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Programação em prol da prevenção ao câncer de mama e colo de útero acontece até o fim do mês, com foco nas redes sociais. Página 6

Outubro Rosa: campanha será aberta, hoje, no CEDC

João ganha apoio 
de Lula e Psol; 
dois deputados 
fecham com Pedro

No plano nacional, 
candidato do PT recebeu 
adesão de Tebet, enquanto 
Bolsonaro, de Ratinho Jr .
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Somado ao bloqueio 
anterior, corte de verbas 
para as instituições chega 
a R$ 763 mi, diz Andifes.
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Eleitores poderão 
emitir título a 
partir de 8 de 
novembro

Governo Federal 
contingencia  
R$ 328,5 milhões  
das universidades

Prefeitura retira 
quase cinco mil 
toneladas de lixo 
por mês em CG

Serviço foi suspenso em 
4 de maio, 150 dias antes da 
eleição, quando o cadastro 
eleitoral foi fechado.
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Descarte irregular em 
terrenos baldios custa 
cerca de R$ 5 milhões aos 
cofres públicos da cidade.
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Segurança das urnas eletrônicas 
é confirmada por comissão

1o turno

Justiça Eleitoral apresenta a conclusão do trabalho realizado pela auditoria do TRE-PB. Página 14

Mesmo com as chuvas 
que caíram até agosto, três 

dos quatro reservatórios 
que abastecem a 

localidade estão com 
menos da metade de suas 

capacidades. 
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Açudes que abastecem Patos e região 
estão com baixo volume de água

n “Anita Garibaldi era uma 
jovem de forte personalidade, 
afirmando suas posições, com 
muita independência, sobre 
as questões que promoviam 
liberdade e justiça no país”.

Rui Leitão
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Em entrevista exclusiva, cantora revela como serão 
os shows que apresenta hoje, em JP, e amanhã em CG.
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Leila Pinheiro se 
apresenta na Paraíba

n “Combativo, Cláudio 
Limeira faz da sua poesia 
uma flecha a ser cravada no 
coração de uma modernidade 
que prometeu muito e 
concedeu pouco”.

José Mário da Silva 
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NA PARAÍBA

A Covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

653.115

34.743.598

618.470.485

10.403

686.640

6.548.093
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

9.524.589

457.159.424

12.754.236.474

Fo
to

: S
im

on
 D

aw
so

n 
/ 

N
o 

10
 D

ow
ni

ng
 S

tr
ee

t

Um mês após 
chegar ao poder, 

Liz Truzz perde 
capital político

Planos econômicos 
estariam drenando a 

força da nova primeira-
ministra do Reino Unido. 
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Mês de Prevenção ao Câncer
de Mama

Prevenção é vida!

Se conheça,
Se cuide,
Se ame.

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 no governo de álvaro Machado
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O Nordeste brasileiro é mais que um extenso território, com história e característi-
cas próprias, a exemplo de clima e vegetação, cultura e atividade econômica. O Nor-
deste é um valor; um celeiro de personalidades, riquezas materiais e simbólicas, no 
qual estão resguardadas as múltiplas qualidades da região, que vão do talento à resis-
tência, da coragem ao apreço. Há paisagens singulares - feitos da natureza ou do en-
genho do povo. 

Nordeste de Augusto dos Anjos, Ariano Suassuna, José Lins do Rego, Leandro Go-
mes de Barros. De Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Gilberto Freyre, Hermilo 
Borba Filho, Lucila Nogueira. De Câmara Cascudo, Madalena Antunes, Nísia Floresta. 
De Castro Alves, Anísio Teixeira, Jorge Amado, Antônio Torres, Dias Gomes. De Silvio 
Romero, Vladimir Souza Carvalho, Tobias Barreto, Gilberto Amado... e tantos mais.

Nordeste de Rachel de Queiroz, Leonardo Mota, Patativa do Assaré. De Graciliano 
Ramos, Jorge de Lima, Lêdo Ivo. De Carlos Castello Branco, Torquato Neto. De Aluí-
sio Azevedo, Josué Montello, Graça Aranha, Ferreira Gullar, Sousândrade, Catulo da 
Paixão Cearense. De Marília Arnaud, Geraldo Maciel, Tarcísio Pereira, Sérgio de Cas-
tro Pinto, Jomar Morais Souto. De Carlos Newton Júnior, Cida Pedrosa... e tantos mais.

Nordeste de Sivuca, Jackson do Pandeiro, Zabé da Loca, Geraldo Vandré, Zé Ra-
malho, Elba Ramalho, Chico César, Cátia de França. De Luiz Gonzaga, Alceu Valen-
ça, Dominguinhos, Chico Science, Reginaldo Rossi, Lia de Itamaracá. De Fagner, Bel-
chior. De Gilberto Gil, Caetano Veloso, Raul Seixas, Dorival Caymmi, João Gilberto, 
Maria Bethânia, Dodô e Osmar. De Alcione, João do Vale. De Hermeto Pascoal, Dja-
van... e tantos mais.   

Nordeste de Pedro Américo, Santa Rosa, Antônio Dias, João Câmara, Flávio Tava-
res, José Rufino, Alexandre Filho. De Cícero Dias, Abelardo da Hora, Gilvan Samico, 
Francisco Brennand. De Pierre Chalita. De Carybé, Rubem Valentim, Capinam. De Ze-
zita Matos, Luiz Carlos Vasconcelos, Marcélia Cartaxo, Vladimir Carvalho. De Chico 
Anísio, Renato Aragão, José Wilker. De Glauber Rocha, Wagner Moura... e tantos mais.

Nordeste de Zumbi dos Palmares, Dandara, Maria Quitéria, Antônio Conselhei-
ro, Rui Barbosa, Padre Cícero, Virgulino Ferreira, o Lampião, Delmiro Gouveia, As-
sis Chateaubriand, Paulo Freire, Celso Furtado, Maria da Penha, Nise da Silveira, Bár-
bara de Alencar, Irmã Dulce, Ana Néri, José Leite Lopes, Carlos Paz de Araújo, Mário 
Schenberg, Milton Santos, Josué de Castro. Nordeste, enfim, de Luiz Inácio Lula da 
Silva... e tantos mais.

Artigo

O NE é um valor
Editorial

Rui leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Anita Garibaldi – A heroína dos dois mundos
Catarinense de nascimento, Anita Garibal-

di ficou conhecida como “a Heroína dos Dois 
Mundos”, em razão de ter participado de vá-
rios movimentos revolucionários no Brasil e 
do processo de unificação da Itália, junto com 
seu marido Giuseppe Garibaldi. Seu tio pater-
no, Antônio da Silva Ribeiro, tinha ideias revo-
lucionárias, com pregações críticas à monar-
quia e, por esse motivo, foi perseguido e teve 
sua casa em Lages incendiada por soldados 
imperiais. Após a morte de seu pai e a família 
passando por sérias dificuldades financeiras, 
sua casa foi   frequentemente visitada pelo pa-
rente, o que contribuiu para que, na juventu-
de, aderisse aos ideais republicanos. 

Anita era uma jovem de forte personalida-
de, afirmando suas posições, com muita inde-
pendência, sobre as questões que promoviam 
liberdade e justiça no país. Aos dezoito anos 
de idade conheceu o general italiano Giuseppe 
Garibaldi, que viera exilar-se no Brasil, após 
ser condenado à morte em sua pátria. Na oca-
sião ele já estava envolvido na Guerra dos Far-
rapos, no Rio Grande do Sul, assim como Ani-
ta. Encontraram-se na cidade de Laguna, onde 
ela morava, e foi paixão à primeira vista.  Em 
outubro de 1839 subiu a bordo do navio de 
Garibaldi, abandonando definitivamente sua 
vida para trás, inclusive o marido com quem 
estava  casada desde os quinze anos. 

Anos mais tarde, Garibaldi registrou como 
foi esse encontro:  “Um homem que tinha co-
nhecido convidou-me a tomar café em sua 
casa. Entramos e a primeira pessoa que me 
apareceu era Anita. A mãe dos meus filhos! 
A companheira da minha vida, nos bons e 
nos maus momentos! A mulher cuja cora-
gem tantas vezes ambiciono! Ficamos ambos 
estáticos e silenciosos, olhando-se reciproca-
mente, como duas pessoas que não se vissem 
pela primeira vez e que buscam na aproxi-
mação alguma coisa como uma reminiscên-
cia. A saudei finalmente e lhe disse: ‘Tu de-
ves ser minha!’.

Junto com Garibaldi, passou a combater as 
tropas imperiais. Nessa luta conduziu colunas 
em marcha e organizou um hospital para cui-
dar dos feridos. Participou ativamente do com-
bate em Imbituba, Santa Catarina e da bata-
lha de Laguna onde carregou e disparou um 

canhão. Na Batalha de Curitibanos, foi captu-
rada pelas tropas do Império. Grávida de seu 
primeiro filho foi informada que seu marido 
havia morrido. Inconformada, conseguiu fu-
gir a cavalo e saiu a sua procura, localizando 
o marido na cidade de Vacaria.

Após a derrota dos farrapos em Santa Ca-
tarina, o casal decidiu ir para o Uruguai, úni-
co país, na época, que aceitava o divórcio. Em 
Montevideu, Anita e Garibaldi se casaram e 
tiveram três filhos, onde viveram até 1841. Ele 
assumiu o comando da Marinha uruguaia e 
chefiou a Legião Italiana, formada por com-
patriotas exilados. Essa tropa passou a ser co-
nhecida pelas camisas vermelhas que usava.

Em maio de 1847, partiu para a Itália, a bor-
do do navio Esperança, com os filhos. Acom-
panhou o marido nas lutas para a unificação 
do país europeu onde passou a morar.  Dois 
anos depois, seguiu com o marido para os 
combates em Roma. Perseguida, tentou fugir 
vestida de soldado e grávida de cinco meses, 
mas adoeceu em Orvieto, acometida por fe-
bre tifoide que causou a sua morte. Seus res-
tos mortais foram enterrados num monumen-
to construído em sua homenagem, na colina 
de Gianicolo, localizada na região ocidental 
da cidade de Roma. 

A história dessa heroína brasileira já foi 
contada em filmes e foi tema de escola de sam-
ba no Rio de Janeiro. Pode ser considerada um 
símbolo do empoderamento feminino.

O meu avô, José Rodrigues da Cos-
ta Neto, era tenente da Guarda Nacional. 
Nunca vi o título que lhe teria sido con-
ferido, mas lembro da sua espada pratea-
da, presa a um suporte de madeira, pró-
ximo ao teto da casa grande do engenho 
Poço Escuro, do qual era o Senhor. Falava-
se que herdara o título e espada do pai ou 
do avô. Pelas suas posses, tinha também 
direito a votar e no dia da eleição saía pa-
ramentado, a cavalo, e com a espada a ti-
racolo. É o que me contavam.

A Guarda Nacional, como frisei em ar-
tigo anterior, com a República, deixou de 
exercer funções paramilitares, mas seus 
integrantes não largaram as patentes e 
continuaram a exercer influência política 
nos municípios de suas áreas de atuação. 
Daí surgiram os coronéis sem farda e sem 
espada, mas como forte influência social e 
econômica. A força dos coronéis seria sen-
tida até a chegada do Estado Novo, ultra-
passando os ideais da Revolução de 30 e, 
aos poucos, desaparecendo, graças à prin-
cipal arma da democracia - o voto secreto.

Muito mais atrás, porém, a influência 
da Guarda Nacional era imprescindível 
à segurança do Estado. O primeiro presi-
dente da Paraíba que resolveu conhecer o 
nosso interior, o gaúcho Silva Nunes, no-
meado por ser genro do Barão de Muriti-
ba (o nepotismo vem de longe), fazia ques-
tão da presença da Guarda Nacional em 
todas as cidades por onde passou. O jor-
nal “O Imparcial”, contratado pelo gover-
no da província para publicação dos atos 
oficiais, acompanhou a viagem do Che-
fe do Governo, de mais de 30 dias, à cava-
lo, e relatou aos seus leitores os detalhes 
da aventura.

No Pilar, a banda de musica da Guar-
da tocou “o hino marcial e várias peças, 
ao som de estrondosas girândolas que su-
biam ao ar”. O presidente foi recebido pela 
“Câmara Municipal em grande gala na 
casa de suas sessões, decentemente pre-
parada”. No Ingá, “foi sentida a ausên-
cia da Guarda Nacional, o que é bem cen-
surável; porque toda a gente se empenha 
e procura ser incluído na proposta para 
os postos e nas ocasiões como a presen-
te não aparecem”, reclama o jornal oficial 
de então. Houve uma exceção: o coman-
dante apresentou-se “a paisano”, confor-
me o cronista da viagem. Em São João, a 
Câmara Municipal da vila seguiu o exem-
plo de Cabaceiras, e “esqueceu-se dos seus 
deveres administrativos e de civilidade”, 
não comparecendo à recepção. O coman-
dante da Guarda apresentou-se fardado, 

contudo, justificou a ausência da oficiali-
dade por falta de fardamento.

A viagem do presidente Silva Nunes 
virou livro do historiador Wilson Seixas 
e começou por Santa Rita, ganhou o Ser-
tão, subiu as serras dos brejos de Areia e 
Bananeiras, voltando por Patos e Maman-
guape. No  retorno, foi recebido com mui-
tas festas e um baile em sua homenagem. 
Em Patos, “a Guarda Municipal não deu 
sinal de vida, faltando a oficialidade ao 
cumprimento de seus deveres, e iludindo, 
portanto, a lei de sua criação”, reclama “O 
Imparcial”. Em 1860, Patos era “uma vila 
de acanhadas proporções e não possui 
edifício algum de importância”.  O gaúcho 
que governava a Paraíba não arrefecia o 
ânimo e, mesmo com uma crise de asma, 
subiu a Serra do Teixeira e constatou que 
“a vila tem calçamento de pedra natural, 
por assim dizer; pois é uma lage só, sobre 
a qual foi situada a povoação”. 

Muitos coronéis chegaram aos nossos 
dias e conviveram com a redemocratiza-
ção do país. Na Paraíba, o cel. José Anto-
nio Maria da Cunha Lima Filho chegou 
a deputado federal no início da Repúbli-
ca.  Seguidor de Argemiro de Figueiredo, 
exerceu influência política até a eleição 
de 1965, quando deixou seu antigo che-
fe, e aderiu à candidatura de João Agri-
pino a governador. Sua adesão deu lugar 
a slogan de grande repercussão, mas de 
poucos votos: “É o mundo todo e o Mun-
do Novo, também!”.  “Mundo Novo” era 
o engenho do coronel.

A Guarda Nacional e os coronéis

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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Em cima  
do muro

ou João PEssoa  
ou cabEdElo  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

PT anuncia aPoio a João no 
sEgundo Turno das ElEiçõEs 

aPonTa uma TEndência  

no fronT dE bolsonaro 

Tucano rEcEbE adEsão  

Uma adesão recente antecipou a tendência de o 
MDB aderir à campanha de João Azevêdo neste se-
gundo turno. Em Caldas Brandão, onde Veneziano 
obteve 43,28% dos votos contra 20,43% do socialis-
ta, o prefeito Fábio Rolim anunciou apoio à reeleição 
do governador. Já o emedebista Anderson Monteiro, 
reeleito deputado estadual, disse que “seguirá a de-
cisão do MDB”.  

A direita também se mobiliza para a batalha do 
segundo turno, no que diz respeito à eleição presi-
dencial. E dois paraibanos foram convocados para 
a reunião com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que 
tenta ampliar seus votos no Nordeste. Estiveram no 
encontro, em Brasília, Efraim Filho (União Brasil), 
eleito senador, e Romero Rodrigues (PSC), que se 
elegeu deputado federal.     

Pedro Cunha Lima (PSDB) recebeu o apoio dos 
deputados estaduais Walber Virgolino (PL) e Tacia-
no Diniz (União Brasil) neste segundo turno. Ambos 
os parlamentares foram reeleitos na eleição de do-
mingo passado. No primeiro turno, Virgulino apoiou 
Nilvan Ferreira, enquanto Taciano votou em Vene-
ziano Vital do Rêgo.   

Ainda nem acabou 
a eleição de 2022, no 
tocante à campanha 
majoritária, mas já 
existe parlamentar 
eleito na proporcio-
nal projetando posi-
ção no pleito munici-
pal de 2024. É o caso 
do deputado Walber 
Virgulino (PL). Em en-
trevista, disse que 
“Tenho direito de me 
candidatar a prefei-
to de João Pessoa. E 
também não descarto 
Cabedelo”.  

Romero Rodrigues, 
que esta semana afir-
mou que “não exis-
te político em cima do 
muro ou neutro”, des-
toa, nesse particular, 
do discurso adotado 
por Pedro Cunha Lima 
(PSDB), no tocante à 
eleição presidencial. O 
tucano evita assumir, 
publicamente, o apoio 
a Bolsonaro, para não 
melindrar apoiadores 
de Lula na Paraíba. Até 
agora, está em cima do 
muro, pois.   

A executiva estadual do PT anunciou apoio 
à reeleição do governador João Azevêdo, neste 
segundo turno, confirmou o presidente Jackson 
Macedo. Deputada estadual ligada ao ex-go-
vernador Ricardo Coutinho, Estela Bezerra (PT) 
anuiu. Disse não vê empecilho para o seu parti-
do apoiar o governador. “Não existe nenhum óbi-
ce de apoiar o PSB na Paraíba”. 

Para amPliar PalanquEs nos 
EsTados, lula cosTura união 
EnTrE gruPos oPonEnTEs  

Lula tem um objetivo: ampliar seus palanques 
nos estados. Para conseguir esse objetivo, preci-
sa unir alguns grupos que, até domingo passa-
do, estavam em lados opostos na disputa pelos 
governos estaduais. Na Paraíba, temos um exem-
plo ilustrativo disso. A cúpula do PT não se exime 
em dizer ao presidente estadual do MDB, senador 
Veneziano Vital do Rêgo (foto), candidato apoiado 
pelo petista no primeiro turno, que o foco agora é 
somar, jamais dividir. Em outras palavras, quer 
dizer que, para além das ocasionais divergên-
cias regionais, o que está em jogo é a consolida-
ção da vitória que se desenhou no primeiro turno. 
E que, portanto, é fundamental a esse propósito 
que o MDB caminhe junto com o PSB na Paraíba. 
A ida do senador a São Paulo para a reunião com 
Lula e governadores aliados, entre os quais o so-
cialista João Azevêdo (PSB), dá pistas de que essa 
aliança dos dois partidos no estado está prestes 
de ser anunciada.   

Empréstimos beneficiaram mais de 1,3 mil empresas em todo o estado

Financiamentos para MPEs 
superaram R$ 225 milhões

BNB Na ParaíBa

Os financiamentos do 
BNB voltados para micro e 
pequenas empresas (MPEs) 
superaram R$ 225 milhões, 
em cerca de 1.830 operações 
de crédito realizadas na Pa-
raíba. Os empréstimos bene-
ficiaram mais de 1,3 mil em-
presas do estado.

“Para apoiar as MPEs, de-
finimos como uma de nossas 
diretrizes estratégicas sermos 
reconhecidos como o banco 
da micro, pequena empre-
sa na região. Por isso, empre-
endemos diversas iniciativas 
para oferecer maior apoio ao 
empresariado, com destaque 
para a disponibilização de 
contínuas facilidades digitais, 
que vêm contribuindo para 
um atendimento mais amplo, 
ágil e simplificado”, afirma o 
presidente da instituição, José 
Gomes da Costa.

O Banco do Nordeste en-
cerrou o terceiro trimestre 
deste ano com R$ 3,5 bilhões 
contratados com as micro e 
pequenas empresas de sua 
área de atuação, que inclui 
a região Nordeste e parte de 
Minas Gerais e Espírito San-
to. Os financiamentos cor-
respondem às mais de 25 mil 
operações de crédito realiza-
das com o segmento, consi-
derado prioritário para a ins-
tituição por seu potencial de 
geração de empregos.

Ao todo, mais de 19 mil 

MPEs tiveram acesso aos em-
préstimos, concedidos, em 
sua maioria, com recursos 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE), principal funding do 
banco. A meta do BNB é che-
gar a R$ 4,4 bilhões aplicados 
no segmento nesse ano.

Uma das ações de reco-
nhecimento às MPEs imple-
mentadas pelo BNB é o Prê-
mio Banco do Nordeste da 
Micro e Pequena Empresa. 
Nesse ano, 44 empreendimen-
tos exitosos foram contempla-
dos com o prêmio, sendo qua-
tro deles em cada estado de 

sua área de atuação, nas ca-
tegorias Comércio, Serviços 
e Indústria, além de Inova-
ção, Produtividade e Compe-
titividade.

Segundo José Gomes da 
Costa, o Banco do Nordes-
te oferece produtos, serviços 
e soluções financeiras para 
as micro e pequenas empre-
sas, com condições exclusivas 
que incluem o financiamento 
à implantação, expansão, mo-
dernização, aquisição de má-
quinas, veículos e equipamen-
tos, além do capital de giro, 
com as melhores taxas e pra-
zos do país.

A bancada feminina no 
Senado encolheu nas elei-
ções do domingo (2). Em 
2019, início da atual legisla-
tura, eram 12 senadoras e, a 
partir de janeiro de 2023, se-
rão 10. Dos 27 eleitos para 
vagas na Casa, apenas qua-
tro são mulheres: Damares 
Alves (Republicanos-DF) e 
Tereza Cristina (PP-MS), a 
atual deputada Professora 
Dorinha (União-TO) e a de-
putada estadual Teresa Lei-

tão (PT-PE). Damares e Tere-
za Cristina foram ministras 
no governo Bolsonaro. Do-
rinha e Tereza Cristina vão 
assumir as cadeiras que, até 
31 dezembro deste ano, são 
de Simone Tebet (MDB-MS) 
e Kátia Abreu (PP-TO).

Caso o senador Jorginho 
Mello (PL-SC), que disputa 
o segundo turno das elei-
ções para governador, seja 
eleito, a representação ain-
da pode aumentar: Ivete da 
Silveira (MDB-SC) assumi-
ria o mandato como suplen-
te na vaga de Mello e seria a 
11ª mulher.

Câmara
Já a Câmara dos Deputa-

dos terá, em 2023, o maior nú-
mero de mulheres eleitas na 
história do país. Das 513 va-
gas, 91 – 18% do quadro – serão 
ocupadas por mulheres. Entre 
as novas deputadas, duas são 
trans: Erika Hilton (PSOL-SP) 
e Duda Salabert (PDT-MG). 
Nas eleições gerais de 2018, 77 
candidatas foram eleitas para 
a Câmara.

Outra marca alcançada por 
mulheres nessas eleições foi a 
de maior votação em suas uni-
dades da federação. É o caso 
das deputadas Bia Kicis (PL-

DF), Caroline de Toni (PL-SC), 
Natália Bonavides (PT-RN), 
Yandra de André (União-SE), 
Silvye Alves (União-GO), Dra. 
Alessandra Haber (MDB-PA), 
Socorro Neri (PP-AC) e Deti-
nha (PL-MA).

A federação de partidos 
liderada pelo PT elegeu o 
maior número de deputadas 
na Câmara Federal: 21. O PL 
vem em seguida, com 17 ca-
deiras conquistadas na Casa. 
O PSD também teve aumen-
to expressivo de deputadas 
eleitas neste ano, passando 
de uma para quatro represen-
tantes em 2023.

Bancada feminina encolhe no Senado 
e Câmara elege a maior da sua história

eleições 2022
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O BNB 
encerrou 
o terceiro 
trimestre deste 
ano com R$ 3,5 
bi contratados 
com as micro 
e pequenas 
empresas de 
sua área de 
atuação

Foto: Agência Brasil

Mais de 19 mil MPEs tiveram acesso aos empréstimos, em sua maioria com recursos do FNE

Karine Melo 

Agência Brasil

No início da atual legislatura, em 2019, eram 12 senadoras; a partir do próximo mês de janeiro de 2023, serão apenas 10

Foto: Agência Senado

Foto: Roque de Sá/Agência Senado
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Somado ao corte anterior, o bloqueio de recursos orçamentários das instituições federais totaliza R$ 763 milhões

Universidades perdem R$ 328,5 mi
novo contingenciamento

Antonio Temóteo 

Agência Estado

A Associação Nacional 
dos Dirigentes de Institui-
ções de Ensino Superior (An-
difes) informou, em nota, 
nesta quarta-feira, 5, que o 
bloqueio secreto de R$ 2,6 
bilhões, anunciado pelo go-
verno em setembro e não de-
talhado pelo Ministério da 
Economia, terá um impacto 
de R$ 328,5 milhões nas uni-
versidades federais. Somado 
ao contingenciamento ante-
rior, o bloqueio de recursos 
orçamentários das univer-
sidades totaliza R$ 763 mi-
lhões.

A Andifes ainda detalhou 
que, na tarde de ontem, 4, 
dirigentes da entidade fo-
ram chamados pelo secre-
tário da Educação Superior 
do Ministério da Educação, 
Wagner Vilas Boas de Sou-
za, para uma reunião e fo-
ram informados que o de-
creto de contingenciamento 
aumentou o bloqueio de re-
cursos da Pasta para R$ 2,399 
bilhões. Desse total, R$ 1,340 
bilhão foram anunciados en-
tre julho e agosto e R$ 1,059 
bilhão agora.

“Esse bloqueio impacta, 
inclusive, nos recursos frutos 
de emendas parlamentares - 
RP9. Na prática, toda emen-
da que ainda não tenha sido 
empenhada, será retirada do 
limite. Por uma análise pre-
liminar deste novo Decreto, 

O plenário da Câma-
ra dos Deputados aprovou 
ontem a medida provisória 
que determina a instalação 
de barreiras sanitárias para 
tentar evitar a dissemina-
ção da Covid-19 em áreas 
indígenas. A matéria segue 
para o Senado e precisa ser 
aprovada até o dia 17 para 
não perder a validade.

O texto atribui à Funai 
a responsabilidade de pla-
nejar e operacionalizar as 
ações de controle das bar-
reiras sanitárias. Além dis-
so, caberá ao órgão o pa-
gamento de diárias aos 

integrantes dessas barrei-
ras até 31 de dezembro de 
2022.

A MP prevê que as bar-
reiras sanitárias devem ser 
compostas por servidores 
públicos federais, por mi-
litares, ou por servidores 
públicos. Para o relator da 
MP, deputado Airton Fa-
leiro (PT-PA), “as inúmeras 
ameaças registradas con-
tra servidores e colabora-
dores da Funai que atuam 
na proteção de terras indí-
genas com presença de ín-
dios isolados e de recente 
contato justificam a neces-
sidade de apoio contínuo 
das forças policiais de se-
gurança pública”.

Projeto que cria barreiras 
sanitárias é aprovado

em terras indígenas

Após algumas semanas 
de alívio, o que permitiu à 
Petrobras reduzir o preço 
dos seus principais com-
bustíveis antes do primeiro 
turno das eleições presiden-
ciais, o petróleo e derivados 
voltaram a subir no merca-
do internacional, e podem 
tomar proporções ainda 
maiores dependendo do re-
sultado da reunião da Orga-
nização dos Países Exporta-
dores de Petróleo (Opep).

Segundo o presidente da 
Associação Brasileira dos 
Importadores de Combustí-
veis (Abicom), Sérgio Araú-
jo, se a Opep decidir por um 
novo corte, será difícil segu-
rar os preços internos, ape-
sar da proximidade do se-
gundo turno das eleições.

"Se confirmado o cor-
te pela Opep, os preços de-
vem continuar subindo", 
avaliou ao Broadcast, sis-
tema de notícias em tempo 
real do Grupo Estado.

Segundo levantamento 
da entidade, a defasagem 
média do preço do diesel 
atingiu 3% e da gasolina 8% 
na terça-feira, 4.

Para voltar à paridade, 
os preços deveriam ser ele-
vados em R$ 0,17 e R$ 0,28 
por litro, respectivamente. 
A diferença no caso do die-
sel, porém, é bem mais alta 
no porto de Aratu, na Bahia, 
cuja defasagem chega a 5%. 
Já no porto de Araucária, no 
Paraná, a gasolina era nego-

ciada a um valor 12% abai-
xo do verificado no merca-
do internacional.

O último reajuste do die-
sel pela Petrobras ocorreu 
há duas semanas, uma que-
da de 4,07%, e da gasolina 
há um pouco mais de um 
mês, uma redução de 4,8%, 
e seguem um novo ritmo 
de reajustes adotado pelo 
atual presidente da Petro-
bras, Caio Paes de Andrade.

Indicado pelo presiden-
te Jair Bolsonaro para ame-
nizar a alta de preços da 
estatal, após duas gestões 
bastante criticadas pelo 
presidente (general Joa-
quim Silva e Luna e José 
Mauro Coelho) devido aos 
aumentos que impactaram 
a inflação, Paes de Andrade 
acelerou o ritmo de queda 
dos preços.

Desde o final de junho, 
quando tomou posse, já fo-
ram feitas quatro reduções 
no preço da gasolina e três 
do diesel, combustível cuja 
demanda aumenta no se-
gundo semestre do ano.

Defasagem volta a 
pressionar os preços

gasolina e diesel

Na manhã de ontem, o 
fundador das faculdades de 
Ensino e da Saúde Nova Es-
perança (Facene/Famene), 
João Fernando Pessoa Silvei-
ra, veio a óbito aos 82 anos. A 
causa do falecimento não foi 
informada pelas instituições, 
que confirmaram, em nota, a 
morte de seu fundador, além 
de declarar luto por três dias.

João Fernando estava 
hospitalizado desde o últi-
mo sábado em um hospital 
particular de João Pessoa. 
A informação do falecimen-
to do fundador ocorreu em 
meio ao lançamento do even-
to 20ª Mega-ação Social, pro-
movido pela Facene/Fame-
ne, iniciado às 9h. De forma 
rápida, as instituições inter-
romperam a ação e comuni-
caram a paralisação total das 
atividades no campus ontem 
e hoje. Aulas e demais ativi-
dades retornarão à normali-
dade amanhã.

Em nota divulgada nas 
redes sociais, as instituições 
lamentaram o falecimento 
do fundador. “A Facene/Fa-
mene perdem uma parte im-
portante de sua história. Um 
grande homem que amou e 
se dedicou à criação de um 
dos maiores complexos edu-
cacionais do país. Nesse mo-
mento de profunda dor, nos 
solidarizamos com seus fa-
miliares, amigos e admira-
dores”, disse.

A Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba, através do 

Morre, em JP, fundador 
da Facene e Famene

João Fernando Pessoa

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com
Denise Luna 

Agência Estado

João Fernando tinha 82 anos

presidente Adriano Galdino, 
emitiu nota de pesar. “Nes-
te momento de dor, os parla-
mentares e funcionários do 
Poder Legislativo paraibano 
vêm expressar os mais pro-
fundos sentimentos de pe-
sar pela perda do empresário 
João Fernando Pessoa Silvei-
ra. Apresentando aos seus 
familiares as mais sinceras 
condolências por esta ines-
timável perda”, ressaltou o 
presidente.

O sepultamento de João 
Fernando Pessoa Silveira, en-
genheiro e empresário, ocor-
reu no fim da tarde de on-
tem no Cemitério Parque 
das Acácias, em João Pessoa, 
após realização de velório 
desde às 13h30. 

João Fernando é pai de 
Alexandre Santiago, empre-
sário do grupo Facene/Fa-
mene e político, tendo par-
ticipado das eleições como 
suplente ao Senado nas cha-
pas de Ricardo Coutinho, 
neste ano, e de Luiz Couto, 
em 2018, ambos petistas.
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Para voltar à 
paridade, os 
preços do diesel 
e da gasolina 
deveriam ser 
elevados em 
R$ 0,17 e R$ 
0,28 por litro, 
respectivamente
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A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) con-
firmou novas oito notifi-
cações de possíveis casos 
suspeitos de Monkeypox, 
varíola dos macacos, on-
tem. Com a atualização, a 
Paraíba passa a ter 84 ca-
sos em investigação. Ao 
todo, foram confirmados 
29 casos, um provável e 
207 descartes.

Cinco dos oito casos 
estão em João Pessoa, 
que chega a 40 notifica-
ções de casos suspeitos. 
Cajazeiras investiga seis 
suspeitas e é seguida por 
Bayeux e Cabedelo que re-
gistram cinco casos sus-
peitos cada.

Um total de 54 de 223 
cidades paraibanas cons-
tam na lista de notifica-
ções da SES, sendo 26 com 
casos suspeitos. Além das 
já citadas, possuem casos 
suspeitos as cidades de: 
Campina Grande (com 
quatro casos); Pitimbu, 
Conde, Coremas e Areia 
(com dois casos cada); 

Mais oito casos suspeitos 
são notificados na PB

‘monkeyPox’

Ana Flávia Nóbrega 

ana8flavianobreg@gmail.com
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Entre os 
dados totais, 
homens e 
mulheres 
possuem, 
cada, 42 casos 
suspeitos em 
investigação

Aguiar, Barra de Santa-
na, Boa Ventura, Coxixola, 
Itatuba, Jacaraú, Juripiran-
ga, Lucena, Mamanguape, 
Prata, Princesa Isabel, 
Quixabá, Remígio, Ria-
chão do Bacamarte, São 
Bento, Sapé, Serra Redon-
da e Umbuzeiro.

Entre os dados totais, 
homens e mulheres pos-
suem, cada, 42 casos sus-
peitos em investigação. 
Entre os confirmados e 
descartados, o masculino 
lidera com 26 casos con-
firmados, um provável e 
109 descartes. O femini-
no, por outro lado, regis-
tra três confirmações e 98 
descartes.Dirigentes de entidades foram chamados ontem ao MEC para uma reunião sobre os cortes
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Heloisa Cristaldo 

Agência Brasil

Os profissionais de 
saúde de João Pessoa aler-
tam que a população deve 
ficar atenta ao prazo para 
completar o esquema va-
cinal contra a Covid-19. 
Hoje, diversas salas de va-
cinas estarão ofertando os 
imunizantes para todos os 
públicos, a partir de três 
anos, a partir das 8h. Já o 
posto no Mangabeira Sho-
pping segue a assistência 
preventiva no período das 
13h às 22h. Para todos os 
públicos, não há necessi-
dade de agendamento.

Sintomas leves
“Quem estiver com o 

esquema completo, mes-
mo contraindo a doença, 
apresenta sintomas mais 
leves. Já está comprova-
do que a vacina é eficien-
te e tem resultados signi-
ficativos na prevenção. É 
importante essa consciên-
cia preventiva e coletiva 
para evitar o adoecimen-
to e a transmissão do ví-
rus”, explicou Fernando 
Virgolino, chefe da seção 
de imunização da Prefei-
tura de João Pessoa.

Profissionais orientam a 
complementar vacinação

contra covid-19

este contingenciamento afe-
tou praticamente todos os 
ministérios, mas o mais afe-
tado foi o Ministério da Edu-
cação, que arcou com quase 
metade da limitação das des-
pesas”, informou a Andifes.

Como mostrou o Broad-
cast, sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado, 
apesar das promessas do pre-
sidente Jair Bolsonaro em li-
berar mais dinheiro na reta 
final da campanha, o gover-
no vai para o segundo tur-
no das eleições com um blo-
queio de R$ 10,5 bilhões no 
Orçamento deste ano, que o 
Ministério da Economia re-
luta em detalhar. Na última 
sexta-feira, 30, o Planalto foi 
obrigado a editar um decreto 
com contingenciamento adi-
cional de R$ 2,6 bilhões e até 
o momento não há nenhuma 
palavra da equipe econômi-

ca sobre quais órgãos foram 
atingidos.

Os cálculos da Institui-
ção Fiscal Independente (IFI) 
do Senado confirmam que a 
Educação é a área mais pena-
lizada pelos bloqueios de re-
cursos em 2022 para o cum-
primento do teto de gastos. A 
pasta continua com R$ 3,001 
bilhões do Orçamento deste 
ano indisponíveis para serem 
utilizados em despesas dis-
cricionárias, como custeio e 
investimento.

Na sequência - e bem atrás 
em volume - está o Ministé-
rio de Ciência e Tecnologia, 
cuja verba para pesquisas se-
gue bloqueada em R$ 1,722 
bilhão. Saúde e Desenvolvi-
mento Regional seguem com 
contingenciamentos de R$ 
1,570 bilhão e R$ 1,531 bilhão 
respectivamente. A Defesa 
completa a lista de bloqueios 

bilionários, com R$ 1,088 bi-
lhão indisponíveis para em-
penho.

Outros ministérios com 
contingenciamentos signifi-
cativos neste ano são a Agri-
cultura (R$ 534 milhões), Ci-
dadania (R$ 227 milhões), 
Infraestrutura (R$ 216 mi-
lhões), Relações Exteriores 
(R$ 179 milhões) e Comuni-
cações (R$ 144 milhões).

Dos R$ 10,5 bilhões que 
seguem bloqueados, metade 
dos valores foi destinada aos 
órgãos por meio de emendas 
do relator (RP9, conhecidas 
como “orçamento secreto”) 
e emendas de comissão, com 
R$ 5,253 bilhões contingen-
ciados. O restante são gastos 
discricionários orçados pe-
las próprias pastas (R$ 5,019 
bilhões) e despesas obrigató-
rias com controle de fluxo (R$ 
229 milhões).
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Dos quatro reservatórios que abastecem a região, três apresentam volume abaixo de 50% da capacidade

Açudes têm baixo volume de água 
região de patos

Lusângela Azevêdo 

Lusangela012@gmail.com

Dos quatro reservatórios 
que abastecem a Região Metro-
politana de Patos, no Sertão do 
Estado, três estão com menos 
da metade do volume de água 
da sua capacidade total. Mes-
mo com chuvas sendo regis-
tradas até agosto em algumas 
cidades da região de Patos, as 
precipitações caídas ao longo 
do ano foram esparsas e insufi-
cientes para o acúmulo de água 
nos principais reservatórios, 
que tentam se recuperar da ri-
gorosa seca vivenciada ao lon-
go desses últimos anos.

Conforme dados da Agência 
Executiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (Aesa), o Açude Jato-
bá I, localizado no município de 
Patos, está com um volume de 
6,23 milhões metros cúbicos, o 
que correspondendo a 35,62% 
de sua capacidade. Já a Barra-
gem de Capoeira, localizado 
no município de Santa Terezi-
nha, apresenta um volume hí-
drico de 19 milhões de metros 
cúbicos, ou seja, 35,59% de sua 
capacidade. 

A situação mais crítica, de 
acordo com os dados da Aesa, 
é a da Barragem da Farinha, 
também localizada em Patos, 
que entrou em estado de alerta 
devido ao seu baixo volume hí-
drico. O manancial registra ape-
nas o volume de 3,27 milhões de 
metros cúbicos, o que represen-
ta apenas 12,72% de sua capaci-
dade total.

Apesar de esses três manan-
ciais estarem abaixo dos 50% 
de sua capacidade, o gerente 
regional das Espinharas, Jona-
tas Raulino, descarta a possi-
bilidade de escassez de água 
na região. Segundo o gerente, 
o Açude Estevam Marinho, lo-
calizado no município de Co-
remas está com 382.847.198m³, 
51,45% de sua capacidade e pode 
ajudar no abastecimento de Pa-
tos e vários municípios da re-
gião.

“Queremos deixar a popula-
ção tranquila, pois não temos o 
risco de racionamento, nem tam-
pouco de colapso mesmo diante 
desse período de estiagem que a 
gente tem. A gente tem uma vi-
são de utilização consciente da 
água, diante dos quatros ma-
nanciais que abastecem a cida-
de. Por exemplo, tem farinha 
que está com 12%, então a gente 
reduziu a captação lá nesse ma-
nancial e aumentou em Core-
mas,” finalizou Jonatas Raulino. 
Devido às altas temperaturas, 
a escassez de chuvas e junto ao 
consumo, é possível que a mé-
dia total dos mananciais che-
gue a 20% no final de dezembro.
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Os quatro 
açudes que 
abastecem 
Patos são: 
Jatobá I, 
Barragem 
da Farinha, 
Capoeira, 
e Estevam 
Marinho

Foto: Marconi Palmeira Filho/Divulgação

A Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (Capes) realiza em 
João Pessoa o 1° Seminário de 
Acompanhamento dos Proje-
tos Aprovados no Âmbito do 
Edital nº 4/2021 - Programa de 
Desenvolvimento da Pós-Gra-
duação (PDPG) - Apoio ao De-
senvolvimento da Região Se-
miárida Brasileira, no formato 
presencial, que acontece hoje e 
amanhã, das 9h às 18h, no au-
ditório do Sesc, no bairro do 
Cabo Branco, em João Pessoa. 

O evento conta com o apoio 
da Fundação de Apoio à Pes-
quisa da Paraíba (Fapesq) e vai 
indicar as vocações e potencia-
lidades identificadas na região 
semiárida em que se realiza o 
projeto e como se dará a forma-
ção de mestres e doutores e rea-
lização de pesquisas.

Os pesquisadores vão apre-
sentar as ações e os resulta-

dos relacionados ao objetivo 
do edital de ampliar o conhe-
cimento, a produção científica 
e a adoção de inovações tecno-
lógicas que contribuem para 
o desenvolvimento sustentá-
vel da região semiárida foco 
do projeto. 

O potencial de oferecer 
subsídios à criação de políti-
cas públicas orientadas à trans-
formação regional, a partir de 
suas potencialidades e opor-
tunidades, e as ações e os re-
sultados que contribuem para 
o desenvolvimento econômi-
co e social do Semiárido a par-
tir da geração e apropriação do 
conhecimento científico e tec-
nológico pela sociedade. E des-
crever a projeção de futuro do 
projeto, na qual poderão ser co-
locados os resultados espera-
dos com vistas à redução das 
assimetrias no Sistema Nacio-
nal de Pós-Graduação (SNPG), 

Potencialidades do Semiárido serão debatidas em JP
começa hoje

Barragem da Farinha é o açude que apresenta situação mais preocupante, com apenas 3,27 milhões de metros cúbicos, o equivalente a 12,72% da sua capacidade

por meio da formação de recur-
sos humanos de alto nível, va-
lorização das vocações e po-
tencialidades identificadas na 
região semiárida do país e rea-
lização de pesquisas nos eixos 
estratégicos do edital.

A programação terá início 

a partir das 9 horas, e contará 
com as presenças da presiden-
te da Capes, Cláudia Mansa-
ni Queda de Toledo, e do presi-
dente da Fundação de Apoio à 
Pesquisa da Paraíba (Fapesq), 
Roberto Germano Costa. Con-
firmaram presença a diretora 
de Programas e Bolsas no País 
- professora Zena Martins, o 
coordenador-geral de Progra-
mas Estratégicos - Júlio Piffero, 
o coordenador de Programas 
Especiais da Capes - Márcio de 
Castro; a coordenadora de Pro-
gramas e Projetos da Fapesq, 
Patrícia Costa; representantes 
das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa de vários 
estados, representantes de ins-
titutos de pesquisa do país e 
pesquisadores.

Entre os estudos apresen-
tados estão as pesquisas de-
senvolvidas na Paraíba: Ações 
Inovadoras para Valorização 

e Sustentabilidade da Cadeia 
Produtiva do Leite Caprino 
no Semiárido Brasileiro; De-
senvolvimento e aplicação de 
tecnologias sociais para o for-
talecimento das atividades 
agroindustriais em municí-
pios do semiárido do nordeste; 
Desenvolvimento de produtos 
farmacêuticos e alimentícios 
provenientes de matéria-pri-
ma vegetal e animal da região 
semiárida brasileira; Ciências 
Ômicas Aplicadas ao Desen-
volvimento Agropecuário Sus-
tentável do Semiárido, realiza-
das na Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), Universida-
de Federal de Campina Grande 
(UFCG) e Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB).

Fazem parte da programa-
ção também as pesquisas de-
senvolvidas nos estados de Per-
nambuco, Bahia, Alagoas, Piauí 
e Sergipe.

Seminário
Pesquisadores 

apresentaram as 
ações e os resultados 
dos estudos durante 
Seminário Apoio ao 

Desenvolvimento da 
Região Semiárida 

Brasileira

O Estado da Paraíba pos-
sui 92% do bioma Caatinga. 
Esta vegetação exclusivamen-
te brasileira, predomina no 
Nordeste e está inserida no 
clima Semiárido. Entre 1985 
e 2021, ocorreu um aumento 
de 125% de área de pastagem 
e 130% de área não vegetada, 
além de perda de 15% de vege-
tação arbustiva Estes e outros 
dados nacionais foram apre-
sentados no Webinário “Desa-
fios do Uso da Terra do Bioma 
Caatinga”, ontem, transmitido 
no YouTube.

Áreas não vegetadas são 
aquelas que foram devasta-
das, mas não foram reflores-
tadas. Na avaliação do profes-
sor da Universidade Estadual 
de Feira de Santana (UEFS) e 
coordenador da equipe Map-

Biomas Caatinga, Washing-
ton Rocha, o cenário do estado 
é preocupante. “Consideran-
do que a Paraíba está localiza-
da vizinha a área do núcleo de 
desertificação, no Rio Grande 
do Norte, este dado é extrema-
mente preocupante”, analisou.

Os municípios da Paraíba 
que apresentam um padrão de 
degradação elevado são Tape-
roá, Serra Branca, Junco do Se-
ridó, Catolé do Rocha, Caba-
ceiras, Gurjão, São Domingos 
do Cariri, segundo o mapea-
mento dos biomas. Já a região 
Oeste, nas proximidades de 
Itaporanga, Curral Velho é 
uma área preservada. Já na 
divisa do Rio Grande do Nor-
te, os municípios de Vieirópo-
lis e Picuí também chamam a 
atenção. Outro dado alarman-
te é que 47% das águas super-
ficiais na Paraíba foram redu-
zidas.

O crescimento da área de-

Degradação da Caatinga preocupa pesquisadores
desertificação

“Queremos deixar 
a população 
tranquila, pois 
não temos o risco 
de racionamento, 
nem tampouco 
de colapso

Jonatas Raulino

vastada e, posteriormente, 
abandonadas, não se justifica 
pela urbanização como acon-
tece em outros estados. “ Neste 
caso, uma hipótese é a ativida-
de de mineração nestes muni-
cípios”, complementou.

Dados nacionais
 No webnário foram apre-

sentados o panorama atual do 
bioma Caatinga 202 de classes 
mapeadas pelo Bioma Caatin-
ga 2021. Comparando com a 
caatinga em 1985, observou-
se uma redução de 6,9% da 
área florestal enquanto que 
a agropecuária ganhou 6,7%. 
Já os recursos hídricos per-
deram 0,273%. Entre 1985 e 
2021, observou-se uma perda 
de vegetação nativa( florestal 
e savânica) de 10,1% no bioma 
Caatinga.

Já a agropecuária cres-
ceu 24% da sua área nos últi-
mos 37 anos, em contraparti-
da as áreas naturais perderam 
10,54%, durante o período ana-
lisado. Em compensação foram 
regeneradas 17,5% de vegeta-
ção secundária.

Nos últimos 37 anos, 25,59% 
do bioma caatinga é correspon-
dente a área antropizada- área 
cujas características originais 
foram alteradas. “A tendência é 

de redução das áreas florestais 
e de savana, enquanto as áreas 
de agricultura são cada vez 
mais elevadas”, frisou. O total 
de áreas queimadas é de 15,9% 
do bioma, de 13.779 hectares.

Por fim, a professora da 
UEFS, doutara Georgia Sou-
za, ressaltou a importância do 
mapbiomas para a efetivação 
de políticas públicas. ”É uma 
ferramenta atual e essencial na 
geração de dados. Ele permi-
te compreender as condições 
das reservas naturais da bios-
fera da Caatinga, como elas se 
encontram, qual foi o processo 
de pressão e respostas que es-
ses ambientes têm sofrido ao 
longo dos 37 anos. Assim ela 
poderá contribuir com a toma-
da de decisão do planejamen-
to territorial e ambiental do 
nosso bioma, junto com a so-
ciedade civil, universidades e 
instituições governamentais”, 
afirmou.

Sara Gomes 

saragomesreporterauniao@gmail.com 
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Paraíba possui 
92% do seu 
território 
coberto 
pelo bioma 
Caatinga que 
está inserido 
no clima 
Semiárido
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Programação da campanha de prevenção ao câncer de mama e colo de útero terá foco nas redes sociais

SES abre, hoje, ações do Outubro Rosa
saúde da mulher

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio da Coor-
denação Estadual de Saúde da 
Mulher, promove a abertura 
da Campanha Outubro Rosa, 
hoje, às 8h, na sede do Cen-
tro de Diagnóstico do Cân-
cer (CEDC), nº 600, na aveni-
da Epitácio Pessoa, na capital. 
A campanha, que tem como 
objetivo alertar sobre a im-
portância da detecção preco-
ce do câncer de mama e de 
útero, este ano terá como foco 
as redes sociais, cujo slogan é 
“Quem compartilha preven-
ção curte saúde”.

Durante todo o mês de ou-
tubro, o CEDC ofertará 100 
mamografias diárias, além de 
520 consultas especializadas 
em mastologia e 99 procedi-
mentos em ginecologia on-
cológica, visando identificar 
precocemente casos novos, ga-
rantindo a realização imedia-
ta de detecção de lesões sus-
peitas para câncer, através de 
biópsias guiadas por ultrasso-
nografia e exame anatomopa-
tológico, promovendo o acom-
panhamento necessário e o 

Em setembro de 2022, a 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) constatou uma re-
dução de 87,55% no número 
de internamentos por Co-
vid-19 na Paraíba em rela-
ção ao mês de julho do mes-
mo ano. Foram 217 pacientes 
regulados no mês de julho e 
apenas 24 em setembro. O 
número de vidas perdidas 
pela Covid-19 também di-
minuiu neste período. 

Em julho, a Paraíba re-
gistrou 101 óbitos e, em se-
tembro, cinco. A redução 
de mortes pela Covid-19 en-
tre os dois meses foi de 95%.   
A Paraíba chegou a regis-
trar dois picos de 60 óbitos 
por dia nos meses de março 
e abril de 2021, mas os nú-
meros foram diminuindo 
à medida em que a vacina-
ção avançou em todo o esta-
do. Apesar disso, o número 
de doses aplicadas precisa 
melhorar. A população esti-
mada de indivíduos maio-
res de 18 anos no estado é de 
2.981.502 pessoas. Até agora, 
pouco mais de dois milhões 
receberam a primeira dose 
de reforço, 892.491 estão em 
atraso. A segunda dose de 
reforço, disponível para o 
público com idade a partir 
de 30 anos, está com cober-
tura de 20,34%.

A secretária de Saúde 
da Paraíba, Renata Nóbre-
ga, destaca que as vacinas 
são as grandes aliadas no 
combate ao vírus. “Ainda 
não podemos nos descuidar 
do combate ao vírus da Co-
vid-19. Apesar de estarmos 
com índices confortáveis em 
relação à ocupação de leitos 
e uma redução drástica no 
número de óbitos, é preciso 
lembrar a população que a 
proteção se dá com o esque-
ma vacinal completo, com 
as doses de reforço em dia, 
para que possamos perma-
necer menos vulneráveis à 
doença e sua forma grave”, 
ressalta a secretária.

Crianças entre cinco 
e 11 anos podem receber 
duas doses da vacina que 
protege contra Covid-19 e 
a meta é alcançar 90% do 
público, mas o ideal ainda 
não foi atingido. “Apenas 
63,05% das crianças foram 
vacinadas com a primei-
ra dose, isso deixa mais de 
140 mil crianças desprote-
gidas”, aponta a secretária. 

PB tem queda 
de 87,55% nas 
internações

Covid-19

Na Paraíba, são 23 mamó-
grafos que atendem as usu-
árias do SUS, distribuídos 
em 14 municípios: João Pes-
soa (seis) e Campina Gran-
de (quatro); Patos (dois); Ca-
jazeiras, Cuité, Guarabira, 
Monteiro, Santa Rita; Picuí; 
Pombal; Princesa Isabel; Ca-
tolé do Rocha; Belém e Ita-
poranga, com um mamógra-
fo cada.

Dados
De acordo com o Institu-

to Nacional do Câncer (Inca), 
para o ano de 2022, estima-se 
na Paraíba 1.120 casos novos 
de câncer de mama, sendo 
na capital, 360 casos novos, 
com taxa de incidência ajus-
tada de 46,17 para cada 100 
mil mulheres.

Na Paraíba, em 2021, fo-
ram registrados 312 óbitos 
por câncer de mama, sendo 
quatro masculinos e 308 fe-

mininos. Em 2022, até o mês 
de setembro, foram 211 óbi-
tos por câncer de mama, sen-
do três masculinos e 208 fe-
mininos.

Quanto aos óbitos por 
câncer de colo de útero, em 
2020, foram 160. Em 2021, fo-
ram 162 e em 2022, até o mês 
de setembro, foram 78 óbitos.

Mamógrafos disponíveis 
para os usuários do SUSNovidade

A campanha Outubro 
Rosa deste ano prevê a 
integração com a ação 

Novembro Azul, de 
prevenção ao câncer 

de próstata

encaminhamento aos Centros 
de Assistência de Alta Com-
plexidade em Oncologia (Ca-
con) e Unidades de Assistên-
cia de Alta Complexidade em 
Oncologia (Unacon).

O atendimento para as ma-
mografias no CEDC vai come-
çar às 7h, de segunda a sexta-
feira. Serão distribuídas 100 
fichas por dia para mulheres a 
partir dos 40 anos, que tenham 
feito o último exame há mais de 
um ano. Para isso, devem apre-

sentar comprovante de residên-
cia, cartão do SUS, CPF e um 
documento com foto. A mulher 
não deve fazer mamografia em 
menos de um ano, por conta de 
excesso de radiação.

“Hoje, a mulher de 40 é 
completamente diferente da 
mulher de 40 anos atrás. É pre-
ciso redobrar os cuidados de-
vido a vida agitada que, ine-
vitavelmente, está conectada 
com um mundo digital. Alia-
do à ideia de compartilhar in-
formação de boa qualidade é 
que estamos rejuvenescendo 
o discurso e a abordagem da 
campanha com uma lingua-
gem e signos mais alinhados 
à comunicação digital”, disse a 
diretora-geral do CEDC, Rose-
ane Machado.

Outra novidade da campa-
nha Outubro Rosa deste ano é 
a integração com o Novembro 
Azul, campanha de preven-
ção contra o câncer de próstata. 
Serão utilizadas as duas cores 
(rosa e azul), para unir forças e 
convencer mulheres e homens 
sobre a importância da preven-
ção e da ajuda médica.
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O Incor 
estima que 
1.120 novos 
casos de 
câncer de 
mama serão 
diagnosticados  
este ano na 
Paraíba

A falta de bom senso e de 
cuidados com o meio ambien-
te de uma pequena parcela da 
população campinense tem 
gerado prejuízos para a Pre-
feitura de Campina Grande. 
O gasto mensal é de aproxi-
madamente R$ 400 mil, tota-
lizando quase R$ 5 milhões 
por ano, na limpeza de terre-
nos baldios, a maioria de par-
ticulares. A retirada mensal é 
de cerca de cinco mil toneladas 
de lixo, dinheiro que poderia 
ser investido na saúde, educa-
ção e mobilidade urbana, entre 
outras ações do Poder Público.

Outra realidade é a coloca-
ção de lixo dentro de canais, 
que dificulta o trabalho ma-
nual, exigindo a utilização de 
máquinas, como pás mecâni-
cas e as retroescavadeiras na 
limpeza destes córregos.

Nesta semana foi intensi-
ficada a limpeza no Comple-
xo Aluízio Campos, Araxá, 
Tambor, Jardim Paulistano, 
conjunto Raimundo Suassu-
na, Severino Cabral, Santo An-
tônio, Jardim Tavares, Catin-
gueira, Malvinas, Centenário, 
entre outros.

Em todos os bairros da ci-
dade e nos distritos existe este 
tipo de problema, obrigan-
do a Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos e Meio Am-
biente (Sesuma) a organizar 

CG retira quase cinco mil toneladas de lixo por mês
Terrenos baldios

n 

Campina 
Grande possui, 
catalogados, 
960 terrenos 
baldios que 
acabam 
virando 
depósitos 
clandestinos 
de lixo

um cronograma para aten-
der a demanda, além de noti-
ficar donos de terrenos e apli-
car multas. “Tem locais que 
limpamos de manhã e à tar-
de já tem lixo novamente. É 
impossível colocar vigilantes 
em todas estas áreas. Nos res-
ta apelar para bom sendo das 
pessoas”, afirmou o secretário 
de Serviços Urbanos e Meio 
Ambiente, Geraldo Nobre Ca-
valcante.

Segundo Geraldo Nobre, 
existem atualmente, em Cam-
pina Grande, 960 terrenos bal-
dios onde parte da população 
tem despejado lixo e entulho, 
gerando uma despesa altíssi-
ma para a gestão e transtornos 
para os moradores de áreas 
próximas.

“Este lixo causa sérios 

problemas, como doenças e a 
obstrução de canais e galerias 
durante o período chuvoso, re-
sultando em diversas inunda-
ções na cidade e o serviço de 
limpeza tem custado caro para 
os cofres públicos”, destacou o 
titular da Sesuma.

Segundo Nobre, a prefeitu-
ra tem três equipes, com má-
quinas e caminhões-caçam-
ba, e todo o lixo é levado para o 
aterro sanitário. “A prefeitura 
gasta hoje em torno de R$ 400 
mil para fazer esta limpeza. 
Este dinheiro poderia ser em-
pregado em outras coisas, den-
tro do município”, disse Nobre.

O secretário afirmou, que 
Campina Grande tem uma 
coleta de lixo de excelência, 
feita regularmente, três vezes 
por semana, em todos os bair-
ros e Distritos, sendo uma das 
prioridades da gestão do pre-
feito Bruno Cunha Lima. Para 
o titular da Sesuma, é desne-
cessário, por parte de alguns 
moradores, utilizar-se de ter-
renos baldios, calçadas e pra-
ças para depositar resíduos do-
miciliares e entulhos. “Temos 
a operação Recicla Campina, 
que dá o destino correto aos 
produtos recicláveis. Temos te-
lefones que a população pode 
denunciar estes abusos, atra-
vés dos números 3310-6115 ou 
3310-6125”, concluiu.Grande quantidade de lixo também é jogada nos canais de CG

Foto: Codecom/CG

Campanha Outubro Rosa, que terá o tema “Quem compartilha prevenção curte saúde”, será aberta oficialmente pela SES, hoje pela manhã, no Centro de Diagnóstico do Câncer (CEDC), em João Pessoa

Foto: Secom/PB
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Um dos integrantes do grupo já foi condenado e confessou à polícia sua participação em diversas ações

Suspeitos são presos em Campina
assalto a bancos

Cardoso Filho 

josecardosofilho@gmail.com

Um grupo composto por 
quatro homens e três mu-
lheres, suspeitos de envolvi-
mento com ataques a bancos 
e cooperativas de crédito, em 
Campina Grande, foi preso na 
manhã de ontem. Um dos in-
tegrantes, identificado por Ro-
dolfo Reinan, apontado como 
líder da quadrilha, foi o único 
a permanecer preso na Cen-
tral de Polícia campinense.

Com o grupo, os policiais 
da Delegacia de Crimes con-
tra o Patrimônio apreenderam 
explosivos e pistolas, entre ou-
tras armas de grosso calibre, e 
ainda um carro roubado.

Segundo o delegado De-
métrius Patrício, os policiais 
já investigavam a ação dos in-
tegrantes do grupo e, na ma-
nhã de ontem, os suspeitos fo-

ram localizados em um sítio, 
na Praça do Meio do Mundo, 
zona rural do município de 
Boa Vista, onde também esta-
va o material apreendido. 

Demétrius informou que, 
com quatro mandados de pri-
são em aberto, o chefe da qua-
drilha, Rodolfo Reinan, já ha-
via sido preso em 2015 por 
assalto a banco. Na ocasião, 
planejava assaltar uma insti-
tuição bancária na cidade de 
Juazeirinho, mas foi solto e 
voltou a praticar outros cri-
mes, inclusive assaltos a ban-
cos e cooperativas de crédito.

O principal foco de Rodol-
fo, disse o delegado, é roubo a 
bancos. Em 2014, foi condena-
do pelo assalto a agência do 
Banco do Brasil de Juazeiri-
nho e é réu confesso em outros 
três assaltos – Banco do Bra-
sil do Parque da Criança, em 
Campina Grande, como tam-

bém as agências da Coopera-
tiva Sicoob, no Bairro da Prata 
(CG), e da cidade de Esperan-
ça, todos este ano. Enquanto 
Reinan era levado para o Pre-
sídio do Serrotão, os demais 
envolvidos foram soltos e res-
ponderão em liberdade.
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Rodolfo 
Reinan, líder 
da quadrilha, 
confessou 
participação 
em assaltos 
a instituições 
bancárias em 
Campina e 
Esperança

O grupo foi localizado na zona rural do município de Boa Vista, no Cariri do estado
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A Polícia Militar, com 
equipes da Rotam do 5o Ba-
talhão, está reforçando o pa-
trulhamento no bairro Coli-
nas do Sul, onde um ônibus 
da linha 116 foi completamen-
te queimado na noite dessa 
terça-feira (5). Segundo a ma-
jor Viviane Vieira, além do 
policiamento normal diá-
rio, o reforço está realizando 
abordagens com o objetivo 
de identificar os responsáveis 
pelo crime.

De acordo com os primei-
ros levantamentos feitos pela 
polícia, o ônibus foi queima-
do em represália a um fato 
ocorrido no sábado (1º), quan-
do um jovem, ao ser perse-
guido pela Polícia, foi alveja-
do com um tiro, que perfurou 
o capacete e atingiu a cabeça 
de Alisson Roberto Carnei-
ro de Sousa, de 25 anos, que 
se encontra internado em es-
tado clínico considerado gra-
ve no Hospital de Emergên-
cia e Trauma de João Pessoa. 
Um policial da Rotam, que 
havia sido atingido, também 
por um disparo na perna, foi 
atendido naquela unidade 
hospitalar.

Já é do conhecimento da 

Polícia Militar que, por volta 
das 23h, após todos os passa-
geiros descerem do ônibus, 
homens encapuzados, que es-
tavam em um carro Fiat, joga-
ram um “coquetel molotov” 
contra o veículo e um deles 
ateou fogo. Antes de deixar 
o local, se dirigiram as pes-
soas que haviam deixado o 
coletivo e teriam dito: “Nin-
guém viu nada, ouviram?!”, e 
foram embora. O incêndio foi 
contido pelo Corpo de Bom-
beiros, que evitou a propaga-
ção do fogo.

Investigação
O delegado Bruno Victor, 

de Homicídios da Capital, in-
formou que está investigan-
do a agressão à bala sofrida 
por Alisson Carneiro e, tam-
bém, pelo policial da Rotam. 
“Já ouvi várias testemunhas 
e estamos em busca de ima-
gens que possam identificar 
os motivos que levaram o po-
licial atirar contra o jovem e 
também como ele foi ferido”, 
explicou.

Familiares de Alysson fo-
ram ouvidos pelo delegado e 
garantiram que ele não tem 
envolvimento com a crimi-

nalidade, apenas é usuário 
de maconha. “Determinei a 
realização de várias perícias”, 
disse Bruno Victor.

Enquanto isso, o Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano e Passagei-
ros (Sintur-JP) emitiu uma 
nota informando que está to-
mando todas as providências 
junto às autoridades policiais, 
garantindo que o caso não vai 
afetar a circulação de ônibus 
naquele bairro.

Ônibus é incendiado em represália 
a ferimento a bala sofrido por jovem 

cRIMInoso

A simples cobrança da 
pensão alimentícia quase 
termina em tragédia na ci-
dade de Monteiro, no Cari-
ri paraibano. A vítima, uma 
mulher de 35 anos, está in-
ternada no Hospital de 
Emergência e Trauma, de 
Campina Grande. Segun-
do informações da assesso-
ria de comunicação da uni-
dade hospitalar, ela passou 
por procedimento cirúrgico 
e o estado clínico dela é con-
siderado regular.

De acordo com informa-
ções da polícia, na noite de 
terça-feira (4), a mulher teria 
ido a casa de seu ex-compa-
nheiro, de quem está sepa-
rada a alguns meses, para 
cobrar a pensão alimentícia. 
Na ocasião, houve discus-
são entre o ex-casal e o ho-
mem, de identidade preser-
vada, desferiu um golpe de 
faca na barriga da mulher.

A vítima foi socorrida, 
inicialmente, para o Hospi-
tal Santa Filomena, de Mon-

teiro, mas, devido a gravi-
dade, foi transferida para o 
Trauma de Campina Gran-
de. O suspeito da agressão 
foi preso em flagrante. Na 
casa dele, os policiais en-
contraram a faca utilizada 
na agressão e ainda três ar-
mas de fogo. 

Na delegacia de Montei-
ro, o homem foi autuado em 
flagrante pela agressão por 
tentativa de feminicídio e 
também por posse e porte 
ilegal de armas.

Mulher é esfaqueada ao cobrar 
benefício ao ex-companheiro

pensão alIMentícIa

“Determinei a 
realização de 
perícias para 
identificar 
a razão da 
abordagem 
policial no 
Colinas do Sul

Delegado Bruno Victor

Ônibus ficou destruído após ter sido incendiado por um grupo em 
represália ao ataque contra Alysson (ao lado), que está no Trauma
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Um homem, de identi-
dade não revelada, foi con-
duzido à Central de Polícia 
de João Pessoa, suspeito de 
agredir o filho, de 18 anos, 
que tem o transtorno do es-
pectro autista. 

A condução do suspei-
to foi realizada na manhã 
de ontem por uma equipe 
da Rotam, do 5o BPM, sob 
o comando da major Vivia-
ne Vieira, enquanto que o 
jovem foi socorrido para o 
Hospital de Emergência e 
Trauma. 

Segundo consta no bo-
letim de informação da Po-
lícia Militar,  a direção da 
escola onde o jovem autis-
ta estuda, no bairro Coli-
nas do Sul, em João Pessoa, 
estranhou a sua ausência, 
por alguns dias e resolveu 
comunicar à Secretaria Es-
tadual de Educação, que 
acionou a Polícia Militar. 
Na casa, os militares, in-
formou a major Viviane, 
encontram o rapaz apre-
sentando vários hemato-
mas pelo corpo, mas o pai 
disse que o jovem se ma-
chucou quando a geladei-
ra caiu sobre ele, provocan-
do os ferimentos. 

Após conversar com a 
vítima, a major Viviane dis-
se que não foi a primeira 
vez que houve a agressão. 

No Hospital de Trauma, in-
formou a major, o garoto 
será submetido a um eletro 
para saber se houve alguma 
dano na cabeça.

Liberado 
O bebê de um ano de 

idade, do sexo feminino, re-
cebeu alta, ontem, do  Hos-
pital de Emergência e Trau-
ma de João Pessoa, onde 
passou cerca de uma sema-
na internada, após levar um 
tiro na cabeça. 

No hospital, a menina 
foi submetida a cirurgia 
para a retirada do projetil, 
que ficou alojado na cabe-
ça dela.

A criança foi baleada no 
momento que um homem 
invadiu a casa onde reside 
e assassinou o seu pai, Ra-
mon Vagner da Silva Nasci-
mento, de 19 anos.

O crime foi praticado 
por um homem, que esta-
va mascarado, no bairro do 
Alto do Mateus. Ramon, 
que havia deixado o mundo 
das drogas, estava se prepa-
rando para ir à igreja quan-
do aconteceu o crime.

O suspeito pelo crime, 
Wesley Lohan Quirino do 
Nascimento, de 25 anos, 
que usa tornozeleira ele-
trônica, foi preso e confes-
sou o crime.

Pai é preso, suspeito 
de agredir filho autista

Maldade

A polícia ainda não 
tem informações sobre 
a autoria e motivação do 
assassinato do jovem José 
Guilherme da Silva Al-
ves, de 23 anos, ocorrido 
na noite dessa terça-fei-
ra (4) na região de Pon-
ta de Mato, em Cabede-
lo, Região Metropolitana 
de João Pessoa.

De acordo com levan-
tamento da polícia, José 
Guilherme teria sido 
surpreendido por des-
conhecidos, que fugiram 
logo após o crime, sem 
serem identificados. 

Após a realização de 
perícia, o corpo foi con-
duzido para o Núcleo de 
Medicina e Odontologia. 
O sepultamento ocorreu 
ontem. As investigações 
estão a cargo do Núcleo 
de Homicídios de Cabe-
delo.

Jovem é 
assassinado 
a tiros em 
Cabedelo

MIstéRIo

José Guilherme da Silva
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Rota Cultural será aberta à noite e se estende até domingo, com festival gastronômico e apresentações musicais

Alagoinha recebe “Raízes do Brejo”
a partir de amanhã

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com

Depois de passar por Be-
lém, a Rota Cultural Raízes 
do Brejo 2022, em sua quar-
ta edição, dá continuidade 
à programação em Alagoi-
nha, na Serra do Boi, sendo 
a segunda cidade a receber 
o evento.  Com muita festa e 
cultura, Alagoinha receberá 
os moradores e turistas das 
mais diversas localidades. A 
abertura do evento ocorrerá 
amanhã, às 19h30, no palco 
central da cidade, e se esten-
derá até o dia 9. 

A Rota Cultural Raízes 
do Brejo 2022, em Alagoi-
nha, irá proporcionar uma 
imersão cultural por meio 
das atividades que estão 
programadas na localida-
de. Entre as atrações cultu-
rais, destaca-se a Feira de 
Gastronomia e de Artesana-
to durante todo o evento no 
Corredor Cultural. Também 
está programada a apresen-
tação de shows musicais 
com artistas locais e de ou-
tras cidades, como o cantor 
Fabiano Guimarães. A Rota 
contará também com ativi-

dades ecológicas, como pe-
dal e trilha, concurso foto-
gráfico, teatro e muito forró. 

De acordo com a prefei-
ta Maria Rodrigues, quem 
for para Alagoinha conhe-
cer as raízes da região po-
derá esperar por novidades. 
Ela ressaltou que, depois de 
dois anos sem a Rota, é uma 
alegria poder retomar essa 
festividade. “Imagine o so-
nho e a vontade de voltar 
com toda essa festa, mos-
trar um pouco da culinária, 
do nosso artesanato, do tu-
rismo! Retomar esse evento, 
que é de uma grandiosidade 
e de uma importância imen-
surável para os municípios, 
nos deixa feliz demais”, co-
memorou. 

Em Alagoinha, segun-
do a prefeita, os turistas vão 
desfrutar dos engenhos, das 
lindas cachoeiras e das apre-
sentação de danças, além de 
terem a oportunidade de co-
nhecer um pouco da histó-
ria da cidade. “Além disso, 
existe também a Agrovila de 
Ribeiro Novo que está sen-
do preparada e organizada 
para receber turistas”, anun-
ciou a prefeita. 

O presidente do Fórum 
de Turismo do Brejo Parai-
bano, Jaime Sousa, afirmou 
que a expectativa é grande. 
“Todos os municípios mon-
taram roteiros turísticos re-
presentando nossa cultura e 
a nossa identidade. A nossa 
gastronomia, com a vivên-
cia do nosso turismo, é mui-
to forte e muito rica, o Brejo 
paraibano possui uma iden-
tidade única e está em alta, 
é a ‘bola da vez’ e está com 
uma programação cultural 
desde junho que segue até 
dezembro, com o Raízes do 
Brejo”. 

Desde 2017, a Rota Cul-
tural vem desenvolvendo 
atividades turísticas e so-
cioculturais com o objeti-
vo de inserir moradores 
e turistas em uma vivên-
cia profunda que desper-
te a história, os sabores e a 
exuberância das cidades do 
Brejo paraibano. O evento 
se estenderá até o dia 11 de 
dezembro e passará ainda 
pelos municípios de Duas 
Estradas, Lagoa de Dentro, 
Serra da Raiz, Borborema, 
Dona Inês, Guarabira, Pir-
pirituba e Pilõezinhos. 

Sexta-feira (7/10)
6h -  Acorda Alagoinha (queima de fogos). Local: Centro
6h -  Apresentação da Filarmônica Cidalino Pimenta
19h30 -  Abertura oficial. Local: palco central
21h -  Lançamento do concurso fotográfico “Encantos de Alagoinha”, no  

 palco central
21h30 -  Show musical com Vini Almeida, no palco central
22h - Show musical com Fabiano Guimarães, no palco central

Sábado (8/10)
7h30 -  Intervenção cultural - Teatro de rua, na feira livre
9h -  Apresentação com repentistas na Praça Geraldo Beltrão
16h -  Festival cultural “Artes da Terra”, na Praça Geraldo Beltrão
20h -  Show musical com Janiel Augusto, no palco central
22h -  Show musical com Forró Feitiço, no palco central
0h -  Show musical com Vanduí Lima, no palco central
1h -  Bloco Pereira 

Domingo (9/10)
7h -  Passeio ecológico - Pedal, concentração na Praça Geraldo Beltrão 
 aos engenhos/cachoeira com chegada na Agrovila Ribeiro Novo
9h -  Trilha 4x4, na Praça Geraldo Beltrão engenhos/cachoeira com 
 chegada na Agrovila Ribeiro Novo
9h30 -  Ônibus do Forró, na Praça Geraldo Beltrão para Agrovila Ribeiro Novo
10h -  Forró na Vila (forró, artesanato e gastronomia), na 
 Agrovila Ribeiro Novo
16h -  Festival de Calouros, no palco central
19h30 -  Premiação do concurso fotográfico “Encantos de Alagoinha”, 
 no palco central
20h -  Show musical com Forró do Camarote, no palco central 

Programação

Um grupo de agentes de 
viagens da operadora Viagens 
Promo, que está na Paraíba 
desde domingo (2), esteve vi-
sitando João Pessoa e avalian-
do potencial turístico do esta-
do. São 120 agentes de viagens, 
que vieram no primeiro de três 
voos fretados para o período 
de alta estação 2022/2023 pela 
Viagens Promo a partir de Belo 
Horizonte, operado pela Gol 
Linhas Aéreas.

O grupo se hospedou no 
Hardman Praia Hotel e foi re-
cebido pela gerente-geral, Hel-
len Lucena, e por Rossana Oli-
veira, executiva de Eventos. Os 
profissionais participaram de 
um jantar especialmente pre-
parado e assinado pelo chef 
David, realizado na varanda 
do restaurante de frente para 
o mar. 

Todos fizeram uma visita 
técnica às instalações do Hard-
man, conhecendo com deta-
lhes a infraestrutura do hotel, 
os serviços prestados e os di-

ferenciais oferecidos aos clien-
tes. Na opinião de Karla Mi-
chelle, gerente comercial do 
Hardman, esse contato dire-
to com os agentes de viagens 
é muito proveitoso para es-
treitar laços comerciais. “Ado-
ramos receber no hotel esse 
grupo, para que vivencie a ex-
periência do Hardman como 
clientes”, pontuou a executiva. 
Quinze desses profissionais 
estão hospedados no equipa-
mento.

O mega-fam está sendo or-
ganizado pela PBTur (Empre-
sa Paraibana de Turismo) e a 
Prefeitura de João Pessoa, por 
meio da Secretaria de Turis-
mo, em parceria com a ABIH
-PB (Associação Brasileira da 
Indústria Hoteleira, seccional 
Paraíba) e apoio da prefeitura 
do Conde e da Federação do 
Comércio. O objetivo é incre-
mentar as vendas de pacotes 
para a Paraíba, aumentando, 
consequentemente, o fluxo de 
turistas de Minas Gerais.

Agentes de viagem conhecem JP e 
avaliam potencial turístico do estado 

Radar de Inteligência do Turismo 
lança publicação com estatísticas

voo fretado

avaliação do setor

Grupo se hospedou no Hotel Hardman, e mega-fam foi organizado pela PBTur e prefeitura

Grupo discute publicação, que trará vários indicadores sobre turistas e rede hoteleira

A Prefeitura de João Pessoa 
lançou uma importante ferra-
menta técnica para avaliar a 
evolução do turismo na capi-
tal. Um canal que reúne dados 
e informações estratégicas do 
setor foi produzido pela Secre-
taria de Turismo (Setur-JP). O 
Radar de Inteligência da Eco-
nomia do Turismo (RIET) irá 
lançar uma publicação men-
sal com diversas estatísticas 
que podem ser acessadas pelo 
setor. 

Essa é a primeira vez que 
a cidade de João Pessoa tem 
uma ferramenta técnica para 
monitorar os indicadores do 
turismo.

Entre as informações dis-
poníveis, estão taxas de ocu-
pação hoteleira, emprego e 
mercado de trabalho, movi-
mentação de passageiros, esti-
mativas econômicas, finanças 
públicas, perfil do turismo na 
cidade, imagem da cidade jun-
to aos turistas e visitantes, en-
tre outras. O lançamento acon-
teceu durante a reunião do 
Conselho Municipal de Turis-
mo, na semana passada, que 
contou com a participação de 
todas as entidades empresa-
riais e profissionais do trade 

turístico paraibano.
Para o secretário de Turis-

mo da capital, Daniel Rodri-
gues, o Boletim Mensal de Mo-
nitoramento do Turismo de 
João Pessoa é resultado de um 
intenso trabalho da Setur-JP 
em parceria com a Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB), 
Centro Estratégico de Inova-
ção Territorial de Portugal e o 
Ministério do Turismo. 

“A partir de agora iremos 
fornecer uma radiografia de 
como está organizado o se-
tor do turismo em nossa cida-
de, possibilitando que consi-
gamos colocar em prática as 
ações que desenvolvam o se-
tor”, afirmou o secretário.

Para os coordenadores do 
RIET, Ferdinando Lucena e 
Cássio Bessaria, os boletins 
irão disponibilizar acesso aos 
resultados das sondagens em-
presariais e econômicas, que 
vem sendo desenvolvidas pelo 
Radar de Inteligência, cujo ob-
jetivo é avaliar o desempenho 
de segmentos do setor, reunin-
do informações para monito-
ramento de indicadores que 
são fundamentais para traçar 
o cenário que vive o segmen-
to no município.

n 

Ferramenta 
vai fornecer 
radiografia 
da evolução 
do setor, que 
servirá de 
base para 
futuras ações

n 

Cidade recebe 
120 agentes 
que vieram 
no primeiro 
de três voos 
da Gol Linhas 
Aéreas 
fretados de 
Belo Horizonte

Foto: Divulgação

Foto: Secom/JP
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A cantora Leila Pinheiro passou 
mais de dois anos realizando 
cerca de 200 transmissões ao 
vivo em suas redes sociais du-

rante a pandemia, trazendo releituras de 
músicas de grandes compositores brasilei-
ros. Entre os programas de maior audiên-
cia ficaram os especiais em homenagem a 
Chico Buarque, Gonzaguinha, Guilherme 
Arantes e Roberto Carlos – nomes que Leila 
vem gravando ao longo de 42 anos de car-
reira. É desse repertório que nasce o novo 
show da artista paraense que chega hoje em 
João Pessoa, no Teatro de Arena do Espaço 
Cultural, e amanhã, em Campina Grande, 
no Teatro Facisa, ambos pelo projeto Seis & 
Meia. Com ingressos que variam entre R$ 
30 e R$ 60, as aberturas ficam com os parai-
banos Erick von Sohsten, na capital, e Ale-
xandre Tan, na Rainha da Borborema. 

O roteiro da apresentação deve focar 
em canções românticas e as que falam do 
país, mas também encontra espaço para in-
cluir músicas que fizeram sucesso na voz de 
uma das maiores intérpretes da MPB, como 
‘Catavento e Girassol’, ‘Besame’, ‘Verde’, 
‘Vento no litoral’ e ‘Serra do Luar’. Ao pia-
no, ela dividirá o palco com o músico cario-
ca João Felippe, no cavaco com cinco cordas 
e na guitarra baiana. “Sozinha ao piano, eu 
levo as canções para outro canto, um can-
to meu muito íntimo”, afirma a cantora em 
entrevista exclusiva para o Jornal A União. 
Leila atinge esse lugar muito próprio seu 
com um cuidado grande com a palavra, um 
esmero à letra da música que ela pronun-
cia em perfeita afinação, dicção e interpre-
tação. “Isso é o mais importante. A palavra 
tem que se encaixar com o que eu penso e 
sou muito fiel a isso porque é o que de fato 
norteia a minha carreira, e tudo me mostra 
que estou no caminho certo”.

Este caminho hoje leva Leila Pinheiro 
a pensar sobre essa trajetória a 10 dias de 
completar 62 anos de vida. “Estou em um 
momento de muito amadurecimento. Te-
nho um público que me acompanha e te-
nho muito o que oferecer, responder e res-
peitar, porque são eles que mantém a minha 
carreira viva. Eu não morri de Covid, mas 
eu também não me deprimi sozinha joga-
da num canto porque pude seguir cantan-
do e fazendo shows semanais. Arregacei as 
mangas para sobreviver e manter esse pú-
blico”, revela a cantora, que desde 1983 lan-
çou 23 álbuns, começando já com o disco 
homônimo quando a jovem de 23 anos con-
seguiu reunir nomes como Tom Jobim, To-
ninho Horta, Francis Hime e João Donato. 
Apesar disso, o álbum não gerou grandes 
repercussões, e Leila teve a primeira gran-
de oportunidade quando participou do Fes-
tival dos Festivais da Rede Globo, em 1985. 
Na competição vencida por ‘Escrito nas es-
trelas’, com Tetê Espíndola, Leila garantiu o 
3° lugar, transformando a canção ‘Verde’ em 
seu primeiro sucesso radiofônico. 

A música de Eduardo Gudin e José Car-
los Costa Neto foi dada a Leila por um dos 
jurados do programa, o músico e ex-ma-
rido de Elis Regina, César Camargo Ma-
riano. Com o grande alcance que ela atin-
giu em todo o país, Leila Pinheiro passou a 
conviver com comparações com a “Pimen-
tinha”, que havia morrido apenas três anos 
antes. Se isso não prejudicou a carreira dela, 
ao menos a fez ter que responder às expec-

tativas de ser uma sucessora de Elis durante 
todos esses anos. “Poderiam me comparar 
com alguém terrível ou com uma pessoa 
com quem eu não me identificasse, mas Elis 
foi e segue sendo a minha maior referência. 
Ainda teve o César Camargo Mariano que 
cruzou o meu caminho, ele muito sofrido 
sem ela. Quando ele escolheu ‘Verde’, talvez 
ele tivesse até pensando nela, não em mim, 
que ele conhecia muito pouco. Pode ser que 
naquele começo isso possa ter me dado al-
guma irritação, mas não era uma coisa que 
me atrapalhasse”, analisa hoje a intérpre-
te, que também ficou conhecida como a voz 
da bossa nova e tendo, mais uma vez, seu 
trabalho confrontado com o de Nara Leão, 
chamada de “musa” do ritmo nascido no 
Rio de Janeiro.

Os destinos de Leila Pinheiro (que não 
possui uma voz identificada com o mini-
malismo de João Gilberto) se uniram aos 
da bossa nova quando Roberto Menescal a 
escolheu, em 1988, para gravar um álbum 
especialmente para o público japonês em 
homenagem aos 30 anos desde ‘Chega de 
Saudade’. “A bossa nova estava morta. Não 
tocava em rádio, não tinha ninguém can-
tando, além do Quarteto em Cy e outros 
poucos. Nara Leão já havia partido. Grava-
mos em 15 dias e o disco vendeu mais 200 
mil cópias. A turnê foi um estrondo e rodei 
o país todo duas vezes. Isso me ligou à bos-
sa nova para todo o sempre”. Com esse ál-
bum, Isso é bossa nova (1994), Leila passa a 
ter uma ligação com esse repertório de uma 
forma que nem Nara Leão conseguiu apro-
veitar. “Eu pouco ouvi comentários no sen-
tido de ‘Ah, lá vem ela para ocupar o espaço 
da Nara’. Nunca houve isso porque ela não 
era só bossa nova. Ela era muito além disso. 
Mas se me comparam com a Nara, também 
está tudo certo”, diz Leila entre risos. 

A última vez que Leila Pinheiro veio à 
Paraíba foi justamente para apresentar can-
ções da bossa nova com a Orquestra Sinfô-
nica Municipal de João Pessoa, em concer-
to realizado no Parque da Lagoa, dentro 
do Festival Internacional de Música Clássi-
ca, em novembro de 2019. “Essa é uma for-
mação que eu, como intérprete, sou muito 
chamada para participar. E não é por estar 
falando com você, mas esse foi um momen-
to muito especial para mim e saí daí muito 
emocionada”, lembra ela. Vindo da terra de 
Pinduca, mas sem ter se dedicado especial-
mente à música do Pará, Leila sempre prio-
rizou músicas de caráter mais amplo e em 
uma linguagem mais universal, mas que 
também soa primoroso quando ela canta o 
medley ‘Influência de Jackson, Forró de Ta-
quanduba e Festança’, em álbum de 1998. 
“Essa é uma canção ‘incantável’, até pensei 
nela para fazer na Paraíba, mas a influên-
cia de Jackson do Pandeiro é algo que está 
implícito nos brasileiros da minha geração, 
mas no meu caso é presente muito mais na 
musicalidade que no repertório. Isso tudo 
está dentro da minha alma”.

Depois de gravar quatro álbuns só em 
2020, Leila segue emprestando sua voz à 
pesquisa de canções fundamentais e de 
raridades da MPB, além de revelar novos 
compositores brasileiros. “Estou em um ex-
celente momento da minha carreira. Sin-
to que ela sobreviveu a chuvas e trovoadas, 
as intempéries das ondas disso e daquilo. 
Meu público tem sido renovado e vejo mui-
ta gente jovem me convidando para parti-
cipar de muitos projetos. Isso é um reflexo 
disso tudo”, finaliza Leila Pinheiro.

Hoje e amanhã, a cantora paraense que é uma das maiores intérpretes da MPB se apresenta na Paraíba

Leila Pinheiro: lives que viraram show
Projeto ‘SeiS e Meia’

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

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Pinheiro estará ao lado do músico João Felippe (E); Erick von Sohsten (D) abrirá o show de hoje

Fotos: Divulgação

Em João Pessoa e 
Campina Grande, Leila 

apresentará canções 
românticas e as que 

falam do país, além de 
incluir composições 

que fizeram sucesso na 
sua voz em mais de 40 

anos de carreira
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José Mário da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Artigo

Examinada na totalidade das suas 
peças constitutivas pode-se afirmar 
que a poesia de Cláudio Limeira é re-
lativamente curta do ponto de vista 
quantitativo, dado que o seu espólio cir-
cunscreve-se a poucos livros. No entan-
to, se a sua poética, quantitativamente 
falando, é avara, no plano qualitativo, 
de livro a livro ela foi se consolidando, 
ao encontrar uma dicção segura, acum-
pliciadora de beleza estética e substan-
cialidade humana inquestionável. Nou-
tras palavras: a sua poesia não se perde 
no mero malabarismo verbal, tão enge-
nhoso quanto estéril, porque desconec-
tado, diria o genial Fernando Pessoa, do 
sumo gorduroso da vida.

Já proclamava Wendel Santos, notá-
vel crítico literário goiano, que, dentre 
todas as artes existentes, a literatura é a 
que revela de modo mais aprofundado, 
o ser humano, dado que o faz em todas 
as suas vastas e quase incontornáveis di-
mensões. Para o referido mestre da crí-
tica literária brasileira, Wendel Santos, 
precocemente falecido, quando os estu-
dos literários confinam-se nos limites 
da pura imanência linguística, abrem-
se as portas para uma hermenêutica tão 
reducionista quanto desumanizadora. 
Eis-nos, pois, nas margens da literatura 
em perigo a que aludiu, em pertinente 
reflexão, Tzvetan Todorov. Literatura, e 
dentro dela a fenomenologia poética, é 
um espaço simbólico, no qual, mediadas 
pela linguagem em multiplicados pro-
cessos de transfiguração do real, são re-
presentadas as mais significativas expe-
riências que o ser humano vivencia no 
palco da história.

A poesia de Cláudio Limeira, par-
ticularmente a que se efetiva em Cão-
tidiano, seu segundo livro de poemas, 
está abarrotada dessas numerosas e 
multiplicadas experiências a que todos 
estamos expostos no solo concreto do 
cotidiano, ou melhor, do Cãotidiano, ex-
pressão que aponta para um viver diá-
rio cercado por dores e sofrimentos de 
variada espécie.

Já aqui, nas explícitas sinalizações 
indiciadas pelo título do livro, vê-se 
que a lírica de Cláudio Limeira é tim-
brada pelas cores de uma forte colora-
ção social, de uma crítica social aguda 
a tudo quanto, estando presente na rea-
lidade nossa de cada dia, contribui para 
amesquinhar o homem; humilhá-lo; in-
terditar o seu sempre adiado sonho de 
plenitude existencial. Espraiado e mul-
tidirecional, o olhar que é posto em cena 
pelo eu-lírico desvelado nas malhas da 

linguagem flagra o homem autômato, 
peça servil de uma engrenagem social 
movida pelos triunfantes vetores de 
uma sociedade cercada de consumismo 
por todos os lados. Essa é, por exemplo, 
a tônica do poema: Antes que seja nunca, 
na qual, embrutecida pelas esmagado-
ras engrenagens da ordem social vigen-
te, a subjetividade fragiliza-se em sua 
identidade fundamental; e se transfor-
ma na massa amorfa de uma procissão 
sem alma, etiquetada por burocráticos 
carimbos e rótulos. No mesmo diapasão 
segue o poema: Automação, que, portan-
do indisfarçável sotaque drummondia-
no, aponta para o homem solitário, va-
zio, perdido, como um boi desarvorado 
no meio de uma multidão, inteiramente 
sem rumo, sendo compelido a cumprir 
um destino que lhe foi traçado à reve-
lia da sua vontade.

Aqui, a palavra de ordem a promo-
ver a mediação das relações entre o ho-
mem e o mundo é conflito: conflito in-
superável e tensão irremediável. Aqui, 
o mundo é a roda viva indiferente ao 
homem, bem como aos anseios que ele 
carrega em seu angustiado peito. Ao 
fim e ao cabo, o social e o existencial 
dão-se as mãos na cartografia exata de 
um mundo congenitamente descon-
certado. O lirismo social também con-
fere régua e compasso ao poema: Hoje, 
Amanhã... e depois, no qual a face preda-
tória da cidade moderna é revelada em 
imagens vivas, destituídas de qualquer 
vestígio de idealização.

Nesse locus horrendus de uma cida-
de ontologicamente fraturada, os cole-
tivos urbanos são verdadeiras gaiolas, 
por onde transitam os mortos-vivos de 
um conglomerado humano profunda-
mente desumano em suas iníquas ma-
nifestações. Em Do outro lado, a cida-
de, que é tópica recorrente em todas 
as poéticas da contemporaneidade, as-
sume-se como uma personagem pro-
tagonista de enredos feitos de ruínas 
por todos os lados. A cidade compare-
ce, mais uma vez, ao primeiro plano de 
uma poética que tanto constata quanto 
contesta uma ordem de coisas tecida e 
destecida por realidades visceralmente 
desordenadas. Aqui, a cidade é regida 
por sombras, portas fechadas, grades 
nas janelas, mormaço azedo a infestar 
as latas de lixo abastecidas pelas sobras 
da opulenta indiferença, face e contra-
face da fome dos famélicos, que, “con-
tentes”, crescem na boca do lixo.

Combativo, Cláudio Limeira faz da 
sua poesia uma flecha a ser cravada no 

coração de uma modernidade que pro-
meteu muito e concedeu pouco; que é 
mais que pródiga em irrefreáveis trans-
formações de ordem tecnológica, mas 
ainda não foi capaz de eliminar os bol-
sões da crescente miséria social. Em 
Cena Brasileira, poema sobremaneira 
pungente em sua simplicidade compo-
sicional, a madrugada é palco da degra-
dação humana, representada pelo “uivo 
lancinante de uma cadela suja e magra”, 
bem como pelo menino que dorme na 
calçada, sem passado e sem futuro, ape-
nas com um presente cercado de desam-
paro e carências por todos os lados. Tudo 
isso, convém que se acentue, sem cair na 
vala comum e antiliterária da mera re-
portagem jornalística ou do anestético 
panfleto político.

Para o mestre Eduardo Portella: “an-
tes de ser engajada, a literatura tem de 
ser literatura”, arte cujo sucesso ou fra-
casso das suas realizações decide-se no 
tratamento conferido à linguagem. De-
sembarcamos, pois, no porto da meta-
linguagem, no qual, para além da inspi-
ração, sempre necessária, são acionados 
os vetores da transpiração, da ingente 
luta com as palavras, ponto de partida 
e de chegada do ato-processo da cria-
ção literária, que o diga o poema In-
sônia, no qual a figura do poeta irma-
na-se à do pastor, cujo rebanho são as 
palavras, que, ora dóceis, ora indomá-
veis, constituem-se na ração diária de 
sobrevivência estética do escritor. Mas, 
nem só de crítica social e metalingua-
gem vive a poesia, mas de todo temário 
que integra o caleidoscópico universo 
de tudo o que é humano, que é dema-
siadamente humano.

Por esse patamar, a lírica de Cláu-
dio Limeira revisita a vetusta, jovem 
e eterna temática amorosa, mas o faz 
sem nenhuma concessão ao sentimen-
talismo piegas e lacrimejante de certo 
romantismo descomedido. Aqui, me 
centro no poema: Primeiro Amor, atra-
vessado, como ocorre em todo o livro, 
por uma tonalidade melancólica. Eis-
nos face a face com o amor corrosão, 
vencido pelo cansaço e pela implacá-
vel passagem do tempo. Portando a 
sua própria dicção, a poética de Cláu-
dio Limeira dialoga com Drummond, 
Bandeira, Quintana, dentre outras vo-
zes com as quais ela contracena, incor-
porando-as e a elas conferindo novas 
significações. Enfim, no Cãotidiano re-
fletido e refratado pela poesia de Cláu-
dio Limeira, a arte e a vida consorciam-
se e andam de mãos dadas.

O lirismo de Cláudio Limeira em ‘Cãotidiano’

Colunista colaborador

Hoje concluiremos nossa abordagem 
sobre a ‘Canção da Terra’, composição 
magistral do músico alemão, Gustav 

Mahler. Para muitos críticos, uma sinfonia, para 
outros um poema sinfônico coral. Para os fãs 
da obra de Mahler, uma ode ao planeta que 
nos deu vida, que em si próprio é o grande 
poema. Toda a obra é estruturada e inspirada 
nos poemas chineses publicados na coletânea 
A Flauta Chinesa, em 1907, pelo poeta 
conterrâneo e contemporâneo de Mahler, Hans 
Bethge (1876-1946).

Sem dúvida, o mais notável efeito da 
‘Canção da Terra’ é a capacidade de reunir 
os dois gêneros, música sinfônica e vozes em 
harmonioso hibridismo, mesmo considerando 
a complexidade da tessitura em que o 
instrumental transita pelo vocal com intimismo 
surpreendente.

Ao final, quando a solista canta as últimas 
palavras “Ewig... ewig” (para sempre, para 
sempre), a música vai se diluindo, e, sob arpejos 
de harpa e celesta doa-se ao silêncio cedendo 
lugar à plenitude da emoção final que tudo 
compreende.

A busca pela perfeição musical em Mahler foi 
obsessiva. Vítima de dolorosas vicissitudes, foge 
da desilusão e mergulha no profundo significado 
da Natureza no qual se reconforta.

Em redentor desabafo, chegou a dizer que ao 
pressentir que Deus não o abençoara, percebeu 
que as terríveis provações impostas pelo destino 
o tornariam capaz de criar a música através da 
qual receberia finalmente a Sua bênção. Por isso, 
há quem considere que o compositor aprendeu 
a encontrar o sentido da vida justamente no 
enfrentamento da morte, uma ideia nitidamente 
presente em sua arte.

É na ‘Canção da Terra’, que ele consegue 
fundir magistralmente o canto lírico, a poesia, a 
música, com espantosa maestria, principalmente 
ao final, quando assume o poema como autor e 
se despede dos gozos terrenos em silencioso e 
resignado êxtase.

Magnífico é o efeito que emerge da Música 
quando ela consegue se unir à literatura, 
à poesia, ao canto e ao drama em perfeita 
simbiose de belezas. A veemente loquacidade 
com que a ‘Canção da Terra’ se pronuncia 
e a estupenda capacidade de Mahler para 
amalgamar vozes humanas (tenor e contralto) 
na tessitura sinfônica em perfeito equilíbrio, são 
formidáveis. Uma sinfonia com alma de concerto 
para orquestra, construída não em diálogos 
alternados e disputados pelos solistas, mas 
como partes que convergem estruturalmente 
para aclamadora união de multiplicidade 
linguística em um só conjunto temático. É quando 
o autor canta a existência. É quando a Terra 
canta sua própria canção:

O Firmamento seguirá azul e a Terra,
Firme e estável, florindo na primavera.
Mas tu, ó Homem, quanto tempo viverás?
Nem mesmo cem anos terás para deliciar-se
Em meio à fuligem podre dessa Terra!

O Sol dourado tece suas figuras
Refletindo-as no brilho da água.
Espelhando seus membros esguios
O Sol reflete o mel de seus olhos.
E Zéfiro, com adulações e carícias,
Levanta as mangas de seus tecidos,
Lançando a magia do seu perfume no ar.

Germano 
  Romero

‘A Canção da 
Terra’ (final)

Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Imagem: Reprodução

Poeta Hans Bethge (1876-1946), conterrâneo de Mahler
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Documentários são o destaque 
na plataforma do CineSesc

Os documentários estão 
entre as estreias desta sema-
na na plataforma do proje-
to #EmCasaComSesc. Hoje, 
o Sesc Digital disponibiliza 
três novos filmes:

O Sal da Terra, documentá-
rio sobre o fotógrafo brasilei-
ro Sebastião Salgado, e dirigi-
do pelo alemão Win Wenders 
(de Pina) com Juliano Ribei-
ro Salgado. O longa recebeu 
diversos prêmios, inclusive 
ganhou um Prêmio Especial 
na Mostra Um Certain Re-
gard no tradicional Festival 
de Cannes. No filme, um re-
corte na trajetória de Salgado, 
apresentando o seu ambicio-
so projeto Gênesis, expedição 
que tem como objetivo regis-
trar, a partir de imagens, civi-
lizações e regiões do planeta 
até então inexploradas.

Já O Clube é um drama que 
relata de forma aberta e sem 
meias palavras os desvios de 
conduta dos padres católicos 
no Chile. A produção é dirigi-
da por Pablo Larraín, mesmo 
realizador de No (2012).

Da Redação

Cineasta alemão Win Wenders (E) com o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado (D) em ‘O Sal da Terra’

Por fim, De Gravata e Unha 
Vermelha é um documentário 
de Miriam Chnaiderman que 
participou do Festival É Tudo 
Verdade, em 2014. O filme fala 
com transsexuais, transgêne-
ros, adeptos do crossdressing e 
entusiastas, que debatem so-
bre a construção individual 
do próprio corpo. Uma defe-
sa da livre escolha de gêne-
ro.  Nos depoimentos, nomes 
como Ney Matogrosso, Rogé-
ria, Laerte, dentre outros.

As estreias podem ser 
acessadas gratuitamente atra-
vés da página do projeto na 
internet (em www.sescsp.org.
br/cinemaemcasa).

Lançada pelo CineSesc em 
junho de 2020, a série Cine-
ma #EmCasaComSesc já exi-
biu gratuitamente mais de 
mil títulos, entre longas e cur-
tas-metragens, nacionais e es-
trangeiros, recebeu mostras e 
festivais e já levou 11 milhões 
de visitas à plataforma.

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse a plataforma do 

CineSesc



Dias depois em que a rosa surgiu no 
pequeno jardim, as pétalas caíram ao 
toque de minha mão displicente. A mulher 

esperava o sol que aparecia lento nas manhãs, 
pois eram dias chuvosos, quando observou no 
jardim pequenas rosas em botão que surgiam 
igualmente belas e atrativas.

Com as flores, o jardim da nossa casa, 
mesmo pequeno, a beleza se torna grande. 
Na lua cheia, quando as roseiras encostadas 
à parede do muro abriram-se em cachos, nos 
chamou a atenção porque expeliu perfume. 
Permaneceu alguns dias, até que a mão 
displicente tocou e as pétalas caíram.

Esse gosto de observar flores eu carrego 
desde o tempo quando residia no sítio. Minha 
mãe as cultivava ao redor de casa. Também 
nos aceiros de roçados e nas capoeiras 
haviam espécies que observávamos à 
distância.

Daquele tempo carrego lembranças, como 
o jardim de mamãe e o prazer de andar pelos 
campos. Havia pequenas flores silvestres, o 
melão-de-são-caetano dava gosto observar. As 
roseiras cultivadas perto de casa, protegidas 
por cerca de vara devido os animais, 
perfumavam as noites.

Quando pensava em 
coisa ruim, tempo bom 
demorando chegar, andava 
pelas capoeiras, ficava 
na beira da cacimba, 
olhava o flamboyant, o 
jasmim-branco e, assim, 
adormecia a amargura. 
Nessas ocasiões eram as 
flores silvestres que mais eu 
observava.

Também quando 
estava tristonho, não 
sabia confessar a 
ninguém porque estava 
jururu. Remédio bom era 
atravessar esses instantes 
perto das borboletas, 

coisas que ajudavam desviar incertezas, 
retiravam dormência do coração, como efeito 
de reza.

Nesses momentos olhava as palmeiras e 
escutava os canários, sentia o cheira das flores e 
o calor da terra, então, o pensar magoado voava 
para distante. Essa dor se cura com um abraço, 
escutava o padre dizer na missa. Quando tudo 
escasseia, tem remédio no descampado das 
capoeiras, no entre as flores do jardim, mesmo 
que seja em pequeno espaço.

Meu pai dizia que a pessoa tristonha, sem 
ter com quem conversar, deve dialogar com as 
árvores. Elas nos escutam. Talvez ele tivesse 
conhecimento do Santo que dialogava com 
os pássaros e os pés de pau. Quando passou 
a morar sozinho no sítio, acho que meu pai 
conversava com as plantas.

Volto a minha terra e observo as borboletas 
ausentes. Foi quando me lembrei das velhas 
roseiras que se abriam em pétalas, ajudavam 
a transformar o ambiente, e acabavam a 
dormência do pensar mal-intencionado.

As flores trazem a melodia da música 
invisível executada sem maestro nem 
partituras, quando contempladas com os olhos 
do coração. Carregam a magia e conversam 
conosco. Silenciosamente transforma o 
essencial da tristeza na alegria que se agarra 
em nós.

Quando estiver cabisbaixo, ou carecer de 
expulsar alguma preocupação, experimente 
ficar em praça com plantas e flores, por menor 
que seja, e sinta como a tormenta mental 
desaparece. 

No tempo de menino gostava do cheiro 
do campo, de escutar os pássaros até o sol 
se esconder. Andava por entre o capinzal em 
tardes de pouco vento que nem balançava o 
coqueiral, cruzava pequenos córregos, aliviado, 
não sei de quê.

Nunca estamos preparados para entender a 
ajuda de um jardim na nossa causa espiritual. 
Se eu fosse prefeito mandava plantar muitas 
flores nas praças, principalmente rosas, dálias 
e cravos.

Mesmo tarde é bom quando entendemos 
esse apego, mas é preciso que os aceiros 
da estrada continuem limpos e tenhamos a 
consciência de que somos meeiros do jardim a 
nós confiado para o cultivo.

Crônica 
  Em destaque

Meeiros do
jardim invisível

José Nunes - Jornalista

A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 6 de outubro de 2022   11EDIÇÃO: Audaci Junior
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato Cultura

Colunista colaborador
• 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]

Movimentando o Cen-
tro Histórico da cidade de 
João Pessoa há um ano, Ja-
zz&Beats traz em sua 11ª 
edição que acontece hoje, às 
20h, na Vila do Porto (Pra-
ça São Frei Gonçalves , 8, no 
Varadouro). Ingressos: R$ 
30 (inteira), R$ 15 (meia) e 
R$ 20 (entrada social, com 
doação de 1kg de alimento 
não perecível).

Uma das atrações é a 
banda Orijàh, formada por 
Amaro Mann, Filosofino, 
Big Jesi e Riegulate. Esse 
power-quarteto faz uma 
música que tem influên-
cia do dub, reggae, jazz, hip 
hop, afrobeat, gueto-tech e 

do ragga. As letras seguem 
as influências da poesia 
marginal, com base no co-
tidiano e na arte do que so-
mos agora. Para o Jazz&Be-
ats, eles vão trazer músicas 

do álbum Artesanow!, lança-
do em 2020, somando com 
participações mais que es-
peciais de Fontes, A Fúria 
Negra, Mari Santana e Ca-
mila Rocha.

Pra fechar a noite, a dis-
cotecagem de DJ Topz S.A.: 
cearense do sangue parai-
bano do povo Karirí Ara-
murú, que iniciou na disco-
tecagem no ano de 2010 em 
João Pessoa. Autodidata, 
Topázio traz em sua baga-
gem experimentações com o 
hip hop, batidas e efeitos das 
músicas eletrônicas mescla-
dos com coco de roda, toré, 
samba, baião, maracatú, ije-
xá, carimbó, cumbia, dentre 
outras influências.

Com DJ Topz S.A. no 
palco, culturas e sonorida-
des se misturam guiadas 
por uma figura performá-
tica por meio de suas inter-
venções eletrônicas, artísti-
cas e orgânicas.

Festa de música negra acontecerá hoje, no Vila do Porto, na capital paraibana

Centro Histórico recebe a 
11a edição do Jazz&Beats

Música

Da Redação
Imagem: Rafael Passos/Divulgação

Banda Orijàh vai apresentar repertório baseado no álbum ‘Artesanow!’
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AmSTERDAm (EUA. Dir: David O. Russell. 
Drama e Comédia. 16 anos). Na década de 1930, 
dois soldados e uma enfermeira (Christian Bale, 
John David Washington e Margot Robbie) fizeram 
um pacto no passado, de sempre se protegerem 
enquanto trio, não importa o que aconteça. Mas, 
eles se perdem no centro do caso de um assas-
sinato, do qual se tornam os principais suspei-
tos. CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 13h15 
(sáb., dom. e qua.) - 16h - 19h - 22h; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h30 - 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 17h30 - 20h.

AS AVENTURAS DE TADEO E A TÁBUA DE 
ESmERALDA (Tad the lost explorer and the eme-
rald tablet. EUA. Dir: Enrique Gato. Animação. 
Livre). Depois que Tad acidentalmente desen-
cadeia uma maldição que põe em perigo a vida 
de seus amigos, ele parte em uma missão para 
revertê-la. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 14h30 
- 16h45 - 19h10; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(dub.): 14h - 16h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub.): 14h - 16h15 - 18h30 (exceto qua. e qui.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 114h45 - 16h30 - 
18h15; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h45 
- 16h30 - 18h15.

mAIS QUE AmIGOS (Bros. EUA. Dir: Nicho-
las Stoller. Comédia. 16 anos). Um curador de 
um museu de Nova York é contratado para es-
crever uma comédia romântica sobre um casal 
gay. Ao longo do caminho, ele conhece um ad-
vogado machista. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 
15h30 - 18h15 (exceto qua.) - 20h45.

mORTE, mORTE, mORTE (Bodies, Bodies, Bo-
dies. EUA. Dir: Halina Reijn. Terror. 14 anos). Du-
rante uma festa realizada numa remota mansão 
familiar, jovens ricos resolve jogar Morte, Morte, 
Morte, em que um deles é o “assassino” e o restan-
te precisa “escapar”. Porém, o jogo foge do contro-
le. CINÉPOLIS MANAÍRA 1: 15h30 - 18h15 (exceto 
qua.) - 20h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Macro-
XE: 15h15 (dub., exceto qua.) - 17h30 (leg., exceto 
qua.) - 20h (dub., exceto ter. e qua.) - 22h15 (leg., 
exceto ter. e qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 
(dub.): 14h45 (exceto qua.) - 17h15 (exceto qua.) - 
19h30 (exceto ter. e qua.) - 22h (exceto ter. e qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 18h30 (ter. e 
qua.) - 20h45 (ter. e qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 
5 (dub.): 16h30 - 18h30 - 20h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 1 (dub.): 16h30 - 18h30 - 20h30.

OS SUBURBANOS – O FILmE (Brasil. Dir: Lu-
ciano Sabino. Comédia. 14 anos). O sonho de Je-
finho (Rodrigo Sant’anna) é se tornar um cantor 
de sucesso. Seu objetivo é apresentar sua canção 
para seu chefe, empresário de sucesso, mas ele se 
mete numa série de confusões. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2: 15h45 - 17h50 - 20h15; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2: 15h (exceto seg. e ter.) - 17h (exceto 
seg. e ter.) - 19h15 (exceto seg. e ter.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 17h15 - 19h - 20h45.; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 17h15 - 19h - 20h45.

CONTINUAÇÃO

ALém DA LENDA (Brasil. Dir: Marília Mafé e 
Marcos França. Animação. Livre). Lendas do fol-
clore brasileiro vão atrás de livro sagrado. CINE 
BANGÜÊ: 16h (dias 8, 16 e 23/10) - 14h30 (12/10).

AVATAR (EUA. Dir: James Cameron. Ficção 
científica. 12 anos). Reexibição do filme 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, cor-
pos biológicos controlados pela mente humana 
que se movimentam livremente. Um ex-fuzileiro 
naval paralítico (Sam Worthington) volta a an-
dar através de um avatar e se apaixona por uma 
Na’vi (Zoë Saldaña). CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub., 3D): 20h45 (exceto ter. e qua.).

IL BUCO (França, Itália e Alemanha. Dir: Mi-
chelangelo Frammartino. Drama. Livre). Jovens 
espeleólogos exploram a caverna mais profun-
da da Europa . CINE BANGÜÊ: 18h30 (dia 11 e 
19/10); 20h30 (24/10).

DESTERRO (Brasil. Dir: Maria Clara Escobar. 
Drama. 12 anos). Mulheres contam histórias de 
perda, morte e luta. 18h (dia 16/10) - 18h30 (10, 
18 e 31/10) - 20h30 (13 e 26/10).

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

INGRESSO pARA O pARAíSO (Ticket To Pa-
radise. EUA. Dir: Ol Parker. Comédia. 12 anos). 
Casal divorciado (George Clooney e Julia Ro-
berts) vão tentar impedir que a filha cometa o 
mesmo erro que eles cometeram, quando se ca-
saram 25 anos atrás. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 
(leg.): 21h30.

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 samu-
rai. CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40 (sáb., 
dom. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
15h40 (sáb., dom. e qua.).

mARIA - NINGUEm SABE QUEm SOU (Bra-
sil. Dir: Carlos Jardim. Documentário. Livre). De-
poimento inédito de Maria Bethânia sobre seus 57 
anos de carreira. CINE BANGÜÊ: 17h (29/10) - 18h 
(dia 9/10) - 18h30 (13 e 24/10) - 20h30 (18/10).

mARTE Um (Brasil. Dir: Gabriel Martins. Dra-
ma. 14 anos). Uma família negra de classe 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 2 (dub.): 13h30 (sáb., dom. e qua.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 5 (dub.): 13h15 (sáb., dom. e 
qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h (sáb., 
dom. e qua.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
14h (sáb., dom. e qua.).

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 lo-
cais mais poderosos da África nos séculos 18 e 
19. CINÉPOLIS MANAÍRA 6: 15h (dub.) - 18h10 
(dub.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - 

VIP (leg.): 21h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 16h (exceto seg. e ter.) - 21h30 (exce-
to seg. e ter.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
14h40; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 20h15; 
CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 20h15; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h40.

NÃO SE pREOCUpE, QUERIDA (Don’t Wor-
ry Darling. EUA. Dir: Olivia Wilde. Suspense. 16 
anos). Nos anos 1950, Alice (Florence Pugh) e Jack 
(Harry Styles) têm a sorte de viver numa cidade 
norte-americana experimental que abriga os tra-
balhadores do ultrassecreto Projeto Victory e suas 
famílias. Mas nada é o que parece. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 18h30.

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 Isabelle Fuhr-
man) está de volta para nos mostrar sua mente 
perversa e instável. Depois de orquestrar uma 
fuga da clínica psiquiátrica da Estônia, ela via-
ja para os Estados Unidos se passando pela fi-
lha desaparecida de uma família rica. Prequela 
do filme ‘A Órfã’, de 2009. CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 1 (dub.): 17h (exceto qua.) - 19h30 (exceto 
qua. e ter.) - 21h50 (exceto qua. e ter.); CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2(dub.): 21h15 (exceto seg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 21h; CINE SER-
CLA PARTAGE 4 (dub.): 21h.

OS pRImEIROS SOLDADOS (Brasil. Dir: Ro-
drigo de Oliveira. Drama. 14 anos). Em 1983, o 
jovem biólogo tenta sobreviver à primeira onda 
da epidemia de Aids. CINE BANGÜÊ: 18h (dia 
15/10) - 20h30 (17 e 25/10). 

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 convence a 
embarcar em uma aventura de escalada de alto 
risco, até o topo de uma torre de TV abandona-
da. No entanto, quando a escalada perigosa 
não sai como planejado, as mulheres devem re-
unir toda a coragem e força para se salvarem. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 1 (dub.): 14h15 (exceto 
qua.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 19h 
(exceto seg. e ter.).

SORRIA (Smile. EUA. Dir: Parker Finn. Ter-
ror. 16 anos). Após uma paciente morrer de for-
ma brutal em sua frente, Dra. Rose Cotter (Sosie 
Bacon) começa a experimentar ocorrências as-
sustadoras que ela não consegue explicar, mas 
que de alguma forma, se relacionam com a morte 
que presenciou. CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 13h45 
(dub., sáb., dom. e qua.) - 16h30 (leg.) - 19h15 
(dub.) - 21h45 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 15h30 - 18h15 - 21h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 4 (dub.): 20h15 (seg. e ter.); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 6 (dub.): 15h45 - 18h; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 15h45 - 18h.

TROmBA TREm (Brasil. Dir: Zé Brandão. Ani-
mação. Livre). Elefante sem memória acaba se 
afastando de seus companheiros de viagem no 
Tromba Trem. CINE BANGÜÊ: 15h (29/10) - 16h 
(9, 15 e 22/10) - 16h30 (12/10).

A VIAGEm DE pEDRO (Brasil, Portugal. Dir: 
Laís Bodanzky . Drama. 14 anos). Em 1831, D. Pe-
dro (Cauã Reymond) voltou à Europa sob condi-
ções adversas. CINE BANGÜÊ: 18h (dia 23/10) - 
20h30 (10, 19 e 31/10).

n 

As flores trazem 
a melodia da 
música invisível 
executada 
sem maestro 
nem partituras, 
quando 
contempladas 
com os olhos 
do coração
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Hoje, em João Pessoa, jornalista apresenta livro bilíngue para crianças e releitura de uma brincadeira geracional

Messina Palmeira lança obras infantis
Literatura

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Guilherme Cabral 

guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Dois concertos aconte-
cem hoje, na cidade de João 
Pessoa. A Orquestra Sinfô-
nica Jovem da Paraíba (OS-
JPB), sob a regência de Luiz 
Carlos Durier e a partici-
pação do violinista campi-
nense Joilton Ferreira Freire 
como solista, realiza a quinta 
apresentação oficial da tem-
porada deste ano, às 20h30, 
na Sala de Concertos Maes-
tro José Siqueira, no Espaço 
Cultural José Lins do Rego. 
O acesso ao local é gratui-
to, mas será por meio de in-
gresso, que deve ser retira-
do na bilheteria, a partir das 
19h. Com repertório de ópe-
ra e música brasileira, o des-
taque na Orquestra Jovem é 
para a execução da composi-
ção ‘The Bamboula – Dança 
Rapsódica, Op. 75’, do britâ-
nico Samuel Colleridge-Tay-
lor, que será realizada pela 
primeira vez na Paraíba 

A outra atração sinfônica 
de hoje é o Programa de In-
clusão Através da Música e 
das Artes (Prima), que, den-
tro do calendário comemora-
tivo pelos 10 anos de ativida-
des, se apresenta às 15h, no 
Teatro Santa Roza, com en-
trada franca. No repertório, 
obras clássicas e MPB.

‘Dança Brasileira’, mú-
sica de autoria do paulista 
Mozart Camargo Guarnieri 
(1907-1993), abrirá o concer-
to da Sinfônica Jovem da Pa-

raíba. Em seguida, o público 
ouvirá duas composições do 
francês Camille Saint-Saens, 
que são ‘Romance para Vio-
lino e Orquestra, Op. 48’, 
com participação especial 
do violinista Joilton Freire, 
e ‘Oriente e Ocidente, Op. 
25’. Na sequência, a OSJPB 
executará o ballet de ‘Lak-
me’, obra do também fran-
cês Leo Delibes (1836-1891), 
que é uma ópera que conta 
uma história ambientada na 
Índia, durante o período do 
domínio britânico.

O programa do concerto 
da OSJPB ainda inclui ‘Karé-
lia – Abertura para Orques-
tra, Op. 10’ e ‘Karélia – Suíte 
para Orquestra Op. 11’, am-
bas do finlandês Jean Sibe-
lius (1865-1957), considera-
do um dos mais populares 
compositores do fim do sécu-

lo 19 e início do século 20. A 
apresentação será encerrada 
com ‘The Bamboula – Dança 
Rapsódica, Op. 75’, de Colle-
ridge-Taylor.

“Nós estamos muito feli-
zes com a volta dos concertos 
na Sala Maestro José Siqueira 
e temos a expectativa de casa 
cheia para apreciar um pro-
grama muito bonito, muito 
tranquilo e que vai ser bas-
tante divertido e, principal-
mente, emocionante”, disse 
o maestro-titular da Jovem, 
Luiz Carlos Durier.

O regente ressaltou que 
o concerto de hoje terá dois 
momentos importantes. Um 
é a apresentação da músi-
ca ‘The Bamboula’. “É uma 
dança rapsódica, uma mú-
sica muito virtuosa e que re-
quer da Orquestra Sinfônica 
Jovem muita concentração e 

muito empenho. É a primei-
ra vez que essa música é apre-
sentada na Paraíba e eu creio 
que até no Nordeste, porque 
é preciso ter muita ousadia e 
coragem para preparar um 
repertório do nível que a or-
questra jovem trouxe para o 
concerto desse dia seis de ou-
tubro”, afirmou Durier.

O outro momento impor-
tante apontado pelo maestro 
será a participação do solis-
ta. “Um dos objetivos da Or-
questra Jovem é exatamente 
promover os solistas da pró-
pria orquestra, que é onde se 
aprende a tocar e a solar tam-
bém. A orquestra tem sua im-
portância por buscar a for-
mação de novos músicos. 
Joilton começou seus estu-
dos na Universidade Federal 
de Campina Grande e sua es-
colha foi feita mediante audi-

ção pública, o que é muito im-
portante”, frisou Durier. “Ele 
fez duas audições, uma para 
entrar na orquestra e outra 
que o classificou para ser so-
lista dessa temporada de 2022 
e é um dos músicos novatos 
da orquestra. A música, diga-
se de passagem, é uma ativi-
dade bastante difícil, sendo 
necessária dedicação para se 
mostrar ativo tecnicamente e 
artisticamente saudável”, co-
mentou ele.

‘Projeto Legal’
O Prima realiza hoje o 15º 

concerto da temporada 2022. 
A apresentação terá as par-
ticipações da Orquestra de 
Cordas e Quinteto de Sopros 
do Prima, grupos formados 
por professores de polos da 
Grande João Pessoa, a exem-
plo da Penha e Bairro dos 

Novas, além de membros de 
Marcos Moura, bairro do mu-
nicípio de Santa Rita, e de alu-
nos dessa mesma região.

“O repertório contempla-
rá o compositor paraibano 
Paulo Ró e grandes nomes da 
música, como Mozart, Vival-
di, Handel, Piazzolla, Wal-
dir Azevedo, Pixinguinha e 
Luiz Gonzaga”, enumerou o 
diretor artístico-pedagógico 
do Prima, Rainere Travassos. 
“O nome da música de Pau-
lo Ró que será apresentada 
se chama ‘Projeto Legal’, e foi 
escolhida porque é uma ho-
menagem ao Prima à inicia-
tiva homônima, que é um es-
paço no qual funciona o Polo 
Prima de Marcos Moura, em 
Santa Rita. A participação de 
Paulo Ró será acompanhan-
do os alunos do Polo”, expli-
cou Travassos.

Orquestra Sinfônica Jovem da PB (E) terá repertório de ópera e música brasileira no Espaço Cultural; músicos do Prima (D) executam obras clássicas e MPB no Teatro Santa Roza

Foto: Milton Dornellas/DivulgaçãoFoto: Diego Nóbrega/Divulgação

OSJPB e Prima promovem concertos gratuitos na capital
erudito e PoPuLar

A escritora e jornalista 
Messina Palmeira está lan-
çando hoje, em João Pessoa, 
as obras infantis A História do 
Arco-Íris/La historia del arco iris 
(28 páginas, R$ 15) e Dedo Min-
dinho, Seu Vizinho, Maior de To-
dos, Fura-Bolo, Cata-Piolho (30 
páginas, R$ 15), ambos publi-
cados pela Editora A União e 
com ilustrações assinadas por 
Tônio. A sessão de autógrafos 
acontece na Silver Week, em 
frente à Cafeteria São Braz, no 
térreo do Manaíra Shopping, 
a partir das 15h.

“A História do Arco-Íris fala 
de uma bruxa que já se acor-
da bem zangada. Ela sai para 
passear voando com a vas-
soura e, ao encontrar um me-
nino, o coloca num saco, por 
ser pesado, e o leva para a 
sua casa. A bruxa adormece 
e o menino também e, quan-
do ele acorda, percebe que a 
bruxa tem um fecho ecler, ou 
rirri, na barriga. Ele abre esse 
rirri e, ao entrar, constata que 
tudo é escuro. O menino, en-
tão, acende um fósforo, pega 
uma caixa de lápis de cor e 
começa a pintar os órgãos da 
bruxa, inclusive o coração. A 
bruxa já acorda grávida e, ao 
nascer uma criança, também 
surgem as cores do arco-íris”, 
resumiu a autora.

O primeiro lançamento 
desse livro foi em 1992, mas 
apenas na versão em portu-
guês. Depois, a obra foi tra-
duzida para o francês, com o 
patrocínio do Consulado da 
França em Recife (PE). E, em 

2019, pela Editora A União. 
“Eu decidi publicar A História 
do Arco-Íris em edição bilín-
gue, ou seja, português e espa-
nhol porque, apesar do inglês 
ser uma língua universal, a 
língua espanhola, que é a lín-
gua de Cervantes, está mui-
to forte e passando por um 
momento especial”, justificou 
Palmeira. “Além disso, na Es-
panha, a literatura infantil é 
tradicional e muito forte. No 
ano passado, duas netas mi-
nhas, que estudam na Escola 
Internacional de Barcelona, 
sugeriram e a escola aceitou 
usar esse livro como ativida-
de didática em sala de aula. 
Meu objetivo com essa edição 
bilíngue também é o de alcan-
çar mais leitores e, no caso da 
criança brasileira, fazer com 
que incorporem uma língua 
estrangeira, fazendo com que 
tenham curiosidade e procu-

rem saber o significado junto 
aos seus pais. Pretendo lançar 
esse livro na Espanha e, pro-
vavelmente em março do pró-
ximo ano, espero ir a Barcelo-
na tratar desse projeto”.

Já Dedo Mindinho, Seu Vizi-
nho, Maior de Todos, Fura-Bolo, 
Cata-Piolho é “uma nova lei-
tura daquela brincadeira que 
os avós faziam com os netos, 
só que mais moderna, atuali-
zada”, segundo a escritora. “A 
professora Neide Medeiros, 
que foi minha grande mestra 
há alguns anos, me disse que 
a literatura infantil atual não 
tem mais o objetivo de passar 
lição de moral para as crian-
ças e nem ter aspecto de di-
tatorialismo, mas o de levar 
divertimento e conhecimen-
to para que se tornem futu-
ros leitores, pois são crianças 
que estão em formação”, con-
clui Messina Palmeira.

‘A História do Arco-Íris’ (E) ganha edição com texto em português e espanhol; já ‘Dedo Mindinho...’ (D) resgata as histórias passadas de geração em geração

Foto: Acervo Pessoal

Imagens: Editora A União/Divulgação

Autora paraibana pretende lançar ‘A História do Arco-Íris/La historia del arco iris’ na Espanha, em 2023
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Além de Taciano Diniz, 
o deputado reeleito Wal-
ber Virgulino (PL) também 
anunciou, ontem, apoio 
a candidatura de Pedro 
Cunha Lima (PSDB) ao Go-
verno do Estado, para o se-
gundo turno destas eleições. 
Taciano e Walber foram ree-
leitos deputados estaduais 
no último dia 2 deste mês. 
Além deles, quatro prefei-
tos também fizeram o mes-
mo anúncio. 

Os gestores que anuncia-
ram apoio a Pedro Cunha 
Lima foram os seguintes 
prefeitos: Marcelo Matias 
(PSDB), de Pilõezinhos, Pe-
dro Caetano (União Brasil), 
de Bom Sucesso, Tácio Sa-
muel (Avante), de Curral Ve-
lho, e Messias Simão (PSDB), 
de Manaíra.

Até agosto, Taciano Diniz 
fazia parte da base do gover-
nador João Azevêdo (PSB), 
mas rompeu para anunciar 
apoio a Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB), quarto coloca-
do na disputa pelo Governo 
do Estado.

“Esse é o melhor projeto 
para Paraíba, voltar o poder 
para o povo. O cidadão está 
clamando por uma Paraí-
ba que volte a ter obra, que 
volte a ter ações, melhorias. 
Não temos nem o que pen-
sar e discutir, quem tem o 
que melhor ofertar a Paraíba 

O candidato a Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) enviou, on-
tem, uma mensagem ao povo 
paraibano em que anuncia 
seu apoio à reeleição do gover-
nador João Azevêdo (PSB) no 
segundo turno das eleições. 
Lula destacou a experiência 
de gestão de João Azevêdo 
e a importância da renova-
ção de seu mandato para que 
a união entre os governos fe-
deral e estadual atraiam mais 
investimentos para a Paraíba. 

“Eu quero dizer à Paraíba, 
de coração, que todas as pes-
soas que votaram em mim e 
acreditam que a gente pode 
transformar a Paraíba e o 
Nordeste que votem no com-
panheiro João, porque além 
de ele ser o governador de 
verdade, ele vai ser um par-
ceiro de verdade, pois vamos 
ganhar as eleições, com fé em 
Deus, para construir um esta-
do mais próspero e mais de-
senvolvido com a ajuda de 
João. No dia 30 de outubro, 
vamos votar 40 para governa-
dor e 13 para presidente”, de-

clarou Lula em video enviado 
aos paraibanos. 

Quem também falou na 
reunião de Lula com os gover-
nadores eleitos foi João Aze-
vêdo, que agradeceu o gesto 
e a decisão de Lula e disse po-
der contar com a imensa mas-
sa de eleitores do ex-presiden-
te para este segundo turno. 
“Não tenho palavras, só agra-
decimento. Tenho certeza que 
Lula é o melhor para o Brasil 
e para a Paraíba. Por isso vim 
a São Paulo para ratificar o 
apoio dele a nossa candida-
tura”, retribuiu João.      

Já o candidato do PSDB, Pedro Cunha Lima, recebe adesão de dois deputados estaduais eleitos e quatro prefeitos

Lula anuncia apoio a João Azevêdo
segundo turno

Pedro tem reforço na disputa com 
adesão de parlamentares e gestores

juntando forças

O candidaato do PT, Lula, gravou vídeo anunciando apoio à candidatura de João Azevêdo Pedro se reuniu com dois deputados reeleitos e quatro prefeitos que anunciaram apoio ontem

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A Executiva Estadual do 
Psol anunciou, na manhã de 
ontem, apoio a reeleição do 
governador João Azevêdo 
(PSB). O partido emitiu nota, 
onde reconhece que a candi-
datura do atual gestor da Exe-
cutiva estadual é a única ali-
nhada a de Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT).

Em nota, o Psol diz que a 
candidatura de Lula é a úni-
ca opção de possibilidade de 
enfrentamento às medidas 
do governo Bolsonaro. Além 
disso, diz o documento, o 
voto em Pedro Cunha Lima 
(PSDB) é a representação di-
reta das oligarquias que con-
tribuíram para o desmonte 
da Paraíba e para o sofrimen-
to do povo.

“É preciso, portanto, po-
tencializar a candidatura do 
presidente Lula nesse instan-
te, e para tanto, dentre as can-
didaturas que alcançaram o 
2º turno, a de João Azevêdo é 

a que possui tais condições”, 
diz a nota. 

Apesar do apoio, o Psol 
compreende que sinalizar 
apoio a candidatura de João 
Azevêdo não retira qualquer 
crítica feita pelo partido du-
rante a disputa eleitoral no 1o 
turno, nem tampouco signifi-
ca que o Psol irá compor um 
futuro governo. 

“Compreendemos que se 
faz necessário neste instante 
se posicionar, ter responsabi-
lidade com o que poderia re-
presentar a eleição de Cunha 
Lima e o avanço do bolsona-
rismo na Paraíba”, justifica, 
um trecho da nota.

O Psol, ainda em nota, se-
gue criticando Pedro Cunha 
Lima afirmando que seu po-
sicionamento enquanto con-
gressista feriu vários direitos 
dos trabalhadores paraiba-
nos e brasileiros. 

“Como deputado fede-
ral é apoiador de Bolsonaro, 

votando com ele em todas 
as suas propostas antipovo. 
Cunha Lima votou com Bol-
sonaro na deforma da Pre-
vidência e Trabalhista, vo-
tou no corte de verbas das 
políticas públicas ao apoiar 
a EC 95, foi favorável à co-
brança de mensalidades nas 
universidades públicas e de-
fende abertamente uma po-
lítica privatizante do patri-
mônio público brasileiro, 
sendo assim uma candida-
tura inimiga do povo e con-
trária aos interesses da clas-
se trabalhadora”, segue a 
nota.

O partido ainda faz uma 
análise do cenário geral em 
uma crítica ao comportamen-
to da esquerda. Para a legen-
da, o esse avanço conserva-
dor e reacionário no estado 
e no país também é respon-
sabilidade da hegemonia de 
alguns setores da esquerda 
dentro da Paraíba.

Após a confirmação do 
apoio do Psol, o governador 
e candidato à reeleição João 
Azevêdo (PSB) agradeceu a 
opção do partido a sua can-
didatura para este 2o turno 
das eleições. Ele destacou a 
importância da legenda na 
construção de um debate po-
lítico de qualidade no estado 
e elogiou a participação da 
candidata Adjany Simplício 
no pleito em primeiro turno.

“O Psol tinha a única mu-
lher na disputa, e Adjany fez 
uma participação singular 

nesse processo eleitoral, com 
propostas importantes para 
o estado e um debate políti-
co extremamente necessário. 
Caminharmos juntos mostra 
que temos ideais focados na 
construção da política popu-
lar e no desenvolvimento da 
nossa amada Paraíba”, afir-
mou João Azevêdo.

O candidato do PSB tam-
bém enalteceu as propostas 
do Psol para o estado e a for-
ma de fazer política da sigla. 
Conforme João, o momento 
agora é de seguir aglutinan-

do apoios e continuar a ca-
minhada até dia 30, data do 
segundo turno das eleições.

“Continuaremos os diá-
logos para alinhar e quem 
sabe aderir propostas do 
partido, nossa forma de fa-
zer política é assim. Agora é 
seguirmos na nossa campa-
nha, conquistar mais mentes 
e corações, para termos uma 
linda vitória, uma vitória do 
projeto que seguirá transfor-
mando a Paraíba num lugar 
melhor de se viver”, finali-
zou João.

Agradecimento a Adjany e ao partido 
por debate de qualidade na eleição

Dois reeleitos para a ALPB decidem 
antecipar opção por candidatura

Ontem, o dia do candi-
dato do PSDB, o deputado 
federal Pedro Cunha Lima, 
também foi intenso e com 
adesões. O tucano recebeu o 
apoio do deputado estadual 
reeleito Taciano Diniz (União 
Brasil) e prefeitos paraibanos. 
A movimentação aconteceu 
na sede do UB, no bairro de 
Tambiá, em João Pessoa. 

“ Com nosso dever de es-
tar defendendo o povo pa-
raibano, tomamos mais uma 
decisão acertada de estar ao 
lado de quem pode fazer com 
que a Paraíba saia desse re-
trocesso: ao lado de Pedro”, 
disse Taciano, que no primei-
ro turno apoiou Veneziano 

Vital do Rêgo para o Gover-
no do Estado. 

Pedro Cunha Lima apro-
veitou e agradeceu a confian-
ça do deputado estadual Ta-
ciano Diniz. Disse que espera 
anunciar, agora, novos apoios 
já nos próximos dias. Ele, no 
entanto, não manifestou o 
nome de quem apoiará para 
Presidente da República.

“O deputado Taciano é 
alguém que dedica sua vida 
pública ao nosso estado. Des-
de o primeiro instante, o de-
putado Taciano mencionou 
a importância de um inves-
timento maior no Hospital 
de Itaporanga, implantando 
um tomógrafo, que a região 

espera. Garantir uma am-
pliação, com a UTI neonatal. 
Precisamos expandir a UEPB 
para que haja um campus no 
Vale do Piancó. A estrada de 
Manaíra até Santa Cruz. Por 
tudo isso agradecemos de-
mais a confiança do deputa-
do Taciano, alguém que traz 
um peso significativo para 
um sucesso eleitoral, mas so-
bretudo alguém fundamen-
tal para que nosso governo dê 
certo”, disse candidato.

Além do deputado e dos 
prefeitos, Pedro recebeu o 
apoio das oposições das ci-
dades de Santana dos Gar-
rotes, Boa Ventura e Monte 
Horebe. 

Psol revela que vai com João 
para a disputa no próximo dia 30

é Pedro”, disse Diniz.
O candidato agrade-

ceu e destacou a importân-
cia dos apoios que recebeu 
e disse que pretende atrair 
mais adeptos para seguir 
firme rumo a reversão de 
mais de 340 mil votos, que fi-
cou atrás do seu concorrente, 
João Azevêdo (PSB).

“Estou muito feliz, nesta 
data, ao lado dos nossos pre-
feitos e deputados. O doutor  
Messias, por exemplo, figu-
ra do nosso coração, receben-
do um apoio que será muito 

importante para essa nossa 
caminhada nesse segundo 
turno, uma jornada que ha-
verá de ser vitoriosa, com as 
graças de Deus, para que nós 
transformemos, efetivamen-
te, os rumos administrativos 
de nosso estado. Conto com 
todos vocês, conto essas pre-
senças, porque tenho absolu-
ta certeza de que vocês con-
fiam neste projeto. Afinal de 
contas, todas estas cidades 
sabem que estão sendo con-
duzidas por grandes gesto-
res”, destacou.

Já a adesão do deputa-
do estadual reeleito, Wal-
ber Vigolino, que foi o se-
gundo mais bem votado 
da Paraíba, declarou apoio 
à candidatura de Pedro 
Cunha Lima ao Governo 
do Estado, na noite da úl-
tima terça. 

Pedro Cunha Lima 
agradeceu a confiança do 
parlamentar, enquanto 
Walber Virgolino defen-
deu e pediu ao candida-
to mais investimentos na 
segurança pública do es-

tado da Paraíba.
“Agradeço a confian-

ça do deputado Walber no 
nosso nome. Walber é um 
grande defensor da segu-
rança pública e pode ter a 
certeza que terá um gover-
nador parceiro, que luta 
pela valorização do nosso 
policial. Vamos trabalhar 
juntos para garantir uma 
segurança pública mais 
eficiente e que faça da Pa-
raíba um lugar de paz para 
todos os paraibanos”, dis-
se Pedro.

Pedro enaltece ação 
de Walber Virgulino

Pettronio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br
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Comissão de auditoria revela que avaliação não encontrou qualquer tipo de ocorrência grave no primeiro turno

Segurança das urnas é constatada
integridade

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

A Comissão de Auditoria 
da Votação Eletrônica (Cave) 
do Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB) ressaltou 
a segurança das urnas eletrô-
nicas avaliando que não acon-
teceu qualquer tipo de ocor-
rência grave no primeiro turno 
das Eleições 2022. Segundo en-
fatizou o presidente da comis-
são, o juiz membro do TRE-PB, 
José Ferreira Ramos Júnior, a 
integridade da urna eletrôni-
ca está consolidada desde 1996. 

“As urnas são utilizadas 
desde 1996 e já estão consoli-
dadas. Estamos muito seguros 
e tranquilos, realizados com as 
eleições. O primeiro turno foi 
perfeito, muito tranquilo, não 
houve qualquer intercorrên-
cia grave em todo o Estado”, 
comentou o magistrado, em 
entrevista ao Jornal A União. 

Após o resultado do pri-
meiro turno, algumas fake 
news apontando que poderia 
ter ocorrido fraudes no siste-
ma eleitoral, principalmente a 
nível nacional, voltaram a ocu-
par as redes sociais. No entan-
to, o juiz José Ferreira Ramos 
afirmou que esses comentá-
rios não passam de teoria da 
conspiração. 

“A Justiça Eleitoral não pre-
cisa se defender de algo que é 
insano. São teorias da conspi-
ração, tem gente que acredita 

que a terra é plana, que o ho-
mem não foi à lua, e isso está 
no mesmo patamar. São teo-
rias de pessoas mal intencio-
nadas, que propagam essas 
teorias com a intenção de tu-
multuar. A resposta da Justi-
ça Eleitoral está nas auditagens 
que fazemos e na transparên-
cia com que nós lidamos com 
esse processo”, enfatizou. 

Uma das principais for-
mas de comprovar a integri-

dade e segurança das urnas 
eletrônicas, é através do Tes-
te de Integridade, que acon-
teceu no último domingo (2), 
simultaneamente com as Elei-
ções 2022. O processo teve iní-
cio ainda no sábado (1º), quan-
do 20 urnas foram escolhidas 
de forma aleatória para serem 
auditadas. 

“Várias entidades fiscali-
zadoras estiveram presentes 
no sábado pela manhã, foi ex-

plicado o procedimento e nós 
chamamos cada partido para 
escolher uma sessão eleitoral 
de onde seria retirada a urna 
eletrônica. Porque tem que ser 
de forma aleatória, se a gente 
já escolhesse as pessoas pode-
riam, infelizmente, dizer que 
estamos interferindo no pro-
cesso”, explicou o presidente 
da comissão. 

Após a escolha das urnas, 
elas foram levadas até o Es-

paço Cultural José Lins do 
Rêgo, em João Pessoa, onde 
foram auditadas no domingo 
(2). “Esse ano fizemos no Es-
paço cultural, um lugar pú-
blico, para todo cidadão par-
ticipar, aberto para todos. Os 
partidos entregaram cédulas 
de papel, com o nome de vá-
rios candidatos, a critério de-
les. O que estava na cédula, foi 
reproduzido nas urnas. No fi-
nal, imprimimos o boletim de 

urna, e conferimos com as cé-
dulas de papel”. 

O processo inteiro prova 
que não há interferência exter-
na nas urnas, até porque elas 
não podem ser conectadas a 
internet. “No final do dia, na 
presença de representantes do 
TCE, ALPB, API, todos confe-
riram e viram que o boletim de 
urna estava igual as cédulas. 
Em resumo, as urnas não têm 
como ser alteradas”, ressaltou.

U rnas auditadas

JOÃO PESSOA   0076       0010
MAMANGUAPE   0007       0033
CAMPINA GRANDE    0016       0026
GUARABIRA   0010       0057
CAJAZEIRAS   0068     0043
SANTA RITA   0002       0048
PATOS    0028      0045
ITABAIANA   0006     0208
ALHANDRA   0073     0192
UIRAÚNA   0053    0092
CAMPINA GRANDE  0017     0009
CAMPINA GRANDE  0072     0048
PUXINANÃ    0050      0059
JOÃO PESSOA   0001     0030
CONDE    0003    0216
POMBAL   0031    0087
SÃO BENTO   0069     0060
BREJO DO CRUZ  0038     0036
SAPÉ    0004      0047
PIANCÓ   0032     0055

José Ferreira Ramos Júnior destacou a consolidação das urnas, que são utilizadas desde 1996

Os eleitores poderão vol-
tar a emitir, transferir ou re-
visar o título de eleitor a 
partir do próximo dia 8 de 
novembro. O serviço foi sus-
penso no dia 4 de maio, 150 
dias antes do pleito, quando 
o cadastro eleitoral foi fecha-
do, segundo prevê a Reso-
lução do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) 23.659/2021. 

Quem vai tirar o título 
de eleitor pela primeira vez 
deve esperar o prazo final 
previsto em resolução para 
o restabelecimento dos ser-
viços da plataforma Título 
Net. Após fazer o requeri-
mento no site, para emitir 
o documento,é necessário 
baixar o aplicativo e-Títu-
lo, disponível para smar-
tphone ou tablet, nas pla-

taformas iOS ou Android.
Os eleitores também po-

derão alterar o endereço re-
sidencial, trocar local de vo-
tação para dentro e fora do 
país e incluir o nome social 
no documento. Mas isso 
apenas se a situação do títu-
lo estiver regular. Para isso, 
o eleitor não deve se enqua-
drar em nenhuma causa de 
cancelamento (faltar à revi-
são de eleitorado, por exem-
plo) ou de suspensão dos di-
reitos políticos (condenação 
criminal definitiva, cancela-
mento da naturalização por 
sentença transitada em jul-
gado, improbidade admi-
nistrativa, conscrição, etc., 
conforme estabelecido na 
Constituição Federal, arti-
gos 15 e 14, parágrafo 2º).

A situação eleitoral po-
derá ser consultada na pá-
gina do TSE. Além disso, o 
eleitor poderá realizar a re-
gularização do título de elei-
tor cancelado ou suspenso a 
partir do dia 8 de novembro. 

Quitação eleitoral
Para estar quite com a 

Justiça Eleitoral (JE) e poder 
emitir a certidão de quitação 
eleitoral, o eleitor deve estar 
com o voto em dia, ter justi-
ficado as ausências e atendi-
do às convocações da JE ou 
ter pagado as multas que ti-
verem sido aplicadas.

Após o primeiro turno 
das Eleições 2022, de 3 a 9 
de outubro, está suspensa a 
emissão de certidão de qui-
tação eleitoral, bem como 

de 31 de outubro a 7 de no-
vembro, depois do segun-
do turno.

Nas datas permitidas, 
para gerar a certidão, bas-
ta acessar o Portal do TSE e 
clicar em Eleitor – Certidões 
– Certidão de Quitação Elei-
toral. Pelo aplicativo e-Títu-
lo, também é possível solici-
tar o documento.

Multas eleitorais
Caso o eleitor tenha mul-

tas eleitorais decorrentes de 
ausência às urnas ou aos tra-
balhos eleitorais, é possível 
emitir o boleto no Portal do 
TSE e realizar o pagamento. 
O aplicativo e-Título tam-
bém possibilita a consulta 
e a emissão de débitos elei-
torais.

Eleitores poderão emitir título em novembro
liberado

A Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraí-
ba (Famup) e a Confederação 
das Associações de Municí-
pios (CNM) realizam no pró-
ximo dia 14 de outubro o En-
contro ‘Nordeste Unido pelo 
Desenvolvimento’ para dis-
cutir pautas municipalis-
tas no Congresso Nacional e 
as potencialidades de todos 
os nove estados da região. 
A nova edição do Encontro 
acontece em João Pessoa com 
a presença de todos os presi-
dentes de associações munici-
palistas do Nordeste, além de 
representantes da CNM e da 
bancada federal paraibana.

 Os dirigentes das associa-
ções municipalistas dos nove 

estados nordestinos irão dis-
cutir em João Pessoa temas 
como: As potencialidades tu-
rísticas da Paraíba, energia 
limpa e financiamento para 
energia renovável; além de 
novas tecnologias que auxi-
liam no dia a dia das gestões 
municipais. “Temos um gran-
de encontro para discutir as 
potencialidades da nossa re-
gião e também as pautas prio-
ritárias dos municípios. ”, dis-
se George Coelho, presidente 
da Famup.

 O ‘Encontro Nordeste 
Unido pelo Desenvolvimen-
to’ tem como objetivo discutir 
estratégias socioeconômicas 
que fomentem o desenvolvi-
mento para a região.

Famup realiza Encontro 
pelo Desenvolvimento

dia 14

A Constituição Federal de 
1988, símbolo da democracia, 
completou 34 anos ontem. Co-
nhecida como “Constituição 
Cidadã”, ela trouxe avanços 
em relação aos direitos e ga-
rantias de brasileiras e brasi-
leiros, além de dar voz à so-
ciedade civil organizada e 
consolidar o Estado Demo-
crático de Direito.

A Constituição é o maior 
conjunto de normas que rege o 
país. Ela estabelece, por exem-
plo, direitos e deveres das cida-
dãs e dos cidadãos, disciplina 
o ordenamento jurídico e or-
ganiza o papel do poder públi-

co, definindo atribuições dos 
municípios, estados, União e 
dos três Poderes da República. 
Desde a promulgação da atual 
Constituição, o Brasil vive o 
mais longo período de esta-
bilidade institucional de sua 
história.

Segundo explicou o pro-
curador de contas do Minis-
tério Público de Contas, dou-
tor em direito e professor de 
direito constitucional, Marcí-
lio Franca, a constituição che-
gou ao Brasil em um período 
importante de redemocrati-
zação e mudança de direitos 
e conquistas. “Depois de tan-
tos anos de ditadura militar, 
garantiu alguns novos direi-
tos fundamentais. Foi um ga-

nho enorme”, ressaltou. 
Na opinião do professor, a 

constituição foi apenas o pri-
meiro passo de muitas outras 
conquistas que vieram ao co-
locá-la em prática. “Esse tra-
balho de colocar em prática 
tem sido feito nos últimos 34 
anos graças aos juízes, advo-
gados e jornalistas que tam-
bém fazem um papel de exer-
cer o direito da informação. A 
constituição, desde 1988, trou-
xe grandes conquistas, previu 
grandes direitos para a popu-
lação e mostrou determina-
dos caminhos que nas consti-
tuições anteriores não havia”. 

Além disso, o doutor em 
direito comentou sobre a im-
portância da constituição ser 

preservada por todos. “Eu tive 
um professor que dizia: ‘a ta-
refa de zelar pela constituição 
é um passo renovado constan-
temente’. Todos os dias os cida-
dãos e as autoridades prestam 
esse juramento de não só obe-
diência, mas concretização da 
constituição. [..] Temos essa ta-
refa de concretizar a constitui-
ção, cabe a todos, afinal de con-
tas, somos todos intérpretes e 
aplicadores da constituição o 
tempo inteiro”. 

Carta e a Justiça Eleitoral 
A Constituição brasileira 

ficou conhecida como Cons-
tituição Cidadã, porque apre-
senta cláusulas essenciais à 
manutenção e ao fortalecimen-

to da democracia, como o plu-
ralismo político, o voto direto e 
secreto, a garantia dos direitos 
políticos individuais, o prin-
cípio da anterioridade da lei 
eleitoral e as condições de ele-
gibilidade do cidadão que con-
corre a cargo eletivo.

Ficou restabelecida a so-
berania popular em relação 
ao direito ao voto e ao po-
der de escolher seus gover-
nantes pelo sufrágio univer-
sal, com voto direto, secreto 
e com o mesmo valor para 
todos os eleitores e eleitoras. 
O direito ao voto também 
foi assegurado aos não al-
fabetizados e aos jovens, a 
partir dos 16 anos, que ga-
nharam o direito de ajudar 

a decidir o futuro da nação.
A Constituição determi-

na ainda a periodicidade das 
eleições, que devem ocorrer 
a cada dois anos, e fixa o pri-
meiro turno eleitoral no pri-
meiro domingo de outubro do 
ano anterior ao do término dos 
mandatos. Já o segundo turno, 
se houver, deve ocorrer no últi-
mo domingo de outubro.

Além disso, apresenta cláu-
sulas essenciais à manutenção 
e ao fortalecimento da demo-
cracia, como o pluralismo po-
lítico, a liberdade partidária, 
a garantia dos direitos políti-
cos individuais, a liberdade de 
imprensa, o voto direto e elei-
ções livres e regulares em to-
dos os níveis.

Carta Magna comemora 34 anos de promulgação e avanços
dia da constituição

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Ascom/TRE-PB
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Simone Tebet e Fernando Henrique anunciaram apoio a Lula; governadores do DF e do PR estão com Bolsonaro

Candidatos ampliam as alianças
ElEiçõEs 2022

Agência Estado

Como já havia ocorrido na 
véspera, uma série de novas 
alianças para o segundo tur-
no da corrida presidencial foi 
anunciada ao longo do dia 
de ontem. O ex-presidente 
Fernando Henrique Cardo-
so (PSDB) declarou que esta-
rá ao lado de Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT), assim como a 
candidata do MDB à Presi-
dência, Simone Tebet (MDB), 
que ficou em terceiro lugar 
no primeiro turno. O petista 
também recebeu apoio do ex
-presidente do Banco Central, 
Armínio Fraga.

Já Ibaneis Rocha (MDB), 
governador reeleito no Dis-
trito Federal, e Ratinho Junior 
(PSD), governador reeleito do 
Paraná, se colocaram ao lado 
do atual presidente Jair Bolso-
naro (PL). Também anuncia-
ram apoio ao candidato do PL 
o ex-presidente Michel Temer 
(MDB), a Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA) e o 
candidato ao governo de São 
Paulo que ficou em quarto lu-
gar no primeiro turno, Viní-
cius Poit (Novo).

O principal anúncio do 
dia ficou por conta emedebis-
ta Simone Tebet, terceiro lu-
gar na disputa presidencial. 
A senadora confirmou apoio 
ao ex-presidente Lula e, como 
condição para o apoio, exi-
giu apresentação de ideias nos 
campos em que defende, além 
da defesa da democracia. “De-
positarei nele meu voto, por-
que reconheço o compromis-
so de Lula com a democracia 
e a constituição. O que não re-
conheço no atual presiden-
te”, declarou Tebet, criticando 
também o chefe do Executivo.

A senadora aguarda um 
posicionamento público do 
PT sobre adesão às suas pro-
postas para decidir seu en-
gajamento na campanha. Se-
gundo apurou o Estadão, o 
partido quer que a senadora 
grave propagandas eleitorais 
na TV em defesa de Lula. O 
vice Geraldo Alckmin (PSB) 
tem sido o intermediário nes-
se diálogo.

Dentre os pontos, a sena-
dora defendeu zerar filas na 
educação infantil e ensino mé-
dio técnico, além de uma pou-
pança de R$ 5 mil ao jovem 
que concluir o ensino médio; 
zerar as filas de cirurgias, con-
sultas e exames com repasse 
de recursos ao SUS; resolver o 
problema do endividamento 
das famílias; sancionar lei que 
iguale salários entre homens e 
mulheres; e criar um ministé-
rio plural, com homens, mu-
lheres e negros, tendo compe-
tência como requisito.

No primeiro turno das 
eleições, Simone Tebet ficou 
em terceiro lugar com 4,16% 
dos votos válidos, represen-
tando 4,9 milhões de eleitores. 
“Peço desculpas aos amigos 
que imploraram a neutrali-
dade com medo da perda de 
capital político, porque o que 
está em jogo é muito maior. 
Me omitir seria ir contra a mi-
nha história, de meu saudo-
so pai e de homens históricos 
da minha coligação”, discur-
sou Tebet. “Não anularei meu 
voto, não cabe a opção da neu-
tralidade”.

O ex-presidente do Banco 
Central Armínio Fraga disse 
ontem que vai apoiar o candi-
dato Luiz Inácio Lula da Sil-
va no segundo turno da dis-
puta pelo Palácio do Planalto. 
O sócio da Gávea Investimen-
tos afirmou que a margem de 
seis milhões de votos entre 
Lula e o presidente e candi-
dato à reeleição Jair Bolsona-
ro no primeiro turno é insu-
ficiente.

“Vou declarar apoio a 
Lula. Pensei em anular (o 
voto) para indicar pouca 
confiança nos dois finalistas, 
pensando nas oportunidades 
desperdiçadas pelo PT no po-

der. Não vejo uma margem 
suficiente e, como já disse, os 
riscos aumentaram”, decla-
rou Armínio.

Crítico da gestão Bolsona-
ro, Armínio foi peça funda-
mental no governo Fernando 
Henrique Cardoso (PSDB), à 
frente do Banco Central. Ele 
avaliou como “muito otimis-
ta” a reação do mercado an-
teontem, com a disparada 
das ações de estatais depois 
da eleição de um Congres-
so amplamente conservador 
e o desempenho de Bolsona-
ro nas urnas melhor do que 
mostravam as pesquisas de 
intenção de voto.

Armínio Fraga também
subirá no palanque do PT  

Tebet pode participar do guia de Lula na TV; Ratinho diz que prefeitos do PR vão atuar na campanha

O ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso 
(PSDB) também declarou 
voto em Luiz Inácio Lula 
da Silva no segundo turno 
da eleição presidencial. Em 
anúncio nas redes sociais, 
o tucano afirmou que vota 
“por uma história de luta 

pela democracia e inclusão 
social”. A publicação é acom-
panhada de duas fotos de 
FHC com o petista, uma an-
tiga, da época em que dis-
putavam eleições um con-
tra o outro, e uma atual, de 
quando se encontraram no 
ano passado.

Às vésperas do primeiro 
turno, o ex-presidente tuca-
no lançou nota recomendan-
do o voto em quem defende 
“a democracia e o combate 
à pobreza e a desigualdade 
social”. Naquela ocasião, ele 
não citou o petista nominal-
mente. A candidata oficial-

mente apoiada pelo PSDB 
na primeira rodada do plei-
to era a senadora Simone Te-
bet (MDB).

A declaração de Fernan-
do Henrique Cardoso ocor-
re um dia após o governador 
de São Paulo, Rodrigo Gar-
cia (PSDB), anunciar apoio 

ao presidente Jair Bolsonaro 
(PL). O acordo foi mal rece-
bido pelo partido e criticado 
por tucanos históricos, como 
Aloysio Nunes. A legenda 
liberou os diretórios esta-
duais para apoiarem qual-
quer um dos candidatos à 
sucessão presidencial.

O governador reeleito do 
Distrito Federal, Ibaneis Ro-
cha (MDB), oficializou on-
tem o apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro no segundo turno 
da disputa pelo Palácio do 
Planalto. Ao lado do chefe 
do Executivo, o emedebista 
disse que a candidata derro-
tada do partido à Presidên-

cia, Simone Tebet, toma uma 
“decisão isolada” apoiando 
o ex-presidente Lula. Iba-
neis confirmou que a ideia 
do MDB é liberar seus mem-
bros para endossar a candi-
datura que quiserem na se-
gunda etapa da disputa.

“Ela nunca chegou a me 
ligar, nem durante o perío-

do da eleição. A Simone, 
como candidata represen-
tante do MDB, não teve diá-
logo com os governadores. 
E, agora, neste momento, ela 
vai tomar uma decisão, mais 
uma vez, isolada de seguir 
essa linha se ela for apoiar o 
presidente Lula”, disse Iba-
neis, no Palácio da Alvora-

da. “Nós temos uma banca-
da muito forte que foi eleita 
agora, o MDB aumentou na 
Câmara dos Deputados, e 
essa bancada vem exatamen-
te das pessoas que votaram 
com o presidente Bolsonaro”, 
emendou.

Em nota oficial divulga-
da na tarde de ontem, o MDB 

reiterou que libera seus filia-
dos para se manifestarem no 
segundo turno “conforme 
sua consciência”. O partido 
enfatizou a defesa em favor 
da liberdade, democracia e 
povo brasileiro e destaca que, 
em qualquer cenário, “cobra-
rá do vencedor o respeito ao 
voto popular”.

FHC destaca a “democracia e inclusão social”

Ibaneis fica com Bolsonaro e critica Simone Tebet

Pela manhã, começou a 
circular na imprensa nacio-
nal que o ex-presidente Mi-
chel Temer teria anunciado 
apoio a Bolsonaro no segun-
do turno. Segundo as maté-
ria, interlocutores de Temer 
informaram que o anúncio 

oficial seria feito nos próxi-
mos dias. 

No início da noite, entre-
tanto, o ex-presidente ne-
gou a informação. “Não fiz 
declaração de apoio a nin-
guém. Meu compromisso 
sempre foi e sempre será 

com a democracia”, afirmou 
Segundo informações 

de analistas, Michel Temer 
tendia a apoiar Lula, mas 
não deve fazer isso publicar-
mente devido aos ataques 
que sofre do PT desde o im-
peachment de Dilma.

Michel Temer nega que tenha 
declarado apoio ao presidente

Aliado do presidente da 
República, Jair Bolsonaro 
(PL), desde 2018, o governa-
dor reeleito do Paraná, Rati-
nho Junior (PSD), oficializou 
ontem seu apoio ao chefe do 
Executivo no segundo turno 
da eleição. Em pronuncia-
mento no Palácio da Alvora-
da, Ratinho disse que mais 
de 70% dos prefeitos do Esta-
do que governa vão atuar na 
campanha do candidato à 
reeleição. Em âmbito nacio-
nal, o PSD, que é presidido 
por Gilberto Kassab, decla-
rou neutralidade e liberou 
seus filiados para apoiarem 
qualquer candidato.

“Eu faço aqui, presiden-
te, em meu nome e em nome 
da nossa população, que, em 
sua grande maioria, pela se-
gunda vez - na eleição pas-
sada já tinha feito isso -, 
nesta eleição fez da mesma 
forma no primeiro turno, 
deu uma esmagadora vota-
ção para o senhor, e a ideia 
é que a gente possa conso-
lidar isso, numa ampliação 
da votação no segundo tur-
no, ajudando a dar a vitória 

ao presidente Bolsonaro”, 
disse Ratinho. “Já lhe ga-
ranto também, presidente, 
que mais de 70% dos prefei-
tos do Paraná vão estar nes-
se segundo turno dedica-
dos a ajudar nessa eleição”, 
emendou.

No Paraná, Bolsonaro 
teve 55,26% dos votos no pri-
meiro turno, contra 35,99% 
de Lula. Mais cedo, o pre-
sidente recebeu também o 
apoio do governador reeleito 
do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha (MDB). Ao lado do 
chefe do Executivo, o eme-
debista disse que a candi-
data derrotada do partido à 
Presidência, Simone Tebet, 
tomará uma “decisão isola-
da” se apoiar o petista.

Bolsonaro ainda pressio-
na ACM Neto (União Brasil) 
a endossar sua candidatura à 
reeleição no segundo turno da 
disputa pelo Planalto contra 
Lula. Aliados do ex-prefeito 
de Salvador dizem, no entan-
to, que ele deve manter a po-
sição de neutralidade. 

Ele disputa o governo da 
Bahia, quarto maior colégio 
eleitoral do país, depois de SP, 
MG e RJ, contra Jerônimo Ro-
drigues (PT).

O Broadcast Político, siste-
ma de notícias em tempo real 
do Grupo Estado, apurou que, 

em reunião na segunda-feira 
(3) com a bancada de depu-
tados federais do União Bra-
sil na Bahia, ACM Neto teria 
decidido manter a estratégia 
adotada no primeiro turno, 
quando não declarou apoio a 
nenhum dos candidatos à Pre-
sidência. 

A avaliação da campanha 
é de que o ex-prefeito recebeu 
votos do eleitorado tanto de 
Lula quanto de Bolsonaro e 
qualquer posicionamento em 
direção a um dos dois pode-
ria gerar perda do que foi con-
quistado.

Ratinho Junior ficará 
com o chefe do executivo

Bolsonaro “cerca” 
ACM Neto na Bahia

O presidente da Frente Par-
lamentar da Agropecuária 
(FPA), Sérgio Souza (MDB-PR), 
confirmou nessa quarta-feira o 
apoio da bancada ruralista ao 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
no segundo turno da eleição 
para o Palácio do Planalto. O 
deputado é do mesmo partido 
da senadora Simone Tebet, que 
concorreu à Presidência e foi a 
terceira mais votada no primei-
ro turno.

“É muito claro o resultado 
do que aconteceu e acontece no 
Brasil nos últimos anos. O agro 
não parou nem na pandemia.”

Posicionamento 
da bancada 
ruralista

Foto: Mateu Bonomi/Estadão ConteúdoFoto: Bruno Rocha/Estadão Conteúdo
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O presidente 
Bolsonaro 
teve 55,26% 
dos votos 
no Paraná 
durante o 
primeiro turno
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País tenta recuperar o máximo possível de seu território antes que a Rússia envie reforços para o campo de batalha

Ucrânia força recuo de tropas russas
em três províncias anexadas

Agência Estado

Tropas da Ucrânia estão 
perto de retomar a estratégi-
ca cidade de Kherson, no sul 
do país, em meio a um rápido 
avanço militar contra as forças 
russas, que batem em retirada 
em ao menos três das quatro 
províncias anexadas pelo pre-
sidente Vladimir Putin na últi-
ma sexta-feira.

Ocupada pelos russos no 
início da guerra, Kherson é 
um importante ponto de liga-
ção entre a Península da Cri-
meia, anexada pela Rússia em 
2014, e o Rio Dnieper, que liga 
o Mar Negro a Kiev. Os ucra-
nianos também contra-atacam 
no leste do país, onde, após re-
tomarem as localidades de Li-
man, avançam nas províncias 
de Donetsk e Luhansk.

Ao mesmo tempo, em 
Moscou, o ministro da Defe-
sa russo, Serguei Shoigu, pos-
tou vídeos no Telegram com o 
treinamento de recrutas, que 
incluiu instruções sobre como 
lidar com área contaminada 
por armas nucleares, apesar 
de analistas apontarem pou-
cos movimentos indicando 
que Vladimir Putin usará ar-
mas atômicas.

A contraofensiva ucrania-
na, que era mais lenta no sul 
em comparação com o ataque
-relâmpago na região nordes-
te de Kharkiv em setembro, 
de repente ganhou velocida-
de, com unidades russas re-
cuando nos últimos dias de 
uma grande faixa de territó-
rio ao longo da margem oeste 
do Rio Dnieper. A Ucrânia tem 
se esforçado para recuperar o 
máximo possível de seu terri-
tório antes que a Rússia envie 
centenas de milhares de refor-
ços para o campo de batalha. 
Shoigu, disse anteontem que 
Moscou já havia convocado 
mais de 200 mil soldados dos 
300 mil planejados.

As forças ucranianas avan-
çaram dezenas de quilôme-
tros na região sul de Kherson, 
libertando cidades e vilarejos 
e recriando cenas de meados 
de setembro, quando invadi-
ram Kharkiv. Recuperar o con-
trole de Kherson, uma rica re-
gião agrícola cuja capital é um 
importante porto onde o Dnie-
per deságua no Mar Negro, é 
fundamental para a Ucrânia.

A capital foi a primeira ci-
dade significativa capturada 
pela Rússia no final de feverei-
ro, e sua perda seria estrategi-
camente incapacitante para os 
militares e politicamente hu-
milhante para Putin. Kherson, 
a única posição que os russos 
ocupam a oeste do Dnieper, é 
um potencial trampolim para 
a Rússia lançar qualquer fu-
tura ofensiva na costa do Mar 
Negro em direção à histórica 
cidade portuária de Odessa.

Na última segunda-feira, 
o porta-voz do Ministério da 
Defesa da Rússia reconheceu 
que “unidades de tanques su-
periores” da Ucrânia “encra-
varam-se em nossa linha de 
defesa” perto das aldeias de 
Zolota Balka e Oleksandrivka 
na região de Kherson.

Menos de um mês após 
assumir como primeira-mi-
nistra do Reino Unido, Liz 
Truss vê sua autoridade po-
lítica erodir rápido, confor-
me seu experimento agres-
sivo na economia sai de 
controle. Após apresentar 
os maiores cortes de impos-
tos em uma geração para 
tentar estimular a econo-
mia local, Truss trava uma 
batalha em três frentes, ao 
tentar convencer investi-
dores céticos, o povo britâ-
nico e seus próprios parla-
mentares.

Alguns dentro do pró-
prio Partido Conservador 
a descrevem em privado 
como um “pato manco”, 
com até dois anos antes da 
próxima eleição geral. 

Na última terça-feira, 
um dia após seu governo 
recuar de uma parte impor-
tante de seu plano, ao rever-
ter uma iniciativa para cor-
tar a maior faixa do imposto 
de renda de 45% para 40%, 
Truss enfrenta outra dispu-
ta com membros de sua pró-
pria sigla sobre como pagar 
os restantes 43 bilhões de li-
bras (US$ 48,7 bilhões) em 
cortes de impostos propos-
tos por sua administração.

Truss e sua equipe suge-
riram congelar benefícios 
de bem-estar social abaixo 
do nível da inflação, ideia 
que atraiu críticas de outros 
integrantes da sigla. Dias 

Primeira-ministra Liz Truss perde capital 
político, ante reação a planos na economia

no reino unido

após assumir, o governo já 
via a libra em forte queda e 
o Banco da Inglaterra (BoE, 
na sigla em inglês) tendo de 
intervir para impedir o co-
lapso de fundos de pensão 
locais, ante temores de in-
vestidores sobre a saúde 
das finanças do país.

Um único aspecto po-
sitivo para a líder britâni-
ca nesta semana tem sido 
os mercados financeiros, 
que se estabilizaram após 
ela e o ministro das Finan-
ças, Kwasi Kwarteng, de-
sistiram de um corte de im-
postos, se comprometeram 

com a responsabilidade fis-
cal e concordaram em ter 
uma revisão independente 
orçamentária de seus pla-
nos. Nas pesquisas, porém, 
o Partido Conservador ba-
tia mínimas recordes de de-
saprovação, diante do pla-
no econômico.

Agência Estado
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Truss trava 
uma batalha 
em três frentes, 
ao tentar 
convencer 
investidores 
céticos, o povo 
britânico e 
seus próprios 
parlamentares

Avanço
Os ucranianos também 

contra-atacam no 
leste do país, onde, 
após retomarem as 

localidades de Liman, 
avançam nas  
províncias de  

Donetsk 
e Luhansk

A Organização Mundial 
da Saúde, OMS, relatou um 
novo surto de cólera em 27 
países. Falando a jornalistas 
ontem, em Genebra, o dire-
tor-geral da agência Tedros 
Ghebreyesus, citou a situa-
ção do Haiti, onde ocorre um 
número raro de óbitos pela 
doença.

O chefe da OMS conta que 
não houve somente uma alta 
de surtos de cólera no mun-
do, mas também de surtos 
mortais. Segundo Tedros, 
uma média quase três vezes 
maior, que a dos últimos cin-
co anos, está ocorrendo em 
várias partes do globo.

Diretor-geral da OMS res-
saltou que a doença, geral-
mente impulsionada pela po-
breza e pelo conflito, agora 
é agravada pelas mudanças 
climáticas. A Síria, por exem-
plo, registrou mais de 10 mil 
casos suspeitos de cólera, nas 
últimas seis semanas. Já no 
Haiti, a situação é ainda mais 
grave porque o país estava 
prestes a ser declarado livre 

da doença. Agora, após mais 
de três anos sem casos, hou-
ve duas notificações de cóle-
ra na capital Porto Príncipe. 
Em outras partes da ilha, sete 
pessoas morreram.

Para Tedros, o número real 
de casos pode ser bem maior. 
O diretor-geral da OMS des-
taca a falta de acesso global a 
intervenções simples, que in-
cluem a prevenção com vaci-
nas e mais acesso à água potá-
vel e ao saneamento. Entre as 
medidas facilmente adaptá-
veis para tratamento, a agên-
cia listou ainda a reidratação 
oral ou antibióticos para ca-
sos mais graves.

Cerca de 27 milhões de 
doses do estoque interna-
cional de vacinas contra có-
lera foram enviadas aos paí-
ses no ano passado. Mas com 
o atual aumento de surtos, 
a oferta não acompanha a 
demanda. O apelo feito aos 
grandes fabricantes de va-
cinas é que abordem com a 
OMS as possibilidades de 
maior produção.

OMS alerta sobre “surtos 
mais fatais” de cólera 

em 27 países

Um trio de cientistas Ca-
rolyn Bertozzi, Morten Mel-
dal e K Barry Sharpless é o 
vencedor do Prêmio Nobel 
de Química de 2022, confor-
me anunciou a Real Acade-
mia Sueca ontem. Segundo 
os organizadores do prêmio, 
esses pesquisadores conse-
guem tornar processos quí-
micos complexos mais fáceis 
e seus estudos contribuem 
com o avanço de descober-
tas farmacêuticas.

Sharpless, da Universida-
de La Jolla (Califórnia, EUA), 
e Meldal, da Universidade 
de Copenhague (Dinamar-
ca), foram responsáveis por 
criar a chamada “química do 
clique”, em que blocos mole-
culares são construídos e co-
nectados de forma eficiente 
e rápida. Já Bertozzi, da Uni-
versidade Stanford (EUA), le-
vou esse campo de estudos 
a um novo patamar, com o 
aplicação em organismos vi-

vos, sem alterar a química na-
tural das células.

Ainda conforme o anún-
cio da Academia Sueca de Ci-
ências, a “química do clique”, 
que tem Sharpless como pio-
neiro no início deste sécu-
lo, é usada hoje no desenvol-
vimento de remédios e no 
mapeamento de DNA. Esse 
novo campo coloca a quími-
ca, dizem especialistas, na 
era do funcionalismo.

Para Sharpless, mesmo 
que a “química do clique” 
não possa criar cópias exatas 
de moléculas naturais, é pos-
sível criar blocos moleculares 
com funções similares e com 
potencial de produção em 
larga escala. O dinamarquês 
Meldal, de 58 anos, também 
se notabilizou por pesquisas 
nessa área em trabalhos pa-
ralelos ao de Sharpless.

Já a química das reações, 
bio-ortogonais é o campo de 
investigação impulsionado 
por Bertozzi, de 55 anos. Pes-
quisadores veem potencial 
de avanço na busca por me-

Três cientistas recebem Nobel de Química 
por estudos sobre construção de moléculas

premiação

Agência Estado

dicamentos contra o câncer.
O americano Sharpless, 

de 81 anos, já havia conquis-
tado a mesma láurea em 2001 
por seu trabalho na área de 
reações de hidrogenação qui-
rais catalisadas. Ele se torna 
o 5o cientista a ganhar a me-
dalha duas vezes, depois de 
John Bardeen (Física em 1956 
e 1972), Marie Curie (Física 

em 1903 e Química em 1911), 
Linus Pauling (Química em 
1954 e da Paz em 1962) e Fre-
derick Sanger (Química em 
1958 e 1980).

As próximas categorias 
cujos vencedores serão co-
nhecidos nesta semana são 
o Nobel da Literatura, hoje, 
e o da Paz, amanhã. O prê-
mio de Ciências Econômicas 
será anunciado na próxima 
segunda-feira.

Como funciona
As indicações para o No-

bel têm início um ano antes 
do anúncio dos vencedores. 
Cientistas, professores, aca-
dêmicos e vencedores de ou-
tras edições enviam nomes 
para a consideração do Co-
mitê Nobel, que decide quais 
serão os indicados de fato. 
Não é possível que uma pes-
soa indique a si mesma para 
a seleção.

A entrega das honrarias 
ocorre sempre no dia 10 de 
dezembro, aniversário da 
morte de Nobel. 

A primeira-ministra Liz Truss vê sua autoridade política erodir rápido

Foto: Fotos Públicas
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Segundo os 
organizadores 
do prêmio, esses 
pesquisadores 
conseguem 
tornar processos 
químicos 
complexos 
mais fáceis e 
seus estudos 
contribuem 
com o avanço 
de descobertas 
farmacêuticas
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Dólar  ComercialSálário mínimo

R$ 1.212 +0,31%

R$ 5,184
+0,83%

Inflação
IPCA do IBGE (em %) 

Dezembro/2021  0,73
Novembro/2021 0,95
Outubro/2021 1,25
Setembro/2021 1,16
Agosto/2021 0,87

Euro  Comercial

-0,775%

R$ 5,124

Libra  Esterlina

 -0,55%

R$ 5,872
 

Ibovespa

117.197 pt

Selic

Fixado em 8 de 
dezembro de 2021

13,75%
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Pesquisa
Acompanhe a evolução dos pedidos de 
demissão, de 2020 a 2022, na Paraíba

A construção civil foi o 
segmento que mais gerou 
postos de trabalho com car-
teira assinada em agosto, em 
João Pessoa, conforme dados 
do Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados (Ca-
ged). Das 291 vagas formais 
de empregos criadas na capi-
tal (entre admissões e demis-
sões), 186 foram da constru-
ção civil, o que corresponde a 

64% dos empregos com cartei-
ra assinada. Em seguida estão 
a indústria (81) e comércio (39). 

Com o resultado, a cons-
trução civil ampliou o número 
de profissionais empregados 
em todo o estado, passando 
dos 40 mil trabalhadores, dos 
quais 25 mil estão na capital. 

Para o presidente do Sin-
dicato da Indústria da Cons-
trução Civil de João Pessoa 

(Sinduscon-JP), Wagner Brec-
kenfeld, os números positi-
vos na geração de emprego 
são fruto da resiliência das 
construtoras locais. “Mesmo 
diante do cenário nacional 
adverso, com taxa de juros 
elevadas para financiamen-
tos imobiliários e altos custos 
de materiais, o setor conti-
nua lançando grandes em-
preendimentos e contratan-

do novos trabalhadores”.
Werton Oliveira, Econo-

mista do Sinduscon-JP, ressal-
ta que o resultado do Caged 
mostra a importância do setor 
para a economia local como 
um grande gerador de empre-
go e renda. “Mesmo em 2020, o 
setor da construção não parou 
de contratar e foi o segmento 
que mais gerou empregos na 
Paraíba e no Brasil”.

Construção civil gerou 64% dos empregos 
em João pessoa

Dentre as novas economias que estão 
influenciando outras formas de fazer negócios 
está a economia compartilhada, com 

mais abertura para os mercados de nicho e mais 
distribuição em redes.

A economia compartilhada apoiada pela 
tecnologia digital estimula novas possibilidade de se 
fazer negócios de forma mais personalizada, amplia 
o acesso a mercados e até gera ganhos de escala e 
eficiência econômica.

São pessoas empreendedoras que estão 
compartilhando seu tempo, prestando serviços por 
meio das plataformas digitais e gerando renda 
adicional, com bens e serviços que ficam ociosos por 
determinado tempo.

Fica muito claro que a essência da economia 
compartilhada é fazer com que um bem que você 
tem seja útil para outra pessoa e, ao mesmo tempo, 
gere um benefício financeiro para você.  É uma nova 
economia que atende ao perfil do consumidor que 
prioriza o acesso em vez da posse ou a locação em 
vez da compra de bens materiais. Trata-se da relação 
P2P (pessoa para pessoa), onde é possível ser 
comprador e consumidor em uma mesma plataforma 
digital de negócios.

A economia compartilhada pode viabilizar e 
organizar atividades econômicas em marketplace, 
onde empreendedores compram e vendem entre si 
economizando tempo e dinheiro, sem hierarquias. 
Estamos falando de plataformas que facilitam o 
empreendedorismo nos mercados tais como a EatWith 
(https://www.eatwith.com), uma plataforma que 
aproxima viajantes a uma experiência gastronômica 
local. Já são milhares de anfitriões que têm paixão 
por cozinha, espalhados em 200 cidades de 50 países 
ao redor do mundo, que proporcionam um encontro, 
para uma refeição. Uma grande tendência do turismo 
gastronômico do século 21 na sua dimensão de 
encontros com os moradores.

Será cada vez mais comum os negócios com 
vendas no e-commerce, para expandir suas vendas 
online e na loja física. Etsy (https://www.etsy.com) 
é um desses mercados on-line onde as pessoas 
e vendedores independentes se juntam para 
criar, vender, comprar e colecionar artigos únicos, 
personalizados, customizados.

Shopify (https://www.shopify.com) é outra 
plataforma com todos os recursos de e-commerce 
e pontos de venda necessários para você começar, 
gerenciar e expandir o seu negócio. Ter uma loja 
virtual pode ser uma das melhores formas de 
expandir a sua marca no mercado global. Mesmo que 
seu negócio seja micro ou pequeno, o seu alcance e 
visibilidade no digital é macro.

Empreendedores de micro e pequenos 
negócios precisam acompanhar as mudanças de 
comportamento dos consumidores, motivados pela 
variedade e diversidade dos modelos de acesso aos 
mercados. A economia compartilhada está mudando 
a forma de pensar e de melhor se relacionar com 
os outros, além de criar diferentes experiências de 
consumo com maior qualidade e variedade.

Considerando as diversas opções de hospedagem 
na plataforma P2P, a hospedagem pode ser em um 
imóvel, mas também pode ser em um motorhome 
(https://boraboramotorhome.com.br) ou um hotel de 
barracas de camping. Trata-se de um mercado em que 
consumidores têm acesso ao que procuram, podendo 
locar de outros consumidores. É vantagem comprar 
tudo para acampar apenas uma vez por ano ou é 
melhor alugar de alguém que busca uma oportunidade 
de gerar renda com a sua capacidade ociosa? Se o 
mercado de locação P2P se tornar mais presente na 
mente das pessoas, mais negócios serão realizados 
através do acesso e não da posse.

Talvez alguém esteja pensando, então vamos deixar 
de comprar para alugar? Sim, mas se os bens estão 
sendo utilizados com mais intensidade, certamente 
serão substituídos com maior frequência. Os mercados 
de locação P2P promovem a inclusão social e a 
possibilidade de consumidores com renda mais baixa, 
economizarem alugando do que comprando o bem.

As plataformas da economia compartilhada 
também têm impacto nas perspectivas de trabalho 
no século 21, onde os melhores profissionais podem 
prestar serviços, através do mercado digital de 
mão de obra, conseguindo um valor melhor por 
horas trabalhadas, como freelancer. Em resumo, 
as plataformas da economia compartilhada 
estão permitindo que um número maior de não 
especialistas seja demandado nas plataformas de 
compartilhamento, não como empregados, mas 
como empreendedores.

Economia 
  Criativa

Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Os pedidos de demissões 
no mês de agosto, na Paraí-
ba, bateram recordes, segundo 
pesquisa da LCA Consultores, 
realizada com dados do Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) do Mi-
nistério do Trabalho. De 14.145 
desligamentos em agosto, 3.425 
foram pedidos de demissões 
pelos trabalhadores, o que cor-
responde a 24,21% do total. No 
país, a média chega a 35,7%, 
considerando 632.798 pedidos 
de um total de 1.773.161 desli-
gamentos.

Conforme o pesquisador e 
economista Bruno Imaizumi, 
os pedidos de demissões são 
reflexo de uma maior movi-
mentação da economia, com a 
gradual retomada das ativida-
des de acordo com a diminui-
ção dos riscos causados pela 
pandemia de Covid-19.

Ele afirma que, nos seg-
mentos ligado ao turismo, que 
envolvem as áreas de alimen-
tação e hotelaria, verifica-se a 
demissão voluntária ocasio-
nada por melhores ofertas de 
trabalho. Conforme o econo-
mista, os trabalhadores pedem 
demissão para obterem cargos 
mais adequados a suas qualifi-
cações, o que, por consequên-
cia, gera melhores salários.

A coordenadora-adjunta 
do Sistema Nacional de Em-
prego de João Pessoa (Sine-JP), 
Jessyka Barros, afirma que, 
normalmente, a demissão vo-
luntária só acontece quando o 
trabalhador encontra melho-
res oportunidades em outra 
empresa. “Com a estabilização 
das atividades econômicas, nes-
te contexto pós-pandemia, as 
empresas aumentaram as con-
tratações e possivelmente po-
dem oferecer salários mais jus-
tos. Portanto, quem consegue 
um emprego com maior remu-
neração, muda para outra em-
presa e até para outra função”.

Segundo Bruno Imaizumi, 
o índice paraibano de desliga-
mento voluntário é um pou-
co inferior à média nacional 
porque, na região Nordeste, 
há uma menor oferta de vagas 
em comparação com grandes 
centros urbanos, o que permi-

Com retomada da economia, trabalhadores vão em busca de mais vantagens

Pedidos de demissão na PB 
batem recorde em agosto

dados do caged

Thadeu Rodrigues 

thadeu.rodriguez@gmail.com

empregos (entre admissões e 
desligamentos) foi de 5.913 no-
vos postos de trabalho, no esta-
do, que representou crescimen-
to de 40% sobre o mês anterior. 
Para o final do ano, a Federação 
do Comércio de Bens e Servi-
ços da Paraíba (Fecomércio-PB) 
projeta a criação de sete mil 
empregos temporários para os 
dois setores, incluindo as ativi-
dades ligadas ao turismo.

Segundo a presidente da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), Ruth Aveli-

no, o setor está em plena re-
cuperação, superando índices
pré-pandemia. Neste cenário, 
está havendo inaugurações de 
estabelecimentos como hotéis 
e restaurantes, o que demanda 
mão de obra. “Nesta semana, 
um novo hotel está sendo inau-
gurado à beira-mar da capital, 
com 240 funcionários. Também 
temos um novo restaurante, 
que deve empregar cerca de 40 
pessoas”. Apenas em João Pes-
soa, haverá a inauguração de 
três hotéis, em outubro.

te menos movimentação no 
mercado.

Entre os 26 estados e o Dis-
trito Federal, só não houve re-
corde nos pedidos de demis-
sões, em agosto, no Amapá, 
Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Na Paraíba, o 
crescimento é de 31,8% sobre 
agosto de 2021 (2.598 pedidos 
de demissão) e de 118% sobre 
agosto de 2020 (1.570).

Conforme a pesquisa, o 
crescimento do desligamento 
voluntário é atrelado à pande-
mia de Covid-19. Desde janei-
ro de 2020, quando teve início 
a série histórica de metodolo-
gia do novo Caged, o mês com 
menos demissões voluntárias 
foi maio de 2020, quando a crise 
sanitária estava em ascensão. 
Naquele mês, foram registra-
dos 601 pedidos de desliga-
mentos. Na comparação com 
agosto de 2022, maior resulta-
do, houve um crescimento de 
5,6 vezes ou 470%.

Conforme o Caged, o setor 
de serviços foi o que mais regis-
trou desligamentos em agosto, 
6.076, na Paraíba. Destacam-se 
os segmentos de atividades ad-
ministrativas e serviços com-
plementares (2.202), alojamento 
e alimentação (938) e saúde hu-
mana e serviços sociais (760).

Contratações
Se há demissões, também 

há contratações. No mês de 
agosto, o saldo de geração de 

“Quem consegue 
um emprego 
com maior 
remuneração, 
muda para 
outra empresa 
e até para 
outra função

Jessyka Barros
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Produtos derivados de petróleo, alimentícios, produtos têxteis e indústrias extrativistas tiveram grandes recuos

Indústria opera 1,5% abaixo do nível
em relação a 2020

Daniela Amorim 

Agência Estado

EDIÇÃO: Renata Ferreira
EDITORAÇÃO: Bhrunno Maradona

A indústria brasileira chegou a 
agosto operando 1,5% aquém do pa-
tamar de fevereiro de 2020: apenas 
nove das 26 atividades investigadas 
estão operando em nível superior à 
pré-crise sanitária. Os dados são da 
Pesquisa Industrial Mensal e foram 
divulgados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Em agosto de 2022, os níveis 
mais elevados em relação ao pata-
mar de fevereiro de 2020 foram os 
registrados pelas atividades de má-
quinas e equipamentos (18,9%), ce-
lulose e papel (9,9%), outros equipa-
mentos de transporte (8,8%), outros 
produtos químicos (6,9%) e minerais 
não metálicos (5,3%).

No extremo oposto, os segmen-
tos mais distantes do patamar de 
pré-pandemia são móveis (-30,1%), 
artigos de vestuário e acessórios 
(-16,5%), manutenção e reparação de 
máquinas e equipamentos (-15,7%) e 
têxteis (-14,0%). Entre as categorias 
de uso, a produção de bens de capi-
tal está 14,6% acima do nível de feve-
reiro de 2020, e a fabricação de bens 
intermediários está 1,7% acima do 
pré-covid. Os bens duráveis estão 
16,5% abaixo do pré-pandemia, e os 
bens semiduráveis e não duráveis 
estão 7,0% aquém do patamar de fe-
vereiro de 2020. Segundo a pesqui-
sa do IBGE, no mês de agosto houve 
um recuo de 0,6% na produção in-
dustrial brasileira em comparação a 
julho. O instituto avalia que isso foi 
resultado de uma redução em oito 
dos 26 ramos pesquisados.

As principais influências negati-
vas partiram de coque, produtos de-
rivados do petróleo e biocombustí-
veis (-4,2%), produtos alimentícios 
(-2,6%) e indústrias extrativas (-3,6%). 
A fabricação de produtos têxteis 
também teve recuo relevante, -4,6%.

Na direção oposta, das 18 ativi-
dades com expansão, os destaques 
foram veículos automotores, rebo-
ques e carrocerias (10,8%), máquinas 
e equipamentos (12,4%) e outros pro-
dutos químicos (9,4%). Outras con-
tribuições positivas importantes fo-
ram de produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (9,9%), equipamentos 
de informática, produtos eletrôni-
cos e ópticos (6,0%), outros equipa-
mentos de transporte (8,9%), produ-
tos diversos (7,4%) e bebidas (1,7%).

Comparação com agosto de 2021
De acordo com o IBGE, a eleva-

ção de 2,8% na produção industrial 
em agosto de 2022 ante agosto de 
2021 foi decorrente de avanços em 
15 dos 26 ramos industriais investi-
gados. Segundo André Macedo, ge-
rente da pesquisa do IBGE, a alta na 
indústria nesse tipo de comparação 
foi impulsionada por um efeito ca-
lendário e pela base de comparação 
depreciada. O mês de agosto de 2022 
teve um dia útil a mais do que igual 
mês do ano anterior. Quanto à base 
de comparação, no mês de agosto de 
2021, a produção tinha recuado 0,6% 
ante agosto de 2020.

“São questões pra gente entender 
não só a magnitude de crescimento, 
mas o próprio perfil disseminado de 
crescimento entre as atividades”, jus-
tificou Macedo. As principais positi-
vas partiram de veículos automoto-
res, reboques e carrocerias (19,3%), 
outros produtos químicos (10,6%), co-
que, produtos derivados do petróleo 
e biocombustíveis (5,0%) e produtos 
alimentícios (3,2%). Houve avanços 
relevantes também em celulose, pa-
pel e produtos de papel (9,3%), bebi-
das (8,9%), produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (9,7%), outros equi-
pamentos de transporte (17,4%), equi-
pamentos de informática, produtos 
eletrônicos e ópticos (7,5%), couro, ar-
tigos para viagem e calçados (9,0%) e 
produtos diversos (9,8%).

Os planos de saúde de 
assistência médica ganha-
ram mais de 100 mil usuá-
rios em agosto, de acordo com 
a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), chegando a 
quase 50 milhões de usuários no 
Brasil. Os planos exclusivamente 
odontológicos também cresceram, 
foram mais de 300 mil novos usuá-
rios em um mês. Os dados estão dis-
poníveis na Sala de Situação, ferra-
menta de consulta do portal da ANS.

Em um ano, entre agosto de 2021 
e agosto de 2022, 1.579.034 pessoas 
contrataram planos médico-hospi-
talares, o equivalente 3,27% de au-
mento em relação a agosto de 2021. 
Apenas em um mês, entre julho e 
agosto deste ano, foram registrados 
112.053 novos usuários. Com isso, 
há hoje 49.912.645 usuários em pla-
nos de assistência médica no país.

Já os planos exclusivamente 
odontológicos somam um total de 
30.357.386 de usuários no Brasil. 
No último ano foram 2.335.469 no-
vos beneficiários, o que represen-
ta 8,33% de crescimento no perío-
do. Em um mês, foram registrados 
312.871 novos beneficiários.

Mais de 100 mil contrataram planos de saúde
em agosto

O presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PL), evitou responder de 
forma direta, ontem, se o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, con-
tinuaria à frente da Pasta em um 
eventual segundo mandato. Ao ser 
questionado sobre o assunto, o che-
fe do Executivo elogiou o ministro 
e disse que ele merece um Prêmio 
Nobel. Após a imprensa insistir na 
pergunta, o candidato à reeleição 
encerrou a coletiva que concedia no 
Palácio da Alvorada.

“Olha, o Paulo Guedes é um 
exemplo de gestão no momento 
mais difícil da história do Brasil. 
Não perdemos emprego em 2020 
e 2021, muito pelo contrário. Todo 
mundo pensava que em 2020 a gen-

te ia cair 10% em termos de PIB e 
caímos 4%. Guedes tomou medidas 
fantásticas. Costumo dizer que a 
grande vacina para a economia foi 
em 2019, com a lei da liberdade eco-
nômica”, respondeu Bolsonaro, ao 
ser questionado sobre a permanên-
cia de Guedes.

“Um homem que age dessa 
maneira é uma bênção de Deus. 
Durante momentos difíceis, teve 
gente que criticou muito o Paulo 
Guedes. Alguns queriam que eu 
trocasse de ministro. Eu falei ja-
mais vou trocar de paraquedas 
depois de sair do avião. Então, o 
Paulo Guedes merece respeito da 
nossa parte, consideração, mere-
ce um Prêmio Nobel de Econo-
mia. Assim como Roberto Cam-
pos Neto, presidente do Banco 
Central, tem recebido elogios no 

mundo todo”, emendou o chefe do 
Executivo.

Bolsonaro, então, disse que 
“abriu mão de poder” durante seu 
governo. “Eu abri mão do Banco 
Central. Você, com a indicação do 
Banco Central, pode ir para o lado 
do bem ou lado do mal. Pode defen-
der interesses mais variados pos-
síveis. O próprio Palocci disse, em 
delação premiada, que tudo foi apa-
relhado no governo Lula, exceto o 
Banco Central. E eu abri mão do 
Banco Central”, declarou, em refe-
rência à autonomia do BC aprovada 
no Congresso durante seu governo.

Ao ser questionado pela segun-
da vez sobre a permanência de 
Guedes no Ministério em caso de 
reeleição, Bolsonaro encerrou a 
coletiva que concedia ao lado do 
governador reeleito do Paraná, 

Ratinho Junior (PSD), que foi à re-
sidência oficial para declarar apoio 
ao candidato no segundo turno da 
eleição contra o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT).

No dia 26 de agosto, durante a 
campanha eleitoral no primeiro tur-
no, Bolsonaro elogiou a “lealdade” 
de Guedes e, ao recorrer a uma fi-
gura de linguagem, disse que toma 
“tubaína” com o titular da Econo-
mia “sem problema nenhum”. Ao 
longo do mandato, houve diver-
sos rumores de que Guedes pode-
ria deixar o governo, o que não se 
confirmou. Na campanha eleitoral 
de 2018, Bolsonaro apelidou o eco-
nomista de “Posto Ipiranga”. Depois 
de assumir como “superministro”, 
contudo, Guedes foi perdendo po-
der de decisão para a ala política do 
Palácio do Planalto.

Bolsonaro evita responder se Guedes fica na pasta
ministério da economia

A adoção de faturas de cartão 
de crédito que apresentam lingua-
gem simplificada e destaque para 
informações relevantes sobre as op-
ções de pagamento tem o potencial 
de melhorar o entendimento sobre 
esse produto, incentivar melhores 
decisões financeiras e reduzir o en-
dividamento da população. Em es-
tudo divulgado ontem pelo Banco 
Central (BC), o órgão avalia que es-
ses efeitos parecem ser ainda maio-
res para as pessoas com menor es-
colaridade.

O Banco Central realizou um ex-
perimento para investigar se diferen-
tes layouts (forma que as informa-
ções são distribuídas) de faturas de 

cartão melhorariam o entendimen-
to das condições de uso do produto 
e potencialmente afetariam as deci-
sões de pagamento da fatura total ou 
parcial. O estudo foi conduzido pelo 
BC, em parceria com a Empresa de 
Consultoria e Pesquisa Plano CDE 
e com apoio financeiro da Fletcher 
School of Law and Diplomacy, esco-
la da universidade norte-americana 
Tufts University.

O experimento submeteu gru-
pos de participantes a diferentes la-
youts das faturas de cartão de cré-
dito. Em seguida, eles preencheram 
um questionário que tratava do en-
tendimento das faturas e de toma-
da de decisão. Os desenhos alter-
nativos das faturas, em relação aos 
layouts de faturas de cartão de cré-
dito existentes, permitiram testar 

soluções baseadas em ciências com-
portamentais.

De acordo com o BC, o resultado 
mostrou que os participantes que 
receberam as faturas com os novos 
layouts compreenderam melhor os 
dados apresentados e estavam mais 
bem informados para identificar as 
consequências de aceitar o crédito 
rotativo ou pagamento da fatura em 
parcelas, modalidades que tem ju-
ros maiores.

O cartão de crédito é bastante uti-
lizado no Brasil. Segundo o BC, em 
2021, aproximadamente 65 milhões 
de cidadãos, quase 40% da popula-
ção adulta, realizaram mais de 200 
milhões de operações mensalmen-
te. Em média, as famílias têm cerca 
de 30% de suas dívidas com o Siste-
ma Financeiro Nacional (SFN) rela-

cionadas ao cartão de crédito.
“Apesar da conveniência do uso 

do cartão como meio de pagamento, 
sua utilização desatenta pode cus-
tar caro ao usuário – por exemplo, 
quando ele deixa de pagar o valor 
integral da fatura e, consequente-
mente, toma o crédito rotativo ou 
utiliza a opção de parcelamento. 
Com taxas de juros médias anuais 
superiores a 300%, essas modalida-
des de crédito são as mais caras do 
país e são utilizadas principalmen-
te por pessoas com renda inferior 
a dois salários mínimos”, alertou o 
BC. Segundo o órgão, além da desa-
tenção, o baixo nível de letramento 
financeiro dos usuários e as faturas 
confusas são alguns dos fatores que 
podem resultar na utilização indese-
jada do crédito rotativo. 

Faturas de cartão podem reduzir endividamento
linguagem simples

Iander Porcella 

Agência Estado

Andreia Verdélio 

Agência Brasil

Apesar do número de usuários 
de planos de assistência média ter 
crescido em 25 unidades federati-
vas, os maiores aumentos se deram 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais. Os planos odontológi-
cos ampliaram a adesão em 26 uni-

dades federativas, sendo São Paulo, 
Minas Gerais e Paraná, os estados 
com maior crescimento em núme-
ros absolutos no último ano.

Os dados estão disponíveis para 
consulta no portal da ANS. É pos-
sível consultar a evolução de bene-

ficiários por tipo de contratação do 
plano e por unidade federativa em 
diferentes competências. Segundo 
a Agência, os números podem so-
frer alterações retroativas em ra-
zão das revisões efetuadas men-
salmente pelas operadoras.

Planos de assistência médica e odontológica apresentaram bons números de novos usuários
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Projeto do Ministério Público levou a aprovação de lei que prevê assistência a alunas do município de Imaculada

Prefeitura distribui absorventes
nas escolas municipais

Estudantes da Rede Mu-
nicipal de ensino do municí-
pio de Imaculada, no Sertão 
do estado, passaram a con-
tar com a distribuição gratui-
ta de absorventes. A medida 
é resultado do projeto “As-
sistência Menstrual”, desen-
volvido pela Promotoria de 
Justiça de Água Branca, com 
o objetivo de implementar 
ações junto aos gestores lo-
cais quanto à assistência ma-
terial e psicológica a alunas 
das redes municipais de en-
sino em situação de pobreza 
menstrual, de modo a com-
bater a evasão escolar.

De acordo com o promo-
tor de Justiça Elmar Thiago 
Pereira de Alencar, idealiza-
dor do projeto, inicialmen-
te foi instaurado o Proce-
dimento Administrativo 
099.2022.000139 para a efeti-
va implantação de assistên-
cia menstrual às alunas da 
rede municipal mediante a 
edição de lei municipal com 
a respectiva regulamentação.

Após informação da pre-
feitura de Imaculada de que 
não havia lei municipal para 
essa assistência, a Promoto-
ria de Água Branca expediu 
recomendação para edição 
da lei sobre a temática da po-
breza menstrual, visando o 
atendimento de usuárias vul-

neráveis. Posteriormente, o 
promotor Elmar Alencar rea-
lizou uma audiência na qual 
o município de Imaculada 
firmou um termo de ajusta-
mento de conduta se com-
prometendo a encaminhar o 
projeto de lei à Câmara Mu-
nicipal. 

Em julho passado, o mu-
nicípio enviou o Projeto de 
Lei  10/2022, para a Câmara 
de Vereadores que se trans-
formou na Lei Municipal  
745/2022, de 19 de agosto de 
2022, que instituiu o Progra-
ma de Fornecimento de Ab-
sorventes Higiênicos (PFAH), 
para estudantes da rede edu-
cacional pública municipal 
de Imaculada. 

A Secretaria de Ação So-
cial informou à Promotoria 
de Justiça que já vem sendo 

feita a dispensação dos ab-
sorventes às alunas. Além 
do fornecimento dos pro-
dutos, a lei municipal pre-
vê a realização de palestras 
e cursos em todas as unida-
des escolares, nas últimas 
quatro séries do ensino fun-
damental visando transmi-
tir informações seguras so-
bre o tema.

“O  projeto  de  assistên-
cia  menstrual  no  municí-
pio  de  Imaculada  está  con-

cluído,  pois  os absorventes 
higiênicos, por força de lei 
municipal, passaram a ser 
distribuídos a quem de di-
reito, conforme a prova apre-
sentada”, destacou o promo-
tor Elmar Alencar.

Pobreza menstrual
No procedimento admi-

nistrativo instaurado é des-
tacado que dados da ONU 
apontam que, no mundo, 
uma em cada dez meninas 

falta às aulas durante o pe-
ríodo menstrual. No Brasil, 
esse número é ainda maior: 
uma entre quatro estudan-
tes já deixou de ir à esco-
la por não ter absorventes. 
Conforme o levantamento 
“Impacto da Pobreza Mens-
trual no Brasil”, as estudan-
tes perdem, em média, até 45 
dias de aula, por ano letivo.

Além disso, segundo o 
estudo “Pobreza Menstrual 
no Brasil: desigualdade e 

violações de direitos”, divul-
gado pelo Unicef e pelo Fun-
do de População das Nações 
Unidas (UNFPA), mais de 
quatro milhões de estudan-
tes frequentam colégios com 
estrutura deficiente de hi-
giene, como banheiros sem 
condições de uso, sem pias 
ou lavatórios, papel higiêni-
co e sabão. Desse total, quase 
200 mil não contam com ne-
nhum item de higiene bási-
ca no ambiente escolar.

Estão abertas até o pró-
ximo dia 20 de outubro as 
inscrições para a edição 
2022-2023 da Huawei ICT 
Competition, etapa Brasil, 
evento competitivo de in-
tercâmbio de talentos de 
TIC desenvolvido pela Hua-
wei para alunos em todo o 
mundo.

O objetivo da Huawei 
ICT Competition é fornecer 
aos alunos uma plataforma 
para estudar e trocar ideias, 
aprimorando conhecimen-
tos em TICs por habilida-
des práticas e estimulando 
o pensamento criativo dos 
participantes em novas tec-
nologias e plataformas.

As inscrições 
Os alunos devem se as-

sociar ao IFPB dentro da pla-
taforma da Huawei. Após a 
inscrição é preciso preen-
cher um formulário dispo-
nível Aqui.

A primeira fase da com-
petição acontecerá no dia 
24 de outubro. As melhores 
equipes do Brasil irão a São 
Paulo para a etapa final. O 
professor Michel Dias, do 
Polo de Inovação, orientará a 
equipe da trilha de Cloud do 
IFPB. Dúvidas poderão ser 
enviadas para o e-mail ciri@
polodeinovacao.ifpb.edu.br.

Etapa Brasil 
já abriu as 
incrições 

Huawei icT

O Diário da Justiça Ele-
trônico desta quarta-feira 
(5), traz o Ato da Presidên-
cia do Tribunal de Justiça 
da Paraíba 49/2022 insti-
tuindo o Comitê Multisse-
torial para a Promoção de 
Políticas Públicas Judiciais 
de Atenção às Pessoas em 
Situação de Rua no âmbi-
to do Poder Judiciário esta-
dual. O documento foi assi-
nado pelo presidente do TJ, 
Desembargador Saulo Hen-
riques de Sá e Benevides, 
que levou em consideração 
os objetivos fundamentais 
do país em construir uma 
sociedade livre, justa e so-
lidária, erradicar a pobreza 
e a marginalização, reduzir 
as desigualdades sociais e 
regionais, promover o bem 
de todos, sem preconceitos 
de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras 
formas de discriminação.

Conforme o Ato da Pre-
sidência, o Comitê Multis-
setorial terá por atribui-
ção o desenvolvimento de 
ações e articulações volta-
das ao cumprimento da Re-
solução  425, de 8 de outu-
bro de 2021, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
bem como deverá atuar de 
forma articulada e propo-
sitiva no sentido de criar 
e fortalecer as redes inte-
rinstitucionais de proteção 
à população em situação 
de rua.

O Comitê Multisseto-
rial será composto pelos 
seguintes membros: Rodri-
go Marques Silva Lima, juiz 
auxiliar da Presidência; Fá-
bio José de Oliveira Araújo, 
juiz corregedor represen-
tante da Corregedoria Ge-
ral de Justiça; Leticia Carla 

dos Santos Melo Hampel, 
representante da Coorde-
nadoria da Infância e Ju-
ventude/Núcleo de Apoio 
da Equipe Multidisciplinar 
(NAPEM); dos Diretores 
Administrativo e de Tec-
nologia da Informação; da 
gerente de Projetos e Ges-
tão Estratégica; Carol Leal; 
da coordenadora do Núcleo 
de Gestão Socioambiental; 
e de Harlean Romualdo de 
Oliveira, servidor do GM-
F-PB.

O magistrado-correge-
dor Fábio Araújo destacou 
a importância da iniciativa, 
ressaltando que toda políti-
ca pública que vem ameni-
zar as dificuldades das pes-
soas em situação de rua é 
bem-vinda. “Em especial, 
porque esse é um problema 
sério e que tem afetado  nú-
meros crescentes de nacio-
nais e, mais recentemente, 
em razão da crise dos pro-
cessos migratórios em todo 
o mundo, de estrangeiros 
também. Manter-se atento 
a essa questão e buscar con-
ciliar esforços para mini-
mizar o sofrimento dessas 
pessoas é, portanto, algo 
muito importante e digno 
de reconhecimento”, dis-
se o juiz.

TJPB institui comitê para 
a promoção de políticas

pessoas em siTuação de Rua

Estão abertas as inscri-
ções para o 23º Encontro 
de Extensão (Enex) e para 
o 24º Encontro de Iniciação 
à Docência (Enid) da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB). 

Os dois eventos serão re-
alizados como parte da pro-
gramação do 10º Encontro 
Unificado de Ensino, Pes-
quisa e Extensão da UFPB, 
que inclui ainda um tercei-
ro evento, que é o Encontro 
de Iniciação Científica (Enic). 

O Encontro Unificado 
2022 terá como tema o Bi-
centenário da Independên-
cia - 200 anos de Ciência, Tec-
nologia e Inovação no Brasil. 
Será aberto no próximo dia 
17 de outubro, às 9h, no audi-
tório da Reitoria, no campus 
I, com palestra do professor 
e pesquisador Roberto Ger-
mano, presidente da Funda-
ção de Apoio à Pesquisa do 
Estado da Paraíba (Fapes-
q-PB).

No campus I, em João 
Pessoa, a 10ª edição do En-
contro Unificado terá lugar 
de 17 a 21 de outubro. 

Para o campus IV (Ma-
manguape e Rio Tinto), a re-
alização será nos dias 7 e 8 
de novembro, em Maman-
guape. Já para os campi II 
(Areia) e III (Bananeiras), o 
encontro será realizado em 
Bananeiras, de 9 a 11 de no-
vembro.

Submissões de resumos 
No caso do edital do 

Enex, publicado pela Pró-rei-
toria de Extensão da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(Proex/UFPB), o período de 
submissão dos resumos dos 
artigos desenvolvidos pe-
los extensionistas segue até 

Abertas inscrições para encontros de 
extensão e de iniciação à docência

na uepb

n 

O Projeto de 
Lei 10/2022  
foi para a 
Câmara de 
Vereadores  se 
transformou 
na Lei 
Municipal  
745/2022, de 
19 de agosto 
de 2022 

Foco
O objetivo é 

implementar ações 
quanto à assistência 

material e psicológica 
a alunas das redes 

municipais de ensino

Foto: Reprodução/Freepick

Ação foi desenvolvida pela Promotoria de Água Branca para atender alunas em situação de pobreza

Campus I da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa

Foto: Evandro Pereira

o dia 13 de outubro, para o 
campus I (João Pessoa). Para 
os demais campi, as submis-
sões devem ser realizadas de 
10 a 24 de outubro.

A submissão do resu-
mo é obrigatória para os ex-
tensionistas da modalidade 
“projeto” dos editais Fluex 
2022; UFPB no seu Município 
2022; Rede Andifes Idiomas 
sem Fronteiras 2022; Apoio à 
criação e ao desenvolvimen-
to de Empresas Juniores da 
UFPB 2022; Projeto Cursi-
nho Pré-universitário Pré-E-
nem da UFPB - ação conti-
nuada 2022 campus III 2022; 
Cursinho Pré-Enem do CCA 
2022; Projetos das Assesso-
rias de Extensão 2022; Pro-
bex 2022-2023 e Probex TEC 
ETS 2022-2023.

Com exceção dos dois 
editais Probex citados aci-
ma, a apresentação do proje-
to é obrigatória, na   modali-
dade   tertúlia, atividade que 
será realizada de forma    pre-
sencial. 

Para os editais Probex, 
é possível submeter vídeo 
(atividade assíncrona) para 
apresentar o projeto. As nor-
mas para a submissão dos 

resumos e dos vídeos, o cro-
nograma geral do evento e 
demais informações estão 
disponíveis no edital publi-
cado pela Pró-reitoria de Ex-
tensão.

Já no caso do edital do 
Enid, é obrigatória a partici-
pação dos estudantes de to-
dos os campi na submissão 
e apresentação dos trabalhos 
desenvolvidos nos progra-
mas de Monitoria, Apoio às 
Licenciaturas (Prolicen), de 
Tutoria de Apoio às Discipli-
nas Básicas (ProTut) e de Edu-
cação Tutorial (Pet). 

Para o campus I, ainda es-
tão abertas, até 16 de outubro, 
as inscrições para participar 
do evento como ouvinte. 

Para os campi II, III e IV, 
as inscrições para submis-
são de resumos, para equipe 
organizadora, para discentes 
voluntários e avaliadores se-
guem abertas, conforme cro-
nograma estabelecido no edi-
tal do Encontro. 

As orientações sobre a 
submissão dos resumos e 
demais informações sobre o 
Enid estão publicadas na pá-
gina da Pró-Reitoria de Gra-
duação (PRG). 

Data
A primeira fase 
da competição 

acontecerá 
no dia

 24 de outubro

n 

O documento 
foi assinado 
pelo presidente 
do TJPB, 
desembargador 
Saulo Henriques 
de Sá e 
Benevides
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Ele estava com arma de fogo registrada em nome de um CAC, sigla para colecionador, atirador desportivo e caçador

Adolescente atira em três colegas
em escola no ceará

Ítalo Lo Re 

Agência Estado

Um adolescente de 15 anos 
foi detido na manhã de ontem 
após disparar contra três cole-
gas em uma escola em Sobral, 
no interior do Ceará. Ele esta-
va com uma arma de fogo re-
gistrada no nome de um CAC 
(colecionador, atirador despor-
tivo e caçador). 

Uma das vítimas teve feri-
mento na cabeça e está em es-
tado grave, enquanto as outras 
duas foram liberadas após ava-
liação médica. O caso é inves-
tigado pela polícia.

Conforme a Secretaria da 
Segurança Pública e Defe-
sa Social (SSPDS) do Ceará, 
o adolescente é suspeito de 
praticar um ato infracional 
análogo ao crime de tentati-
va de homicídio. O caso ocor-
reu na Escola Estadual Pro-
fessora Carmosina Ferreira 
Gomes, no bairro Sumaré, em 
Sobral. A pasta informou que 
foi apreendido com uma arma 
de fogo registrada no nome de 
um CAC, mas não confirma 
de quem é o registro.

A captura do autor dos 
disparos ocorreu ontem 
após ação do Comando de 
Policiamento de Rondas e 
Ações Intensivas e Ostensi-
vas (CPRaio) da Polícia Mili-
tar do Ceará (PMCE), em So-
bral. Conforme depoimento 

na Delegacia Municipal de 
Sobral da Polícia Civil do Es-
tado do Ceará, o adolescente 
havia premeditado o ato após 
ser vítima de bullying. A Polí-
cia Civil investiga o caso.

Estado de saúde
Ao todo, três alunos foram 

atingidos e socorridos. Am-
bulâncias do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) foram acionadas e enca-
minharam as vítimas até a uni-
dade de saúde mais próxima.

De acordo com a Santa Casa 
de Sobral, para onde as vítimas 
foram levadas, os três adoles-
centes, todos com 15 anos, fo-
ram socorridos para o pronto-
socorro por volta de 10h30. Dois 
deles apresentam lesões na ca-
beça e um outro, na perna.

O estado de saúde de um 
deles, que recebeu um tiro na 
cabeça, é classificado como 
“muito grave”. O segundo, que 
recebeu um tiro de raspão tam-
bém na cabeça, foi encaminha-
do para tomografia e libera-
do pela equipe médica. Assim 
como o terceiro, que passou por 
avaliação médica para avaliar 
ferimento na perna.

Bahia
Na semana passada, dois 

casos de violência em escolas 
foram registrados na Bahia. 
No dia 26 de setembro, um 
adolescente de 14 anos usou a 

Abaixo relembre outros ataques em escolas brasileiras

Saudades (SC), 2021
O ataque em Saudades, no oeste de 
Santa Catarina, deixou cinco pesso-
as mortas na manhã de 4 de maio 
de 2021, quando um rapaz de 18 
anos invadiu um creche do município 
com um facão de 68 centímetros. Ele 
matou duas funcionárias da unidade 
e três bebês menores de 2 anos.

Salvador (BA), 2002
Um estudante de 17 anos matou 
uma colega e feriu outra a tiros no 
Colégio Sigma, no Bairro de Piatã. 
O rapaz teria pegado um revólver 
calibre 38 do pai e escondido a 
arma na mochila. Os disparos foram 
feitos depois que a professora pediu 
para ele fazer um exercício.

Taiúva (SP), 2003
Em 27 de janeiro, um estudante de 
18 anos disparou 15 tiros contra 
cerca de 50 estudantes no pátio da 
Escola Estadual Coronel Benedito 
Ortiz, em Taiúva, interior do Estado. 
Ele usou a última bala do revólver 
calibre 38 para atirar na própria 
cabeça e morreu. O episódio não 
deixou vítimas fatais além do rapaz.

Realengo (RJ), 2011
Considerado à época como o maior 
massacre em escolas brasileiras 
até então, a tragédia em Realen-
go, zona oeste do Rio de Janeiro, 
deixou 12 crianças mortas. O crime 
foi cometido por um ex-aluno de 23 
anos que levou dois revólveres à 
Escola Municipal Tasso da Silveira e 
disparou contra os alunos, todos de 
13 a 15 anos. Depois de invadir duas 
salas de aula, ele foi atingido na 
barriga pela polícia e disparou um 
tiro na própria cabeça.

São Caetano do Sul (SP), 2011
Um estudante de apenas dez anos 
atirou na professora e se matou em 
seguida na Escola Municipal Alci-
na Dantas Feijão, em São Caetano 
do Sul, no ABC paulista. Ele usou 
uma arma do pai, um guarda civil 
municipal. De acordo com colegas 
e funcionários da escola ouvidos na 

época, o menino era muito estudio-
so, inteligente e calmo.

João Pessoa (PB), 2012
Dois jovens chegaram à Escola 
Estadual Enéas Carvalho, em Santa 
Rita (Região Metropolitana de João 
Pessoa), em uma moto e invadiram 
o pátio. Eles usavam uniforme da 
escola. Um deles atirou contra um 
adolescente de 15 anos. O atirador 
disparou outras cinco vezes, atingin-
do duas garotas. Uma delas, de 17 
anos, foi baleada no braço direito. A 
outra, levou um tiro no pé esquerdo. 
De acordo com a polícia, o motivo do 
crime teria sido ciúme.

Suzano (SP), 2019
Um ataque na Escola Estadual Raul 
Brasil, em Suzano, na Grande São 
Paulo, deixou dez mortos, incluindo 
os dois atiradores, e 11 feridos. Os 
autores do massacre, Luiz Henrique 
de Castro, de 25 anos, e um ado-
lescente de 17, eram ex-alunos da 
instituição. Um dos atiradores aca-
bou matando o comparsa e depois 
cometeu suicídio.

Goiânia (GO), 2017
Um adolescente de 14 anos matou a 
tiros dois colegas e feriu outros qua-
tro em uma sala de aula do Colégio 
Goyases, em Goiânia, em 20 de 
outubro de 2017. Filho de policiais 
militares, ele usou a arma da mãe, 
que havia levado à escola particular 
escondida na mochila. Segundo a 
Polícia Civil, o rapaz sofria bullying 
e o crime foi premeditado.

Medianeira (PR), 2018
Um estudante de 15 anos do ensino 
médio pegou uma arma e atirou nos 
colegas em uma escola estadual 
da pacata cidade de Medianeira, 
a 60 quilômetros de Foz do Iguaçu, 
no oeste do Paraná. Tinha uma lista 
para livrar os amigos - no fim, dois 
acabaram baleados. O atentado 
aconteceu no Colégio Estadual João 
Manoel Mondrone. Segundo a polí-
cia, o autor do ataque seria alvo de 
bullying na escola.

arma do pai, um policial mi-
litar, e matou uma aluna ca-
deirante no Colégio Munici-
pal Eurides Sant’Anna, em 
Barreiras, no oeste baiano. 
Dois policiais que estavam 
nas proximidades da escola 
atiraram no rapaz, que segue 
internado.

A vítima foi Geane da Silva 
Brito, de 19 anos, portadora de 
paralisia cerebral, que via na 
escola uma ferramenta para in-
clusão e um local onde se sentia 
segura e acolhida pela comuni-
dade escolar.

No dia seguinte, na cidade 
de Morro de Chapéu, na Cha-
pada Diamantina, um adoles-
cente de 13 anos ateou fogo na 
Escola Municipal Yeda Barra-
das Carneiro, onde estudava, e 
feriu a coordenadora com o uso 
de uma faca. Ele foi apreendido 
pela Polícia Militar.

n 

O caso 
ocorreu 
na Escola 
Estadual 
Professora 
Carmosina 
Ferreira 
Gomes, no 
bairro Sumaré,  
em Sobral A Justiça do Rio decidiu 

anteontem antecipar o jul-
gamento da ex-deputada fe-
deral Flordelis dos Santos 
de Souza. A medida foi to-
mada pela juíza Nearis dos 
Santos Carvalho Arce, da 3a 
Vara Criminal de Niterói, 
que marcou o tribunal do 
júri para o dia 7 de novem-
bro, a partir das 9h. Ante-
riormente, o julgamento es-
tava marcado para o dia 12 
de dezembro, mas teve a 
data alterada devido à rea-
lização das duas semifinais 
da Copa do Mundo da Fifa, 
nos dias 13 e 14.  

Além de Flordelis, serão 
julgados também, em no-
vembro, os filhos Marzy Tei-
xeira da Silva, André Luiz de 
Oliveira e Simone dos Santos 
Rodrigues, e a neta Rayane 
dos Santos Oliveira. Eles são 
acusados da morte do pastor 
Anderson do Carmo, mari-
do da Flordelis, executado a 
tiros em junho de 2019, pou-

Julgamento é antecipado devido 
às semifinais da Copa do Mundo

ex-deputada federal flordelis

Douglas Corrêa 

Agência Brasil

Julgamento de Flordelis será no dia 7 de novembro

co depois de ter chegado em 
casa, acompanhado de Flor-
delis e foi assassinado com 
dezenas de tiros quando des-
cia do carro, no quintal de 
casa, no bairro de Piratinin-
ga, em Niterói, região me-
tropolitana do Rio. Flordelis 
tinha entrado em casa, mo-
mentos antes.  

“Verifica-se que nos dias 
13 e 14 de dezembro serão 
realizadas as duas semifi-

nais da Copa do Mundo da 
Fifa, da qual poderá parti-
cipar a seleção brasileira de 
futebol, gerando a possibili-
dade a restar a sessão de jul-
gamento inviabilizada, dian-
te da sua provável extensão 
por mais de um dia, inclusi-
ve, além da provável decre-
tação de ponto facultativo, 
como se deu em oportuni-
dades anteriores”, escreveu 
a juíza em sua decisão.
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A central da organização 
não-governamental de pro-
teção dos Direitos Humanos 
Safernet Brasil recebeu cer-
ca de 14 denúncias de xeno-
fobia por hora na última se-
gunda-feira. Ao todo, foram 
348 registros no dia após o 
primeiro turno das eleições. 
O número quase supera o to-
tal de reclamações registra-
do nos primeiros seis meses 
do ano passado (358). No do-
mingo (2) foram registradas 
10 denúncias.

Uma onda de ataques a 
nordestinos nas redes so-
ciais se estabeleceu con-

forme a apuração dos vo-
tos mostrou o favoritismo 
de Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) nos nove Estados que 
compõem a região. As men-
sagens partiam principal-
mente de perfis anônimos, 
mas que se identificam como 
apoiadores de Jair Bolsonaro 
(PL), e reduziam o Nordeste 
a uma imagem de pobreza e 
subdesenvolvimento.

Ao Estadão, o historiador 
e autor do livro “A Invenção 
do Nordeste”, Durval Muniz 
de Albuquerque Júnior des-
tacou que essa onda de ata-
ques não é novidade do plei-
to deste ano. “Esses ataques 
violentos aos nordestinos 
que partem principalmen-

te de pessoas que moram 
no sul do País, em São Paulo 
e no Centro-Oeste, têm sido 
recorrentes em todas as elei-
ções”, falou.

Conforme a Safernet, 
dados de sua central de de-
núncias de crimes cibernéti-
cos indicam que “as eleições 
são como um gatilho para o 
avanço do discurso de ódio”. 
A central recebe denúncias 
de dez tipos de crimes contra 
os Direitos Humanos, como 
racismo e LGBTfobia. Em re-
lação a 2017, 2018 apresentou 
um crescimento de 595,5% 
nas denúncias de xenofo-
bia pela internet. De 2019 
para 2020, o aumento foi de 
111,20%.

ONG recebe 14 denúncias de 
xenofobia na internet por hora

apÓs o primeiro turno

Leon Ferrari 

Agência Estado

O Comitê de Avaliação 
de Risco de Farmacovigilân-
cia da Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA) aler-
ta para os riscos provocados 
pelo uso prolongado e em 
doses superiores à recomen-
dada de medicamentos usa-
dos para potencializar alívio 
de dor que combinam codeí-
na (opioide - medicamento 
com efeitos analgésicos e se-
dativos potentes) e ibuprofe-
no (anti-inflamatório). 

Segundo comunicado do 
órgão emitido na última sex-
ta-feira, podem ser graves os 

danos gastrointestinais e aos 
rins, podendo levar à morte 
do paciente. Por isso, na úl-
tima reunião mensal, o co-
mitê decidiu pela alteração 
do prospecto de drogas que 
combinam codeína e ibupro-
feno para incluir um aviso de 
“dano grave, incluindo mor-
te, especialmente quando to-
mado por períodos prolon-
gados em doses maiores que 
os recomendados”, disse.

“O comitê revisou vários 
casos de toxicidade renal, 
distúrbios gastrointestinais 
e metabólicos que foram re-
latados em associação com 
casos de abuso e dependên-
cia de codeína com combi-

nações de ibuprofeno, al-
guns dos quais foram fatais”, 
acrescentou o órgão.

As medicações que com-
binam um opioide (codeína) 
e um anti-inflamatório (ibu-
profeno) são usadas para tra-
tar a dor, mas o comitê ob-
serva que o seu uso repetido 
pode levar ao vício e ao abu-
so devido ao componente co-
deína. Medicamentos com 
as duas substâncias costu-
mam ser indicados para es-
ses tipos de tratamentos.

Quando tomados em do-
ses superiores ao recomen-
dado ou por mais tempo, a 
codeína com o ibuprofeno 
pode danificar os rins.

Ibuprofeno e codeína: uso prolongado 
pode levar à morte, alerta agência

medicamentos

Renata Okumura 

Agência estado



A UNIÃO  –  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 6 de outubro de 2022       21Esportes EDIÇÃO: Geraldo Varela
EDITORAÇÃO: Luciano Honorato

Quatro duplas do vôlei 
de praia que represen-
tam o Clube Campes-
tre de Campina Gran-
de começam hoje a 

disputar o Campeonato Brasilei-
ro Interclubes (CBI) sub-17, que 
acontece em serra, no Espírito san-
to. Claire Rocha/Bruna Macedo, 
Gabriele Nóbrega/Milena Reis, 
Levi Ramos/Alvaro Lombardi e 
Vitor Jales/Luiz Israel jogam com 
a perspectiva de atingir uma boa 
colocação e subir ao pódio. 

“A nossa perspectiva é de che-
garmos bem às fases finais, prin-
cipalmente no feminino onde te-
mos Claire e Bruna que jogaram o 
sub-19 e tão num segmento de tra-
balho bastante árduo, bastante for-
te e acredito que a gente vai chegar 
bem nos jogos”, destacou Edilber-
to Fernandes, técnico do sE7 Vôlei 
de praia e coordenador de Vôlei de 
praia do Campestre. 

O técnico de vôlei de praia das 
duplas do sub-17, Maksuel silva, 
falou sobre o treinamento das du-
plas, que no momento estão foca-
das no torneio. “Têm treinado bem 
para essa competição e a prepara-
ção já vem de algum tempo. As du-
plas estão muito focadas”. 

As duplas Maria Clara/Rais-
sa e Dudu e Gabriel, do Clube 
Campestre de Campina Grande 
se destacaram na primeira etapa 
do CBI de Vôlei de praia sub-19 

O público amante do bas-
quete de Campina Grande terá 
hoje a oportunidade de assistir 
a um grande jogo entre duas 
das melhores equipes do país. 
A partir das 19h30, no Ginásio 
da Unifacisa, o Unifacisa Bas-
quete vai enfrentar o Minas, na 
decisão do Torneio de Integra-
ção, competição anual que ante-
cede o início da temporada ofi-
cial. As duas equipes fizeram 
grandes duelos na temporada 
passada, inclusive decidiram 
uma vaga para as semifinais 
do Novo Basquete Brasil.

A expectativa é de um 
grande jogo, a exemplo do que 
já ocorreu recentemente. Na úl-
tima temporada, as duas equi-
pes se enfrentaram seis vezes 
e o clube mineiro levou vanta-
gem. Na fase de classificação, 
uma vitória do Minas por 71 a 

68 e uma vitória do Basquete 
Unifacisa por 70 a 59. No qua-
drangular, nos plays off, o Mi-
nas venceu três jogos ( 75 a 63, 
88 a 85 e 85 a 65). Já o Unifacisa 
venceu uma ( 91 a 80).

Na estreia do Torneio Inte-
gração, na última terça-feira, 
o Basquete Unifacisa venceu 
o Fortaleza, em um jogo mui-
to disputado. O time da casa, 
empurrado pelo bom público 
que compareceu à Arena Uni-
facisa, venceu o primeiro quar-
to por 23 a 15 e o quarto por 14 
a 13. Já o time cearense ven-
ceu o segundo por 23 a 22 e o 
terceiro por 16 a 14. No placar 
final, vitória do time da casa 
por 73 a 67.

O Torneio Integração é con-
siderado pelo técnico César 
Guidetti, como uma grande 
oportunidade para corrigir al-
guns detalhes e deixar a equi-
pe pronta para as competições 
oficiais. A expectativa é de fa-

zer uma temporada ainda me-
lhor do que a passada, que foi a 
melhor na história do Basquete 
Unifacisa. A equipe conseguiu 
um inédito sexto lugar no NBB, 
que deu direito a participação 
na Liga sul-Americana.

O Basquete Un i fac i-
sa vai estrear na temporada 
2022/2023 do Novo Basque-
te Brasil, no próximo dia 15. A 
equipe paraibana vai encarar 
o Cerrado, na Arena Unifaci-
sa, em Campina Grande. Já a 
participação na Liga sul-Ame-
ricana será no dia 21 deste mês, 
também em Campina Grande. 
Aliás, a cidade vai sediar todos 
os jogos do grupo D da com-
petição internacional, que tem 
além do Basquete Unifacisa, as 
equipes do Tigrillos de Mede-
lin, Colômbia, o Atlético Olím-
pia, de Montevideu, Uruguai, 
e o são paulo do Brasil. Todos 
os jogos serão entre os dias 21 
e 23 de outubro.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Unifacisa e Minas decidem título do torneio integração
basquete

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

A Unifacisa e o Fortaleza fizeram um jogo bastante disputado com vitória paraibana por 73 a 67

Foto: Amanda Rocha/Unifacisa

scensãoA no
Atletas paraibanos do Clube Campestre disputam Campeonato Brasileiro 
Interclubes no Espírito Santo, depois de brilharem na etapa de FortalezaVôlei de praia

realizado em Fortaleza, no Cea-
rá, de 29 de setembro a 2 de ou-
tubro. As meninas ganharam o 
ouro e os meninos ficaram com 
a prata. A equipe também parti-
cipou com quatro duplas. “Tive-
mos uma grande representativi-
dade. Essas classificações, até o 
sétimo colocado, avançam para 
a segunda etapa que acontece 
em Volta Redonda, no Rio de Ja-
neiro”, acrescenta Edilberto. 

Na final feminina, Maria 
Clara/Raissa, do Campes-

tre, superaram Carol/Nina, 
do praia Clube, por 2 sets a 1 
(12/21, 21/13 e 15/11). O Mac-
kenzie E.C, com Ana Curvelo/
Flavia, ficou com o bronze. Pe-
dro e Henrique, da AMVp-pR, 
foram campeões da disputa 
masculina ao vencerem na fi-
nal Dudu/Gabriel, do Campes-
tre, por 2 sets a 0 (21/9 e 21/12).Fo
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Dudu e 
Gabriel foram 
prata na etapa 
de Fortaleza 
que aconteceu 
entre os 
dias 29 de 
setembro e 2 
de outubro

Maria Clara 
e Raissa  

conquistaram 
a medalha de 
ouro na etapa 

de Fortaleza
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Equipe de basquete em cadeira de rodas enfrenta a Associação dos Deficientes Físicos e Mentais de Arapiraca

AAPD-PB faz jogos contra alagoanos
na vila olímpica

A equipe da Associação 
Atlética da Pessoa com De-
ficiência da Paraíba (AAPD
-PB), atual campeã brasileira 
da terceira divisão de basque-
te em cadeira de rodas, reali-
za hoje e amanhã, às 10h, dois 
amistosos no ginásio prin-
cipal da Vila Olímpica Pa-
rahyba. O adversário será a 
Associação dos Deficientes 
Físicos e Mentais de Arapi-
raca (ADFIMA-AL). 

“O público está convida-
do a conhecer mais sobre essa 
modalidade que a Paraíba 
sagrou-se campeã brasileira 
neste ano de 2022 e conseguiu 
o acesso à segunda divisão. 
Os jogos serão contra uma ex-
celente equipe de Alagoas que 
se prepara para ir a São Paulo 
disputar a principal divisão”, 
disse Romero Souza, técnico 
da AAPD-PB.

Romero destacou ainda a 
oportunidade de estar jogan-
do com uma equipe tão bem 
preparada e poder afinar a 
prática entre a equipe. “A gen-
te tem atletas novos e quanto 

mais se joga melhor o atleta 
compreende a modalidade. 
Melhora a técnica e a tática e 
é esse o trabalho que a gen-
te tá buscando fazer e como 
nós temos poucas oportuni-
dades de jogos a gente agarra 
com unhas e dentes”. A equi-
pe de basquete em cadeira de 
rodas da AAPD-PB é a única 
da Paraíba. 

Sobre o esporte
O basquete em cadeira de 

rodas é disputado por duas 
equipes com cinco jogadores 
cada, sendo a partida dividi-
da em quatro quartos de dez 
minutos cada.  As dimensões 
da quadra e a altura da ces-
ta são as mesmas do basque-
te olímpico. Na regra, o  joga-
dor deve quicar, arremessar 
ou passar a bola a cada dois 
toques dados na cadeira. 

Na classificação funcional, 
os atletas são avaliados con-
forme o comprometimento fí-
sico-motor em uma escala de 
1 a 4,5. O esporte surgiu em 
meados do século XX, como 
uma atividade de descontra-
ção entre os soldados feridos 
da Segunda Guerra Mundial. 

A quarta edição da Meia 
Maratona Internacional de 
João Pessoa vai acontecer 
no dia 13 de novembro, no 
Busto de Tamandaré. O 
evento terá três modalida-
des de competição: 5km, 
10km e 21km, e já conta 
com mais de 3 mil inscri-
tos. As inscrições vão até o 
próximo domingo ((9) e de-
vem ser feitas no site oficial 
do evento.

O trajeto da prova pas-
sa pelas praias de Tambaú, 
Manaíra, Bessa e Interma-
res e, por ter um percurso 
100% plano, a prova é con-
siderada a meia maratona 
mais rápida do Brasil. A 
largada acontece a partir 
das 5h30, mas a organiza-

ção orienta que os partici-
pantes cheguem com pelo 
menos 30 minutos de ante-
cedência.

Nas competições de 5km 
e 10km desta edição, as va-

gas são limitadas e já foram 
preenchidas 50% e 60%, res-
pectivamente. Este ano a 
prova terá mais unidades 
de caminhões-pipa no per-
curso da maratona e, ao fi-
nal, contará com a apresen-
tação de uma banda local de 
forró pé de serra.

Expo RUN 2022
Este ano teremos a se-

gunda edição da Expo 
RUN, evento de palestras 
e exposições que reúne pa-
lestrantes para conversas 
importantes sobre a corri-
da de rua, que será do dia 
10 ao dia 12 de novembro. 
O evento será realizado na 
Uniesp e, em breve, será di-
vulgada a programação.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Equipe paraibana da Associação Atlética da Pessoa com Deficiência, atual campeã brasileira da terceira divisão do basquete

Foto: Reprodução/@aapd.pb

Depois de conquistar a 
prata no trampolim de 1m, 
a paraibana Luana Lira foi ao 
pódio na última terça-feira e 
conquistou mais uma meda-
lha, agora de bronze, no tram-
polim de 3m. Até o dia 4, a na-
tação havia conquistado 47 
medalhas, sendo 26 de ouro. 
No terceiro dia de disputas 
da natação e mais uma vez 

os nadadores do Time Bra-
sil saíram das águas da pis-
cina do Centro Aquático Na-
cional com muitas medalhas 
no pescoço. No total, foram 
12 medalhas conquistadas 
(oito de ouro, três de prata e 
uma de bronze) . Destaques 
para Giovana Diamante e 
Stephanie Balduccini, que já 
chegam a cinco medalhas de 
ouro cada,  e Guilherme Cos-
ta, que conquistou sua ter-
ceira de ouro, desta vez nos 
1.500m livre.

O Time Brasil conquistou 
também duas medalhas de 
bronze no remo (double skiff 
feminino e masculino), dois 
bronzes no levantamento de 
pesos (Amanda Schott, na 
categoria até 76kg, e Marco 
Tulio Gregório, na até 96kg) 
e dois bronzes na esgrima 
(Alexandre Camargo, na es-
pada, e Karina Zettermann, 
no sabre. Luana Luara ganhou prata no trampolim de 1m e, depois, o bronze no trampolim de 3m nos Jogos Sul-Americanos

Luana Lira conquista nova medalha em Assunção
saltos ornamentais

Natação
Modalidade vem 
sendo o principal 

destaque do Brasil nos 
Jogos Sul-Americanos, 

em Assunção

Foto: Miriam Jeske/COB

Inscrições para meia maratona terminam no domingo
quarta edição

Percurso da meia maratona irá passar pelas praias de Tambaú, Manaíra, Bessa e Intermares

Foto: Equipe RUN
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Mais de três 
mil atletas já 
estão inscritos 
para o evento 
internacional, 
que acontece 
no dia 13 de
novembro
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Curtas
Ucrânia se junta a Espanha 
e Portugal pela Copa 2030

As federações de futebol da Espanha e de Por-
tugal surpreenderam, ontem, ao anunciarem que a 
Ucrânia se juntou aos dois países na candidatura 
para receber a Copa do Mundo de 2030. O projeto de 
sede tripla do Mundial conta com o "apoio incondicio-
nal" da Uefa. O anúncio oficial foi feito em entrevista 
coletiva na sede da Uefa, na cidade suíça de Nyon. 
O presidente da entidade responsável pelo futebol 
europeu, Aleksander Ceferin, e o secretário-geral 
Theodore Theodoridis estiveram presentes no evento, 
encabeçado pelo presidente da federação portugue-
sa, Fernando Soares Gomes da Silva, pelo mandatá-
rio da Real Federação de Futebol da Espanha, Luis 
Rubiales, e pelo presidente da federação ucraniana, 
Andriy Pavelko. Os três dirigentes não deram detalhes 
de como será a participação da Ucrânia na Copa de 
2030, se a candidatura europeia vencer a disputa.

FPF define a última rodada 
classificatória da 2a Divisão

A Federação Paraibana de Futebol definiu a última 
rodada da fase classificatória do Campeonato Parai-
bano da Segunda Divisão. Amanhã, a partir das 15h 
jogam Sabugy e Picuiense e na sexta-feira, dia 8, no 
mesmo horário se enfrentam Queimadense e Serra 
Branca, partidas válidas pelo Grupo B da competição, 
sendo os jogos no Estádio Toca do Papão, na cidade 
de Sapé. No próximo dia 9 mais duas partidas fecha-
rão a primeira fase, estas válidas pelo Grupo A com 
Femar x Spartax às 10h e Desportiva Guarabira x 
Confiança, às 15h, ainda tendo como local o Estádio 
Toca do Papão. No atual momento apenas o Serrano 
já foi rebaixado para a Terceira Divisão. Estão clas-
sificados para a segunda fase as equipes do Serra 
Branca, Picuiense, Sabugy e Queimadense, no Grupo 
B. No Grupo A só está garantido o Confiança já que, 
hoje, jogam Perilima x Femar às 10h e Confiança x 
Spartax, às 15h, jogos na cidade de Sapé.

Seleções de goalball vão
disputar jogos na Alemanha

As seleções brasileiras feminina e masculina de 
goalball embarcaram, ontem, rumo a Berlim, na Ale-
manha, onde irão disputar a Copa das Nações de 7 a 
9 deste mês. O torneio reunirá alguns dos principais 
países que participarão do Campeonato Mundial da 
modalidade, marcado para dezembro, em Portugal. A 
competição na capital alemã contará com 12 países 
no torneio masculino e oito no feminino, divididos em 
quatro grupos. A equipe feminina vai enfrentar as 
norte-americanas, bicampeãs paralímpicas e maio-
res ganhadoras de Mundiais, nos dois eventos. Além 
delas, farão parte da mesma chave Dinamarca e 
França. Já a seleção masculina, atual bicampeã mun-
dial, enfrentará pelo Grupo B a Turquia, que nunca 
ganhou uma edição do Mundial ou Jogos Paralímpi-
cos, além da Dinamarca, Lituânia, Polônia, Bélgica e 
Turquia. As duas últimas também integram seu grupo 
no principal torneio da temporada.

Enxadrista teria trapaceado
em mais de 100 partidas

Uma investigação do chess.com, um dos prin-
cipais sites de torneios de xadrez on-line, apontou 
que o americano Hans Niemann, de 19 anos, “pro-
vavelmente trapaceou” em mais de 100 partidas 
na plataforma, inclusive em eventos com premia-
ção em dinheiro. Ao mesmo tempo, o relatório de 
72 páginas divulgado diz que não foi possível 
encontrar “evidências estatísticas concretas” de 
que o enxadrista de 19 anos tenha trapaceado em 
duelos pessoalmente. Ele ainda não se manifestou 
sobre o caso. “Acreditamos que Hans é um joga-
dor incrivelmente forte e um indivíduo talentoso. 
Dito isso, dado o seu histórico em nosso site, não 
acreditávamos que poderíamos garantir que ele 
jogaria de forma justa em nossos eventos on-line 
até que pudéssemos reavaliar as evidências e 
nossos protocolos. No entanto, e para ser claro, não 
é nossa posição que Hans deveria ser limitado ou 
banido do xadrez on the board (pessoalmente)”, 
diz o relatório do site.

Após perder a Copa Sul-Americana, tricolor tem como objetivo conquistar uma vaga na pré-Libertadores de 2023

São Paulo enfrenta o América-MG
brasileirão

Agência Estado

Há tempos que Rogério 
Ceni não acha um jogador res-
ponsável pela criação das jo-
gadas do São Paulo. Queren-
do suprir essa carência de um 
meia, André Anderson vem 
trabalhando forte para ficar à 
disposição do treinador já na 
visita ao América-MG, hoje, às 
20h, no Independência, pelo 
Brasileirão, depois da perda 
do título da Copa Sul-Ameri-
cana para o Independiente Del 
Valle, no último sábado.

A meta agora é conquis-
tar uma vaga na pré-Liber-
tadores devida a má situa-
ção na tabela de classificação.

Contratado da Lazio em abril 
com enorme expectativa, An-
dré Anderson não teve mui-
tas oportunidades e ainda 
sofreu com uma lesão no pú-
bis que o tirou dos gramados 
por três meses. Recuperado, 
ele espera responder à con-
fiança da diretoria nesta reta 
final de temporada.

Com Nikão ainda fora por 
causa dos problemas físicos, 
Alisson vem sendo o nome da 
vez na armação, mesmo sen-
do escalado mais pela beira-
da. Com a recuperação de An-
dré Anderson, Ceni terá uma 
peça da posição para não pre-
cisar improvisar ou sacrificar 
os volantes.

A garotada da base tam-
bém vem acumulando a fun-
ção, casos de Igor Gomes, 
Pablo Maia e Rodrigo Nestor, 
todos jogadores com caracte-
rísticas de mais marcação, mas 
que ajudam na transição pela 
carência de um 10 de ofício.

André Anderson traba-
lhou pela segunda vez na se-
mana nesta terça-feira, em dia 
de atividades táticas e técni-
cas nas quais Rogério Ceni 
mais uma vez investiu em 
trabalhos de campo reduzi-
do para o elenco aprimorar 
saídas de jogo sob pressão e, 
ao mesmo tempo, sufocar a 
defesa dos rivais, simulan-
do o que deve enfrentar em 

Belo Horizonte. Além de ajus-
tar a equipe em campo, Ceni 
vem trabalhando bastan-
te para reerguer o moral do 
elenco após a derrota na final 
da Copa Sul-Americana para 
o Independiente Del Valle. 
A ordem é tentar superação 
para ainda sonhar com vaga 
na Libertadores pelo Brasilei-
rão, que deve ter um G-8.

Outros jogos
Mais dois jogos acontecem 

nesta quinta-feira. O líder Pal-
meiras enfrenta o Coritiba, no 
Allianz Parque, a partir das 
19h e às 20h será a vez de Avaí 
e Botafogo se enfrentarem na 
Ressacada.

O técnico Rogério Ceni conversa com os jogadores durante o intervalo de treinamento no CT da Barra Funda 

A atuação morna, reple-
ta de falhas e desconcentra-
da do Corinthians em Caxias 
do Sul fez o técnico Vítor Pe-
reira prometer uma cobrança 
rígida ao elenco alvinegro até 
o primeiro jogo da decisão da 
Copa do Brasil, frente ao Fla-
mengo, no dia 12, na Neo Quí-
mica Arena.

São muitos jogos entran-
do mal ou na primeira ou na 
segunda parte ou em ambas. 

Temos de entrar no jogo de 
outra forma, e em Caxias vol-
tou a acontecer", disse o trei-
nador corintiano, que deverá 
escalar um time misto fren-
te ao Athletico-PR, sábado à 
noite, na Neo Química Are-
na, em duelo válido pela 31a 
rodada do Brasileirão.

"A questão é que o jogo é 
importante para nós. Alguns 
(jogadores) vão ter que ser ge-
ridos, estão fora, não podem 
jogar. Vamos ter de fazer uma 
boa gestão para chegarmos 

ao meio de semana em con-
dições de dar uma resposta", 
concluiu Vítor Pereira

Além da disputa da final 
da Copa do Brasil, o Corin-
thians luta para ficar no G-4 
do Brasileirão. E a briga pro-
mete ser intensa até o final 
das 38 rodadas. O time soma 
51 pontos, ao lado do Flu-
minense, e está atrás de In-
ternacional (53) e Palmeiras 
(63). O Flamengo é o quin-
to, com 48, um a mais que o 
Athletico-PR.

Vítor Pereira promete cobrança rígida
até a decisão da Copa contra o Flamengo

corinthians

Agência Estado
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Atuação 
morna, repleta 
de falhas em 
Caxias, deixa 
o técnico 
Vítor Pereira 
irritado para 
os jogos 
decisivos da 
Copa do Brasil
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O Juventude, 
lanterna do 
Campeonato, 
conseguiu um 
empate de 2 a 2 
com o Corinthians, 
na última 
terça-feira, em 
Caxias do Sul
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23 — Wang Mang, imperador chinês
404 — Élia Eudóxia, 
imperatriz romana do Oriente
1930 — João Duarte Dantas, 
advogado e jornalista (PB)
1940 — Adolfo Lutz, cientista brasileiro
1970 — João Úrsulo Ribeiro Coutinho
Filho, político (PB)

1981 — Anwar Sadat, político egípcio
1989 — Bette Davis, atriz norte-americana
1999 — Amália Rodrigues, fadista portuguesa
2017 — Evilaço de Andrade (Homem dos 
Remédios), político (PB)
2018 — Montserrat Caballé, 
cantora lírica espanhola
2020 — Eddie Van Halen, guitarrista holandês

Mortes na História

Maria do Socorro Vieira
4/10/2022 – Aos 66 anos, em João 
Pessoa (PB), em acidente de 
trânsito. Ela foi atropelada por 
um carro na Avenida Expresso 
Padre Zé, nas proximidades do 
Centro de Tecnologia, em frente à 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Foto: Reprodução

Tiffany Jackson
3/10/2022 – Aos 37 anos, nos 
Estados Unidos, de câncer 
diagnosticado desde 2015. Era 
estrela da WNBA e destaque 
do basquete feminino da 
Universidade do Texas.

Foto: Reprodução

Obituário
Joaquim Jeremias de Albuquerque
3/10/2022 – Aos 69 anos, na zona 
rural de Ingá (PB), por afogamento. 
A família informou à polícia que 
a vítima estava ingerindo bebida 
alcoólica horas antes do ocorrido 
em um barreiro local.

Foto: Reprodução

José Gonçalo Sobrinho
3/10/2022 – Aos 57 anos, no Sítio 
Serra Vermelha, na zona rural de 
Cajazeiras (PB), de infarto. Era 
auditor fiscal no Ceará e era primo 
do ex-prefeito Carlos Antônio e do 
deputado Júnior Araújo, ambos de 
Cajazeiras. Deixa a esposa e seis filhos.

Foto: Arquivo Pessoal

Aforismo
“Mas eis a hora de partir: 
eu para morte, vós para a 
vida. Quem de nós segue 
o melhor rumo, ninguém o 
sabe, exceto os deuses.”

(Sócrates)
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Uma adolescente de 13 
anos tirou a própria vida den-
tro de um colégio privado, em 
São Paulo, recentemente, o que 
gerou repercussão devido a 
sua pouca idade. O suicídio é 
a segunda causa de morte en-
tre crianças e adolescentes no 
Brasil e no mundo, segundo a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS). No mês de setem-
bro foi o período de prevenção 
e combate ao suicídio, por isso 
muito se tem falado sobre o as-
sunto. Entretanto, quando se 
trata desse público, existe um 
tabu ainda maior em relação 
ao tema, provocando dúvidas 
entre as pessoas sobre como li-
dar com essa questão sem que 
isso provoque o efeito reverso 
e incite de algum modo o pen-
samento suicida.

Para a psicóloga Carla 
Suanny, especialista em pre-
venção ao suicídio, embora o 
tema ainda seja um tabu, ela 
afirmou que o assunto precisa 
ser abordado, mas com leveza. 
“Esse é mais um daqueles te-
mas que, se você não falar ou 
esclarecer as dúvidas do seu 
filho, a internet vai, ou qual-
quer outra fonte não segura, 
inclusive os desenhos”. Segun-
do ela, muitos desenhos retra-
tam a temática, porém é im-
portante ter cuidado para que 
isso seja feito de forma ade-
quada, a comunicação deve es-
tar no nível de entendimento 
e de interesse da criança para 
que não ocorra efeitos contrá-
rios ao esperado.

De acordo ainda com a psi-
cóloga, o efeito “contagioso” 
de suicídio entre crianças e 
adolescentes existe, sendo esse 
o maior desafio. “O ‘contágio’ 

é muito comum, em qualquer 
idade, no fenômeno do sui-
cídio”. O suicídio é um fenô-
meno multifatorial e multide-
terminado, resultado de uma 
associação de fatores psicoló-
gicos, sociais, econômicos, bio-
lógicos e culturais, de acordo 
com a especialista. Para ela, o 
que se observa é que a ausên-
cia de recursos para a reso-
lução de problemas, falta de 
estratégias adaptativas em si-
tuações de estresse e impul-
sividade, podem aumentar o 
risco de suicídio na infância e 
pré-adolescência.

Já a psicóloga Danielle 
Azevedo afirma que, certa-
mente, essa adolescente em 
São Paulo que tirou a própria 
vida estava em sofrimento psí-
quico profundo, o que está as-
sociado à tristeza e à angústia. 
Ela explica que esses senti-
mentos foram desencadea-
dos muito provavelmente por 
questões familiares, sociais ou 
afetivas internas. Desse modo, 
ressalta a importância do diá-
logo como ferramenta estru-
turante em todo e qualquer 
ambiente em que uma criança 
ou um adolescente esteja um 
pouco mais recluso.

“Existem sinais que eles 
dão como o isolamento so-
cial, ficar sem comer, não dor-
mir bem, de querer se desfa-
zer da rotina, essas são formas 
de anunciar que as coisas não 
estão bem, por isso os pais de-
vem estar muito próximos e 
sempre em alerta para isso”, 
destaca. Ela esclarece que to-
dos esses sintomas podem re-
percutir em consequência de 
um transtorno de ansiedade, 
de humor ou até mesmo de 
episódio depressivo.

Além disso, ela conta ain-
da que nessa fase, entre os 11 e 

12 anos, ocorre a passagem do 
pensamento concreto para o 
pensamento abstrato. Com as 
alterações do corpo, o adoles-
cente entra nesse novo mun-
do e se despede da infância, 
sendo lançado para um mun-
do desconhecido, com novas 
relações, inclusive com fato-
res externos, como a bebida e 
a droga.

“Ele é invadido por forte 
angústia e confusão de pen-
samento e sentimentos de que 
ninguém o entende, que está 
só e que é não capaz de deci-

dir corretamente o seu futuro, 
passando a ter desencontros 
consigo próprio”. A especia-
lista diz ainda que se o jovem 
estiver em um grupo fami-
liar que também está em cri-
se, passando por separação, 
violência doméstica, alcoolis-
mo, até mesmo doença mental 
de um dos pais ou morte, tudo 
isso pode interferir no pensa-
mento suicida.

De acordo com a especia-
lista, o adolescente considera 
o suicídio uma coisa comum, 
como a solução dos proble-
mas. Por isso, deve ser obser-
vado de perto, principalmente 
se estiver se sentindo só, de-
sesperado, sofrendo a pres-
são dos estressores ambien-

tais. Segundo ela, existe uma 
frase muito comum entre jo-
vens que apresentam essa pre-
disposição: é quando dizem 
que sua morte seria um alívio 
para todos. Logo, é importan-
te ficar atento.

A escola pode ser uma 
grande aliada para auxiliar 
nessa problemática e agir de 
forma preventiva, evitando 
episódios como o que acon-
teceu em São Paulo. Confor-
me a psicopedagoga Rosime-
re Mendonça, é na escola que 
a criança passa mais tempo, 
tornando-se esse um ambien-
te propício para o surgimen-
to de conflitos, quando não é 
harmonioso.

Para isso, o ambiente esco-
lar deve estar preparado para 
lidar com alunos que apresen-
tam sinais de depressão ou ou-
tros transtornos emocionais. 
Para a psicopedagoga, o pro-
fessor deve estar atento aos 
sinais das crianças, visto que 
elas podem ter uma predispo-
sição para desenvolver a de-
pressão. “O professor que está 
dentro da sala de aula, muitas 
vezes, não tem um olhar di-
recionado para aquela crian-
ça ou adolescente que está re-
cluso, no cantinho, que não se 
mistura, que não se envolve 
socialmente com os demais 
em sala, isso precisa ser tra-
balhado e instigado”, alerta.

Portanto, ela informa que 
é importante que a escola pre-
pare o corpo docente para ela-
borar e desenvolver atividades 
socioemocionais direciona-
das para a prática pedagógi-
ca a fim de perceber sinais de 
depressão e ajudar as crianças 
e adolescentes a lidarem com 
as próprias emoções, evitan-
do que o problema se agrave 
e o leve a tirar a própria vida.

Especialistas afirmam que assunto precisa ser abordado com as crianças e os adolescentes “com mais leveza”

Falar sobre suicídio ainda é tabu
PREVENÇÃO E COMBATE

Mayra Santos 

mayraalvessantos@hotmail.com Ida 
   Steinmüller

idasteinmuller@gmail.com | Colaboradora

Ida Steinmüller é administradora, memorialista e presidente 
de honra do Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG)

Em fins de 1962, meu pai comprou um terreno 
beira-mar na Praia Formosa, em Cabedelo, e, 
resoluto que era, em menos de três semanas 

ergueu nele uma casa, levando naquele mesmo ano 
toda a filharada na Kombi para veranear. Foi uma 
longa e cansativa viagem, eu tinha 8 anos, mas não 
esqueço as primeiras impressões daquela praia, que 
era, literalmente, formosa. Com os pés descalços na 
areia branquinha, a intensa luminosidade, o coqueiral 
a perder de vista, o aroma úmido da maresia, as 
caiçaras com suas formas rústicas de sobrevivências, 
jangadas, barcos ancorados, o farol, o mar cristalino e 
navios vagueando no horizonte errante. Aquilo pra mim 
era um paraíso.

Daquele ano em diante passávamos ali nossas 
férias de fim de ano, que se estendiam de dezembro 
até depois do Carnaval, quando se retornava às aulas. 
Formosa era naquele tempo uma praia semideserta, 
sem benfeitorias e ainda com muita vegetação costeira. 
As condições ali eram de acampamento; dormíamos 
em colchões de palha, não tinha água encanada, 
valíamos de um poço e, além de nossa casa, na nossa 
faixa costeira havia outras três casas, uma ao lado da 
nossa, que era de aluguel rotativo, e as outras eram: 
uma da família do senhor Roberto Ribeiro Borges e 
a outra da família do senhor Hugo Camboim. Logo 
fiquei amiga das filhas deles, respectivamente Ângela 
e Gracinha, com quem eu brincava de bonecas, mas 
tinha também os meninos de Seu Roberto, que eram 
bem habituados à praia e conheciam todos os meios 
de divertimentos locais. Com essas crianças, eu e meus 
irmãos nos juntávamos para jogar frescobol na areia, 
tomar banhos de mar, pescar siris, assar castanhas 
e outras algazarras de crianças mais ousadas, como 
mergulhar para pegar lagostas, ir de jangada ou de 
barco a motor aos arrecifes ver arraias, comer frutos 
nos cajueiros e mangueiras da circunjacência e 
caminhar sobre os corais na maré baixa.

Os veraneios eram dias de muitos divertimentos, 
mas também tinha seus infortúnios; os bicho-de-pé, 
as pulgas e, como éramos brancos demais, expostos 
ao sol, vivíamos com a pele toda descascada e 
vermelhos como camarões. Outro inconveniente eram 
as assustadoras caranguejeiras que apareciam vez por 
outra nos recantos da casa.

De modo geral, havia uma senda estabelecida e 
nunca se via gente estranha por ali, isso até o verão de 
1965, quando uma família de veranistas campinenses 
alugou a casa vizinha. Eu nunca os havia visto ali, 
e essa foi a única temporada que fomos vizinhos. 
Naquele dia só se ouvia lá de casa o fala-fala deles 
se aninhando na vivenda e somente à noite se 
aquietaram.

Era noite, a lua estava cheia e eu, com medo das 
caranguejeiras que imaginava ver pelas sombras 
dançantes nas paredes, me levantei insone e fui à 
janela tomar brisa, onde me demorei olhando o farol 
piscar na imensa solidão noturna, e foi quando ouvi 
soar um canto da lendária sereia. Era uma canção 
conhecida, ‘A baixa do sapateiro’, de Ary Barroso, 
e então vi uma mulher, de elegante feminilidade, 
cantando sentada na mureta da casa vizinha, com as 
pernas encruzadas, à brisa, os cabelos negros e longos 
esvoaçantes luziam à luz da lua: “Oi, Bahia, ai, ai. 
Bahia que não me sai do pensamento, ai, ai”

Aquele canto, em voz cheia, tinha algo de 
melancólico, um banzo. Ela cantava as saudades da 
Bahia, sua terra natal, sob o acompanhamento do 
contínuo quebrar das ondas e do vento a embalar as 
palhas do coqueiral. Essa foi a primeira vez que a vi, 
não era uma sereia, era Wanda Elisabeth, mulher de 
porte altivo, pedagoga, escrevia crônicas no Diário da 
Borborema e por muitos anos foi diretora do Colégio 
Estadual da Prata e secretária de Ação Social do 
município de Campina Grande. Naquele momento 
eu era só uma criança, cheia de imaginação e que 
ainda brincava de bonecas, mas com os anos ficaram 
frequentes nossos encontros nos eventos sociais 
campinenses e, em 2011, soube que ela estava doente, 
liguei pra ela, que, simpática, me convidou a visitá-la.

Sempre ocupada, não achei um tempo para a visita 
e, pouco tempo depois soube de sua morte, em 1o de 
novembro daquele ano. Lamentei não ter ido, pois 
nunca tive a oportunidade de lhe dizer que a primeira 
vez que a vi pensei que fosse uma filha de Poseidon.

Rememorando 
Wanda Elisabeth

Precaução
As escolas podem 

ser uma importante 
aliada para enfrentar 
o problema e agir de 

forma preventiva



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO

DE  HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedimento 

da Tomada de Preços n° 00030/2022, para prestação dos serviços com a CONSTRUÇÃO DE CRECHE 
TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 (CEM) CRIANÇAS, NO MUNICÍPIO DE AGUIAR, atendendo ao 
Convênio nº 108/2021, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia e a 
Prefeitura Municipal de Aguiar e ADJUDICO o seu objeto à empresa OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA 
E CONSERVAÇÃO URBANA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 26.764.981/0001-37, com o valor de R$ 
1.069.321,51 (hum milhão, sessenta e nove mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos).

Aguiar - PB, 05 de outubro de 2022.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
NOTIFICAÇÃO ENTREGA

DE PRODUTOS
A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Aguiar-PB, através da Comissão Permanente de 

Licitação, vem NOTIFICAR a empresa CENTRAL DO CONSTRUTOR COMÉRCIO VAREJISTA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ 20.721.561/0001-97, para enviar os produtos 
solicitados através do e-mail secinfra.prefaguiar@hotmail.com, tendo encaminhado para o e-mail 
centraldoconstrutorpedidos@outlook.com.br e centraldoconstrutorpedidos@hotmail.com. Por não 
termos nenhuma resposta nas solicitações encaminhadas via endereço eletrônico (e-mail), venho 
tornar pública a notificação para fins cumprimento contratual, em que, a empresa cima mencionada 
deveria cumprir com a entrega dos produtos nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e do Contrato 
nº 119/2022. Concede prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar defesa/esclarecimento, po-
dendo ser encaminhado ao e-mail cpl@aguiar.pb.gov.br. A não manifestação implica na aplicação 
de penalidades de impedimentos de contratar e licitação, cumulado com multa e medidas cabíveis.

Aguiar-PB, 05 de Outubro de 2022
Adriana Aparecida de Assis

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
EDITAL DE CHAMAMENTO

PÚBLICO N.º 003/2022
O MUNICIPIO DE ALAGOINHA–PB, pessoa jurídica de direito público interno, através da 

Comissão Permanente de Licitações, torna público para todos os interessados que está aberto 
Chamamento público para captação de ofertas de cotas de patrocínio, para custeio das despesas 
referentes à festa do “NATAL DE ALAGOINHA/PB”, que será realizada no período de 23 a 25 de 
dezembro de 2022. A entrega do(s) envelope(s) contendo a(s) oferta(s)/proposta(s) de patrocínio 
será realizada no período de 06/10/2022 a 21/10/2022, na sala de Licitações. Maiores informações e 
aquisição do edital completo no link: http://www.alagoinha.pb.gov.br ou no departamento de licitações 
situada Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB. CEP: 58390-000.

Alagoinha, 05 de outubro de 2022.
RITA DA CÁSSIA TRAJANO MACENA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00048/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PB, 
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 924982/2021 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, PROPOSTA N° 055782/2021; ADJUDICO o seu objeto a: FORNECEDORA AGRICOLA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 237.000,00.

Alcantil - PB, 05 de Outubro de 2022
PEDRO HENRIQUE MORAIS MIRANDA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00048/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00048/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA O MUNICÍPIO DE ALCANTIL–PB, 
CONFORME TERMO DE CONVÊNIO N° 924982/2021 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, PROPOSTA N° 055782/2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 237.000,00.

Alcantil - PB, 05 de Outubro de 2022
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2022
OBJETO: Construção do Centro de Cultura no Município de Araruna/PB. LICITANTE HA-

BILITADO: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP. LICITANTE INABILITADO: GMF 
CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA–ME. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 18/10/2022, às 09:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 05 de outubro de 2022
CARLOS ANTÔNIO DE MACEDO FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 003/2022
Torna público que a publicação no DOE, Edição nº. 17.707 de 27/09/2022, e Jornal A União Ano CXXXIX 

Nº 204 de 27/09/2022, p. 26, ONDE SE LÊ: “até as 09:00 horas do dia 19 de setembro de 2022”... LEIA-SE: 
... “até as 09:00 horas do dia 19 de OUTUBRO de 2022”.... Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 27 de setembro de 2022
LEIA BARBOSA FERREIRA

Presidente da Comissão

CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material elétrico para manutenção e reparo dos prédios da câmara Municipais 
de Aroeiras – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 0002/2022. DOTAÇÃO: 01.010–CAMA-
RA MUNICIPAL 01010.01.031.1002.2001 – OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS. 
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS e: CT Nº 
0003/2022–30.09.22 - ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 68.063,10.

CAMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº0002/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 0002/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAIS DE 
AROEIRAS – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELETROLUZ 
COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 68.063,10.

Aroeiras - PB, 30 de setembro de 2022
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00034/2022. DOTAÇÃO: 01.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0428.2061 MANTER AS 
ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2064 MANTER O PROGRAMA 
DE SAUDE BUCAL 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS PROVENIENTES DO 
GOVERNO FEDERAL 451.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0083.2066 MANTER AS ATIVI-
DADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE 600 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 458.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Belém e: CT Nº 00211/2022 - 04.10.22 - ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - R$ 25.470,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL – ADITAMENTO DE QUANTIDADE Partes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e E JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ nº 
19.560.932/0001-17. Ref. PP 0001/2022. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECI-
MENTO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
BELÉM PB, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. Extrato do 2º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 
00020/2022, com a empresa acima mencionada, correspondente ao ADITIVO DE VALOR na importância de 
R$ 26.350,00 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) serão pagas através da seguinte 
dotação orçamentária: 02.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0021.2006 MANTER AS ATIVI-
DADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 41.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 04.01 SE-
CRETARIA DE EDUCACAO 12.361.0188.2017 MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 104.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 540 
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 114.3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 541 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTO DA UNIAO – VAAF 
121.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 542 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTA-
ÇÃO DA UNIAO – VAAT 12.361.0188.2021 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 138.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 552 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROG. NA-
CIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 139.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 01.01 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.0468.2044 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 
EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL 500 RECURSOS NÃ VINDULADOS DE IMPOSTOS 
291.3.3.90.32.1 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.0468.2045 
MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 307.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 308.3.3.90.32.01 MATERIAL, 
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.0478.2047 MANTER O PROGRAMA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
312.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.0478.2048 
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕESA PESSOAS CARENTES 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 313.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 314.3.3.90.32.01 MATERIAL, 
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 08.244.0487.2054 MANTER OUTROS PRO-
GRAMAS SOCIAIS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 350.3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 351.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL 355.3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 356.3.3.90.32.01 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.0428.2059 MANTER A OUTROS PROGRAMAS 
DO FNS FUNDO A FUNDO 600 TRANSFRENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PRO-
VENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 396.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0428.2061 
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTOS 410.3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 411.3.3.90.32.01 MATERIAL, 
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. Assinaturas da alteração contratual em: 04/10/2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

FASE DE HABILITAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PARA ABERTURA DE PROPOSTAS 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MODER-
NIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO CAMPO DE FUTEBOL O WILSÃO

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica 
aos interessados, que o recurso interposto pela Empresa: COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TEC-
NOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI – ME, CNPJ Nº 17.440.286/0001-29, foi recebido, tendo a Prefeita do 
Município de Boa Ventura/PB NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo INALTERADO o resultado 
final do julgamento da habilitação publicado na impressa oficial. Desta forma, a reunião para dar conti-
nuidade ao processo licitatório – abertura de Propostas, fica marcada para o próximo dia 10/10/2022, 
às 10:00 horas. A referida sessão pública será realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada no Centro Administrativo Municipal da Prefeitura Municipal de BOA VENTURA, Rua Emília 
Leite, nº 05, Boa Ventura/PB. Mais informaçaões poderão ser obtidos no Portal da Transparência da 
Prefeitura Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes) ou por 
e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura/PB, 04 de outubro de 2022.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS 

DE CONCLUSÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA – ESCOLA EUNICE ALVES 
DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE CAPIM – PB. LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA 
APODI EIRELI; HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. 
LICITANTE INABILITADO: PACTO CONSTRUCOES EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 14/10/2022, às 08:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com.

Capim - PB, 05 de Outubro de 2022
JOSINALDO ARNALDO SOARES

Presidente da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10008/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:30 hs do dia 04 de Outubro 

de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 10008/2022, que 
objetiva: Câmara para Conservação de Vacinas. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: 
no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua: Expedicionário Luís Tenório 
Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br.

Caraúbas - PB, 23 de Setembro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2022
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

10009/2022, para o dia 19 de Outubro de 2022 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 
19 de Outubro de 2022 às 09:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 7:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, na Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB. 
Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Site: https://www.licitanet.com.br.

Caraúbas - PB, 05 de Outubro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE ERRATA E ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10010/2022
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 10010/2022, 

onde se lê: “licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS”; leia-se: “licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS”. Em virtude desta retificação, a abertura da sessão pública fica adiada para o dia 
21 de Outubro de 2022 às 09:00 horas; e o início da fase de lances para o dia 21 de Outubro de 
2022 às 09:05 horas Informações: das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, na Rua: Expedicionário 
Luís Tenório Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@
caraubas.pb.gov.br. Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Caraúbas - PB, 05 de Outubro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10011/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.licitanet.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Câmara para 
Conservação de Vacinas. Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 20 de Outubro de 2022. 
Início da fase de lances: 09:35 horas do dia 20 de Outubro de 2022. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: 
licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.licitanet.com.br.

Caraúbas - PB, 05 de Outubro de 2022
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA, CONFORME 
CONVÊNIO N° 0312/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2022. DOTAÇÃO: 
Convênio nº 0312/2022 firmado com o Governo do Estado e Recursos Próprios do Município de 
Caraúbas a título de contrapartida: 12.361.0026.1015 – CONST/AMPL/RECUPERAR UNIDADES 
ESCOLARES 500 – Recursos Ordinário 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES 540 – Transferên-
cias do Fundeb – Impostos e Transferências de Impostos 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
570 – Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 
4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES 571 – Transferências do Estado referentes a Convênios 
e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação 4.4.90.51.01 – OBRAS E INSTALAÇÕES. 
VIGÊNCIA: até 05/10/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas e: CT Nº 
20401/2020 - 05.10.22 - AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 1.099.202,95.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2022
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº 00005/2022 – cujo 

Objeto é: “CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS–PB, 
CONFORME CONVÊNIO Nº 0335/2022”. Decisão: PROCEDENTE o recurso apresentado pela 
empresa RANULFO TOMAZ DA SILVA - CNPJ: 04.672.369/0001-00, reformando a decisão an-
teriormente prolatada, passando a mesma a condição de HABILITADA no certame. As razões de 
julgamento se encontram disponibilizadas no Setor de Licitações da Prefeitura de Caraúbas/PB, 
à Rua Expedicionário Luiz Tenório Leão, 791, Centro - Caraúbas – PB, no horário de expediente. 
Referência legal: Lei nº 8.666/93. Data do Julgamento do Recurso: 03/10/2022. Vistas do processo 
poderão ser obtidas perante a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada a 
sessão pública para abertura das propostas preços para o dia 11/10/2022, às 10h30min, Setor de 
Licitações da Prefeitura de Caraúbas/PB.

Caraúbas – PB, 05 de outubro de 2022.
SONILDO HÓSTIO DA SILVA

Presidente da CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE REGISTRO

DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 10007/2022, Processo Administrativo nº220825PE10007
 Pregão Eletrônico 10007/2022, PARTES SIGNATÁRIAS: Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, 

CNPJ: 01.612.638/0001-46, e as empresas: - 
ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA.
40.295.063/0001-37
Valor: R$ 6.480,00
OBJETO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES: 03/10/2022 a 03/10/2023.
Caraúbas, (PB), em 03 de outubro de 2022.

WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA
Secretária

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 10007/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3003.1049 – ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA 
O FMS 500 – Recursos não Vinculados de Impostos 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTOS E MATE-
RIAL PERMANENTE 601 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal � Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 4.4.90.52.01 
– EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 10701/2022 
- 03.10.22 - ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA - R$ 6.480,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2022
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00012/2022, que objetiva: Contratação de Show Artístico da cantora WALKYRIA SANTOS e 
Banda com duração de 01h:30mm/show, que se apresentará no dia 17 de Outubro de 2022, por 
ocasião das festividades de nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da cidade do município 
de Casserengue/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: V B 
SANTOS ENTRETERIMENTOS - R$ 60.000,00.

Casserengue - PB, 03 de Outubro de 2022, 
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO Nº IN00012/2022
OBJETO: Contratação de Show Artístico da cantora WALKYRIA SANTOS e Banda com duração 

de 01h:30mm/show, que se apresentará no dia 17 de Outubro de 2022, por ocasião das festividades 
de nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira da cidade do município de Casserengue/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00012/2022. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CASSERENGUE (RECURSOS ORDINÁ-
RIOS) = 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 13.392.0004.2014 – ELEMENTO 
DE DESPESA: 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Casserengue e: CT Nº 00109/2022 - 04.10.22 - V B SANTOS ENTRETERIMENTOS - R$ 60.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE
EXTRATO DE ADITIVO

AO CONTRATO Nº 00045/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 00045/2021, o presente TERMO ADITIVO é de R$ 302.000,00 

(trezentos e dois mil reais), alterando o valor contratual para R$ 604.000,00 (seiscentos e quatro 
mil reais). OBJETO: Contratação de uma empresa especializada para realizações de exames 
de ultrassonografia diversos, acompanhando de laudo médico na Policlínica do Município de 
Casserengue. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº. 00016/2021 - Lei das Licitações 
n.º 8.666/93, Art. 57, inciso IV, bem como de acordo com a CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS: 
Contratos n.º 00045/2021. ORÇAMENTO DE 2022 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE 
CASSERENGUE(RECURSOS ORDINARIOS; RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS – SAÚDE) – 30.020 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.0005.2054 – MANUT. 
DAS ATIV. DESENV. PELO FMS – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39–OUTROSSERVIÇOS DE 
TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSEREN-
GUE/PB E POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA DATA DE ASSINATURA: 23/09/2022 
– VIGÊNCIA: 04/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV045/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COREMAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições 

legais, R E S O L V E: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV045/2022 
(Processo Administrativo Nº 302/2022), nos termos do Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, que objetiva: Contratação de direta da pessoa jurídica: EPE EM-
PRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 27.570.223/0001-40, para 
OBJETO: Prestar serviços de engenharia/arquitetura para acompanhamento e fiscalização de obras 
no Município de Coremas-PB, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes 
da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação da pessoa jurídica: EPE 
EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 27.570.223/0001-40, Rua 
Goiás, Nº 562, Bairro dos Estados, CEP nº 58.030-061, Cidade: João Pessoa/PB. 

Desta forma o valor total ratificado é de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais). Publique-se 
e cumpra-se.

Coremas - PB, 03 de Outubro de 2022.
IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022
A Prefeitura de Coremas-PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará 

a Tomada de Preços Nº 013/2022 (Processo Administrativo nº 303/2022). Vejamos a seguir: Objeto: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na Execução da pavimen-
tação em paralelepípedo das seguintes Ruas: Francisco Guedes da Silva (Estaca 0,00 a Estaca 6,00 
+ 11,60),  Francisco Guedes da Silva (Estaca 6,00 + 11,60 a Estaca 11,00 + 11,60), Rua Virgulino da 
Silva e Rua Severino Araújo de Lacerda na sede do Município de Coremas-PB, conforme planilha 
orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Contrato de repasse 1079758-72/2021-CAIXA e Próprio 
(Diversos) do Município). Repartição/setor interessado: Secretaria de Saúde. Data prevista para 
realização da sessão publicação: 25/10/2022. Horário prevista para início da sessão publicação: 
10h:00min (Dez horas). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura 
dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Centro, Coremas-PB (Au-
ditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Prefeitura 
(08h00min às 12h00min).

Coremas-PB, 05 de Outubro de 2022.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 033/2022 (Processo 
Administrativo Nº 171/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
em forma de locação de impressoras multifuncional monocromática, com fornecimento de equipa-
mentos, sistema de gerenciamento de impressões efetivamente realizadas, manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na 
manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, conforme termo de referência; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente 
vencedor: Licitante vencedor: Charllys Candeia Vieira-ME, CNPJ: 07.210.597/0001-48, com o valor 
total de R$ 23.940,00 (vinte três mil, novecentos e quarenta reais), referente ao item: 01. Desta 
forma o valor total homologado é de R$ 23.940,00 (vinte três mil, novecentos e quarenta reais). 
Notificação: Fica notificado o representante da pessoa jurídica acima citada, para no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil desta publicação, para comparecer munido 
da peça que comprovem as suas atribuições legais junto a Secretaria de Educação Municipal de 
Coremas-PB, para assinatura do respectivo contrato, recebimento da ordem de serviço e outros 
assuntos de cunho administrativos, caso sejam necessários. Publique-se e cumpra-se.

 Coremas-PB, 26 de agosto de 2022
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2022
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 037/2022 (Processo 
Administrativo Nº 175/2022), que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços 
parcelados de mão-de-obra especializado nas diversas áreas administrativas, para atender as de-
mandas das diversas Secretarias, conforme termo de referência, conforme termo de referência; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes 
vencedores: Licitante vencedor: R S de Lira Serviços e Consultoria-ME, CNPJ: 46.340.268/0001-73, 
com o valor total de R$ 28.800,00 (vinbte e oito mil e oitocentos reais), referente ao item: 02. Licitante 
vencedor: Maria de Fatima Silva Cavalcanti – ME, CNPJ: 42.485.665/0001-82, com o valor total de 
R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais), referente ao item: 06.  Licitante vencedor: Prime 
Engenharia e Consultoria Ltda-ME, CNPJ: 41.447.198/0001-33, com o valor total de R$ 62.280,00 
(sessenta e dois mil, duzentos e oitenta reais), referente aos itens 03 e 04. Licitante vencedor: Lg-
consult Serviços Técnicos e Administrativos em Saúde Ltda-ME, CNPJ: 43.851.749/0001-55, com o 
valor total de R$ 47.940,00 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta reais), referente ao item 5. 
Desta forma o valor total homologado é de R$ 166.620,00 (cento e sessenta e seis mil e seiscentos 
e vinte reais). Notificação: Fica notificado os representantes das pessoas jurídicas vencedoras dos 
itens 02 (dois) e 06 (seis) acima citadas, para no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do primeiro dia útil desta publicação, para comparecer munido da peça que comprovem as suas 
atribuições legais junto a Secretaria de Educação Municipal de Coremas-PB, para assinatura do 
respectivo contrato, recebimento da ordem de serviço e outros assuntos de cunho administrativos, 
caso sejam necessários. Publique-se e cumpra-se.

 Coremas-PB, 04 de outubro de 2022
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022
O Presidente da CPL do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais, Resolve: Notificar a empresa GR Construtora Eireli-ME, CNPJ: 27.450.426/0001-01, para 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente desta publicação, 
para apresentar com os arquivos digitais em excel da sua proposta de preço, referente a Tomada de 
Preço 004/2022, no setor de contrato deste órgão e para tratar de outros assuntos, podendo ainda 
encaminhar os arquivos solicitados para o seguinte endereço eletrônico: prefeituradecoremas.pb1@
gmail.com, caso o representante já tenha apresentado os arquivos solicitados de sua proposta de 
preço, deverá desconsidera esta notificação. 

Coremas-PB, 04 de outubro de 2022
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 352/2022
Processo Administrativo Nº 302/2022. Dispensa Por Valor Nº 045/2022. Contratante: Prefeitura 

de Coremas-PB. Contratada: EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
LTDA, CNPJ: 27.570.223/0001-40, para o OBJETO: Prestar serviços de engenharia/arquitetura 
para acompanhamento e fiscalização de obras no Município de Coremas-PB, conforme termo de 
referência. Valor contratado: Valor mensal será R$ 2.500,00 (dois mil, e quinhentos reais), valor 
total contratado será de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais). Recursos: Próprios (Diversos 
e Ordinários) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: Constante no QDD/2022. 
Vigência do contrato para execução dos serviços: Imediato. Vigência do contrato para efeito de 
pagamentos: Até 31/12/2022. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. Kleber 
Sá de Oliveira (Pela contratada).

Coremas/PB, 04 de outubro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 237/2022
Pregão Eletrônico Nº 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Drogafonte 

Ltda-EIRELI, CNPJ: 08.778.201/0001-26. Valor total contrato: R$ 64.120,00 (sessenta e quatro 
mil, cento e vinte reais). Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos (psicotrópicos e outros), 
para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 11, 25, 27, 
35, 37, 38, 41 e 53. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 
Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados 
de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do 
contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sra. Erika Milliane 
Braz Monteiro (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 239/2022
Pregão Eletrônico Nº 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Natcofarma 

do Brasil LTDA, CNPJ: 08.157.293/0001-27. Valor total contrato: R$ 4.785,00 (quatro mil, setecentos 
e oitenta e cinco reais). Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos (psicotrópicos e outros), 
para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente ao item: 57. Forma de 
pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de 
Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: 
QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. 
Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Eduardo Rocha (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATo

DE COMPRA E VENDA Nº 240/2022
Pregão Eletrônico Nº 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Nnmed - 

Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39. Valor 
total contrato: R$ 4.608,00 (quatro mil, seiscentos e oito reais). Objeto: Prestar o fornecimento 
de medicamentos (psicotrópicos e outros), para atender a demanda nas Unidades de Saúde de 
Coremas, referente ao item: 30. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 
1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não 
Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. 
Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Neilton 
Neves dos Santos (Pela contratada). 

Coremas-PB, 12 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 241/2022
Pregão Eletrônico Nº 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Panorama 

Comercio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA, CNPJ: 01.722.296/0001-17. Valor total 
contrato: R$ 1.872,00 (um mil, oitocentos e setenta e dois reais). Objeto: Prestar o fornecimento de 
medicamentos (psicotrópicos e outros), para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, 
referente ao item: 24. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 
Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de 
Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: 
Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. José D’ Almeida (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 242/2022
Pregão Eletrônico Nº 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Pharmaplus 

LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52. Valor total contrato: R$ 5.070,00 (cinco mil e setenta reais). 
Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos (psicotrópicos e outros), para atender a demanda 
nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 04, 16 e 50. Forma de pagamento: Em 
até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de 
recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo 
entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da 
Silva (Pela contratante) e Sr. Joseph Domingos da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 05 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 243/2022
Pregão Eletrônico Nº 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: S.P Distri-

buidora de Medicamentos Ltda-ME, CNPJ: 40.624.031/0001-38. Valor total contrato: R$ 156.352,00 
(cento e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e dois mil). Objeto: Prestar o fornecimento de 
medicamentos (psicotrópicos e outros), para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Co-
remas, referente aos itens: 01, 02, 05 a 10, 13 a 15, 17 a 21, 23, 28, 31 a 34, 36, 43, 45 a 49, 51, 
52, 54 a 56, 58 a 60. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 
Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados 
de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do 
contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Francisco Eriky de 
As Braga (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 244/2022
Pregão Eletrônico Nº 029/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Ultra 

Med Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME, CNPJ: 42.946.717/0001-70. Valor total contrato: R$ 
2.760,00 (dois mil, setecentos e sessenta reais). Objeto: Prestar o fornecimento de medicamentos 
(psicotrópicos e outros), para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente 
ao item: 22. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos 
não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impos-
tos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: 
Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sra. Luciana Scotton Flores 
Dornelles (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 252/2022
Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Mogi Me-

dical Equipamentos Ltda-EPP, CNPJ: 28.199.997/0001-70. Valor total contrato: R$ 3.313,00 (três 
mil, trezentos e treze reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e insumos hospitalares, 
para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente ao item: 125. Forma de 
pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de 
Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: 
QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. 
Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Luiz Guilherme de Gusmão Ribeiro (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 253/2022
Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Nnmed 

- Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39. 
Valor total contrato: R$ 2.947,00 (dois mil, novecentos e quarenta e sete reais). Objeto: Prestar o 
fornecimento de materiais e insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde 
de Coremas, referente aos itens: 13, 33 a 35, 163, 170, 173 e 174. Forma de pagamento: Em até 
30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de 
recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo 
entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da 
Silva (Pela contratante) e Sr. Neilton Neves dos Santos (Pela contratada). 

Coremas-PB, 13 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 254/2022
Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Dontomed 

Comercio de Produtos Médico Hospitalares LTDA, CNPJ: 09.478.023/0001-80. Valor total contrato: 
R$ 15.296,00 (quinze mil, duzentos e noventa e seis reais). Objeto: Prestar o fornecimento de 
materiais e insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, 
referente aos itens: 58, 120, 121, 123, 127, 143, 147, 149, 160, 162, 164 a 166, 171, 172, 175 
a 177, 181 a 186. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 
Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados 
de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do 
contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. André Luna de 
Lucena (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 255/2022
Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Pano-

rama Comercio de Produtos Médicos e Farmacêuticos LTDA, CNPJ: 01.722.296/0001-17. Valor 
total contrato: R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e 
insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos 
itens: 23, 25 e 191. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 
Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados 
de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do 
contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. José Sales   D’ 
Almeida (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 256/2022
Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Pharmaplus 

LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52. Valor total contrato: R$ 21.612,00 (vinte e um mil, seiscentos 
e doze reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e insumos hospitalares, para atender a 
demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 66, 91 a 93. Forma de pagamento: 
Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte 
de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo 
entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da 
Silva (Pela contratante) e Sr. Joseph Domingos da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 258/2022
Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Potiguar 

Medprime Solucoes em Saude Ltda-ME, CNPJ: 44.947.511/0001-90. Valor total contrato: R$ 
11.115,00 (onze mil e cento e quinze reais). Objeto: Prestar o fornecimento de materiais e insumos 
hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde de Coremas, referente aos itens: 
26, 29, 78 e 79. Forma de pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 
Recursos não Vinculados de Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados 
de Impostos – ASPS. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do 
contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Rhyan Bruno Alencar 
Peixoto (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 260/2022
Pregão Eletrônico Nº 030/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: S.P DIS-

TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ: 40.624.031/0001-38. Valor total contrato: 
R$ 240.492,00 (duzentos e quarenta mil, quatrocentos e noventa e dois reais). Objeto: Prestar o 
fornecimento de materiais e insumos hospitalares, para atender a demanda nas Unidades de Saúde 
de Coremas, referente aos itens: 02 a 04, 14, 18, 19, 21, 28,39, 41 a 47, 49, 50 a 57, 59 a 61, 64, 
65, 67 a 72, 74 a 77, 80 a 83, 85, 95 a 98, 102 a 104, 106 a 110, 122, 124, 126, 128 a 130, 132 a 
135, 137 a 142, 144, 145, 148, 150 a 159, 161, 167 a 169, 179, 180, 188 a 190 e 192. Forma de 
pagamento: Em até 30 (trinta) dias. Fonte de recurso 1: 1500.0000 Recursos não Vinculados de 
Impostos. Fonte de recurso 2: 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS. Dotação: 
QDD/2022. Prazo entrega: Até 05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. 
Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sr. Francisco Eriky de As Braga (Pela contratada). 

Coremas-PB, 06 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 311/2022
Pregão Eletrônico Nº 036/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Cicero Viana 

da Silva Sobrinho-ME, CNPJ: 27.014.728/0001-29. Valor total contrato: R$ 56.000,00 (cinquenta 
e seis mil reais). Objeto: Prestar serviços transportando passageiros de forma parcelada (diária, 
mensal, passagem e viagem), que serão usados para atender as demandas das diversas Secre-
tarias, conforme termo de referência, referente ao item: 12. Forma de pagamento: 30 (trinta) dias 
após recebimento da nota fiscal. Fonte de recurso: Diversos. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: 
05 (cinco) dias úteis. Vigência do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela 
contratante) e Sr. Cicero Viana da Silva Sobrinho (Pela contratada).  

Coremas-PB, 22 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 319/2022
Pregão Eletrônico Nº 037/2022. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Lgconsult 

Serviços Técnicos e Administrativos em Saúde Ltda-ME, CNPJ: 43.851.749/0001-55. Valor total 
contrato: R$ 47.940,00 (quarenta e sete mil, novecentos e quarenta reais). Objeto: Prestar serviços 
parcelados de mão-de-obra especializado nas diversas áreas administrativas, para atender as 
demandas das diversas Secretarias, conforme termo de referência, referente ao item: 05. Forma de 
pagamento: 30 (trinta) dias após recebimento da nota fiscal. Fonte de recurso: 1500.0000 Recursos 
não Vinculados de Impostos. Dotação: QDD/2022. Prazo entrega: 05 (cinco) dias úteis. Vigência 
do contrato: Será de 01 (Um) ano. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e Sra. Laura Beatriz 
Ferreira Gadelha (Pela contratada).  

Coremas-PB, 22 de setembro de 2022.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

DECISÃO FINAL
O Município de Coxixola/PB, torna público, que rescindiu unilateralmente o contrato nº 

20501/2020, celebrado com a empresa F V DOS SANTOS EIRELE, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à RUA ODON BEZERRA, S/N – CENTRO – CONCEIÇÃO/PB, CNPJ nº 33.665.164/0001-
97, referente a Tomada de Preço nº 00005/2020, com objeto PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍ-
PEDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº. 
889155/2019/MDR/CAIXA, em razão da inexecução contratual por parte da empresa. Registra-se 
ainda, que fora aplicada a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com o município pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no art. 87, II e 
III, da Lei nº 8.666/93, e nas Cláusulas Décima e Décima Primeira do Contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
EXTRATO DO TERMO

DE RESCISÃO CONTRATUAL
O Município de Coxixola/PB, torna público, que rescindiu unilateralmente o contrato nº 

20501/2020, celebrado com a empresa F V DOS SANTOS EIRELE, pessoa jurídica de direito privado, 
com sede à RUA ODON BEZERRA, S/N – CENTRO – CONCEIÇÃO/PB, CNPJ nº 33.665.164/0001-
97, representada por FELIPE VALDEVINO DOS SANTOS, Brasileiro, Casado, Empresário, residente 
e domiciliado na Rua Moacir Veiga de Melo, 190, Cond. Portal Life, Apto.103 – Três Irmãos - Campina 
Grande - PB, CPF nº 106.062.824-40, Carteira de Identidade nº 3632460, referente a Tomada de 
Preço nº 00005/2020, com objeto de PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO 
MUNICÍPIO DE COXIXOLA/PB, CONFORME CONTRATO REPASSE Nº. 889155/2019/MDR/CAIXA, 
em razão da inexecução contratual por parte da empresa. Registra-se ainda, que fora aplicada a 
penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
o município pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no art. 87, II e III, da Lei nº 8.666/93, e nas 
Cláusulas Décima e Décima Primeira do Contrato. Fica a empresa intimada para caso queira se 
manifestar, no prazo previsto do Artigo 109 da Lei de Licitações e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
A Prefeitura Municipal de CUBATÍ, Estado do Paraíba, através de sua Comissão de Licitação, 

no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o CANCELA-
MENTO da referente Licitação Tomada de Preço 0002/2022, para EXECUÇÃO DE OBRAS PARA 
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CLEMENTINO DE 
SOUTO, LOCALIZADA NA RUA AFONSO CORDEIRO AGRA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE 
CUBATÍ/PB, devido ao não cadastramento do adiamento no TCE (Tribunal de Contas do Estado). 
Assim sendo, será publicado novo edital NA MESMA MODALIDADE oportunamente divulgado através 
dos órgãos Oficial de imprensa. Ficaremos a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal 
de Cubatí, através do email: licitacaocubati@gmail.com, no horário de expediente.

Cubatí.. - PB, 05 de Outubro de 2022
IZONALDO CORDEIRO FERINO JUNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer 

da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00041/2022, que objetiva: AQUI-
SIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO 
S.A - R$ 270.000,00.

Cuité - PB, 05 de Outubro de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00041/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS TIPO A, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CUITÉ; ADJUDICO o seu 
objeto a: FIORI VEICOLO S.A - R$ 270.000,00.

Cuité - PB, 29 de Setembro de 2022
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00042/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGSITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS E PEÇAS 
PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: MONALISA SOUSA TRAVASSOS - R$ 
52.660,00.

Cuité - PB, 05 de Outubro de 2022
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00042/2022, que objetiva: SISTEMA DE 
REGSITRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOMBAS E PEÇAS PARA 
MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL; ADJUDICO o seu objeto 
a: MONALISA SOUSA TRAVASSOS - R$ 52.660,00.

Cuité - PB, 29 de Setembro de 2022
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2022, que objetiva: Aquisição de um 
Veículo Pick–up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) destinado a atender a necessidade do Fundo Municipal 
de Saúde; ADJUDICO o seu objeto a: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES 
LTDA - R$ 186.500,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 28 de Setembro de 2022
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2022
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2022, que objetiva: Aquisição de um 
Veículo Pick–up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) destinado a atender a necessidade do Fundo Municipal 
de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COPAUTO CO-
MERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - R$ 186.500,00.

Cuité de Mamanguape - PB, 29 de Setembro de 2022
MARIO ANTÔNIO DA SILVA FILHO

Secretário e Gestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE
RETIFICAÇÃO

Na publicação no Jornal A União do dia 27 de Setembro de 2022, pagina 27, TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00004/2022, ONDE SE LÊ: abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada 
no dia 07/10/2022, às 14:00 horas, LEIA-SE: abertura dos envelopes Proposta de Preços será 
realizada no dia 17/10/2022, às 14:00 horas.

Cuité de Mamanguape - PB, 05 de Outubro de 2022.
ALUIZIO DE ABREU RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2022
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, 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; 
ADJUDICO o seu objeto a: 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
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 

Assessoria 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 ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DO PINTADO, MUNICÍPIO DE 
ESPERANÇA/PB, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 372/2022 SEC. DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

Licitante declarado vencedor: DELGADO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – 
43.625.211/0001-22.

Valor total da respectiva proposta: R$ 642.536,55.
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório caberão recursos nos termos do art. 109 da 

Lei Federal 8.666/1993. Eventuais recursos poderão ser protocolados via Central de Atendimento 
através do e-mail esperanca.pb.certames@gmail.com sendo respeitado o prazo legal para inter-
posição destes. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, 
no horário das 08h às 13h dos dias úteis, a Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, 
Esperança - PB. Telefone: (83) 3361-3801.

Esperança - PB, 22 de setembro de 2022.
Chirlene Bárbara Torres Rodrigues

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00010/2022, que objetiva: 
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de Feira de 
Animais vivos com currais para bovino, caprino e suínos a ser realizado no Município de Ibiara–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DEL ENGE-
NHARIA – EIRELI - R$ 348.009,46.

Ibiara - PB, 05 de Outubro de 2022
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONVOCAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00003/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica que a sessão para realização do sorteio público 

que definirá a lista classificatória dos credenciados na Chamada Pública de Serviço nº 00003/2022, 
que objetiva: Credenciamento para contratação de prestação de serviços de transporte de pacientes 
para tratamento médico, pessoa física e/ou jurídica, junto a Secretaria de saúde deste Município; 
nos termos do item 7.4 do Edital, será realizada às 10:00 horas do dia 11 de outubro de 2022, no 
mesmo local da primeira reunião, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá  PB; ficando, 
neste ato, todos os interessados devidamente convocados. Informações: no horário das 08:00 às 
12:00 dos dias úteis, no referido endereço.

Ingá - PB, 05 de outubro de 2022.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais gráficos, destinados a atender a demanda ope-
racional das diversas secretarias desta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00031/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais, Próprios e Outros do Município de Itapororoca: 
02.000 Gabinete do Prefeito 03.000 Secretaria Municipal de Administração 04.000 Secretaria 
Municipal de Finanças 05.000 Sec Munic Educação, Cultura, Esp e Lazer 07.000 Secretaria 
Municipal de Ação Social 08.000 Sec Munic Infra Est, Meio Amb e Rec Hid 11.110 Sec Mu-
nicipal de Agricultura 12.120 Fundo Municipal de Saude de Itapororoca 3390.32 Material de 
Distribuição Gratuita 3390.30 Material de Consumo. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Itapororoca e: CT Nº 00296/2022 - 03.08.22 até 03.08.23 - FORTE GRAFICA 
EIRELI - R$ 479.881,25.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para construção de 

uma Creche Padrão Tipo A Integra Paraíba no município de Itatuba PB, conforme Convênio 
nº 439/2021 Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia Estado da Pa-
raíba. LICITANTES HABILITADOS: ARENA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-CNPJ: 
31.615.295/0001-34; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA-CNPJ: 29.842.086/0001-81; 
CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI-CNPJ: 30.272.239/0001-81; D K 
CONSTRUCOES EIRELI-CNPJ: 23.916.946/0001-06 ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI- CNPJ: 05.881.170/0001-46; GPS GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA- CNPJ:12.350.951/0001-70;-GR CONSTRUTORA EIRELI 
CNPJ: 27.450.426/0001-01 PACTO CONSTRUCOES EIRELI-CNPJ: 33.666.569/0001-40 
SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-CNPJ: 14.031.903/0001-44; TORRES CONS-
TRUÇÕES LTDA CNPJ: 14.313.165/0001-28.  LICITANTES INABILITADOS: APN CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 08.317.848/0001-50; FRANCISCO NARLON ALVES 
GUERREIRO - CNPJ: 32.522.090/0001-77.; HARG EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ: 07.534.377/0001-70.; GRAMARE CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI –CNPJ: 30.676.883/0001-15; IGOR ROCHA DE BRITO LIRA EIRELI – CNPJ: 
36.972.451/0001-38; M3 CONSTRUCOES LTDA – CNPJ: 22.635.788/0001-45;  MENDONCA 
E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA – CNPJ: 31.094.999/0001-09; R F SERVICOS 
DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - CNPJ: 29.878.872/0001-39; RM CONSTRUCAO LTDA – 
CNPJ: 46.695.850/0001-52;  TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP – CNPJ: 
15.034.271/0001-35 . OBS: EMPRESA IMPEDIDA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES – SUS-
PENSA CERTIDÃO TCU:  CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 
32.989.197/0001-20.  Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 
75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 05 de Outubro 2022
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
ANALISE DE RECURSO INTERPOSTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para, execução 
dos serviços de pavimentação em paralelepípedos  em diversas ruas localizadas no Mu-
nicípio de Itatuba - PB. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente 
autorizado, no uso de suas atribuições torna público aos interessados que após análise 
dos recursos administrativos interposto pelas a empresas: CONCRENOR CONSTRUÇÕES 
DO NORDESTE LTDA – CNPJ: 10.744.571/0001-94; APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-ME – CNPJ: 08.317.848/0001-50; PACTO CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 
33.666.569/0001-40; ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 44.459.047/0001-93 DE-
CIDE julgar pelo conhecimento e pelo não provimentos das EMPRESAS: CONCRENOR 
CONSTRUÇÕES DO NORDESTE LTDA – CNPJ: 10.744.571/0001-94; APN CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI-ME – CNPJ: 08.317.848/0001-50; PACTO CONSTRUÇÕES EIRELI 
– CNPJ: 33.666.569/0001-40  – RECURSOS INDEFERIDOS. julgar pelo conhecimento e 
pelo provimento da EMPRESA: ÂNCORA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 44.459.047/0001-
93 - RECURSO DEFERIDO.  As cópias do recurso e da analise encontram-se à disposição 
junto a esta comissão. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
anteriormente divulgado.

Telefone: (083) 3398-1020.
Email: licitacao@itatuba.pb.gov.br

Itatuba - PB, 05 de Outubro de 2022.
JOSÉ LUKAS PEREIRA DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DIVERSOS - LIVROS, MOBILI-
ÁRIOS, BRINQUEDOS E JOGOS INFANTIS EDUCATIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRINHO-PB. Abertura da sessão pública: 14H00MIN 
HORAS DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. Início da fase de lances: 14h01min HORAS DO 
DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho2021@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Juazeirinho - PB, 05 de Outubro de 2022.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, por meio do site www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULOS 
AUTOMOTORES, ZERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE 
COM COOPARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Abertura da sessão pública: 
10H00MIN HORAS DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. Início da fase de lances: 10h01min 
HORAS DO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-
-mail: licitajuazeirinho2021@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juazeirinho - PB, 05 de Outubro de 2022.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 00009/2022
RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Manaíra– PB, torna público a Retificação do Extrato de Contrato 
do Pregão Presencial 00009/2022, para: Locação de Veículo compactador para o transporte 
de resíduos sólidos até aterro sanitário, para atender as necessidades da Secretaria de 
Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. Assim onde se lê: R$ 195.600,00. 
Leia-se: R$ 193.200,00. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N, 
centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 08 SETEMBRO de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 41001/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2022
RETIFICAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Urbanização de Canteiros no município 
de Manaíra/PB, conforme Memorial Descritivo.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA - PB.
DOTAÇÃO: RECURSOS: - 20.500 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBA-

NOS - PROGRAMA DE TRABALHO - 15 452 1010 1008 CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, CANTEIROS E VIAS PÚBLICAS- ELEMENTO 
DE DESPESA - 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES.

CONTRATADO(S): CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA EIRELI, CNPJ: 45.990624/0001-31.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04 (quatro) meses
VALOR GLOBAL:  R$ 102.867,63.

Manaíra - PB, 12 de Setembro de 2022.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00061/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS 
(OVOS) DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 20 de Outubro de 2022. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 20 de Outubro de 2022. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Marizopolis - PB, 29 de Setembro de 2022
RENATO GOMES BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO FINAL CLASSIFICATÓRIO
CHAMAMENTO PUBLICO N. 005/2022

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 
de suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise 
dos documentos para credenciamento foi apurado o seguinte: 

FORAM CREDENCIADOS:
HSM2 RN SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - CNPJ: 36.444.184/0001-26
INVESTI CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 47.616.011/0001-64
FURTADO E SOUZA CLÍNICA MÉDICA LTDA - CNPJ: 47.367.920/0001-06
ECTOCLIM CENTRO DE CUIDADOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 45.692.046/0001-57
BRUNO LEONARDO BARBOSA MACHADO - CPF: 060.452.504-43
J & N CLINICA MÉDICA LTDA - CNPJ: 27.717.639/0001-49
ENFASE GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - CNPJ 47.610.200/0001-20
POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE LTDA - CNPJ 22.494.864/0001-40
SOLIDONIO DIOGNES POLITOT - CPF: 154.222.164-15
PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 21.870.592/0001-35
NOVAKNANDO FERNANDES CAVALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ 

36.393.009/0001-57
CLINICA DA FAMILIA ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR AMBULATORIAL LTDA - CNPJ 

39.956.276/0001-83
DERMOESTÉTICA CLINICA DERMATOLIGISTA E ESTETICA - CNPJ: 17.340.468/0001-28
JAD DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - CNPJ: 28.255.186/0001-49
DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 17.250.988/0001-85
VICTOR LUCENA DE LEMOS - CNPJ: 32.441.965/0001-06
OLIVIA MOTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI - CNPJ: 28.214.987/0001-66
LABORATÓRIO DE ANALISES R & L - CNPJ 24.497.059/0001-03
SOCIMED-SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - CNPJ 

35.282.355/0001-03
GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA LTDA - CNPJ 

31.620.593/0001-12
SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA - CNPJ 08.906.165/0001-39
TALLES DE ARAÚJO ANDRADE ME - CNPJ: 01.87.011/0001-95
Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua Antônio 

de Luna Freire, 239 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.
Mari, 05 de outubro de 2022

JOSANIO JOSE DA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00024/2022, em 18.02.2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água e a empresa CONOBRE ENGENHARIA CONS-

TRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP.
OBJETO CONTRATUAL: Para construção de um complexo esportivo no município de Olho 

D´agua-PB, atendendo a Emenda Especial 09032021-012382.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 30 de Setembro de 2022
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0056/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 19 de outubro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diário 
de medicamentos constantes na tabela ABC Farma, destinado ao Fundo Municipal de Saúde 
de Paulista/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 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 05 de outubro de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2022
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 19 de outubro de 
2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição remanescentes 
de Equipamentos Mobiliários da escola de ensino infantil e fundamental �Isabel Maria dos Santos� 
destinados a secretaria de educação do município de Paulista. 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 009/09; 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. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 15 de Setembro de 2022
DELLANNY LUCENA DA SILVA SANTOS

Pregoeira Oficial
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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.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDELETRIC
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Distribuição de Energia 

Elétrica no Estado da Paraíba - SINDELETRIC/PB, de acordo com os Artigos 14 e seus 
Parágrafos, Art. 15, Inciso II e Art. 21, Inciso III, do Estatuto Social da Entidade, convoca 
todos os trabalhadores da Energisa – Paraíba Distribuidora de Energia S/A e Energisa S/A, 
representados pelo Sindicato, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a 
realizar-se em frente à sede da Energisa – Paraíba, situada à BR 230, S/N, Cristo, João 
Pessoa/PB, no dia 11 de outubro de 2022, às 7h30min em primeira convocação com a 
presença de mais de 30% (trinta por cento) dos Associados quites e em condição de votar, 
ou, às 8h, em segunda convocação com a presença de qualquer número, para deliberar 
o seguinte assunto: 

1º - Aprovação ou rejeição da pauta da Campanha Salarial 2022/2023 e PLR 2023;
2° - Autorização para negociar e assinar Acordo Coletivo ou buscar mediação ou ajuizar Ação 

na Justiça do Trabalho, referente à data base 1º de novembro de 2022, do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2022/2023 e PLR 2023.

João Pessoa/PB, 05 de outubro 2022.
José Carlos dos Santos

Presidente/SINDELETRIC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N. º 008/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preço na forma de Execução Indireta, tipo Menor 
Preço GLOBAL, no dia 24 de Outubro de 2022 às 10h00min, objetivo: Contratação De Empresa 
De Engenharia, Para Executar Obra Civil Pública De Pavimentação das Ruas São João E Rua 
Projetada 3 (Rua De Nal); A reunião ocorrerá na sala da CPL prédio da P.M. de Pilar, Informações 
na Praça João José Maroja, nº 259, Centro; CEP: 58.338-000. 

PILAR 05 DE OUTUBRO DE 2022.
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2022
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00002/2022, 

Contratação de empresa especializada em construção civil, para Construção de Creche para 50 
(cinquenta) crianças, padrão integra Paraíba no município de Pilõezinhos-PB, para o dia 17 de 
Outubro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Alvino, 56 
- Centro - Pilõezinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 05 de Outubro de 2022
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RETIFICAÇÃO AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10011/2022

No Diário Oficial do Estado e no Jornal A União do dia 01/10/2022, PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 10011/2022, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU (IN-
CLUINDO ARMAÇÃO E LENTES), Onde se lê: reabre-se o prazo, ficando ADIADA a sessão do 
certame em pauta para o dia 10 de outubro de 2022, às 09:30 horas. Leia-se: reabre-se o prazo, 
ficando ADIADA a sessão do certame em pauta para o dia 13 de outubro de 2022, às 09:30 horas. 
Os demais atos ficam inalterados.

Pocinhos-PB, 04 de outubro de 2022.
RODRIGO VIEIRA MARTINS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
TABLETS PARA OPERAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO APLICATIVO “E–SUS TERRITÓRIO” PELOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 19 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Remígio - PB, 05 de Outubro de 2022
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 

Senador Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, por meio do site https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Pneus, Câmara de ar e Protetores destinados aos veículos da frota municipal de Riachão do 
Bacamarte. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 21 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: 
(83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: http://riachaodobacamarte.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riachão do Bacamarte - PB, 05 de Outubro de 2022
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO
DE PREÇOS Nº AD00004/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00004/2022, que objetiva: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 02/2022/FNDE/MEC PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ES-
COLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES – ÔNIBUS RURAL ESCOLAR – ORE 1, EM ATENDIMENTO 
ÀS DEMANDAS EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DO ENSINO NO MUNICÍPIO DE RIACHO 
DE SANTO ANTONIO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: VOLKSWAGEN 
TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R$ 338.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Setembro de 2022
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
Convocamos a empresa MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 

31.094.999/0001-09, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 
Estado da Paraíba, CNPJ nº 09.090.689/0001-67, no endereço Praça Estanislau de Medeiros, s/nº, 
Bairro Antônio Bento de Morais, nesta cidade de Santa Luzia - PB - CEP Nº 58.600-000 e assinar 
o contrato que tem como objeto contratação de empresa especializada para construção de creche 
com capacidade para 100 (cem) crianças, com base no Programa Paraíba Primeira Infância no 
município de Santa Luzia/PB, conforme Convênio Nº 370/2022, de acordo com as especificações 
contidas na TOMADA DE PREÇOS N.º 00005/2022 e seus anexos.

Santa Luzia-PB, 04 de outubro de 2022.
Jonas Pereira de Andrade
Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 015/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 206/2022
O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 

DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO 
a deliberação da Comissão Permanente de Licitação - CPL/PMSR, no procedimento referente à 
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2022 - CPL/PMSR; CONSIDERANDO a inexistência de qualquer 
vício ou irregularidade, resolve:

I - HOMOLOGAR o resultado da TOMADA DE PREÇO Nº 015/2022, PROCESSO ADMINIS-
TRATIVO Nº 206/2022 - PMSR, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA RE-
FORMA DA PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS HENRIQUE ALVES, NO BAIRRO VÁRZEA NOVA, 
NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, pelo menor preço global, a empresa a seguir relacionada 
com o respectivo valor: 

WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.376.724/0001-98 - Valor 
Global de R$ 1.528.383,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E 
OITENTA E TRÊS REAIS);

II - ADJUDICAR pelo menor preço global a empresa WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI, CNPJ: 10.376.724/0001-98 a execução dos serviços, conforme disposto no objeto 
do presente processo licitatório;

III - DETERMINAR ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura 
do contrato, nos termos da legislação pátria vigente.

Santa Rita/PB, 05 de outubro de 2022.
KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA 

DO BOA VISTA, NO BAIRRO DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público o resultado da abertura das propostas 

das empresas habilitadas: 
 - SETE CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 31.959.011/0001-27
   Valor: R$ 527.876,13
- VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE – ME – CNPJ 27.114.499/0001-14
   Valor: R$ 512.587,81
Proposta vencedora: VSMA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE – ME, com o valor de R$ 

512.587,81 (quinhentos e doze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos).
Santa Rita - PB, 05 de outubro de 2022.

MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA 

FACHADA DA UBS MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/
PB. LICITANTES HABILITADOS: A.R..J MONTEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 
CONSTRUTORA LCL LTDA; FORMIGA E FREITAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; OBRA-
PLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA LTDA; PRIIMEE.CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, foram consideradas habilitadas por atenderem a todas as exigências 
do Edital. LICITANTE INABILITADO: M J CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SANEAMENTO 
LTDA, não atendeu as exigências dos itens 6.8.4; 6.9.2 e 6.9.3 do Instrumento Convocatório. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O acesso ao processo está disponível aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes de Propostas de Preços 
será realizada no dia 17/10/2022, às 09h00min, no mesmo local da primeira reunião. Maiores in-
formações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Felinto 
dos Santos, 08 - Centro - São Bentinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
ou através do e-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com

São Bentinho - PB, 05 de outubro de 2022.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 21 de Outubro de 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, 
de higiene pessoal, descartáveis e utensílios domésticos diversos, destinados a 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 
2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Sapé - PB, 23 de Agosto de 2022
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0054/2022
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Solânea,  comunica o cancelamento da sessão pública 

das 09:00 hs do dia 06 de Outubro de 2022, destinada ao recebimento das propostas relativas ao 
Pregão Presencial nº 0054/2022, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA 02 AMBU-
LÂNCIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DE SOLANEA – PB. Justificativa: correções no 
processo licitatório. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 05 de Outubro de 2022
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0082/2022
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
Contração de empresa para aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, destinado a serviço 
específico de distribuição de água em localidades rurais, além de revitalização hidráulica em 
PSF’S e demais prédios do município nas zonas urbanas e rurais. Abertura das propostas no 
dia 20 de outubro de 2022, às 09:00 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar 
desistências após a homologação.

Sousa, 05 de outubro de 2022.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE REVOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
Revoga-se as deliberações abaixo fixadas:
 RESULTADO PREVIO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022 E CONVOCAÇÃO PARA APRE-

SENTAÇÃO DAS AMOSTRAS
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empre-

endedor Familiar Rural. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores 
totais das contratações: ANDERSON BEZERRA DO VALE - Valor: R$ 15.600,00; ANTONIO 
FÉLIX DA SILVA - Valor: R$ 4.780,00; COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 
BANANEIRAS/PB – COOPAFAB - Valor: R$ 41.450,00; JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO 
BESSA - Valor: R$ 34.500,00; LENILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - Valor: R$ 6.912,00; MANOEL 
JOSÉ DA SILVA - Valor: R$ 5.160,00; SEVERINO DO RAMO SOARES - Valor: R$ 5.160,00 – AS 
AMOSTRAS DEVERÃO SEREM ENTREGUES CONFORME ORIENTAÇÃO NO EDITAL A PARTIR 
DA DATA DE CIRCULAÇÃO DESTE AVISO. 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, 04 de Outubro de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO PREVIO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022
CONVOCAÇÃO

PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do 

Empreendedor Familiar Rural. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos 
valores totais das contratações: ANDERSON BEZERRA DO VALE - Valor: R$ 15.600,00; 
ANTONIO FÉLIX DA SILVA - Valor: R$ 4.780,00; COOPERATIVA DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DE BANANEIRAS/PB – COOPAFAB - Valor: R$ 40.400,00; JOSE ARIOBALDO 
BARBOSA RIBEIRO BESSA - Valor: R$ 15.600,00; JOSÉ CAMILO DE OLIVEIRA - Valor: 
R$ 19.950,00; LENILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - Valor: R$ 6.912,00; MANOEL JOSÉ DA 
SILVA - Valor: R$ 5.160,00; SEVERINO DO RAMO SOARES - Valor: R$ 5.160,00. AS AMOS-
TRAS DEVERÃO SER ENTREGUES CONFORME ORIENTAÇÃO NO EDITAL A PARTIR DA 
DATA DE CIRCULAÇÃO DESTE AVISO. 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, 29 de Setembro de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
 RESULTADO PREVIO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2022 E CONVOCAÇÃO
PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empre-
endedor Familiar Rural. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores 
totais das contratações: ANDERSON BEZERRA DO VALE - Valor: R$ 15.600,00; ANTONIO 
FÉLIX DA SILVA - Valor: R$ 4.780,00; COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE 
BANANEIRAS/PB – COOPAFAB - Valor: R$ 41.450,00; JOSE ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO 
BESSA - Valor: R$ 34.500,00; LENILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - Valor: R$ 6.912,00; MANOEL 
JOSÉ DA SILVA - Valor: R$ 5.160,00; SEVERINO DO RAMO SOARES - Valor: R$ 5.160,00 – AS 
AMOSTRAS DEVERÃO SEREM ENTREGUES CONFORME ORIENTAÇÃO NO EDITAL A PARTIR 
DA DATA DE CIRCULAÇÃO DESTE AVISO. 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, 29 de Setembro de 2022
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DE SAÚDE. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2022. DOTAÇÃO: Recursos Federais: 05.000 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 05000.10.301.2008.1025 ADQUIRIR VEICULOS E EQUI-
PAMENTOS PARA UNID SAUDE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
05000.10.302.2006.1031 ADQUIRI VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNID DE SAUDE 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00095/2022 
- 22.09.22 - ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
USO MEDICO EIRELI - R$ 20.303,00; CT Nº 00096/2022 - 22.09.22 - VIVA DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS EIRELI - R$ 2.600,00.

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 065/2022

REGISTRO Nº 22-02042-6
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ESCOLA C.I.T. E E.J.A. 

JOÃO CAETANO, EM BAYEUX/PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 25 de outubro de 2022, às 09h.

João Pessoa, 05 de outubro de 2022
Ana Karen Tavares Barbosa Monteiro

Presidente da CPL

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 
(“Sociedade”), vem comunicar que foi aprovada em 28.09.2022, em Reunião de Sócios da So-
ciedade, 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.

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 impror-
rogável 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 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 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, 
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 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.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAES-
TRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE– CNPJ/CPF Nº 
02.221.962/0001-04 Torna público que reque-
reu à SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente – a Renovação 
da Licença de Instalação, em João Pessoa, 
04 de outubro de 2022.  Para atividade de: 
Construção do Sistema de Abastecimento de 
água Nova Camará, com captação, adução e 
tratamento de águas superficiais. Orçamento: 
75.157.617,80; Área: 73.715,5 m; L/AT: Médio 
Curso Paraíba, Zona Rural /PB- Processo: 
2022-003781/TEC/LI-8616.
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SINDELETRIC-PB

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINDELETRIC/PB, no uso de suas atribuições e em conformidade com os 
Artigos. 15, inciso I, do Estatuto Social da Entidade, convoca todos os associados que estiverem 
em dia com suas obrigações estatutárias (artigos 6º, inciso I e 9º, inciso III), para participarem 
da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se na sede do SINDELETRIC, situada na Rua 
Gama Rosa nº. 101, Bairro do Roger, João Pessoa/PB, no dia de 10 de outubro de 2022, às 
9 horas em primeira convocação com a presença de MAIORIA dos Associados aptos, ou, às 
9h30min, em segunda convocação com a presença de qualquer número de Associados, para 
deliberar o seguinte assunto: 

1. Prestação de contas referente ao exercício financeiro do ano 2021.
João Pessoa, 05 de outubro de2022.

JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Presidente / SINDELETRIC

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal desta entidade sindical, em reunião realizada no dia 30 de agosto de 2022, 

na sede do SINDELETRIC, sito Rua Gama Rosa, nº 101, Roger, nesta Capital, com a finalidade 
de examinar o Balanço, Balancetes e Demonstrações Contábeis, referente ao exercício de 2021. 
Após análise de toda a documentação do período e não encontrando nenhuma anormalidade, 
recomendamos a sua aprovação sem restrições pela Assembleia Geral Extraordinária dos filiados 
desta Entidade.

João Pessoa / PB, 30 de agosto de 2022.

 

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
DE PREST. DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE/PB

RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE
TELEFONE (83)3321-3155 / 98879-4158

CAMPINA GRANDE-PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores em condomínios 

residências e comerciais, lavanderias de roupas e trabalhadores em administradoras de condomínios 
residências e comerciais no município de Campina Grande, para participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na sede do SINTEPS-CG situado na Rua: João de 
Lemos Pessoa, n°95, nesta cidade, nos dias08 e 09 de Novembro de 2022 (oito e nove de Novembro 
de dois mil e vinte e dois) às 15h00min em primeira convocação com os membros da categoria, e 
às 15h30min em segunda convocação com qualquer número de presentes, 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 e frustradas as negociações, instaurar 

processo de Dissídio Coletivo na justiça do trabalho;
4. Em caso de frustrada todas as negociações, firmar acordo coletivo com os condomínios 

residenciais, comerciais, empresariais, administradoras de condomínios e lavanderias de roupas;
5. Autorizar o sindicato a fazer desconto referente à ContribuiçãoAssistencial do ano de 2023;
6. E demais assuntos do interesse da categoria.

Campina Grande (PB), 06 DE OUTUBRO DE 2022.
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG
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