialista e jornalista (PB)

1994 — Manuel Vieira, escritor, educador, 
sacerdote católico e político (PB)

2011 — Steve Jobs, inventor, empresário e 
magnata norte-americano

2014 — Andrea de Cesaris, 
automobilista italiano

2017 — Ruth Escobar, 
atriz e produtora cultural luso-brasileira

2020 — Ricardo Prado, jornalista, professor de 
Educação Física e dirigente esportista (PB)

Obituário
Arthur Dantas
3/10/2022 – Aos 18 anos, em 
Alagoinha (PB), por afogamento. 
Morreu ao tentar atravessar um 
açude a nado. A Polícia Civil 
investiga está investigando o caso 
para confirmar oficialmente as 
causas da morte.

Foto: Redes Sociais

Sacheen Littlefeather
2/10/2022 – Aos 75 anos. Ativista e 
atriz nativa norte-americana que foi 
vaiada em 1973 ao recusar um Oscar 
em nome do ator Marlon Brando. 
A Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas recorda uma frase 
dela: “Quando eu me for, sempre lembrem que cada 
vez que você defende sua verdade, você manterá 
minha voz e as vozes de nossas nações e povos”. 
Há duas semanas, a Academia organizou uma 
cerimônia em seu novo museu de Los Angeles para 
prestar homenagem à indígena e pedir desculpas 
públicas pelo tratamento que ela recebeu na 
cerimônia do Oscar há quase 50 anos.

Foto: Reprodução

Da Redação

Adriano Lafetá
3/10/2022 – Aos 66 anos, em Brasília 
(DF), com leucemia e complicações 
decorrentes da Covid-19. Jornalista, 
era mineiro de Montes Claros 
e trabalhou no jornal Correio 
Braziliense como subeditor de 
Opinião, na TV Brasil e na Empresa Brasileira de 
Comunicação (EBC), como redator e editor. Formou-
se em 1980 pela Universidade de Brasília (UnB).

Foto: Zuleika de Souza

são incômodo frequente na re-
gião das mamas, inchaço e se-
creção, que pode ter cheiro de-
sagradável.

Segundo orienta Altamir 
José, para fazer o diagnóstico 
é de suma importância que os 
tutores levem os pets para con-
sultas periódicas e também fa-
çam os exames nas clinicas ve-
terinárias. “Formas de evitar 
totalmente o câncer de mama 
são inexistentes, porém a cas-
tração precoce e as consultas 

periódicas são formas de dimi-
nuir as chances de aparição da 
doença e promover o bem-estar 
aos nossos pets”, orienta.

De acordo com CRMV na 
Paraíba, 20% dos casos de cân-
cer de mama em pets são des-
cobertos muito tarde, fato esse 
que se agrava com o uso de an-
ticoncepcionais nas fêmeas, um 
método que já é considerado 
um fator de risco e que pode 
causar o câncer, além de pre-
dispor outras doenças.

n 

85% dos 
casos dos 
tumores 
mamários 
em cadelas 
e gatas 
apresentam 
características 
malignas

Cerca de 20% dos casos de câncer de mama em pets são descobertos muito tarde
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Operação Abafa Amazônia 2022 conta com agentes de vários órgãos estaduais, além da Força Nacional

Mato Grosso intensifica as ações
contra crimes ambientais

Alex Rodrigues  
Agência Brasil 

O governo de Mato Gros-
so deflagrou ontem a pri-
meira etapa da operação de 
repressão aos crimes ambien-
tais que realiza, anualmente, 
em todo o estado. Coordena-
da pelo Corpo de Bombeiros, 
a chamada Operação Abafa 
Amazônia 2022 conta com a 
participação de agentes de 
vários órgãos estaduais, além 
de efetivos da Força Nacional 
de Segurança Pública.

Ao menos 40 servidores 
participam da primeira etapa 
da operação, concentrada na 
região Norte do estado. Ou-
tras duas fases estão progra-

madas para ocorrer até o fim 
do ano em outras localidades. 
A proposta é intensificar as 
ações ostensivas, incremen-
tando a fiscalização contra o 
uso não autorizado de fogo, 

principalmente quando 
empregado para desmatar 
propriedades privadas.

Segundo a comandante 
da operação, Juciney Rodri-
gues, os pontos mais sensí-
veis, com maior concentra-
ção de focos de calor, já fo-

ram mapeados por satélite.
“Bem como as áreas 

onde houve supressão da 
vegetação”, disse a militar 
durante a cerimônia de lan-
çamento da operação, no 
Batalhão de Emergências 
Ambientais do Corpo de 

Bombeiros, em Cuiabá.
De acordo com o coman-

dante-geral da corporação, 
coronel Alessandro Borges, 
o trabalho de identificar e 
responsabilizar os culpados 
por crimes ambientais no es-
tado foi precedido por ações 
de orientação e prevenção.

“Mato Grosso fez um 
trabalho muito forte duran-
te este ano. Mobilizou todo 
seu efetivo e investiu muito 
para que pudéssemos ter um 
trabalho preventivo, de edu-
cação ambiental, de orienta-
ção e fiscalização preventiva. 
Depois, [fez] um trabalho de 
combate ao desmatamento e 
aos incêndios florestais. Ago-
ra, chegou o momento da res-
ponsabilização daqueles que 
teimam em não cumprir as 
normas, as leis ambientais”, 
afirmou o coronel.

Multas
Desde o início deste ano, 

os órgãos estaduais já apli-
caram R$ 287 milhões em 
multas decorrentes do uso 
irregular do fogo. Segundo 
o secretário de Segurança 
Pública, Alexandre Busta-
mente, com o início da ope-
ração, o rigor tende a ser 
ainda maior. “A ideia agora 
é tolerância zero com os cri-
mes ambientais. Vamos para 
cima”, disse.

De 141 dos 772 municí-
pios que formam a chama-
da Amazônia Legal, Mato 
Grosso estabeleceu leis res-
tringindo o uso do fogo em 
áreas rurais até 31 de ou-
tubro, devido ao potencial 
risco de incêndios florestais. 
Em áreas urbanas do estado, 
o uso do fogo é proibido du-
rante todo o ano.

n 

O trabalho de 
identificar e 
responsabilizar 
os culpados 
por crimes 
ambientais 
foi precedido 
por ações de 
orientação e 
prevenção

n 

Outras 
duas fases 
da Abafa 
Amazônia 
estão 
programadas 
para ocorrer 
até o fim do 
ano em outras 
localidades

Mato Grosso estabeleceu leis restringindo o uso do fogo em áreas rurais da Amazônia Legal até 31 de outubro

Foto: Divulgação/TV Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, visando à construção de 2 (duas) passa-
gens molhadas na zona rural do município de Alcantil PB, conforme CONTRATO DE REPASSE Nº. 
876049/2018/MAPA/CAIXA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Secretaria de Infraestru-
tura – 08.008 e CONTRATO DE REPASSE Nº. 876049/2018/MAPA/CAIXA 08008.20.606.1010.1025 
– CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. ELE-
MENTO DE DESPESAS – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRATO DE REPASSE Nº. 
876049/2018/MAPA/CAIXA FONTE 500 700. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 00168/2022 - 30.09.22 - LIVRA-
MENTO CONSTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS EIRELI - R$ 234.880,76.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: 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. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00047/2022. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
06006.10.301.1008.1011 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR 
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
PROPOSTA Nº. 08448.753000/1210–03 – MINISTÉRIO DA SAÚDE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
00169/2022 - 30.09.22 - CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 255.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de veículo tipo Van para atender as necessidades da Secretaria de Edu-
cação do município de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00046/2022. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, 
CULTURA E ESPORTES 04004.12.361.1005.1005 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS PARA 
EDUCAÇÃO 04004.12.361.1005.2053 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 
30% ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
FONTE 540. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de material de construção em geral, para atender a demanda 
da Prefeitura Municipal de Alcantil – PB. (ITEM REMANESCENTE). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-
trônico nº 00045/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 04.004 
– SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 13.392.1007.2014 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO 12.361.1005.1004– CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADES 
EDUCACIONAIS 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 
12.361.1005.2011 – DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE 06.006 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE 10.301.1008.1010 – CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA SAÚDE 
07.007 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS 
ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.008 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 15.451.1010.1016 – 
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRAD ELEMENTO DE DESPESAS: 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO FONTE 500 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alcantil e: CT Nº 00166/2022 - 29.09.22 - CASSIO DE ARRUDA CAMARA - R$ 28.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 

legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: Aquisição de peças 
automotivas novos, destinados a manutenção dos veículos da frota do município; ADJUDICO o seu 
objeto a: H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - R$ 357.460,00; IRENALDO FREI-
RE DA SILVA - R$ 67.885,00; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 157.680,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 28 de Setembro de 2022
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Ju-

rídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2022, que objetiva: Aquisição de peças automotivas novos, 
destinados a manutenção dos veículos da frota do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - R$ 357.460,00; IRENALDO 
FREIRE DA SILVA - R$ 67.885,00; O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 157.680,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 30 de Setembro de 2022
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 
EXTRATO DE ATA

DE REGISTRO DE PREÇOS
Modalidade: Pregão - Registro de Preços 00021/2022, Processo: 220913PP00021. Órgão 

Gerenciador: Município de Algodão de Jandaíra. Vigência: 12 (Doze) meses. Objeto: Refere-se 
à Registro de preços para futura e eventual Aquisição de peças automotivas novos, destinados a 
manutenção dos veículos da frota do município de Algodão de Jandaíra. Empresa: 1) H R PNEUS 
PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA – CNPJ: 03.862.365/0001-13 - R$ 357.460,00; 2) 
IRENALDO FREIRE DA SILVA – CNPJ: 17.937.438/0001-01 – R$ 67.885,00; 3) O CEARENSE 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA – CNPJ: 02.044.971/0001-69 – R$ 157.680,00.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais descartáveis para atender a demanda 
das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Arara PB, conforme especificações constantes no 
Anexo I do Edital. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de Outubro de 2022. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 17 de Outubro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. 
E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 04 de Outubro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gama 

Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modali-
dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços na área de oftalmologia, aos usuários do Sistema Único de saúde – SUS discriminados nos 
códigos e procedimentos constantes na “Tabela de Procedimentos”, para atender as demandas oriundas 
dos atendimentos gerados pela Rede de Saúde do Município de Arara PB. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 18 de Outubro de 2022. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 18 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. Telefone: (083) 3369–1037. 
E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 04 de Outubro de 2022
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ELE-
TRODOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - R$ 3.400,00; JL DO B GUIMARAES – JBX 
PRODUTOS - R$ 16.987,50; MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 
72.400,00; OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - R$ 30.050,00; VIVA 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R$ 8.400,00.

Belém - PB, 04 de Outubro de 2022
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de obra implantação em 

vias públicas urbanas no Município de Belém do Brejo do Cruz/PB. Data e Local, às 09:00 horas 
do dia 18/10/2022, na sala de Reuniões da CPL, na Rua Alcindo Olímpio Maia, 432 - Manoel Forte 
Maia, Belém do Brejo do Cruz – PB.

Belém do Brejo do Cruz/PB, 04 de outubro de 2022.
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADITIVO

TERCEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 01.088/2021 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: DEL ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ nº 17.415.942/0001-33.
OBJETO: Constitui objeto do presente ADITAMENTO aos Contratos nº. 01.088/2021 de 04 de 

agosto de 2021 prorrogando sua vigência por mais 210 (Duzentos e Dez) dias, iniciando-se dia 30 
de setembro de 2022 prorrogando sua vigência até 28 de abril de 2022.

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, I e § 1º, inciso III, da Lei nº. 8.666/93 atualizada 
DATA ASSINATURA: 30 de setembro de 2022

TALITA LOPES ARRUDA
PREFEITA CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2022
CONTRATO N° 101/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECAR-
GA DE OXIGÊNIO MEDICINAL E CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA /PB.

Vencedor: B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA-ME CNPJ N°. 34.239.627/0001-11 com o valor 
de R$ 3.000,00(Três Mil Reais) vencendo no seguinte item: 03

VALOR GLOBAL com o R$ 3.000,00(Três Mil Reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2022
CONTRATO N° 105/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECAR-
GA DE OXIGÊNIO MEDICINAL E CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA /PB.

Vencedor: SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO, CNPJ N°. 18.783.564/0001-03 com o valor de 
R$ 6.065,00(Seis Mil e Sessenta e Cinco Reais), vencendo nos seguintes itens: 5,6;

VALOR GLOBAL com o R$ 6.065,00 (Seis Mil e Sessenta e Cinco Reais),
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 27 de Setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0028/2022
CONTRATO N° 100/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECAR-
GA DE OXIGÊNIO MEDICINAL E CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA /PB.

Vencedor: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-EPP, CNPJ N°. 35.588.102/0001-54 com o valor de R$ 
36.800,00(Trinta e Seis Mil Oitocentos Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

VALOR GLOBAL com o R$ 36.800,00(Trinta e Seis Mil Oitocentos Reais)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses 
DATA DA ASSINATURA: 20 de Setembro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECAR-

GA DE OXIGÊNIO MEDICINAL E CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA /PB.

Vencedor: - B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA com o valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), 
vencendo no item: 3;

- GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - EPP com o valor de R$ 36.800,00 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos 
Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

- SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO com o valor de R$ 6.065,00 (Seis Mil e Sessenta e Cinco 
Reais), vencendo nos seguintes itens: 5, 6;

VALOR GLOBAL com o R$ 45.865,00 (Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais)
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ven-

tura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições 
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Presencial n° 0028/2022, resolve ADJUDICAR 
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços, 
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 15/09/2022
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°-0028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0085/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RECARGA 
DE OXIGÊNIO MEDICINAL E CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB.

Vencedores: 
- B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA com o valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), vencendo 

no item: 3;
- GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - EPP com o valor de R$ 36.800,00 (Trinta e Seis Mil e Oitocentos 

Reais), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAUJO com o valor de R$ 6.065,00 (Seis Mil e Sessenta e Cinco 

Reais), vencendo nos seguintes itens: 5, 6;
, perfazendo o Valor Global de 45.865,00 (Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Sessenta e 

Cinco Reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 

da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Boa Ventura/PB, 15 de setembro de 2022.
TALITA LOPES ARRUDA
 Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
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 serviços de engenharia para Conclusão de uma Unidade Escolar com 04 Salas de 
Aula, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência em 
anexos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Borborema - PB, 03 de outubro de 2022
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Tomada de Preços nº 00003/2022. OBJETO: Contratação de serviços de enge-

nharia para Conclusão de uma Unidade Escolar com 04 Salas de Aula, conforme especificações do 
Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência em anexos. ABERTURA: 09/08/2022 
as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Fracassada. DATA: 03/10/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO 

DA CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS EIRELLI–EPP - Valor: R$ 957.070,70. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Governador 
Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) (083) 99918–1772 . E-mail: cplpmcindios@gmail.com. 

Cachoeira dos Indios - PB, 29 de Setembro de 2022
MARCELO RIBEIRO DA SILVA CPF: 081.801.754–64

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
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 JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE 
TIPO A NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI–EPP - R$ 957.070,70.

Cachoeira dos Indios - PB, 04 de Outubro de 2022
ALLAN SEIXAS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO A NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
02 (dois) 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: Priimee 
Construções e Empreendimentos Eirelli-epp - CNPJ 26.764.981/0001-37. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos 
Indios - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) (083) 99918-1772 .

Cachoeira dos Indios - PB, 04 de Outubro de 2022
ALLAN SEIXAS DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENA-

GEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, CONFORME CONTRATO 1076307–82 – SICONV 911436. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: TRAFF ELETRI-
FICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - Valor: R$ 308.121,46. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e 
suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Lici-
tação, Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 30 de Setembro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar a construção dos apoios para os 

alternativos. CLASSIFICAÇÃO FINAL: 1º - CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA - R$ 220.200,59; 
2º - LTCRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - R$ 241.110,90; 3º - R F SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - R$ 256.462,18; 4º - ARES CONSTRUCOES E SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA - R$ 287.496,30; 5º - RM CONSTRUCAO LTDA - R$ 289.622,48; 6º - WJX 
CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - R$ 290.633,48; 7º - CONSTRUTORA 
BRTEC LTDA - R$ 309.281,23; 8º - GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA 
- R$ 309.281,23; e 9º - GR CONSTRUTORA EIRELI - R$ 309.281,23. EMPRESA DESCLASSI-
FICADA: CONSTRUTORA APODI EIREL - R$ 309.281,23 e IF LOCACOES DE VEICULOS E 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 309.281,23.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rodovia 
PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e 
das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 03 de Outubro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública “SINE DIE” do Pregão 

Eletrônico nº 00051/2022. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 12:00 as 18:00 
horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, na Rodovia 
PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Site: www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

Conde - PB, 04 de Outubro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00017/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para executar a pavimentação em paralele-

pípedos de diversas ruas neste Município – correspondendo apenas a mão de obra. LICITANTES 
HABILITADOS: CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA; D K CONSTRUCOES 
EIRELI. LICITANTE INABILITADO: G S CONSTRUTORA LTDA. Dos atos decorrentes do proce-
dimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para 
abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 13/10/2022, às 14:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 as 
18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis. E-mail: 
conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 04 de Outubro de 2022
ÁLAMO CESAR TRAJANO MARTINS JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2022
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico Nº 043/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviços diário e parcelado de mão-de-obra especializada de 01 (um) serralheiro e 03 
(três) auxiliares, visando a manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos de ferros 
pertencentes as diversas secretarias, conforme termo de referência. Data prevista para realização 
da sessão eletrônica: Será no dia 18  de outubro de 2022. Hora prevista para o início da sessão 
eletrônica: Será às 08:00 (oito horas). Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.
portaldecompraspublicas.com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item. Cópia do edital: http://
www.coremas.pb.gov.br; http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 30 de setembro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através do seu Pregoeiro Oficial torna público a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 044/2022. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços de engenharia/arquitetura para acompanhamento e fiscalização de obras no Municipio de 
Coremas-PB, conforme termo de referência. Data prevista para realização da sessão eletrônica: 
Será no dia 18 de outubro de 2022. Hora prevista para o início da sessão eletrônica: Será às 10:00 
(dez horas). Local previsto para realização da sessão eletrônica: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Tipo de julgamento: Menor preço por item. Cópia do edital: http://www.coremas.pb.gov.br; 
http://www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coremas-PB, 30 de setembro de 2022.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.148/2022
TOMADA DE PREÇO10007/2022

CONTRATO Nº. 01.216/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Desterro-PB
CONTRATADO:- CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obras para RE-

FORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E QUADRA POLIESPORTIVA
VALOR GLOBAL: com o valor de R$ 778.626,61 (Setecentos e Setenta e Oito Mil, Seiscentos 

e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos), vencendo no ítem: 1;
DOTAÇÕES: Unidade orçamentaria: 05.000 SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Classifi-

cação Funcional: 12 361 1010 1008 CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES 
ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL Fonte: 1500.0000 Recursos não Vinculados de 
Impostos Total Fonte: 1571.0000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumen-
tos Congêneres vinculados á Educação CONVENIO Nº. 0315/2022 Elemento de despesas: 185 
4.4.90.51 00 1571.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses (28 de setembro de 2023).
DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2022.

Valtecio de Almeida Justo
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.148/2022

TOMADA DE PREÇO N.º. 10007/2022
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obras para RE-

FORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO E QUADRA POLIESPORTIVA
O Prefeito Constitucional do Município de Desterro-PB, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pela legislação pertinente. R E S O L V E:Após concluir todas as etapas, HOMOLOGO, 
com base nas informações constantes do Processo de Licitação acima citado, e considerando que 
foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93  e ADJUDICO 
os itens aos seus respectivos vencedores, com base no relatório apresentado pela COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO,  em conseqüência, fica convocado o licitante vencedor:  

- CONSTRUTORA BARBOSA E FERREIRA LTDA com o valor de R$ 778.626,61 (Setecentos e 
Setenta e Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos), vencendo no ítem: 1;

, no valor global de R$ 778.626,61 (Setecentos e Setenta e Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Seis 
Reais e Sessenta e Um Centavos), para retirada da nota de empenho/ou assinatura do termo de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.                                               

Publique-se e cumpra-se;
Desterro-PB, 27 de setembro de 2022.

Valtecio de Almeida Justo
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2022, que objetiva: FORNECIMENTO 
ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) 
LITROS, SEM CAVIDADES OU REBORDOS INTERNOS QUE POSSAM RETER BACTÉRIAS OU 
OUTRAS IMPUREZAS NOCIVAS À SAÚDE HUMANA (DENTRO DAS NORMAS MAIS ATUAIS DE 
SEGURANÇA E HIGIENE); ADJUDICO o seu objeto a: CAIO RANALYSON FELIX - R$ 28.000,00.

Esperança - PB, 18 de Julho de 2022
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2022, que objetiva: Aquisição de produtos 
hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Hospital Municipal de Esperança Dr. Manoel 
Cabral de Andrade deste município, conforme Convênio nº 057/2022 – SES–PRC–2022/054; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO PIMENTA DE 
OLIVEIRA 09948634462 - R$ 8.646,00; JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 14.973,05.

Esperança - PB, 04 de Outubro de 2022
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00018/2022, para o dia 18 de Outubro de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 18 de Outubro de 2022 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB. 
E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Gado Bravo - PB, 05 de Outubro de 2022
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00062/2022
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00062/2022, 
que objetiva: Locação de um Imóvel localizado na Rua Carlos Gomes, nº 7, Bairro Centro, para 
o funcionamento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), referente ao período de 
Setembro a Dezembro de 2022.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOMARIO MORAES BEZERRA– R$ 12.000,00 - Doze Mil Reais.

Guarabira - PB, 30 de Setembro de 2022.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA A TOMADA

DE PREÇOS  Nº 00010/2021
 A Prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão de licitação 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para 
conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Tomada de Preços 00010.2021 / ONDE 
SE LÊ CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta da seguinte dotação, 
constante do orçamento vigente: RECURSOS PRÓPRIOS / Dotação consignada no orçamento vigente 
20224.4.90.51.01 - Obras e Instalações LEIA-SE CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO :As despesas 
correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: RECURSOS PRÓPRIOS / 
Termo de Compromisso nº PAC2 11459-2014 / FNDE - Dotação consignada no orçamento vigente- con-
vênio n°73/2021 Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal e dotação Orça-
mentária.- 4.4.90.51.01 - Obras e Instalações., Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira – PB 14 de setembro  de 2022
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de um Imóvel localizado na Rua Carlos Gomes, nº 7, Bairro Centro, para 
o funcionamento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), referente ao período de 
Setembro a Dezembro de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00062/2022. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: Dotação consignada no orçamento vigente 
2022 - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. Prazo: Até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
JOMARIO MORAES BEZERRA - R$ 12.000,00 – Doze Mil Reais. - CT Nº 00550/2022 – 30/09/2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00062/2022.
OBJETO: Locação de um Imóvel localizado na Rua Carlos Gomes, nº 7, Bairro Centro, para 

o funcionamento do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), referente ao período de 
Setembro a Dezembro de 2022.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
SOLICITAÇÃO: SEC. DA FAMÍLIA, BEM ESTAR, CRIANÇA E ADOLESCENTE
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 30/09 /2022.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2022

Torna público que retomará através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei 
Damião de Bozzano, 07 - Centro - Itapororoca - PB, às 09h00min do dia 06 de Outubro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para 
terceirização de serviços profissionais para preenchimento de vacância/outros nas Secretarias Muni-
cipal de Educação e Saúde do Município de Itapororoca/PB, conforme termo de referência. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
00028/2015. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Itapororoca – PB, 03 de Outubro de 2022
TARCISIO FRANÇA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00030/2022
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 DV00030/2022, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada em serviços de tecnologia de informação para 
suporte das plataformas, programas e diagramações digitais utilizadas pela secretaria de educação, 
atendendo os vários setores educacionais de acordo com as necessidades referentes as ações da 
Administração Municipal; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
ALEX DE SOUZA SILVA - R$ 14.940,00.

Itapororoca - PB, 04 de Outubro de 2022
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021.
Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 00098/2022-CPL, celebrado entre o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI. 
DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a alteração na Cláusula Quarta do Contrato 
n.º 00098/2022-CPL, celebrado com a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI. Valor do apos-
tilamento: R$ 12.909,54 (DOZE MIL, NOVECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO 
CENTAVOS). Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93. Ficam ratificados os preços.

Itapororoca - PB, 29 de Setembro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021.
Extrato do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 00015/2022-CPL, celebrado entre o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI. 
DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a alteração na Cláusula Quarta do Contrato 
n.º 00015/2022-CPL, celebrado com a empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI. Valor do 
apostilamento: R$ 4.030,67 (QUATRO MIL, TRINTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS). 
Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93. Ficam ratificados os preços.

Itapororoca - PB, 29 de Setembro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 2/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021.
Extrato do Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 00015/2022-CPL, celebrado entre o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA. Contratada: CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI. 
DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto a alteração na Cláusula Quarta do Contrato 
n.º 00015/2022-CPL, celebrado com a empresa CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI. Valor do 
apostilamento: R$ 8.056,84 (OITO MIL, CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CEN-
TAVOS). Fundamento legal: Art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93. Ficam ratificados os preços.

Itapororoca - PB, 29 de Setembro de 2022.
ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO

Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para Ampliação da Escola Municipal 
Julia Valdelina – cozinha, refeitório e muro perimetral, conforme projeto básico. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
/ OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente Elemento de despesa 44.90.51.00 – Obras 
e Instalações. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Itapororoca e: CT Nº 00323/2022 - 28.09.22 – R F - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI - R$ 190.896,75.

ELISSANDRA MARIA CONCEIÇÃO DE BRITO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Outubro 
de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Locação de veículo de carga por 
diária tipo caminhão tanque com capacidade mínima de 10.000 litros com motorista para trans-
porte de agua, em atendimento as demandas operacionais do Município de Itatuba. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 04 de Outubro de 2022
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Outubro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para forneci-
mento parcelado de materiais permanentes para suprir as demandas das diversas secretarias do 
Município de Jericó–PB, de acordo com especificações contidas no Termo de Referência. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 02/11; Decreto Munici-
pal nº 017/2022/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 04 de Outubro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Outubro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento parcelado de combustíveis com ponto de abastecimento na capital do estado (João 
Pessoa) para atender a demanda dos veículos em trânsito do Município de Jericó–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 02/11; Decreto Munici-
pal nº 017/2022/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 04 de Outubro de 2022
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO, NA 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE 
REFERÊNCIA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMO: CHROMEBOOK, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTAÇÃO 
DE CARGA E ARMAZENAMENTO PARA NOTEBOOK E/OU CHROMEBOOKS, PROJETORES, 
SUPORTE PARA PROJETOR, NOBREAKS, LOUSA DIGITAL INTERATIVA PORTÁTIL SEM FIO 
COM BATERIA, LOUSA LCD INTERATIVA, LICENÇA DE USO DE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - R$ 
3.960.000,00.

Juazeirinho - PB, 04 de Outubro de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 65001/2022
Aos 04 dias do mês de Outubro de 2022, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Juazeirinho, Estado da Paraíba, localizada na Praça Presidente 
João Pessoa - Centro - Juazeirinho - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 
de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 005-A, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme 
a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00022/2022 que objetiva o 
registro de preços para: CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFOR-
ME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA EDUCA-
CIONAL COMO: CHROMEBOOK, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTAÇÃO DE CARGA E 
ARMAZENAMENTO PARA NOTEBOOK E/OU CHROMEBOOKS, PROJETORES, SUPORTE 
PARA PROJETOR, NOBREAKS, LOUSA DIGITAL INTERATIVA PORTÁTIL SEM FIO COM 
BATERIA, LOUSA LCD INTERATIVA, LICENÇA DE USO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS, 
SOLUÇÕES OFFLINE PARA ACESSAR CONTEÚDOS PEDAGÓGICOS, CAPACITAÇÃO 
AOS PROFESSORES, MANUTENÇÃO, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 
PEDAGÓGICO; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade inte-
grante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 
- CNPJ nº 08.996.886/0001-87. INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. CNPJ: 
12.832.271/0001-92. lote(s): 1 - 2. Valor: R$ 3.960.000,00. Observação a Ata de Registro de 
Preços na integra está publicado no Jornal Oficial do Municipio.

 Juazeirinho - PB, 04 de Outubro de 2022
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS

Prefeita Constitucional

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10005/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POLIVIDA 
CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA - R$ 149.100,00.

Juazeirinho - PB, 01 de Agosto de 2022
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSO-
NOGRAFIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 10005/2022. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO: 
02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 
– ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 28/01/2023. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Juazeirinho e: CT Nº 04601/2022 - 01.08.22 - POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR 
LTDA - R$ 149.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMO: 
CHROMEBOOK, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTAÇÃO DE CARGA E ARMAZENAMENTO 
PARA NOTEBOOK E/OU CHROMEBOOKS, PROJETORES, SUPORTE PARA PROJETOR, 
NOBREAKS, LOUSA DIGITAL INTERATIVA PORTÁTIL SEM FIO COM BATERIA, LOUSA 
LCD INTERATIVA, LICENÇA DE USO DE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00022/2022. DOTAÇÃO: 02.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO – 12 361 0002 
1006 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO / ENS. FUNDAMENTAL – 12 
365 0002 1047 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / EUD. INFANTIL 
– 1.569.0000 Outras Transferências de Recursos do FNDE – 1.540.0000 Transferências do 
FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos - 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 04/10/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Juazeirinho e: CT Nº 06501/2022 - 04.10.22 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 
LTDA - R$ 3.960.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, NOS TERMOS DA LEI 10.520/02 E DIS-

POSIÇÕES DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006 
ALTERAÇÕES, DECRETO N.º 7892/2013 E ALTERAÇÕES BEM COMO TODA LEGISLAÇÃO 
CORRELATA, TORNAR PUBLICO AOS INTERESSADOS QUE REALIZARÁ LICITAÇÃO 
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DO TIPO 
MENOR PREÇO, OBJETIVANDO EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS E 
MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES 
DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO QUE REALIZAR-SE-Á AS 09:00HS DO DIA 20/10/2022. 
MAIORES INFORMAÇÕES E AQUISIÇÃO DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE WWW.MARI.
PB.GOV.BR, E-MAIL; CPL.MARI.2017@GMAIL.COM OU NA CPL NO ENDEREÇO, RUA 
ANTÔNIO DE LUNA FREIRE, 146 – CENTRO – MARI-PB, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE 
DE 08H00MIN AS 12H00MIN.

MARI, 04 DE OUTUBRO DE 2022
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES 

PREGOEIRO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETA-
RIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ACM MERCANTIL LTDA - R$ 
7.879,00; COMERCIAL J A SILVA & CIA LTDA - R$ 186.870,00; INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 48.830,30.

Natuba - PB, 28 de Setembro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2022, que objetiva: Aquisição veículo novo 
(Ambulância–Tipo A) – simples remoção – Tipo Furgão, para o atendimento das necessidades do 
Sistema Municipal de Saúde, conforme termo de referência e Proposta 17975.221000/1220–01 – 
Emenda Parlamentar 37390017; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: CEVEMA COM??RCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PE??AS SERVI??OS E LOCA????O - R$ 
238.000,00.

Natuba - PB, 04 de Outubro de 2022
JOSE LINS DA SILVA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00016/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Natuba: 02.010 – SECRETARIA DO 
GOVERNO MUNICIPAL 04 122 2001 2003 – Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo 
Municipal 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2001 2005 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Administração 02.050 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 365 1002 
2008 – Manutenção da Educação Infantil e Creche 12 361 1002 2009 – Manutenção do Ensino 
Fundamental – FUNDEB 12 361 1002 2012 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 
– MDE 12 368 1002 2014 – Manutenção das Atividades de Educação com Salário Educação – 
QSE 02.070 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1003 2017– Manutenção das Atividades 
do Fundo Municipal de Saúde – FMS 10 301 1001 2018 – Manutenção das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde – Atenção Básica 10 302 1003 1007– Ações de melhorias e estruturação da 
Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada 02.090 – FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 08 244 1004 2023 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de 
Assistência Social 08 244 1004 2028 – Manutenção das Atividades da Proteção Social Básica 08 
244 1004 2032 – Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial 02.100 – SECRETARIA 
DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO 15 452 1005 2038 – Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação 02.110 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 20 606 1007 2040 – Manutenção da Secretaria de 
Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos 3390.30 99 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Natuba e: CT Nº 00083/2022 - 04.10.22 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
CAMPINENSE LTDA - R$ 48.830,30; CT Nº 00084/2022 - 04.10.22 - ACM MERCANTIL LTDA - R$ 
7.879,00; CT Nº 00085/2022 - 04.10.22 - COMERCIAL J A SILVA & CIA LTDA - R$ 95.587,10.

OBJETO: Aquisição veículo novo (Ambulância–Tipo A) – simples remoção – Tipo Furgão, para 
o atendimento das necessidades do Sistema Municipal de Saúde, conforme termo de referência e 
Proposta 17975.221000/1220–01 – Emenda Parlamentar 37390017. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Oriundos da Proposta 17975.221000/1220–01 – 
Emenda Parlamentar 37390017 02.070 Fundo Municipal de Saúde 10 301 1003 1006 Ações de 
melhoria e estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Atenção Básica 10 302 1003 1007 
Ações de melhorias e estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atenção 4490.52 
99 Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00086/2022 - 05.10.22 - CE-
VEMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS MÁQUINAS PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÃO - R$ 238.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2022
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Eletrônico Nº 
0008/2022, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos permanentes e veiculo básico 5 lugares, des-
tinada a Secretaria de Assistência Social do Município de Pedra Branca-PB. Tem como vencedoras 
as empresas: COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA  com o valor global de R$ R$ 64.450,00 
(sessenta e quatro mil reais), NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS -ME com  o valor global de 
R$ R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO 
EIREL com o valor global de R$ 1.155,00 (mil cento e cinquenta e cinco reais) a empresa TAMA 
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA com o valor global de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e 
cinquenta reais), VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI com o valor global de R$ 3.069,68 
(três mil sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Pedra Branca-PB, 04 de outubro de 2022
Severino Luiz de Caldas

 Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2022.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE 

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS – PB.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público e convoca os interessados que 

a reunião para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 003/2022 ocorrerá 
no dia 06/10/2022 as 10:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado 
na sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, 
Pedro Régis – PB. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário 
de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas https://transparencia.elmartecnologia.com.br/
Licitacao?e=201140&menu=off .

Pedro Régis/PB, 04 de Outubro de 2022.
POLYANA FARIAS TORRES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação no 

Sítio Pau D’arco no Município. Data e Local, às 09:00 horas do dia 19/10/2022, na sala de Reuniões 
da CPL, com sede na Av. Frei Damião, n° 252, Centro – Poço de José De Moura – PB.

Poço José de Moura/PB, 04 de outubro de 2022.
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: RECARGAS 
DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAIS EM REGIME DE COMODATO. Abertura da sessão pública: 
11:00 horas do dia 18 de outubro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma 
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompras-
publicas.com.br. 

Queimadas - PB, 04 de outubro de 2022
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portalde-
compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA ACADEMIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 21 de outubro de 2022. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacao-
pmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Queimadas - PB, 04 de outubro de 2022
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

SANTA INÊS - CÂMARA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Câmara Municipal e observado o parecer da 

Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2022, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada para Construção da Sede da Câmara Municipal de Santa Inês/PB – Etapa 
01, conforme Planilha Orçamentária; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 09.335.002/0001-
06. VALOR: R$ 166.033,19. 

Santa Inês - PB, 30 de setembro de 2022
Fagundes Ramalho Marinho

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

E ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Constitucional do Município de Santa Luzia, Estado da Paraíba, usando de suas 

atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n.º 8.666/93 de 21 de junho 
de 1993, e suas atribuições posteriores, resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a TOMADA DE 
PREÇOS N.º 00005/2022, cujo objeto é contratação de empresa especializada para construção 
de creche com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no Programa Paraíba Primeira 
Infância no município de Santa Luzia/PB, conforme Convênio Nº 370/2022, consoante julga-
mento proferido pela Comissão Permanente de Licitação, em favor da empresa: MENDONÇA E 
SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 31.094.999/0001-09, com o valor total 
de R$ 1.134.374,45 (um milhão, cento e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e 
quarenta e cinco centavos).

Santa Luzia-PB, 04 de outubro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº 00015/2022, que objetiva: 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, com base nos elementos constan-
tes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 
- 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. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 29 de setembro de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00165/2022

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67. 
CONTRATADA: LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DR JOSE BENICIO DE MEDEIROS 

SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA, CNPJ Nº: 06.980.997/0001-70.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames laboratoriais 

acompanhando a análise e a emissão de resultados dos exames solicitados, para comple-
mentar o Sistema Único de Saúde - SUS, atendendo usuários residentes do município de 
Santa Luzia - PB.

VALOR GLOBAL: R$ 192.559,86 (cento e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove 
reais e oitenta e seis centavos), para 12 (doze) meses. Vencendo nos seguintes lotes: 01, 02, 03, 
04 e 05, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 29/09/2022 a 29/09/2023.
DATA DO CONTRATO: 29 de setembro de 2022. 

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE SAÚDE

Santa Rita - PB, 04 de outubro de 2022. 
O SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARA-

ÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 098/2022, que objetiva: 

Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e 
Corretiva em Câmara Fria para Conservação de Imunobiológicos, com mão-de-obra especializada, 
fornecimento de peças e acessórios para atender a demanda da Secretaria De Saúde Do Município 
De Santa Rita/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- ASSISTMEDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA MEDICA LTDA
CNPJ: 03.761.081/0001-30
VALOR MENSAL R$: 3.500,00
VALOR ANUAL R$ 42.000,00
Publique-se e cumpra-se.

RAFAEL GOMES MONTEIRO 
SECRETÁRIO INTERINO DE SAÚDE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PORTARIA Nº 0017 DE 01 DE SETEMNRODE 2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal nº 1.053 de 05 de abril de 2033, em seus Artigos 2 e 12, III, e demais 
normas pertinentes e regimento Interno da Casa, por meio do seu PRESIDENTE;

CONSIDERANDO a necessidade do acompanhamento, disciplina, aplicação de sanções e 
demais atos pertinentes aos processos de licitação consubstanciados nas Leis Nº 8.666, DE 21 
DE JUNHO DE 1993, No 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, e seus Decretos regulamentares,no 
âmbito do SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOSDA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, 
sob o comando do Presidente de Licitação e Pregoeiro; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
eficiência e publicidade, insculpidos no Art. 37 da Constituição Federal de 1988, e regem a Admi-
nistração Pública;

CONSIDERANDO a necessidade de executar de maneira eficiente os procedimentos licitatórios 
realizados pela Câmara Municipal de Santa Rita-PB;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 51 da Lei 8.666/1993, que exige a necessidade de existência 
de comissão permanente ou especial de licitação para processamento ou julgamento da habilitação 
preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento, as propostas e 
análise de documentos de habilitação;

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os integrantes abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente 

de Licitação da Câmara Municipal de Santa Rita-PB, sob a presidência do primeiro.
1. PRESIDENTE: HALISON ALVES DE BRITO – Matrícula nº 1.540
2. MEMBRO: DORE EDNA MUNIZ DO NASCIMENTO – Matrícula Nº 267
3. MEMBRO: EDUARDO SANTOS DA SILVA - Matrícula Nº 263
4. SUPLENTE:DIEGO MARQUES ARRUDA- Matrícula Nº 938
Art. 2º - Compete a CPL processar e julgar as licitações referentes às aquisições de bens, con-

tratações de serviços, obras e locação de bens móveis e imóveis no âmbito da Câmara Municipal 
de Santa Rita-PB, consubstanciadas nas Leis citadas no preâmbulo.

Parágrafo único: Competirá, ainda, observar todas as leis e regulamentações internas e apre-
sentar relatório anual de seus trabalhos, além de outros que forem solicitados pela Presidência.

Art. 3º - O período de vigência da CPL será de 01 (um) ano, nos termos do que preconiza o §4º, 
do Art. 51 da Lei nº 8.666/1993.

Art. 4º - Na modalidade de licitação leilão, o Presidente da CPL ficará designado como leiloeiro 
oficial, conforme Art. 53 da Lei 8.666/1993.

Art. 5º - Na modalidade de licitação Pregão, ficará designado como Pregoeiro Oficial e equipe 
de apoio os seguintes servidores:

1. PREGOEIRO: HALISON ALVES DE BRITO – Matrícula nº 1.540
2. MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO: DORE EDNA MUNIZ DO NASCIMENTO – Matrícula Nº 267
3. MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO: EDUARDO SANTOS DA SILVA - Matrícula Nº 263
4. SUPLENTE DA EQUIPE DE APOIO:DIEGO MARQUES ARRUDA - Matrícula Nº 938
Art. 6º Esta Portaria tem seus efeitos à data de 01 de setembro de 2022, revogando todas as 

disposições em contrário.
 Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

 Em 01 de setembro de 2022.
 FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PORTARIA Nº 0017DE 02 DE JANEIRO DE 2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal nº 1.053 de 05 de abril de 2033, em seus Artigos 2 e 12, III, e demais 
normas pertinentes e regimento Interno da Casa, por meio do seu PRESIDENTE;

CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021, que dispõe sobre 
as licitações, contratações diretas e contratos,que serão processados no âmbito do SETOR DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOSDA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB;

RESOLVE:
Art. 1º. Ficam designados os agentes públicos responsáveis pela condução de processos de 

licitação e contratação direta no âmbito da CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, conforme 
indicado na presente Portaria.

§ 1º. Os referidos processos licitatórios serão conduzidos pelos seguintes agentes públicos:
I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO
HALISON ALVES DE BRITO – Matrícula nº 1.540 -.
II. EQUIPE DE APOIO 
a) DORE EDNA MUNIZ DO NASCIMENTO – Matrícula Nº 267 - membro titular
b) EDUARDO SANTOS DA SILVA -Matrícula Nº 263 - membro titular
c) DIEGO MARQUES ARRUDA - Matrícula Nº 938 - membro suplente.
§ 2º. Nos processos de contratação direta, abrangendo as dispensas e inexigibilidades de licitação, 

os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º deste artigo constituirão, sob a presidência do 
primeiro, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

Art. 2º. As disposições desta Portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratação 
direta amparada pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

Art. 3º Esta Portaria tem seus efeitos à data de 01 de setembro de 2022, revogando todas as 
disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Em 01 de setembrode 2022.

FRANCISCO DE MEDEIROS SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DACÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022
OBJETO: Locação de veículos para Transporte Escolar destinados a Secretaria de Educação 

do município de São José do Bonfim/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, RESOLVE: ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00024/2022, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: -Glaubery Lins Ferreira, CPF N° 039.883.194-73. VALOR 
: R$ 6.600,00. - Jose Alves de Lima, CPF Nº 207.243.144-15, VALOR: R$ 12.000,00. - Jose Lopes 
de Lima, CPF Nº 733.589.404-20, VALOR: R$ 12.000,00.

VALOR TOTAL: R$ 30.600,00
São José do Bonfim - PB, 13 de Setembro de 2022. 

Joseildo Alves Monteiro
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E S O 
L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00024/2022, que 
objetiva: Locação de veículos para Transporte Escolar destinados a Secretaria de Educação do muni-
cípio de São José do Bonfim/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponente vencedor: -Glaubery Lins Ferreira, CPF N° 039.883.194-73. 
VALOR: R$ 6.600,00. - Jose Alves de Lima, CPF Nº 207.243.144-15, VALOR: R$ 12.000,00. - Jose 
Lopes de Lima, CPF Nº 733.589.404-20, VALOR: R$ 12.000,00.

VALOR TOTAL: R$ 30.600,00
São José do Bonfim - PB, 14 de Setembro de 2022. 

ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO

 OBJETO: Aquisição de produtos de bomboniere e materiais de diversos para as diversas 
secretarias do município de São José do Bonfim-PB e Fundos Municipais de Saúde e Assistência 
Social deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº PE 00023/2022. RECUR-
SOS: 02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS - 04 122 2003 2006 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E RECURSO; E OUTRAS. 

VIGÊNCIA: Até o final do exercício financeiro. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: CONTRATO Nº 

92301/2022 - CLAUCILANIA GOMES DE MOURA EIRELI, CNPJ nº 06.166.141/0001-65, R$ 
73.203,25 

São José do Bonfim - PB, 31 de Agosto de 2022. 
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO

 OBJETO: Locação de veículos para Transporte Escolar destinados a Secretaria de Educação 
do município de São José do Bonfim/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº PE 00024/2022. 
RECURSOS: 02.06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 122 2008 2042 MANUTENÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 361 1018 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DO MDE; 12 361 1022 2051 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR; 12 361 1022 2070 
MANUTENÇÃO DO PNATE; 12 361 1018 2120 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DESTINADOS 
A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - CONVÊNIO ESTADUAL; 12 365 1016 2121 MANUTENÇÃO DE 
PROGRAMAS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIO ESTADUAL; ELEMENTO DE 
DESPESA - 3390.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA/3390.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 

VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2022
 PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e: CONTRATO N: 

92401/2022 - Glaubery Lins Ferreira, CPF N° 039.883.194-73. VALOR: R$ 6.600,00; CONTRATO 
92402/2022 - Jose Alves de Lima, CPF Nº 207.243.144-15, VALOR: R$ 12.000,00. 

São José do Bonfim - PB, 16 de Setembro de 2022. 
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Outubro de 2022, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Refeições, desti-
nados ao atendimento das diversas Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/11; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas e 
de 13:00 as 16:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. 
Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 04 de Outubro de 2022.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:00 horas do dia 21 de outubro de 2022, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo per-
tinente para executar serviços na Pavimentação de Estradas Vicinais, deste Município, conforme 
Convênio 921816/2021/MAPA/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275–1040. Edital: http://www.serraria.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 04 de outubro de 2022
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DO CAMPO DE SANTANA MUNICIPIO DE 

TACIMA. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: DUARTE 
MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA - Valor: R$ 212.049,41. 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, 27 de Setembro de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

Holanda Imobiliária e Construtora Ltda
CNPJ/ME nº 08.946.147/0001-80 – NIRE 25200082893

Redução do Capital Social
A Holanda Imobiliária e Construtora Ltda, com sede na Rua Francisco Diomedes Cantalice, 158, 

Cabo Branco, João Pessoa-PB, neste ato representada na forma do seu contrato social (“Socie-
dade”), vem comunicar que foi aprovada em 28.09.2022, em Reunião de Sócios da Sociedade, a 
redução do capital social da Sociedade, no valor de R$ 3.673.000,00, nos termos do Artigo 1.082, 
II, da Lei 10.406/2002 e do Artigo 31-A, § 7º, da Lei nº 4.591/64, o qual passou de R$ 7.346.000,00, 
dividido em 7.346.000 quotas, para R$ 3.673.000,00, dividido em 3.673.000 quotas, mediante o 
cancelamento de 3.673.000 quotas, com a respectiva restituição do valor das quotas canceladas a 
sócia que está se retirando da Sociedade, na proporção de sua respectiva participação no capital 
social, a qual somente se tornará efetiva após o decurso do prazo de 90 dias após a publicação do 
presente comunicado, nos termos dos artigos 1.122 e 1.084, § 2º do Código Civil, respectivamente.

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de outubro de 2022     27Publicidades



AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 28.05.21.587

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
DATA DE ABERTURA: 20/10/2022 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 22-02007-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PARA REFORMA NA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO (CME) E NA UNIDADE DE 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (UAN) DO HOSPITAL DISTRITAL DE BELÉM-PB.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por meio da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 
173/2022/GS/SES, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, 
na modalidade Tomada de Preços, sob o regime de empreitada por preço unitário, tipo menor preço. 
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 portais www.paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.
pb.gov.br, solicitando aos presentes que compareçam com máscara facial e se façam representar por 
apenas um credenciado em sessão, devidamente vacinado contra a COVID-19. SUPORTE LEGAL: Lei 
Federal nº 8.666/1993, Leis Estaduais nºs 9.625/2011 e 9.697/2012, bem como legislações correlatas. 
Fonte de recursos: 500 – Recursos Ordinários do Tesouro do Estado. Consultas com a CPL/SES-PB 
no HORÁRIO de 08h às 14h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 04 de outubro de 2022.
Karla Michele Vitorino Maia
Presidente da CPL/SES-PB

Matrícula nº 170.333-1

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2022
PROCESSO Nº 19.000.002218.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
E HOSPITALAR (DRENO, COLETOR E OUTROS) destinado ao HEM, HRPSRC, HRCR, MPF, 
CPJM, HGT, HMSF, HEETSHL, HDDJGS, HGM, HPMGER, HCCG, CPAM, HRP, HRDJC, HINL, 
HETCG, CSCA, HRS, HRQ, CHCF e HRG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/10/2022 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: 902002022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publi-

ca, para conhecimento dos interessados, que nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto 
nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 
10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01915-0
João Pessoa, 04 de outubro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2022
PROCESSO Nº 19.000.009485.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SONDA GASTROSTOMIA 
E TUBO PARA HIPOSPÁDIA, destinado ao COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 20/10/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (compras.gov.br) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados, que nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-02029-5
João Pessoa, 04 de outubro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2022
PROCESSO Nº 15.000.000007.2022

OBJETO/ÓRGÃO(S):  AQUISIÇÃO DE CONES DE TRÂNSITO, destinado à  POLÍCIA MILITAR 
DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/10/2022 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: 901302022
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 22-01160-6
João Pessoa, 04 de outubro de 2022.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CABACEIRAS - PB
Rua Padre Inácio Cavalcante de Albuquerque, 30 – Centro – Cabaceiras – PB.

CNPJ: 00.547.202/0001-58
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CABACEIRAS/PB, inscrito no CNPJ 

sob o nº: 00.547.202/0001-58, com Carta Sindical Nº L109 P017 A1988 emitido pelo Ministério do 
Trabalho através do processo nº 24280001864, com endereço na Rua Padre Inácio Cavalcante 
de Albuquerque, Nº. 30 – CEP: 58.480-000 - Centro - Cabaceiras - PB, convoca pelo presente 
EDITAL todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos 
e aposentados rurais, agricultores e agricultoras familiares e assalariados e assalariadas rurais, 
do Município de Cabaceiras/PB, à participarem da Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Cabaceiras - PB, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2022, 
na sede do Sindicado, no endereço citado acima, com início às 08:00 (oito) horas, em primeira 
convocação e em segunda convocação, 2 (duas) horas após, observando o quórum estatutário, 
para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Alteração Estatutária para: a) alterar a sua representação 
sindical profissional para a categoria dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares, 
ativos e aposentados, proprietários ou não, no caso de proprietários, em área que não exceda a 
02 (dois) módulos rurais de sua região e/ou Município que exerçam suas atividades no meio rural, 
individualmente ou em regime de economia familiar, no Município de Cabaceiras/PB, nos termos do 
Decreto Lei 1.166/1971; b) alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Cabaceiras/PB; 2) Outras alterações estatutárias 
decorrentes das anteriores do item 1.

Cabaceiras - PB, 05 de outubro de 2022.
JOSÉ SILVERIO PEREIRA RAMOS

Presidente

COMISSÃO FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.

ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO, APROVAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL E ELEIÇÃO 
DE DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os Servidores Públicos em geral do Município de 
Bayeux-PB, a se reunirem em assembleia geral, a ser realizada no dia 10 de outubro do corrente 
ano, na av. São João, 346, São Bento Bayeux PB, às 14 horas em primeira convocação, com 50% 
mais 1 dos servidores interessados, ou, não havendo quórum em primeira convocação às 14:30 
horas  para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1- Constituírem a Associação dos Servidores 
Públicos do Município de Bayeux-PB, que será uma sociedade civil de direito privado, sem fins 
lucrativos, com foro na cidade de Bayeux, Estado da Paraíba, sem caráter partidário ou político, 
sendo regulada pelo Código Civil (Lei Federal nº 10.406/02) nos artigos 53 a 61; 2 - Elaborar e 
aprovar o Estatuto Social da referida entidade e 3 – Elegerem os membros da primeira Diretoria 
Administrativa e Conselho Fiscal(titulares e suplentes), nos seguintes cargos: Diretoria Administra-
tiva: Presidente; Vice-Presidente; Secretário; Diretor Financeiro; Diretor de Comunicação, Eventos, 
Esporte e Recreação. Conselho Fiscal: composto de 03(três) membros e respectivos suplentes.      

Bayeux-PB. 05 de outubro de 2022.
COMISSÃO FORMAÇÃO - MEMBROS: Ana Maria Guimarães da Silva, CPF 034.326.114-63, 

RG 2232619 2ª. via SSP- PB.; Maria da Conceição dos Santos Lima, RG 1.240.355 –SSP/PB., 2° 
via, CPF 568.643.294-53.; Maria Livramento dos Santos, CPF 760693464-91, RG 1.478.021-SSP/
PB.; eJemianyFelismina da Silva, CPF 028.618.094-42, RG 2.103.767-SSP/PB, 2° via.; Jocemar-
Praxedes dos Santos CPF 806.245.964-00, RG 1.345.220-SSP/PB; Clenilda de Lourdes Silva 
Praxedes dos Santos, CPF 689.722.704-82, RG 1.656.036-SSP/PB.; 2° via.; Fabiano Silvano da 
Silva, CPF 518.450.244-00, RG 1.174.352.; 2° via.

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: 2208727 CPF: 115770394XX, CONTRATO: 2120123 CPF: 107439244XX, 
CONTRATO: 2401267 CPF: 118160044XX, CONTRATO: 2179161 CPF: 117155124XX, CON-
TRATO: 2600019 CPF: 035509334XX, CONTRATO: 2164341 CPF: 034873544XX, CONTRA-
TO: 4102059 CPF: 003053244XX, CONTRATO: 4100014 CPF: 070939634XX, CONTRATO: 
2243447 CPF: 121043194XX, CONTRATO: 2165117 CPF: 120711647XX, CONTRATO: 2211035 
CPF: 119145124XX, CONTRATO: 2603120 CPF: 064433664XX, CONTRATO: 2217642 
CPF: 030520094XX, CONTRATO: 2612283 CPF: 172376464XX, CONTRATO: 2199118 
CPF: 704431484XX, CONTRATO: 2603727 CPF: 148672754XX, CONTRATO: 2200955 
CPF: 052390734XX, CONTRATO: 2236668 CPF: 141077294XX, CONTRATO: 2607461 
CPF: 011696394XX, CONTRATO: 2105254 CPF: 460206404XX, CONTRATO: 2228388 
CPF: 053560304XX, CONTRATO: 2613046 CPF: 036625634XX, CONTRATO: 2139615 
CPF: 072711014XX, CONTRATO: 4200465 CPF: 046360674XX, CONTRATO: 2242220 
CPF: 139525254XX, CONTRATO: 2241335 CPF: 118301674XX, CONTRATO: 2209100 
CPF: 117770714XX, CONTRATO: 2230920 CPF: 712427054XX, CONTRATO: 2108871 
CPF: 107172224XX, CONTRATO: 2208348 CPF: 052863914XX, CONTRATO: 2610444 
CPF: 057687074XX, CONTRATO: 2608016 CPF: 712663984XX, CONTRATO: 4200046 
CPF: 299314104XX, CONTRATO: 2243165 CPF: 159139034XX, CONTRATO: 2612051 
CPF: 175941904XX, CONTRATO: 0230673 CPF: 072584454XX, CONTRATO: 4101528 
CPF: 467673714XX, CONTRATO: 2206713 CPF: 085214857XX, CONTRATO: 2106391 
CPF: 103326214XX, CONTRATO: 2178673 CPF: 048723874XX, CONTRATO: 2603556 
CPF: 165273274XX, CONTRATO: 0247027 CPF: 203459094XX, CONTRATO: 4200384 
CPF: 475354904XX, CONTRATO: 2184394 CPF: 091271154XX, CONTRATO: 2612887 
CPF: 073922154XX, CONTRATO: 2208113 CPF: 379876234XX, CONTRATO: 2242578 
CPF: 157087984XX, CONTRATO: 2203595 CPF: 114790054XX, CONTRATO: 2232736 
CPF: 151109804XX, CONTRATO: 6108684 CPF: 087013604XX, CONTRATO: 2238144 
CPF: 036050360XX, CONTRATO: 2210241 CPF: 109471714XX, CONTRATO: 2200015 
CPF: 437128194XX, CONTRATO: 2613053 CPF: 070878454XX, CONTRATO: 2120586 
CPF: 108706204XX, CONTRATO: 2107587 CPF: 121818434XX, CONTRATO: 2606221 
CPF: 705383594XX, CONTRATO: 2243466 CPF: 179300074XX, CONTRATO: 2176682 

CPF: 056884334XX, CONTRATO: 2604799 CPF: 166911354XX, CONTRATO: 21104294 
CPF: 152630204XX, CONTRATO: 0213444 CPF: 714694944XX, CONTRATO: 4101343 
CPF: 067634414XX, CONTRATO: 2609541 CPF: 173543114XX, CONTRATO: 2612889 CPF: 
162682714XX, CONTRATO: 2201113 CPF: 115326064XX, CONTRATO: 2608886 CPF: 025331804XX, 
CONTRATO: 6105959 CPF: 089081504XX, CONTRATO: 6107796 CPF: 109343084XX, 
CONTRATO: 6105527 CPF: 026613634XX, CONTRATO: 2147752 CPF: 111369314XX, CON-
TRATO: 2702374 CPF: 163215394XX, CONTRATO: 2701759 CPF: 103346324XX, CONTRA-
TO: 2601828 CPF: 992850104XX, CONTRATO: 2613767 CPF: 073503784XX, CONTRATO: 
2233428 CPF: 711466214XX, CONTRATO: 2701963 CPF: 161200064XX, CONTRATO: 
6202656 CPF: 097190894XX, CONTRATO: 4102430 CPF: 054746364XX, CONTRATO: 
2232694 CPF: 068380414XX, CONTRATO: 2402264 CPF: 204757804XX, CONTRATO: 
2100459 CPF: 203170934XX, CONTRATO: 2600532 CPF: 079407644XX, CONTRATO: 
2614814 CPF: 651084424XX, CONTRATO: 21100596 CPF: 409573904XX, CONTRATO: 
2231628 CPF: 083346044XX, CONTRATO: 5300094 CPF: 690066444XX, CONTRATO: 
2165886 CPF: 048736384XX, CONTRATO: 2239156 CPF: 707766974XX, CONTRATO: 
2610446 CPF: 698195483XX, CONTRATO: 2140673 CPF: 009504484XX, CONTRATO: 
2236971 CPF: 161117934XX, CONTRATO: 6202218 CPF: 467641354XX, CONTRATO: 
2608030 CPF: 160714214XX, CONTRATO: 2223236 CPF: 710076164XX, CONTRATO: 
4101305 CPF: 057474564XX, CONTRATO: 2132543 CPF: 123719444XX, CONTRATO: 
2111864 CPF: 074705584XX, CONTRATO: 2222694 CPF: 104491504XX, CONTRATO: 2229322 
CPF: 109188464XX, CONTRATO: 2606843 CPF: 299699994XX, CONTRATO: 2241048 
CPF: 067077894XX, CONTRATO: 2142313 CPF: 928263184XX, CONTRATO: 2170044 
CPF: 706034904XX, CONTRATO: 2500184 CPF: 284334594XX, CONTRATO: 2167865 
CPF: 131022954XX, CONTRATO: 2178491 CPF: 025282964XX, CONTRATO: 21101300 
CPF: 620111113XX, CONTRATO: 2603317 CPF: 050626344XX, CONTRATO: 2140897 CPF: 
107485104XX, CONTRATO: 2241296 CPF: 104849084XX, CONTRATO: 2152831 CPF: 
131913744XX, CONTRATO: 2616330 CPF: 181894754XX, CONTRATO: 2233095 CPF: 
102256404XX, CONTRATO: 2243576 CPF: 024399104XX, CONTRATO: 2132809 CPF: 
760746334XX, CONTRATO: 2605702 CPF: 954189114XX, CONTRATO: 2613229 CPF: 
092387934XX, CONTRATO: 2241503 CPF: 178414544XX, CONTRATO: 2100420 CPF: 
111081074XX, CONTRATO: 2241041 CPF: 102641624XX, CONTRATO: 2199116 CPF: 
704431534XX, CONTRATO: 2234976 CPF: 084321324XX

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: 2182909 CPF: 097786944XX, CONTRATO: 2203922 CPF: 024747124XX, 
CONTRATO: 2125815 CPF: 334844064XX, CONTRATO: 2238568 CPF: 157169474XX, 
CONTRATO: 2199685 CPF: 139080284XX, CONTRATO: 21102597 CPF: 009823304XX, 
CONTRATO: 1205914 CPF: 840585604XX, CONTRATO: 2242279 CPF: 114716854XX, 
CONTRATO: 2606813 CPF: 701597844XX, CONTRATO: 2241027 CPF: 701245934XX, 
CONTRATO: 2615230 CPF: 085056074XX, CONTRATO: 2235264 CPF: 137432714XX, 
CONTRATO: 2119183 CPF: 826148734XX, CONTRATO: 2217201 CPF: 007471844XX, 
CONTRATO: 21100052 CPF: 703268204XX, CONTRATO: 2211019 CPF: 021284194XX, 
CONTRATO: 4103324 CPF: 064397004XX, CONTRATO: 2137135 CPF: 021251254XX, 
CONTRATO: 2108461 CPF: 087299414XX, CONTRATO: 1211369 CPF: 333113314XX, CON-
TRATO: 0212179 CPF: 629725884XX, CONTRATO: 4100478 CPF: 008736704XX, CONTRA-
TO: 2168702 CPF: 702695604XX, CONTRATO: 2606048 CPF: 109000684XX, CONTRATO: 
2218477 CPF: 455398047XX, CONTRATO: 4101244 CPF: 013284464XX, CONTRATO: 
2500457 CPF: 087380394XX, CONTRATO: 2241975 CPF: 711458074XX, CONTRATO: 6202611 
CPF: 097190884XX, CONTRATO: 2201975 CPF: 338437324XX, CONTRATO: 2603258 
CPF: 716060314XX, CONTRATO: 2616301 CPF: 182128974XX, CONTRATO: 2168354 
CPF: 048751474XX, CONTRATO: 2132279 CPF: 009608684XX, CONTRATO: 2166713 
CPF: 873041044XX, CONTRATO: 21101844 CPF: 704369094XX, CONTRATO: 4101698 
CPF: 036978374XX, CONTRATO: 0211415 CPF: 237494824XX, CONTRATO: 2172872 CPF: 
713682644XX, CONTRATO: 2230151 CPF: 126405084XX, CONTRATO: 2605812 CPF: 
024610674XX, CONTRATO: 2164183 CPF: 008705254XX, CONTRATO: 2188401 CPF: 
025222974XX, CONTRATO: 4102734 CPF: 299457984XX, CONTRATO: 2158885 CPF: 
022180034XX, CONTRATO: 4200851 CPF: 039751734XX, CONTRATO: 2136816 CPF: 
080231374XX, CONTRATO: 2131886 CPF: 375430084XX, CONTRATO: 4100749 CPF: 
190921644XX, CONTRATO: 2156473 CPF: 147970684XX, CONTRATO: 4100896 CPF: 
010219634XX, CONTRATO: 2101847 CPF: 109079134XX, CONTRATO: 2116012 CPF: 
076170944XX, CONTRATO: 2154949 CPF: 574694901XX, CONTRATO: 2174035 CPF: 
714799364XX, CONTRATO: 2158061 CPF: 345622734XX, CONTRATO: 0211202 CPF: 
204798834XX, CONTRATO: 1213328 CPF: 374124424XX, CONTRATO: 2500171 CPF: 
498529224XX, CONTRATO: 2608862 CPF: 118509554XX, CONTRATO: 2229980 CPF: 
052861054XX, CONTRATO: 2242639 CPF: 160865694XX, CONTRATO: 2235076 CPF: 
170587804XX, CONTRATO: 1215431 CPF: 299524764XX, CONTRATO: 2239712 CPF: 
012232794XX, CONTRATO: 2153486 CPF: 105842894XX, CONTRATO: 2702548 CPF: 
036269244XX, CONTRATO: 2231728 CPF: 714071344XX, CONTRATO: 2169168 CPF: 
022103264XX, CONTRATO: 2134871 CPF: 173761274XX, CONTRATO: 2195767 CPF: 
132380844XX, CONTRATO: 2142777 CPF: 364640314XX, CONTRATO: 2216813 CPF: 
144740994XX, CONTRATO: 2166351 CPF: 088431004XX, CONTRATO: 2170406 CPF: 
102067974XX, CONTRATO: 2146573 CPF: 162349794XX, CONTRATO: 2117949 CPF: 
991864704XX, CONTRATO: 2157432 CPF: 105920284XX, CONTRATO: 1211303 CPF: 
621509604XX, CONTRATO: 2613486 CPF: 121134514XX, CONTRATO: 2118238 CPF: 144208734XX, 
CONTRATO: 2237636 CPF: 112400434XX, CONTRATO: 2238450 CPF: 146010054XX, 
CONTRATO: 21100832 CPF: 067901164XX, CONTRATO: 2239665 CPF: 953790534XX, 
CONTRATO: 2177650 CPF: 114842314XX, CONTRATO: 2181012 CPF: 134720434XX, CON-
TRATO: 2128359 CPF: 008096504XX, CONTRATO: 2119552 CPF: 981008664XX, CONTRA-
TO: 2609532 CPF: 108874334XX, CONTRATO: 2120509 CPF: 433580838XX, CONTRATO: 
2165577 CPF: 251506004XX, CONTRATO: 2168930 CPF: 036150664XX, CONTRATO: 
2241449 CPF: 078253534XX, CONTRATO: 2102797 CPF: 461907244XX, CONTRATO: 
2608080 CPF: 166495434XX, CONTRATO: 2181226 CPF: 106673554XX, CONTRATO: 
6105094 CPF: 031463024XX, CONTRATO: 4103080 CPF: 094997414XX, CONTRATO: 
2140326 CPF: 007390344XX, CONTRATO: 2198390 CPF: 704586104XX, CONTRATO: 
21101878 CPF: 058375274XX, CONTRATO: 1209530 CPF: 766067167XX, CONTRATO: 
2190253 CPF: 088996984XX, CONTRATO: 2138879 CPF: 525094784XX, CONTRATO: 
2237977 CPF: 058873774XX, CONTRATO: 4200403 CPF: 726591734XX, CONTRATO: 
2175965 CPF: 713098654XX, CONTRATO: 2241486 CPF: 008851864XX, CONTRATO: 
2608540 CPF: 082323974XX, CONTRATO: 2109478 CPF: 053414874XX, CONTRATO: 
4102526 CPF: 488523094XX, CONTRATO: 2105007 CPF: 114842384XX, CONTRATO: 2231359 
CPF: 089744764XX, CONTRATO: 1214281 CPF: 327582944XX, CONTRATO: 2165527 
CPF: 676051504XX, CONTRATO: 2606830 CPF: 072116794XX, CONTRATO: 0200265 CPF: 
112215504XX, CONTRATO: 2402426 CPF: 717647364XX, CONTRATO: 2155050 CPF: 
104259664XX, CONTRATO: 2121526 CPF: 009494764XX, CONTRATO: 2113042 CPF: 
081698764XX, CONTRATO: 1213258 CPF: 726573244XX, CONTRATO: 2194046 CPF: 
910379564XX, CONTRATO: 2608590 CPF: 029233242XX, CONTRATO: 6105072 CPF: 
929164224XX, CONTRATO: 2120696 CPF: 034523154XX

ALUISIO SILVA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2022 - REALIZAÇÃO: 
Sede Social da Empresa, à Rua João Pessoa, 330, Campina Grande, Paraíba. DATA e HORÁRIO: 
30 de setembro de 2022, às 10:00 horas. PRESENÇA: Acionistas com direito a voto, representando a 
totalidade do capital social, conforme verificado no Livro de Presença dos Acionistas. MESA DIRIGEN-
TE: Presidente – Paula Francinete Medeiros Silva; Secretário - Gustavo Wagner Silva Pinto Peixoto. 
DELIBERAÇÕES: 1) Aprovação dos Documentos da Administração, do Balanço Patrimonial, das 
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e das Origens e Aplicações dos 
Recursos, referentes ao Exercício de 2021; 2) Homologação dos honorários dos Administradores no 
período de Julho/2021-Junho/2022 e fixação de verba para o período de Julho/2022-Junho/2023; 3) 
Aprovação da manutenção do capital em R$ 3.530.000,00 e da permanência da cláusula estatutária 
5ª pertinente ao valor do capital social; 4) Acumulação pelo acionista Gustavo Wagner Silva Pinto 
Peixoto dos cargos de Diretor Superintendente e Diretor Financeiro. OBSERVAÇÕES: O texto integral 
da presente Ata, o Boletim de Distribuição e Subscrição de Ações e os Estatutos Sociais consolidados, 
foram arquivados na Junta Comercial do Estado da Paraíba. Escarcela n°. 25300002263. PAULA 
FRANCINETE MEDEIROS SILVA – Presidente. GUSTAVO WAGNER SILVA PINTO PEIXOTO – 
Secretário. AILTON ELISIÁRIO DE SOUZA - Advogado – OAB/PB 5856.

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
DE PREST. DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE/PB

RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA, Nº95 - BAIRRO SANDRA CAVALCANTE
TELEFONE (83)3321-3155

CAMPINA GRANDE-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores das empresas 

Prestadoras de Serviços de Campina Grande, para participarem das ASSEMBLEIAS GERAIS 
EXTRAORDINÁRIAS SETORIAIS, a serem realizadas nos seguintes setores: Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, Detran, Receita Federal, Correios, Justiça Federal, Cagepa, Ambev, 
Terminal Rodoviário, Hospital Universitário Alcides Carneiro, UFCG, UEPB, Instituto Federal de 
EducaçãoCiência e TecnologiaeEmpasanos dias 01,02,03 e 04 de Novembro de 2022 (um, dois, três 
e quatro de Novembro de dois mil e vinte e dois) de 9h00min às 12h00min  em primeira convocação 
com presença de todos os trabalhadores, e das 14h00min às 17h00min em segunda convocação 
com qualquer número de trabalhadores nos locais de trabalho, acima já relacionados. No dia 07 de 
novembro de 2022(sete de novembro de dois mil e vinte e dois) será realizado na sede do SINTEPS-
-CG situado na Rua: João de Lemos pessoa, n°95 – SANDRA CAVALCANTE, nesta cidade, das 
9h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, para discutir e deliberar as seguintes pautas:

1. Leitura do edital de convocação;
2. Discussão e aprovação das cláusulas sociais e econômicas, que irão compor a convenção 

coletiva de trabalho Ano/2023;
3. Autorizar o sindicato a negociar em nome da categoria;
4. Frustradas as negociações com o sindicato patronal SEAC/PB, autorizar o SINTEPS-CG a 

instaurar processo de dissídio coletivo na justiça do trabalho;
5. Em caso de frustrada todas as negociações, firmar acordo coletivo com as empresas;
6. Autorizar o sindicato a fazer desconto referente à contribuiçãode despesa de campanha 

salarial laboral ano 2023;
7. E demais assuntos do interesse da categoria.

CAMPINA GRANDE (PB), 05 DE OUTUBRO DE 2022.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA ARTHUR AFONSO DE SOUSA SOARES, inscrito no CPF 
de nº 054.088.854-02, a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, 
Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos 
valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das 
despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECÔNOMICA 
FEDERAL – CEF, registrada na matrícula 18.708, que tem por objeto o Av. Oceano Pacifico, 76, 
Unidades 601, Intermares, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, 
consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da 
dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 
04/10/2022. ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS. Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 001

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA GOUVEA E URBANO LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ de nº 07427690/0001-09, a comparecer a este Cartório, situado na Rua 
Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, para PAGA-
MENTO (purga da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do 
pagamento, acrescidos das despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária firmada 
com a CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL – CEF, registrada na matrícula 20.030, que tem por objeto 
o Rodv. BR 230 - KM 12, Intermares, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda 
a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução 
da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, 
em 04/10/2022. ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS. Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 003

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA JOSE JANDUY COUTINHO JUNIOR, inscrito no CPF de nº 
674.397.994-53, a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabe-
delo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias corridos, a contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores 
devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas 
legais, relativas a operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL 
– CEF, registrada na matrícula 15.207, que tem por objeto o Rua Francisco Pilar, nº 530, Apto 601, 
Camboinha, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da 
propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão 
extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 04/10/2022. ROBSON 
ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS. Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 003

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA MARIA DO SOCORRO SILVA BORBUREMA, inscrito no 
CPF de nº 206.098.504-82, e JOSE RICARDO BORBUREMA DE ARAUJO, inscrito no CPF de 
nº 273.251.564-72, a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, 
Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos 
valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das 
despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECÔNOMICA 
FEDERAL – CEF, registrada na matrícula 30.314, que tem por objeto o Rua Golfo de Amundsen, 
nº 156, Apto 106, Intermares, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívi-
da, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da 
dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 
11/10/2022. ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS. Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 003

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos 

do art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMASEBASTIÃO BEZERRA SOBRINHO, inscrito no CPF de nº 
214.940.881-34, e SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF de nº 324.782.831-15, 
a comparecer a este Cartório, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 
08:00 e 15:00h horas, de segunda a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a 
contar da publicação deste edital, para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em atraso, 
bem como os que vencerem até a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, relativas a 
operação de alienação fiduciária firmada com a CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL – CEF, registrada 
na matrícula 29.319, que tem por objeto o Rua Virginia M N G Pimentel, nº 71, Apto 301, Ponta de 
Campina, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida, consolidação da 
propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e imediata execução da dívida através de leilão 
extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade de Cabedelo/PB, em 11/10/2022. ROBSON 
ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS. Oficial Interino.

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE CABEDELO/PB
EDITAL DE INTIMAÇÃO 003

(NEGÓCIO FIDUCIÁRIO)
O Oficial Interino do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cabedelo/PB, nos termos do 

art. 26 da Lei nº 9.514/97, INTIMA VALDECI GOMES DE SENA, inscrito no CPF de nº 708.815.454-49, 
e ADRIA SANTOS DE SENA, inscrito no CPF de nº 738.073.464-49, a comparecer a este Cartório, 
situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, entre as 08:00 e 15:00h horas, de segunda 
a sexta, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar da publicação deste edital, 
para PAGAMENTO (purga da mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem até 
a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, relativas a operação de alienação fiduciária 
firmada com a CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL – CEF, registrada na matrícula 21.314, que tem por 
objeto o Rua Golfo de Sidra, nº 107, Apto 303, Intermares, Cabedelo - PB, sob pena de vencimento 
antecipado de toda a dívida, consolidação da propriedade do imóvel em seu favor do(a) credor(a) e 
imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. Dado e passado nesta cidade 
de Cabedelo/PB, em 11/10/2022. ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS. Oficial Interino.

MATEUS RODRIGUES FERREIRA, CPF: 092.028.174-56, com endereço na Rua Agenor Lacet, N 
º247,João Agripino, João Pessoa – PB, Cep:58.033-560. Vem por meio deste, solicitar que torne 
público a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente Pesca e Aquicultura a Licença previa e a Licença 
de Instalação da Obra Residencial unifamiliar, localizado na Rua Vitoriano Cardoso, Bairro Poço, 
Condominio Villas Ponta de Campina, Lote-15, Quadra-E, Intermares, Cabedelo – 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 LICEN-
ÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2022-003776/TEC/LI-8615 para a construção de um Conjunto 
Habitacional, composto por 50 unidades habitacionais, no município de RIACHAO DO BACAMARTE- PB. 

A Jar Construções Ltda com CNPJ 07.351.715/0001-38 torna público que em 29/09/2022 recebeu 
a licença instalação a n°017/2022da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G para construção decondomínio horizontal multifamiliar fechado, 
14 casas com total de 1.261,97m² de área construída, localizado na rua Leoniza Martins Leite, N° 
89, bairro Centenário no município de Campina Grande-PB. Com validade 730(setecentos e trinta).

OLDAQUE MENDES DE QUEIROZ JUNIOR, CPF 064.373.074-55, TORNA PUBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) DE UM IMÓVEL UNIFAMILIAR, NO CONDOMINIO HORIZONTAL 
VILLAS PONTE DE CAMPINA, QUADRA D, LOTE 11A, EM PONTA DE CAMPINA, CABEDELO PB.

28  A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 5 de outubro de 2022 Publicidades
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