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Espaço foi inaugurado ontem pelo governador João Azevêdo e vai abrigar empreendimentos de artesanato, agricultura familiar, finanças e catadores de resíduos sólidos. Página 4

João Pessoa ganha Centro de Economia Solidária

Educação do Estado terá 
reajuste e novo concurso
Aumento do piso do magistério está garantido no próximo ano, declarou ontem em entrevista o governador João Azevêdo. Página 13

Cehap abre inscrições para 
novo residencial em Patos

Estado integra projeto para 
ampliar coberturas vacinais

A partir de segunda-feira até o dia 31 de janeiro de 2022, 
os interessados poderão se cadastrar pela internet. Página 3

Iniciativa da Fiocruz e do Ministério da Saúde busca reverter 
a redução nos índices de imunização no país. Página 6

Colunas

O pensamento voltou para o menino que não 
saiu da manjedoura. As cantigas ensinadas por minha 

avó e mamãe são lembradas agora, enquanto a 
memória reconstrói aquelas cenas  Página 11

José Nunes

Nunca é demais que nos lembremos de que 
um povo sem história, ou melhor, sem respeito 
para a sua história, é um povo insciente de si 
mesmo, alheio ao seu destino  Página 10

José Mário Da Silva 
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CASOS vACINAS APLICADAS

----

321.601.407

8.471.850.118
Legado de luta Morre uma das pioneiras do feminismo negro, a 
escritora bell hooks - ela assinava os livros com letra minúscula. Página 16
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Travessia perigosa Pedestres que utilizam passarelas das rodovias federais 
reclamam de rachaduras, falta de iluminação e até de motocicletas nos locais. Página 5
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“Colosseum” Operação que investiga pagamento de propina em obras 
de estádio no Ceará mira nos irmãos Ciro (foto) e Cid Gomes. Página 15

Programe-se Oito feriados nacionais e um estadual 
vão cair em dias de semana no próximo ano. Página 8
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Divulgado resultado de prêmios 
para profissionais de ensino 
Escola de Valor e Mestres da Educação vão contemplar 
5.141 servidores com o 14o e o 15o salários. Página 20

Diversidade

Processo seletivo do IBGE tem 
quase quatro mil vagas na PB
Serão contratados recenseadores e agentes censitários 
em todos os municípios do Estado. Página 17

Economia
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A saúde da coletividade está acima de quaisquer 
interpretações relacionadas a interesses particulares. A 
exigência do cartão de vacinação contra a Covid-19, para se ter 
acesso a estabelecimentos como repartições públicas, bares, 
restaurantes e casas de espetáculos, é uma medida sanitária de 
extrema importância no combate à pandemia de coronavírus.

Sabe-se que o surto de Covid-19 encontra maior vitalidade, 
hoje, exatamente na população refratária à vacina. Ou seja, se o 
índice de vacinação atingisse a casa dos 90% para cima, haveria 
maior flexibilização nas atividades sociais porque, certamente, 
os casos de contágio e, consequentemente, de internamentos e 
mortes seriam mais baixos que os números atuais.

Portanto, a comprovação da regularidade vacinal deve 
permanecer obrigatória, também em teatros e cinemas, 
além de eventos sociais corporativos e esportivos, enquanto 
houver perigo no ar. Qualquer descuido pode implicar em 
um recrudescimento do surto, com graves prejuízos para 
a sociedade, de maneira geral. Prevenir é sempre a melhor 
política.

As pessoas que, por qualquer motivo, negam-se a tomar o 
antídoto contra a Covid-19, devem sofrer restrições, no que 
diz respeito ao acesso a determinados lugares, a exemplo 
dos citados acima. São portadores do vírus em potencial, e 
a exigência do cartão de vacinação é uma das políticas mais 
acertadas, no sentido de induzi-las à imunização contra o 
coronavírus.

No plano federal, o ministro Luís Roberto Barroso, do 
Supremo Tribunal Federal, informou, ontem, por meio de nota, 
que as companhias aéreas devem exigir o comprovante de 
vacinação contra Covid-19 dos viajantes com destino ao Brasil 
ainda na área de embarque. Por esse critério, só se terá acesso 
às aeronaves com o certificado de imunização.

Vítimas do coronavírus, o mundo contabiliza mais de 5 
milhões de mortos. Somente no Brasil já morreram mais de 
617 mil pessoas. A Paraíba registra quase dez mil óbitos. Não 
se pode desprezar esses números. Eles representam vidas 
perdidas. Se cada pessoa que não toma vacina vivesse em uma 
ilha deserta, vá lá que seja; mas vivendo em sociedade, não dá.

Só com cartão O respeito às divergências
Temos todos nós uma tendência muito 

forte em não querer compreender os discor-
dantes como parceiros positivos em uma 
conversação. E assim recusamos a possibi-
lidade de rever nossos conceitos, na frágil 
convicção de que os “pontos de vista” que 
defendemos sobre determinado assunto 
representam a verdade absoluta. 

 As opiniões são frutos da interpreta-
ção do que vivenciamos. Elas se afirmam na 
conformidade dos nossos interesses e pro-
pósitos. E, por isso mesmo, somos levados 
a imaginar que só nossa visão do mundo é 
a correta. Ficamos insistentemente inca-
pacitados de apreciar as diferenças. Então 
assumimos uma postura de arrogância, 
intolerância, empáfia. Procuramos impor 
nosso “ponto de vista” como algo incontes-
tável, a verdade absoluta.

A verdade é plural, múltipla. Não existe 
verdade única, a não ser aquelas definidas 
como “dogmas de fé”. Então tudo o que exija 
compreensão, avaliação, entendimento 
pode receber diferentes formas de juízo 
de valor, são mutáveis. O que percebemos 
como verdade hoje pode ser alterada con-
ceitualmente amanhã a partir da análise 
de ideias divergentes, uso da racionalidade. 

O inevitável conflito nas diferenças de 
“pontos de vista” deve ser encarado como 
oportunidade de reflexão, nunca como 
ameaça ao nosso pensamento, quando nos 
comportamos como “donos da verdade”. 

É preciso exercitar a humildade, despir-se 
da jactância tão comum nas pessoas que 
querem fazer prevalecer as suas opiniões. 
Acolher pacificamente a diversidade que 
há no mundo.

Todavia, nunca deveremos ter receio de 
expor nossos “pontos de vista”.  É necessário 
que se façam com apresentação de argu-
mentos presumivelmente convincentes. O 
que não quer dizer que desrespeitemos as 
opiniões alheias e nos neguemos a escutar 
as razões que  diferenciam das nossas.

A lucidez dos discernimentos e esco-
lhas se obtém através da capacidade de 
dialogar, na convivência com interlocutores 
críticos. Quando se manifesta a incompe-
tência para aceitar os “pontos de vista” 
diferentes, se abre ensejo para sofrer con-
sequências desagradáveis no modo de viver. 
A vida social ou familiar exige a busca da 
racionalidade, evitando o radicalismo.

O Papa Francisco faz uma recomen-
dação importante quanto a isso: “É preciso 
investir todas as forças no diálogo para 
reconstruções, respeito a legalidades e en-
contro das indispensáveis saídas, evitando 
descompassos que comprometam a civi-
lidade, a ordem e a justiça. Acima de tudo, 
os segmentos diversos da sociedade, para 
superar mediocridades, partidarismos, 
radicalismos de todo tipo, fecundando nova 
cultura, precisam estar em diálogo pelo 
bem comum”.

Ministros paraibanos no TCU
Poucos são os paraibanos que nos 

honraram com sua presença no Tri-
bunal de Contas da União. Todos, com 
apenas uma exceção, antes de tomar 
assento naquela Corte de Contas, exer-
ceram o mandato de senador da Re-
pública. O primeiro deles, Pedro da 
Cunha Pedrosa, mais conhecido como 
Cunha Pedrosa, foi advogado, promotor 
e juiz. Hoje, Cunha Pedrosa empresta 
seu nome para designar a mais alta 
comenda instituída pelo nosso Tribunal 
de Contas Estadual.

Iniciado na vida partidária nos pri-
mórdios da República, sob a regência 
do nosso primeiro mandatário, Venân-
cio Neiva, com sua queda, 
enfrentou o ostracismo 
até o ano de 1902, quando 
retorna à política. Obte-
ve mandado de deputado 
estadual e federal, sendo 
ainda secretário geral do 
Estado na gestão de Mon-
senhor Walfredo Leal. Na-
tural de Umbuzeiro, como 
Epitácio, foi na sombra do 
crescente prestígio do che-
fe que chegou ao Senado. 
Senador de 1912 até 1923, 
deixa aquela Casa para as-
sumir o cargo de ministro 
do Tribunal de Contas.

Por obra e graça de Assis Chateau-
briand, que lhe cobiçava a cadeira de 
senador, Verniaud Wanderley, ex-pre-
feito de Campina Grande, abdicou do 
mandato senatorial juntamente com 
seu suplente, Pereira Diniz. Enquanto 
o titular ganhava o manto ministerial, 
seu suplente era contemplado, se não 
me engano, com um cartório no Rio de 
Janeiro. Todos alegres e satisfeitos, uma 
eleição suplementar elegeu Chatô, em 
março de 1952, para a vaga paraibana 

aberta no Senado. Ministro da Viação 
e Obras Públicas dos dois períodos de 
Getúlio Vargas na Presidência do País, 
José Américo de Almeida, antes passou 
pelo Senado. Governou a Paraíba e li-
cenciou-se para assumir o ministério 
de Vargas. Era aposentado como mi-
nistro do TCU.

Dos paraibanos que ocuparam ca-
deiras no TCU, somente José Américo 
de Almeida e João Agripino exerceram 
a governança do Estado. João Agripino 
foi o último governador eleito direta-
mente, antes de iniciado o período de 
indicações militares chanceladas pelas 
Assembleias Legislativas transforma-

das em Colégio Eleitoral. 
Foi advogado e promotor. 
Eleito deputado const i-
tuinte em 1945, participou 
da elaboração da Carta de 
1946. Em 1962 foi reeleito 
deputado e eleito senador. 
Optou pelo mandato mais 
longo, encerrado, porém, 
em 1966, quando assumiu o 
cargo de governador da Pa-
raíba. Depois de trabalhar 
na inciativa privada, foi no-
meado em 1973 para o TCU, 
sendo seu presidente por 
dois anos. Em 1982 voltaria 
à Câmara dos Deputados.

Meu companheiro do PDT de Chico 
Franca, Antonio Vital do Rego Filho, 
exerceu os mandatos de vereador, de-
putado estadual e federal. Sempre fiel ao 
governo, não perdeu a capacidade de dia-
logar com os contrários. Foi votado para 
o cargo de ministro do TCU por quase a 
unanimidade do Congresso Nacional. Já 
ia me esquecendo:  Também foi ministro 
do TCU o paraibano José Pereira Lira, 
sem contudo eleger-se senador. Foi chefe 
da Casa Civil do governo Dutra.

 Dos paraibanos 
que ocuparam 

cadeiras no TCU, 
somente José Américo 

de Almeida e João 
Agripino exerceram 

a governança 
do Estado   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

Asas da liberdade
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Interessados poderão, a partir da próxima semana, fazer o cadastro pelo site da Companhia Estadual de Habitação
O Governo do Estado, 

por meio da Companhia Es-
tadual de Habitação Popular 
da Paraíba (Cehap), inicia na 
próxima semana o período de 
inscrições para o Residencial 
São Judas Tadeu I e II, no muni-
cípio de Patos. O anúncio foi feito 
durante reunião realizada ontem 
na Prefeitura Municipal de Patos. 
A Secretaria de Habitação do Mu-
nicípio irá trabalhar de maneira 
conjunta no processo seletivo. 

A partir de segunda-feira 
(20) até o dia 31 de janeiro de 
2022, os interessados pode-
rão acessar o site da Cehap e 
realizar a inscrição, marcando 
a opção para participar da se-
leção. Quem já possui cadastro 
na Cehap deve apenas acessar 
o site nesse mesmo período e 
fazer a atualização dos dados, 
não esquecendo também de 
marcar o Residencial São Judas 
Tadeu  I e II. As inscrições serão 
feitas exclusivamente por meio 
do endereço eletrônico www.
cehap.pb.gov.br. 

Para concorrer é preciso 
preencher alguns itens obri-
gatórios e específicos durante 
a inscrição, como morar no 
município de Patos, ter a ren-
da bruta familiar de até R$ 
1.800,00 e possuir o Número 
de Inscrição Social (NIS). Ainda 
é preciso atender a, no mínimo, 

um dos seguintes requisitos: 
viver em casas que não sejam 
de alvenaria; viver em locais 
improvisados que não servem 
como moradia; encontrar-se 
em situação de coabitação in-
voluntária convivendo com ou-
tras famílias em um mesmo do-
micílio; estar em adensamento 
de domicílio alugado, quando o 
número médio de moradores 
é superior a três pessoas por 
dormitório; destinar mais de 
30% da renda com aluguel ou 
encontrar-se em situação de 
rua comprovada por meio de 
atuação do município. 

Outros critérios são: mu-
lher na condição de responsá-
vel da família; ser beneficiário 
do antigo Programa Bolsa Fa-
mília, hoje Auxílio Brasil; ser 
beneficiário do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC); 
possuir dependentes de até 12 
anos ou possuir pessoa com 
deficiência ou idoso ou negro 
na composição familiar; fazer 
parte de Grupos Populacionais 
Tradicionais Específicos, e ain-
da pessoas portadoras do vírus 
HIV - Aids estão entre as prio-
ridades. 

É importante destacar 
que, ao realizar a inscrição ou 
a atualização dos dados no site 
da Cehap, é fundamental que o 
candidato coloque as informa-

ções atualizadas de endereço, 
telefone, CPF, RG, estado civil e 
os dados de cônjuge ou compa-
nheiro para quem assinalar que é 
casado ou mantém união estável.

Ao fim desse processo de 
captação das inscrições, quan-
do o período for encerrado, o 
sistema deve gerar uma rela-
ção hierarquizada tendo como 
base a ordem decrescente de 
requisitos e critérios atendi-
dos pelos inscritos. Essa rela-
ção poderá ser disponibilizada 
para consulta da população 
junto ao Município. Somente 
após essa etapa é que serão 
iniciadas as visitas sociais do-
miciliares para verificação das 
informações prestadas pelos 
pré-selecionados na inscrição. 

A presidente da Cehap, 
Emilia Correia Lima, desta-
cou a atuação do Governo do 
Estado para viabilizar a obra, 
inclusive assegurando recur-
sos. “Nessa obra o Governo da 
Paraíba garantiu mais de 6 mi-
lhões de reais de contrapartida 
estadual. Quando em 2019, por 
ordem do Governo Federal, to-
dos os contratos do Minha Casa 
Minha Vida assinados no final 
de 2018 foram suspensos, o 
Governo da Paraíba não mediu 
esforços e garantiu o aporte fi-
nanceiro necessário para que a 
obra continuasse”, destacou. 

Cehap abre inscrições para 
residencial na cidade de Patos 

O prefeito de João Pessoa, Cí-
cero Lucena (PP), voltou a de-
fender o nome de Aguinaldo 
Ribeiro na chapa majoritária. 
“O nome é bom? É. Tem den-
sidade eleitoral? Tem. Nosso 
partido tem dois deputados 
estaduais e prefeituras im-
portantes. Não vejo nenhuma 
possibilidade de desistência de 
Aguinaldo Ribeiro [de disputar 
o Senado]”, argumentou.    

“NeNhuma possibilidade”  
Eva Gouveia rebateu críticas 
feitas por alguns integrantes 
da oposição a Romero: “Foi 
uma decisão acertada, ama-
durecida”, disse a uma emis-
sora de rádio, “temos conver-
sado quase diariamente e isso 
vai fortalecer o nosso partido. 
Agora, a oposição tem que 
parar de bater cabeça e res-
peitar o direito de ir e vir das 
pessoas”.  

“As portas não estão fechadas para 
João. Agora é que estão abertas 
mesmo”. Da secretária executiva de 
Articulação Política – e vereadora 
licenciada de Campina Grande –, 
Eva Gouveia (PSD), avaliando que 
a desistência oficial de Romero Ro-
drigues de disputar o Governo do 
Estado o aproxima ainda mais da 
base governista. 

“portas estão abertas” 

em carta, romero fala em “tristeza” por mudaNça 
de rumo e se diz pré-caNdidato à câmara federal  

“direito de ir e vir” 

“Tristeza porque muitos fatores, que independeram de minha vontade, contribuíram para 
uma mudança de rota e adiamento do sonho”. Talvez esse seja um dos trechos de maior 
teor de sinceridade da carta que o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues 
(PSD), divulgou para oficializar o que já era uma ‘crônica de uma renúncia anunciada’. 
Ele, de fato, não será candidato a governador. A sinceridade fica por conta da admissão de 

que ser governador da Paraíba é um “sonhado projeto de qualquer homem público”. O 
trecho em questão também deixa uma curiosidade no leitor: quais seriam, na ínte-
gra, os fatores que fugiam ao seu controle e que, por isso, o fizeram desistir? Na 
carta, Romero destaca que a decisão de alterar a sua rota inicial se dá, também, 
por força de questões partidárias: “Dentro de uma estratégia amadurecida e ali-

nhada com os planos nacionais do PSD, anuncio a decisão de colocar meu 
nome como uma alternativa à Paraíba para a Câmara Federal no próximo 
ano”, e cita que “a honrosa missão de presidente do PSD na Paraíba na-
turalmente me impõe desafios na consolidação e avanços dos espaços da 

legenda, no pleito 2022”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O teor da carta de Romero Rodrigues sugere que a 
decisão de não disputar o governo requereu pos-
tura analítica quanto à viabilidade da postulação: 
“Peço desculpas a todos que acalentaram comigo 
esse sonho adiado. Gostaria de um outro desfecho 
para este capítulo de minha vida, mas sempre en-
tendi uma verdade: não é sábio se impor contra o 
destino e os desígnios de Deus. A vida segue”. 

“Não é sábio se impor coNtra os  
desígNios de deus. a vida segue” 

regra mais restritiva  

eNtre modéstia e ousadia 

O Governo do Estado irá recorrer à Justiça se o 
prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima 
(PSD), sancionar projeto de lei aprovado na Câ-
mara Municipal que proíbe a exigência do pas-
saporte de vacinação na cidade. É que há lei es-
tadual que obriga a apresentação do documento 
em todo o Estado. E há entendimento do STF de 
que prevalece a regra mais restritiva.  

O deputado Chió confirma que o Rede tem dialo-
gado com PCdoB e PSOL com vistas a formar uma 
federação partidária, em 2022. Independentemente 
disso, a legenda projeta ampliar sua representativi-
dade na ALPB, elegendo dois deputados. Mas traba-
lha também com uma meta muito difícil de ser atingi-
da por partido pequeno: eleger cinco parlamentares.      
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Ligação entre Altiplano e Castelo Branco

DER aguarda licença para 
iniciar a 2a etapa do projeto 

O Departamento de 
Estradas de Rodagem da 
Paraíba (DER-PB) aguar-
da a liberação do licen-
ciamento ambiental pela 
Superintendência de 
Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) para 
iniciar as obras da segun-
da etapa da ligação entre 
o bairro do Altiplano e o 
Castelo Branco, já deno-
minadas de Vias do Atlân-
tico, nas proximidades do 
Hospital Universitário da 
Universidade Federal da 
Paraíba. O projeto, elabo-
rado pelo Governo do Es-
tado, terá um investimen-
to de R$ 14,7 milhões, 
com recursos próprio do 
Tesouro Estadual.

O diretor de Opera-
ções do DER, Armando 
Marinho, disse que ini-
cialmente foi executa-
do na primeira etapa do 
projeto o recapeamento 
das ruas Severino Ennes 
Atayde e Arthur Enedino 
dos Anjos, além da du-

plicação da Rua Antônio 
Francisco do Amaral, que 
ainda será executada, to-
das localizadas no lado 
do Altiplano. O dirigente 
lembra que nas ruas já 
recapeadas está faltando 
apenas a sinalização ver-
tical e horizontal.

Armando Marinho 
afirmou, ainda, que fo-
ram feitas pequenas alte-
rações no projeto original 
para que fosse possível a 
liberação de uma licença 
ambiental, pela Sudema, 
que depende do decreto 
de utilidade pública, que 
será providenciado após 
o levantamento (execu-
tado pelo DER) dos pro-
prietários que estão no 
local, o que deverá ocor-
rer nos próximos dias, 
para o início da segunda 
etapa que é a parte entre 
o final do Altiplano e o 
Castelo Branco, onde vai 
ser construída uma pon-
te de 30 metros, além da 
necessidade da retirada 

da vegetação no trecho 
da obra.

O dirigente enfatizou 
que a construção da via 
de ligação entre os dois 
bairros da Zona Sul da ca-
pital vai facilitar o tráfego 
de veículos, sendo mais 
uma opção de desloca-
mento para os habitantes 
que moram naquela área 
da cidade, além de redu-
zir os engarrafamentos, 
especialmente nas horas 
de maior movimentação.Empreendimento tem 856 apartamentos

O empreendimento é composto 
por 856 apartamentos, divididos em 
47 blocos de apartamentos com 8 
unidades habitacionais e 30 blocos 
de apartamentos com 16 unidades 
habitacionais, além de dois salões 
sociais e dez playgrounds. 

 As unidades habitacionais com 
aproximadamente 44 m² de área útil 
e em obediência às especificações 
mínimas exigidas pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida, possuem: 
dois quartos, sala de estar, cozinha 
com área de serviço e banheiro. 

Das unidades em questão, são 43 
apartamentos já adaptados e os 
demais adaptáveis aos itens de aces-
sibilidade vigentes nas Normativas 
do PMCMV. Os empreendimentos 
possuem 856 vagas de garagem de 
uso comum, sendo 43 vagas para 
Pessoas Com Deficiência.

 A infraestrutura básica dos 
residenciais contempla: rede de 
abastecimento d’água, rede de es-
gotamento sanitário, rede de energia 
elétrica, drenagem de águas pluviais 
e pavimentação em paralelepípedo.

O projeto, elaborado 
pelo Governo do 
Estado, terá um 
investimento de 

R$ 14,7 milhões, com 
recursos próprios do 

Tesouro Estadual
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João Azevêdo entregou à população o equipamento que fica na Praça Santo Antônio, no bairro de Tambaú, na capital

O governador João Aze-
vêdo inaugurou no final da 
tarde de ontem, na Praça 
Santo Antônio, no bairro de 
Tambaú, o novo Centro Pú-
blico Estadual de Economia 
Solidária – EcoParaíba - que 
antes funcionava no Varadou-
ro. “Trazer a Economia Solidá-
ria para um espaço como esse 
é dar mais visibilidade e fácil 
acesso à economia familiar 
da Paraíba. No Estado, temos 
mais de 100 mil famílias que 
trabalham com agricultura 
familiar, e fortalecer esse 
segmento num espaço nobre 
como esse é proporcionar ao 
agricultor mais conhecimento 
e técnica a toda a categoria”, 
frisou o governador. O evento 
aconteceu, ontem, na data em 
que é comemorado o Dia Na-
cional da Economia Solidária. 

Quando João Azevêdo 
assumiu o Governo do Esta-
do em 2019, a Paraíba tinha 
191 agricultores, 49 entida-
des, 41 mil beneficiários e 31 
mil municípios engajados no 
Programa de Aquisição de Ali-

mentos (PAA). Em 2021, os 
números aumentaram para 
2.279 agricultores, 195 enti-
dades, 232 mil beneficiários 
e 158 municípios.

O governador argumen-
tou que nesse novo espaço, 
é esperada a construção de 
uma maior identidade e vi-
sibilidade para todos os pro-
dutores e agricultores da Eco-
nomia Familiar. “Todos terão 
mais qualidade, visibilidade 
e possibilidade de ampliar a 
comercialização e ecoar a pro-
dução dos grupos acompa-
nhados”. Atualmente existem 
na Paraíba cinco espaços de 
economia solidária. Para 2022, 
a meta é entregar mais três 
casas de Economia Solidária 
nos municípios de Ingá, Barra 
de Santa Rosa e Araruna.

O EcoParaíba tem como 
principais objetivos integrar 
políticas de combate à pobre-
za, a geração de trabalho e 
renda, e a comercialização 
dos produtos dos agriculto-
res da Economia Familiar, dos 
artesãos e dos catadores de 
resíduos sólidos. Tudo isso, 
através do fomento à organi-
zação dos empreendimentos 

econômicos solidários, afir-
mou a secretária executiva 
de Segurança Alimentar e 
Economia Solidária, Roseana 
Meira.

O Centro Operacional 
vai funcionar de segunda a 
sábado, das 9h às 21h e, no 
domingo, das 15 às 20h. A 
ideia é que o espaço sirva 
para formação e capacita-
ção dos empreendedores da 
Economia Solidária, do ar-
tesanato e dos catadores de 
resíduos sólidos. Ou seja, um 
espaço digno para grupos 
que trabalham sem poluir o 
meio ambiente e sem explo-
rar mão de obra. “É uma vi-
trine para que os empreen-
dedores escoem tudo o que 
eles produzem no dia a dia”, 
destacou o governador.

Segundo o gerente ope-
racional do Centro Público 
Estadual de Economia Soli-
dária, Rodrigo Moreira, na 
Paraíba existem cerca de 400 
economias solidárias cadas-
tradas. “Só nesse novo espa-
ço que foi inaugurado ontem 
pelo governador, no bairro 
de Tambaú, são cerca de 50 
cadastrados”.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Inaugurado novo Centro Público 
Estadual de Economia Solidária

Barroso recua e libera entrada 
de brasileiros sem passaporte 

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) atingiu ontem, os 
votos necessários para manter a 
liminar expedida pelo ministro 
Luís Roberto Barroso, que de-
terminou no último sábado, 11, 
a obrigatoriedade do passapor-
te da vacina para viajantes que 
ingressarem no Brasil. Pelo voto 
proferido por Barroso, porém, a 
apresentação do comprovante 
poderá ser substituída por apre-
sentação de um teste negativo 
seguido de quarentena de cinco 
dias, que só se encerraria com 
outro teste negativo. Isso vale 
para os brasileiros e estrangei-
ros residentes no Brasil, em caso 
de recusa na apresentação do 
comprovante. Já para os estran-
geiros que vivem fora, não há 
essa opção.

O entendimento de Barro-
so foi seguido por mais cinco 
colegas da Corte. 

Na prática, a medida fica 
mais parecida com a regra que 
havia sido prevista pela ges-
tão Jair Bolsonaro, que abria 
a brecha de quarentena de 
cinco dias, seguida de apre-
sentação de testes negativos, 
para não vacinados. A diferen-
ça é que a norma do Governo 
Federal não fazia distinção 
entre brasileiros e estrangei-
ros. Bolsonaro é opositor do 
passaporte da vacina, medi-
da adotada em vários países 
do mundo e defendida por 
especialistas para conter a 
transmissão do vírus.

O recuo tem como pano 
de fundo o fato de brasileiros 
não poderem ser impedidos 
de entrar no Brasil, segundo 
interlocutores do ministro. Na 
terça, Barroso já havia dito que 

a regra só era válida para quem 
viajasse depois de terça-fei-
ra, 14, para não surpreender 
passageiros que tivessem em-
barcado sem conhecimento da 
medida. O julgamento aconte-
ce no plenário virtual do STF 
(plataforma em que os votos 
são apresentados remotamen-
te) e vai até as 23h59 de hoje. 
Amanhã, o Supremo entra em 
recesso.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
iniciou a verificação do docu-
mento nos aeroportos e nas 
fronteiras, mas admitiu que o 
processo é feito por amostra-
gem. Segundo especialistas, as 
lacunas na implementação da 
medida vão prejudicar a estra-
tégia de contenção da variante 
Ômicron, que é mais contagio-
sa e tem levado países de todo 
o mundo a determinarem mais 
medidas restritivas.

De acordo com o bole-
tim diário da Secretaria da 
Saúde do Estado, na Paraíba, 
foram registrados 23 casos 
de Covid-19, todos modera-
dos ou graves. Agora, o Estado 
totaliza 462.620 casos confir-
mados da doença, que estão 
distribuídos por todos os 223 
municípios. Seis pacientes fo-
ram internados nas últimas 
24h nas unidades de referên-
cia e dois novos óbitos foram 
registrados, ambos ocorridos 
no dia 12 deste mês em hos-
pitais públicos. Com isso, o 
Estado totaliza 9.565 mortes. 
O boletim registra ainda um 
total de 357.558 pacientes 
recuperados da doença.

Até ontem, 222 cidades 

paraibanas haviam registrado 
óbitos por Covid-19. Os óbitos 
confirmados neste boletim 
aconteceram entre os resi-
dentes dos municípios de Ita-
poranga (1) e João Pessoa (1). 
As vítimas são uma mulher e 
um homem, com idades de 78 
e 83 anos. Uma das vítimas 
era hipertensa, diabética e ex-
tabagista e a outra não tinha 
comorbidade.

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico), em todo 
Estado, é de 18%. Fazendo 
um recorte apenas dos leitos 
de UTI para adultos na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação 
chega a 32%. Em Campina 
Grande, estão ocupados 3% 
dos leitos de UTI adulto e no 
sertão 30% dos leitos de UTI 

para adultos. De acordo com 
o Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, seis pacientes 
foram internados nas últimas 
24h. Ao todo, 83 pacientes es-
tão internados nas unidades 
de referência.

A t é  o  m o m e n t o , 
1.239.911 testes para diag-
nóstico da Covid-19 já foram 
realizados. A Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) in-
forma que, devido à insta-
bilidade nos sistemas e-SUS 
Notifica e SPI-PNI, não ha-
viam dados de casos leves ou 
números referentes às doses 
de vacinas aplicadas ontem. 
Os dados epidemiológicos 
com informações sobre todos 
os municípios e ocupação de 
leitos estão disponíveis em: 
www.paraiba.pb.gov.br/co-
ronavirus

Covid-19: PB tem seis pacientes 
internados nas últimas 24h

O Centro inaugurado por João Azevêdo vai funcionar de segunda a sábado, das 9h às 21h, e, no domingo, das 15 às 20h

Foto: Ortilo Antônio

Facilidade para escoar a produção
O local tem mais capacidade de 

atrair o público-alvo para a comercia-
lização, o que ajudará a escoar melhor 
a produção. O espaço abrigará em-
preendimentos econômicos solidários 
que foram selecionados por meio de 
edital de chamada pública, contem-
plando os segmentos do artesanato, 
agricultura familiar, finanças solidárias 
e catadores de resíduos sólidos.

O EcoParaíba é um espaço mul-
tifuncional que vai agrupar a capaci-
tação, assessoramento e comerciali-
zação de produtos da agricultura e do 
artesanato paraibano. O ambiente vai 
contemplar também balcões de negó-
cios da Economia Solidária, stands de 
vendas da agricultura familiar de base 
agroecológica e outros produtos.

As unidades de Economia Solidária 
buscam elevar a qualidade de vida dos 
agricultores e artesãos. Essa ação con-
tribui muito para a geração de emprego 
e renda com empreendimentos como: 
associações, cooperativas e grupos in-
formais das mais diversas modalidades 
a exemplo da Agricultura Familiar, arte-
sanato, apoio aos grupos quilombolas 
e indígenas e resíduos sólidos.

Os equipamentos públicos de 
economia solidária são espaços mul-

tifuncionais designados a articular 
oportunidades de geração de em-
pregos, fortalecimento e promoção 
do trabalho coletivo seguindo os 
princípios da Economia Solidária. 
Consistem em estruturas criadas 
e mantidas pela parceria entre o 
poder público e a sociedade civil 
organizada.

A agricultora Suelis Fidélis falou 
em nome dos agricultores da Eco-
nomia Solidária e disse que todos 
que foram beneficiados com o novo 
espaço estão super agradecidos. “No 
Brasil, a política de assistência está 
sendo exterminada por um governo 
genocida e desumano, mas o Gover-
no da Paraíba segue remando contra 
a maré, afirmando que o povo é o 
que importa. Mesmo com todas as 
dificuldades econômicas, ele abriu 
mais uma porta para o artesanato e 
para a agricultura familiar garantindo 
que esse segmento não deve ficar no 
esquecimento. Para todos nós artesãos 
e agricultores, esse espaço tem o valor 
de nossas vidas. Estamos todos agra-
decidos. Nesse espaço, os paraibanos 
vão poder comprar alimentos livres 
de agrotóxicos a preços acessíveis”, 
concluiu Suelis Fidélis.

Weslley Galzo e 
Guilherme Pimenta
Agência Estado

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Paratletas são recepcionados 
pelo governador na capital

O governador João Azevê-
do recepcionou, ontem, na Vila 
Olímpica Parahyba, em João 
Pessoa, os paratletas de 12 a 
17 anos que representaram o 
Estado nas Paralímpiadas Es-
colares, realizadas no mês de 
novembro, em São Paulo. O Es-
tado conquistou 60 medalhas 
na competição, alcançando a 
quinta colocação geral no país e 
o melhor desempenho do Nor-
te/Nordeste.   

Ao todo foram 33 meda-
lhas de ouro, 15 medalhas de 
prata e 12 medalhas de bron-
ze nas modalidades atletismo, 
lançamento de pelota, natação, 
salto em distância, arremesso 
de peso, lançamento de dardo, 
lançamento de disco, badmin-
ton, basquete, bocha e tênis de 
mesa. 

 Na ocasião, o chefe do 

Executivo estadual parabeni-
zou os medalhistas e ressaltou 
o esforço do Governo da Pa-
raíba para incentivar o para-
desporto. “Nós temos feito um 
governo de inclusão e vamos 
continuar apoiando os polos 
de esporte e paratletas da Pa-
raíba, permitindo que mais 
pessoas se integrem a essa ini-
ciativa, gerando sempre mais 
oportunidades. Hoje estamos 
celebrando 60 medalhas que 
são conquistas de cada um e 
orgulho nosso, resultado da 
dedicação e da vontade de ir 
cada vez mais longe e, por isso, 
seguiremos com esse apoio 
para que mais pessoas possam 
compartilhar suas vitórias”, 
frisou.    

O secretário executivo 
do Esporte e Lazer, José Mar-
co, destacou a importância do 

investimento da gestão esta-
dual no esporte para a desco-
berta de novos talentos. “Nós 
apoiamos os atletas com as 
passagens aéreas para irem ao 
campeonato paraescolar. As 
60 medalhas são um resultado 
sensacional, uma vez que mais 
de 50 paratletas e técnicos são 
contemplados com o Bolsa Es-
porte. Além disso, eles fazem 
parte de vários projetos nossos, 
como o programa Paraíba Para-
límpica em que temos mais de 
40 escolinhas de modalidades 
paralímpicas distribuídas no 
Estado de onde sairão novos 
campeões que vão representar 
a Paraíba e o Brasil em nível 
mundial”, comentou.    

O treinador José Mário da 
Silva, do município de Picuí, 
agradeceu o apoio da gestão es-
tadual aos paratletas. 



Paraíba
Perseguição e prisão
A PB prendeu, após uma perseguição, quatro acusados de 
assaltar uma loja de perfume em São Bento, no Sertão. 
Grande parte do material roubado foi recuperada. Página 7 Fo
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Pedestres apontam vários riscos à integridade de quem usa os equipamentos de travessia das rodovias federais
Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

As passarelas de João 
Pessoa e da Região Metropoli-
tana, que ficam localizadas na 
BR-230 e BR-101, deveriam ser 
espaços para proporcionarem 
uma locomoção segura aos pe-
destres, entretanto quem passa 
por elas relatam os ‘perrengues’ 
para atravessarem de um lado 
para o outro, nas rodovias fede-
rais. Muitos dos equipamentos 
encontram-se com rachaduras, 

buracos e problemas nos pisos 
e laterais que dificultam a mo-
bilidades das pessoas. 

O eletricista Jorge Alexan-
dre da Silva, 56 anos, passa 
todos os dias pela passarela 
que fica nas proximidades do 
bairro Costa e Silva e sofre com 
os problemas da falta de infra-
estrutura. “Trabalho do outro 
lado da BR-230 e preciso pas-
sar por aqui duas vezes por dia. 
Agora, tenho que ter mais cui-
dado, porque tem umas partes 
do chão que estão quebrados e 

umas laterais que estão até se 
desmanchando. Mas, tenho que 
passar, né? Mesmo com os pe-
rigos de cair do local”, lamenta.

As pessoas também recla-
mam da falta de iluminação. 
Como relata o vigilante Antônio 
Batista, 60 anos. Ele comenta 
que a passarela faz parte do seu 
cotidiano e toda noite passa pelo 
local com medo, por causa da 
falta de luzes que, além de não 
ajudar que se veja as rachaduras 
do trajeto, ainda pode contribuir 
para a ocorrência de assaltos.

Os estudantes Tiago Go-
mes e Ênio Willian, ambos de 
17 anos, usam as passarelas 
para ir à escola que fica no 
bairro Jardim Planalto e não 
escondem a insatisfação. “A 
gente passa todos os dias e te-
mos que andar olhando para 
o chão para não tropeçarmos 
nos empecilhos do caminho. 
Sem falar que quando chega 
no final a calçada está que-
brada”, conta.

Além dos problemas estru-
turais, os pedestres e ciclistas 

têm que dividir as passarelas 
com os motociclistas infrato-
res que passam pelo local, que 
é proibido para o tráfego de 
motos. “A gente usa a passarela 
porque ainda é a melhor manei-
ra de atravessarmos a BR-230 
sem sermos atropelados, mas 
aí ainda temos que desviar dos 
motoqueiros que não andam 
pela pista e passam em alta ve-
locidade pela passarela”, acres-
centa o ajudante de pedreiro 
Cristiano da Silva, 44 anos. 

Quem mora perto das 

passarelas também confirma 
os perigos causados pelas mo-
tos. Bernadete Calixto, mora há 
24 anos nas proximidades da 
passarela do Bairro dos Novais, 
afirma  que vê muitos motoci-
clistas passando. Ela diz que 
acha muito errado a falta de 
consciência dos condutores 
que transitam por onde só é 
permitido pedestres e ciclistas. 
“A gente só escuta eles buzinan-
do para as pessoas saírem da 
frente, como se eles estivessem 
certo”, frisa a aposentada.

Passarelas com rachaduras, 
buracos e tráfego de motos 
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Manutenção é feita regularmente 

Em João Pessoa, Santa Rita e 
Bayeux, a responsabilidade das 
passarelas é divida entre o Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), Departamento 
de Estradas de Rodagens da Paraíba 
(DER-PB) e também pelas prefeituras 
municipais. Segundo o engenheiro 
Francisco Lima, do DER-PB, o órgão 
estadual é responsável pela manu-
tenção de seis desses equipamentos 
e a apenas uma dessas precisava de 
restauração, a que fica na comunida-
de Boa Esperança, no bairro Ernani 
Sátiro, em que as melhorias já estão 
acontecendo. 

“Estamos sempre fazendo manu-
tenção nas passarelas que competem 
ao DER-PB. Inclusive, somente uma 
apresenta anormalidade, mas desde 
o início desse mês que iniciamos 
as melhorias. Como ela é feita de 
estrutura metálica precisa passar 
por reforma a cada cinco anos e nós 
cumprimos rigorosamente esse pra-
zo”, garante o engenheiro.

Já em relação às demais passa-
relas de João Pessoa e Região Me-
tropolitana, que pertencem ao Dnit 
e totalizam nove equipamentos, a 
assessoria do órgão respondeu que 

até o momento não há previsão para 
receberem reformas; inclusive, a que 
fica no quilômetro 89 da BR-101, mais 
conhecida como a da ‘Gauchinha’. 
“As melhorias em passarelas são rea-
lizadas de acordo com a necessidade, 
mediante inspeção rotineira da equipe 
técnica.Não temos previsão de execu-
ção de cobertura de passarelas”. 

Sobre a falta de sinalização no 
trajeto das passarelas, a assessoria 
do Dnit desta que todas elas foram 
equipadas com sinalização vertical 
indicando a altura livre e orien-
tações para o uso por pedestres, 
de modo a evitar a travessia dos 
mesmos pela rodovia. Porém, a 
ausência de algumas placas ocorre 
por furtos.

A passarela que fica na Avenida 
Pedro Segundo, na capital, e tam-
bém encontra-se com problemas 
estruturais é de responsabilidade da 
Prefeitura Municipal. De acordo com a 
assessoria da Secretaria de Infraestru-
tura de João Pessoa, o Departamento 
de Manutenção e Conservação da 
Seinfra (DMC) informa que já está com 
projeto para realizar a manutenção 
dessa passarela, mas ainda sem data 
para início das obras. 

DER está realizando obras de recuperação da passarela localizada na BR-230, na Comunidade Boa Esperança

Foto: Evandro Pereira

Foto: Evandro Pereira

Má conservação de várias passarelas 
localizadas ao longo das rodovias 
federais representa perigo 
para os pedestres
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Estado foi escolhido, juntamente com o Pará, para implantação da iniciativa da Fiocruz que depois será levada a todo o país 

Projeto nacional para ampliar 
coberturas vacinais será na PB

A Paraíba foi seleciona-
da para participar do pro-
jeto Reconquista das Altas 
Coberturas Vacinais, promo-
vido pelo Instituto de Tec-
nologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos/Fiocruz) e 
a Secretaria de Vigilância e 
Saúde do Ministério da Saúde 
(SVS/MS). A iniciativa, cujo 
protocolo de intenções foi 
assinado, na segunda-feira 
(13), vai estabelecer uma 
rede de colaboração inte-
rinstitucional para busca da 
melhoria da cobertura vaci-
nal brasileira.

São 25 municípios pa-
raibanos que farão parte do 
projeto. As localidades per-
tencem à 1ª e 14ª Regiões 
de Saúde da Paraíba. Nesse 
contexto, 37% da população 
do Estado será contemplada. 
O Plano Nacional de Imuniza-
ção (PNI) brasileiro é consi-
derado um dos mais comple-
tos do mundo e, ainda assim, 
enfrenta um cenário adverso 
para alcançar as taxas de co-
bertura vacinal necessárias à 
imunidade coletiva das vaci-
nas que disponibiliza. 

A participação da Paraíba 
no projeto foi definida ainda 
em novembro, durante um en-
contro para debater os rumos 
da vacinação no país para a 
erradicação de doenças que 
voltaram a ser notificadas no 

Brasil. A reunião aconteceu na 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) e contou também com a 
participação do Conselho de 
Secretarias Municipais de Saú-
de da Paraíba (CosemsPB), da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), do Ministério da Saúde, 
da Organização Pan-america-
na de Saúde (Opas) e da Secre-
taria estadual da Educação e 
da Ciência e Tecnologia.

Na Paraíba, o secretário 
de saúde do Estado, Geraldo 
Medeiros, defendeu o diálo-
go entre as diversas esferas 
ligadas à saúde como ponto 
fundamental para reforçar 
os próximos passos da vaci-
nação. “Nós temos que ter o 
foco no avanço da vacinação 
contra a Covid-19 sem esque-
cer que há outras doenças 
que podem ser evitadas pelo 
mesmo método. Não existe 
motivo para a falta de cum-
primento do calendário va-
cinal, que é disponibilizado 
gratuitamente, diferente de 
outros países do mundo”, en-
fatiza o secretário.

O diálogo contou ainda 
com a presença do ex-pre-
sidente da Fiocruz e uma 
das maiores autoridades no 
mundo em relação à vacina-
ção, Akira Homma, que coor-
dena o projeto Reconquista 
das Altas Coberturas Vaci-
nais. Ele justificou a escolha 

da Paraíba como um dos es-
tados para início do projeto. 
“A Paraíba foi selecionada em 
virtude da facilidade logísti-
ca, uma vez que o Instituto 
possui ampla rede de colabo-
ração prévia com instituições 
paraibanas”, esclarece. Akira 
Homma lembrou a importân-
cia de ampliar a cobertura 
vacinal no Brasil, pois trata-
se de uma segurança coletiva. 

“São doenças imunoprevení-
veis que já causaram cente-
nas de óbitos no passado e 
estão voltando a circular no 
Brasil, por isso é absoluta-
mente importante trabalhar 
as baixas coberturas”.

Para a presidente do 
Cosems, Soraya Galdino, é 
oportuna a discussão do 
tema, ainda mais com a que-
da nos índices de cobertura 

nacional. “A vacina é a for-
ma de prevenção de doenças 
mais eficaz que nós temos 
e a gente percebe que nos 
últimos cinco anos ela foi 
ficando desvalorizada. Este 
momento é importante para 
recolocar as vacinas em pau-
ta”, pontua.

Até março de 2022, está 
prevista a conclusão do pri-
meiro resultado almejado: 

a elaboração dos planos de 
ação da Paraíba e do Amapá, 
que também foi selecionado 
para o projeto. A partir do mo-
mento que o mapeamento das 
causas das baixas coberturas 
vacinais por município forem 
definidas, serão elaborados, 
em conjunto com os estados 
e municípios, os primeiros 41 
Planos de Ação Operacional 
de Imunizações.

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) reali-
zou, na manhã de ontem, 
por meio de plataforma 
on-line, o Seminário Esta-
dual Dezembro Vermelho, 
para compartilhamento 
dos dados de 2021 e pla-
nejamento das ações para 
2022. O mês de dezembro 
marca uma grande mobi-
lização nacional na luta 
contra o vírus HIV, a Aids 
e outras IST (infecções 
sexualmente transmissí-
veis).

A discussão chamou a 
atenção para as ações de 
prevenção, assistência e a 
proteção dos direitos das 
pessoas infectadas com 
o HIV e Aids, sobretudo 
em relação à facilidade 
de acesso para testagem 
e tratamento. 

Segundo a gerente 
operacional de condi-
ções crônicas e IST da 
SES, Ivoneide Lucena, é 
importante promover a 
qualificação dos servi-
ços de apoio, sobretudo 
na atenção básica, para 
amparar a população que 
precisa de atendimento.

“O Serviço de Assis-
tência Especializada em 
HIV/Aids e Centro de Tes-
tagem e Aconselhamento 
em ISTs (SAE–CTA) são 
a porta de entrada para 
receber esses pacientes. 
Apesar de se tratar de 
uma doença crônica, o 
HIV/Aids é controlável 
e os usuários precisam 
dessa assistência de pre-
venção, diagnóstico e tra-
tamento na primeira linha 

de cuidado e não no ser-
viço hospitalar”, explicou.

Em relação ao plane-
jamento anual para 2022, 
foram propostas ações 
para facilitar o acesso 
dos pacientes aos medica-
mentos antirretrovirais, 
que ajudam a evitar o en-
fraquecimento do sistema 
imunológico. 

A chefe do Núcleo de 
IST/AIDS da SES, Joanna 
Ramalho, também de-
fende outras iniciativas 
para detectar a presença 
do vírus na comunidade 
e garantir o tratamento 
necessário. “É impor-
tante facilitar o acesso 
da população aos exa-
mes, ampliando a oferta 
de testes rápidos e de 
autotestes para os mais 
vulneráveis. Para isso, é 
importante contar com a 
parceria junto às gerên-
cias e municípios, que 
estão em contato direto 
com os usuários do SUS”. 

O seminário contou 
ainda com a participa-
ção do diretor-geral do 
Complexo Hospitalar Cle-
mentino Fraga, Fernando 
Chagas, das Gerências Re-
gionais de Saúde do Es-
tado e das Secretarias de 
Saúde municipais. 

As ações alusivas ao 
Dezembro Vermelho es-
tendem-se por todo o mês 
e, pela manhã, haverá a 
oferta de teste rápido de 
HIV, sífilis e hepatites vi-
rais, além de distribuição 
de preservativos na rua da 
Areia, em João Pessoa, a 
partir das 14h.

Seminário sobre HIV 
acontece até amanhã

Autoridades de saúde participaram do encontro para assinatura do protocolo de intenções do projeto, que inicialmente será implantado em 25 cidades paraibanas

Foto: Secom-PB

Comunidade Tito Silva

Imóveis em áreas de risco 
são identificados com selo

A Prefeitura da capi-
tal, por meio do Programa 
João Pessoa Sustentável, 
dá continuidade, na comu-
nidade Tito Silva, ao pro-
cesso de selagem iniciado 
no mês agosto no Comple-
xo Beira Rio (CBR). Essa 
intervenção consiste em 
fazer o mapeamento dos 
imóveis da área e diag-
nosticar aspectos impor-
tantes para a realização 
das atividades do Plano 
de Desenvolvimento Co-
munitário (PDC).

 A selagem ocorre 
sempre depois de uma 
reunião comunitária, que 
faz parte de um calendário 
de ações, com participa-
ção ativa dos moradores. 
As comunidades Vila Tam-
bauzinho, Cafofo Liberda-
de, Miramar, Padre Hildon 
Bandeira e São Rafael já 
passaram pelo processo. 
As próximas comunidades 
a serem seladas são Brasí-
lia de Palha e Santa Clara.

Plano Comunitário 
Integra as ações do 

Programa João Pessoa Sus-
tentável e vai beneficiar 
cerca de duas mil famílias 
das oito comunidades que 
formam o Complexo Beira 
Rio. Também é responsá-
vel pelos Escritórios Lo-
cais de Gestão (Elos), que 
já foram instalados e estão 
servindo de apoio para as 
atividades desenvolvidas 
nas Comunidades com 
base nos pilares da susten-

tabilidade ambiental, gera-
ção de trabalho e renda e 
inclusão de gênero.

 
Sustentável 
O Programa prevê 

a construção de três ha-
bitacionais na região da 
Beira Rio, a urbanização 
de todas as comunidades 
e a revitalização do Rio 

Jaguaribe. A revisão do 
Plano Diretor da Cidade e 
o melhoramento fiscal da 
gestão também integram 
o Programa orçado em U$ 
200 milhões com metade 
do financiamento pelo 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 
Até 2024, toda a cidade 
vai ser beneficiada.

Identificação faz parte do mapeamento do Programa João Pessoa Sustentável

Foto: Secom-JP

PM prende 
suspeitos de 
crimes em 
Manaíra

A Polícia Militar pren-
deu, nessa terça-feira (14), 
dois suspeitos de prati-
car assaltos no bairro de 
Manaíra, na orla de João 
Pessoa. Com eles, que já ti-
nham passagens pela polícia 
pelo crime de roubo, foram 
apreendidos um revólver e 
a moto usados nas ações cri-
minosas. Os presos têm 33 e 
32 anos e são da cidade de 
Bayeux. Um deles cumpria 
pena em regime semiaberto 
(que tem o benefício de sair 
da cadeia durante o dia para 
trabalhar ou fazer cursos).

O comandante do Ba-
talhão Especializado em Po-
liciamento Turístico, major 
Bruno Rodrigues, anunciou 
reforço das ações na orla de 
João Pessoa por causa do au-
mento da movimentação de 
pessoas neste fim de ano.

“É um trabalho que já 
vínhamos fazendo, inclusive 
em Manaíra, para se ter uma 
ideia, tivemos uma redução 
de mais de 25% de casos 
de assaltos em novembro, 
comparado ao mês de ou-
tubro, e agora já temos na 
primeira quinzena respostas 
importantes como a prisão 
de quatro suspeitos que es-
tavam agindo na área. Vamos 
reforçar ainda mais as ações 
nos bairros aqui da orla nes-
se período, por causa da mo-
vimentação de pessoas que 
tende a aumentar”, destacou.

O reforço tem o objetivo 
também de evitar arromba-
mentos a estabelecimentos 
comerciais - crime que em 
novembro teve redução de 
42% no bairro. As ações co-
meçaram ontem.
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Quatro homens mantiveram as vítimas como reféns e, depois do crime, fugiram em direção a Patos pela BR-230

Uma perseguição na BR-
230 terminou com a prisão, 
próximo à entrada da cidade 
de Patos, de quatro envolvi-
dos em um assalto ocorrido 
a uma loja de perfumes na 
cidade de São Bento, Sertão 
da Paraíba. Grande parte do 
material roubado foi recupe-
rado. O crime foi praticado na 
tarde de terça-feira (14). 

De acordo com a Polícia 
Militar, o grupo chegou à loja 
Boticário, por volta das 15h 
de terça-feira (14) em um 
veículo Fiat Strada, com pla-
cas clonadas. Funcionárias 
da loja foram feitas reféns, 
enquanto que o roubo era 
praticado. Em seguida fugi-
ram, sendo iniciada diligên-
cias da Polícia Militar para 
localizar os assaltantes.

Segundo a PM, na BR-
230, próximo ao distrito 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Grupo é perseguido e preso 
após assalto em São Bento

Preso autor de 
atropelamento

O proprietário de uma área de 
lazer, conhecida como “Piscina 
do Isaías” foi preso ontem pela 
Polícia Civil. Ele é apontado 
como autor da morte do mo-
torista Antônio Carlos Cordeiro 
dos Santos, o “Júnior Cordei-
ro”, de 33 anos, fato ocorrido 
no domingo (12), numa estra-
da vicinal quando a vítima ca-
minhava. A polícia não revelou 
onde ocorreu a prisão. Consta 
dos autos que a vítima teria 
discutido com o acusado, saído 
da área de lazer, perseguido e 
atropelado.

Mulher trans é 
suspeita de crime

Aisla Roberta, de 24 anos, 
teve a prisão temporária con-
firmada, por mais trinta dias 
pela Justiça durante audiên-
cia de custódia e se encontra 
recolhida na carceragem da 
Central de Polícia, na capital. 
Ela é suspeita de envolvimen-
to no assassinato da mulher 
trans Yasmim Fontes, morta 
a facadas no bairro de Ma-
naíra. A Polícia Civil está à 
procura de dois suspeitos de 
execução do crime e um deles 
é flagrado por câmeras de se-
gurança correndo.

Polícia recupera 
trator furtado

Uma ação realizada envol-
vendo as Polícias Civil e Rodo-
viária Federal apreendeu um 
trator na cidade de Teresina 
(PI) que havia sido furtada da 
Usina Monte Alegre, localiza-
da em Mamanguape e avalia-
do em R$ 400 mil. O delegado 
Sylvio Rabelo informou que a 
máquina teria sido levada em 
um caminhão prancha locado 
em Alagoas. Até chegar ao 
Piauí, o veículo com o trator 
passou pelo Rio Grande do 
Norte e Ceará. O trator será 
levado para Mamanguape e 
entregue ao proprietário. 

Delegado está na 
Central de Polícia

O delegado Severino Gomes 
de Assis, preso pelo crime de 
corrupção passiva, já se en-
contra recolhido na Central 
de Polícia, em João Pessoa. 
O inquérito que apura o caso 
está em segredo de justiça. 
A Ordem de Advogados do 
Brasil - seccional de Patos 
está acompanhando o caso, 
pois dois advogados de 
Teixeira também foram in-
vestigados pela Polícia Civil 
com mandados de busca e 
apreensão sendo realizados 
em suas residências e escri-
tórios. Eles estão cumpridos 
medidas restritivas.

Curtas

de Santa Gertrudes, região 
de Patos, o veículo foi visto 
por uma guarnição da Polí-
cia Militar sendo iniciada a 
perseguição e montado um 

bloqueio na entrada de Pa-
tos, onde ocorreu a prisão do 
grupo. No veículo foram en-
contrado produtos do assalto. 
Outro veículo, um Jeep Rene-

gate fugiu com outra parte 
do roubo. No levantamento 
realizado pela polícia foi con-
firmado que os quatro assal-
tantes são de Campina Gran-

de onde já haviam sido presos 
por envolvimento em furtos e 
arrombamentos. O grupo foi 
autuado em flagrante na De-
legacia de Polícia de Patos.

Grande parte do material roubado da loja em São Bento foi recuperada durante a abordagem da PM na rodovia federal nas imediações da cidade de Patos

Fotos: Ascom/PMPB

Fábrica irregular de bebidas 
localizada em Mamanguape

Uma fábrica de bebi-
das clandestinas foi des-
coberta pela Polícia Civil 
na região de Mamanguape. 
O delegado Sylvio Rabelo, 
que comandou a operação, 
informou que está sendo 
investigada a participação 
de comerciantes que teriam 
recebido as mercadorias 
por um preço bem abaixo 

do mercado. Dois homens 
foram presos.

Sylvio Rabelo informou 
que a produção clandesti-
na estava causando grande 
prejuízo às marcas origi-
nais de bebidas, pois era 
engarrafado e distribuída, 
tanto na Paraíba, como no 
Rio Grande do Norte e Per-
nambuco. As ações foram 

realizadas pela 7ª Delegacia 
Seccional de Polícia Civil.

Na falsa fábrica havia 
maquinários, essências, selos, 
recipientes, garrafas, veículos 
para logística, equipamentos 
para lavagem de garrafas e 
uma linha de produção contí-
nua e organizada. O material 
apreendido foi conduzido 
para a delegacia regional.

Uma ação na comunida-
de Timbó, em João Pessoa, po-
liciais da Delegacia de Roubos 
e Furtos de Veículos e Cargas 
apreendeu um adolescente 
de 15 anos e apreenderam 
encontrados enterrados no 
chão uma espingarda calibre 
12, , uma pistola Taurus, cali-
bre 380, ambas com nume-
ração suprimida, dezenas de 
munições de vários calibres, 
aproximadamente 1,5 kg de 
maconha, 311gr de cocaína, 
balanças de precisão, anota-
ções da contabilidade do tráfi-

co, vários aparelhos celulares, 
R$ 1.310,00, máscaras usadas 
em assaltos, dentre outros 
apetrechos.

De acordo com o delega-
do João Paulo Amazonas, no 
local os investigadores desco-
briram um ponto de observa-
ção dos criminosos, na parte 
mais alta da comunidade, 
como objetivo de observar a 
chegada da polícia e comuni-
car aos traficantes da região. 
Outras ações da DRFVC estão 
sendo realizadas para repri-
mir a criminalidade.

Adolescente flagrado 
com armas e drogas

Polícia descobre desvio de 
combustível em Cabedelo

Policiais da Delegacia de 
Crimes contra o Patrimônio 
da capital prenderam três 
pessoas e apreenderam apro-
ximadamente 20 mil litros de 
combustíveis que estavam 
sendo desviados a partir de 
Cabedelo. Três veículos foram 
apreendidos, entre eles um 
caminhão-tanque.

A operação denominada 

de “Fuel” aconteceu na tarde 
de terça-feira (14) e, segundo 
o delegado João Paulo Amazo-
nas, as investigações vinham 
sendo realizadas para identi-
ficar responsáveis pelo desvio 
de combustíveis realizado em 
veículos de passeio e também 
em caminhão-tanque.

“Foi mais uma ação inci-
siva da Delegacia de Crimes 

Contra o Patrimônio, neste 
caso, especificamente contra a 
máfia dos combustíveis. Nos-
sas equipes permanecem em 
um ritmo intenso de investi-
gações, analisando inquéritos 
e realizando diligências dia-
riamente,  bem como dando 
cumprimento dos mandados 
de prisão em aberto”, enfati-
zou o delegado.

O servidor público 
aposentado José Patriota 
realizou um protesto para 
marcar os 10 anos da morte 
do seu filho, professor Ra-
fael Patriota, de 27 anos, e 
do corretor de imóveis Da-
niel Guimarães, 24. Os dois 
foram atropelados por uma 
caminhonete Nissan Fron-
tier dirigida por Victor Sou-
to da Rosa.

Patriota permaneceu 
na frente do Fórum Criminal 
de João Pessoa para pedir 
agilidade do processo penal 
que tramita no 2º Tribunal 
do Júri, da Comarca de João 
Pessoa, que tem como juíza 
titular Francilucy Rejane de 
Sousa Mota. Com uma fai-

xa ele lembrava os 10 anos 
dos “assassinatos” pedindo 
justiça e mais agilidade na 
tramitação da ação. 

“Duas pessoas foram 
brutalmente assassinadas e 
o réu ainda não foi a julga-
mento, depois de tanto tem-
po. Isso é um absurdo. Até 
hoje, as famílias esperam 
que seja feita justiça, que 
até agora não aconteceu. 
Nossa expectativa é que o 
julgamento seja marcado 
para o próximo ano. Essa é 
a nossa esperança”, comen-
tou José Patriota.  

O atropelamento acon-
teceu no dia 15 de dezem-
bro de 2011, e toda ação 
foi gravada por câmeras da 

Depois de 10 anos, Victor 
Souto ainda não foi julgadoAinda é desconhecida 

a motivação que levou Ed-
gilson Herculano da Silva, 
de 72 anos, a matar o seu 
vizinho, o padeiro João José 
da Silva Filho, de 59 anos, 
na noite de terça-feira (14), 
na Rua Quatro de Outubro, 
bairro de Cruz das Armas, 
em João Pessoa. Poucos mi-
nutos depois o autor do cri-
me também foi assassinado 
por moradores da área a 
pauladas e pedradas.

Segundo as informações 
levantadas pela polícia, no 
local dos crimes, por volta 
das 19h o padeiro aposen-
tado estava na frente de sua 
residência conversando com 
a esposa quando surgiu Her-
culano, com uma faca e pas-
sou a agredir João José que 
morreu na hora. Em seguida, 

o criminoso tentou matar a 
mulher da vítima.

Revoltados com a bru-
talidade do crime e sem mo-
tivo aparente, alguns mora-
dores invadiram a casa do 
acusado e com paus e pedras 
mataram Herculano dentro 
de sua residência. As inves-
tigações estão a cargo da 
Delegacia de Homicídios de 
João Pessoa.

Localizado
No final da manhã de 

ontem foi localizado na regi-
ção de Alhandra o corpo do 
aposentado Severino Verís-
simo, de 82 anos, desapare-
cido há cerca de nove dias. 
Ele sumiu após ter saído do 
bairro da Torre, de carro, 
para levar parentes ao bair-
ro do Cristo Redentor.

Homem mata vizinho 
e acaba asasssinado

Armas, drogas e dinheiro foram apreendidos com o adolescente no Timbó

Foto: Ascom/PCPB

José Patriota tem esperança que 
o criminoso seja julgado em JP 

Rua Frutuoso Dantas, no 
bairro Cabo Branco, regis-
trou o momento em que as 
vítimas foram atropeladas.
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Ao longo do ano, oito feriados nacionais vão cair durante a semana; no Estado, Campina Grande terá um feriadão a mais 

Paraíba terá três finais de 
semana prolongados em 2022 

Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

 
Com festa ou sem festa, 

o Carnaval será o primeiro fe-
riadão de 2022. Mesmo a se-
gunda-feira não sendo feriado, 
muita gente vai aproveitar para 
‘imprensar’ o dia de trabalho. 
Ao longo do ano, serão outras 
três datas com possibilidade de 
esticar a folga: Sexta-feira Santa, 
Corpus Christi e Proclamação 
da República. Dos 12 feriados 
nacionais de 2022, oito vão cair 
durante a semana, garantindo 
um descanso extra ao trabalha-
dor. Além desses, há ainda um 
feriado estadual: o 5 de agosto. 
Confira a relação completa de 
feriados na tabela ao lado.

Para quem estuda ou tra-
balha, o final de semana prolon-
gado é o momento perfeito para 
fazer uma viagem, e essa esco-
lha reflete de forma positiva nas 
agências de turismo. Por outro 
lado, o comércio reclama que, 
mesmo com a abertura de algu-
mas lojas, sempre há prejuízos.

No turismo, a expectativa 
de Breno Mesquita, presiden-
te da Associação Brasileira das 
Agências de Viagem da Paraíba 
(Abav-PB), é de aumento de vi-
sitantes procurando o destino 
João Pessoa. Ele observou que 
os feriadões acabam impulsio-
nando mais ainda porque as 
pessoas estão querendo sair 
de casa, viajar com a família, e 
a capital é bem procurada por 
famílias. “Assim, a perspectiva 
é de termos um aumento muito 
significativo no nosso turismo, 
inclusive nos feriadões. Acredito 
que com ocupação de até 100% 
dos hotéis”, disse.

Já em termos de agências 
de viagens, Mesquita aposta 
em um aumento de pelo me-
nos 30% em 2022 na procura 
por João Pessoa como destino 
regional e nacional. Ele ressaltou 
que a Paraíba está preparada na 
parte hoteleira, e a gastronomia 
está se sobressaindo. Há gran-
des restaurantes, praias lim-
pas, tranquilidade em relação 
a outras capitais do Nordeste, e 
o custo de João Pessoa ainda é 
inferior a outras capitais. “Então, 

conseguimos atrair o turismo 
de família, que é um público in-
teressante e, inclusive, gasta até 
mais”, comemorou. 

Para a presidente da PBTur, 
Ruth Avelino, em relação aos fe-
riadões, as expectativas são sem-
pre positivas. Em 2021, ela ava-
liou que feriadões como o Dia da 
Independência, Proclamação da 
República, 12 de Outubro, que é 
Dia das Crianças e da Padroeira 
do Brasil, e Dia de Finados são 
muito bons. “Sempre que há um 
feriado prolongado, estimula as 
pessoas a fazerem viagens e, o 
que é mais legal, viagens de lon-
ga distância. Então, recebemos 
muita gente de São Paulo, Minas 
Gerais, Brasília, Mato Grosso”. 

Ruth ressaltou que a PBTur 
está trabalhando fortemente na 
promoção e divulgação do desti-
no Paraíba e que essas ações vão 
continuar em 2022. Lembrou 
ainda que o primeiro semestre 
de 2021 não foi bom, especial-
mente entre fevereiro e maio. 
A melhora, segundo ela, só veio 
depois que a vacinação começou 
a dar resultado, a partir do mês 
de julho. “A gente espera que, em 
2022, tenhamos um aumento 
na casa de 15% a 20% no fluxo 
geral de turistas para a Paraíba 
como um todo”, acredita. 

Comércio
Para o comércio, as pers-

pectivas não são tão boas quan-
to para o turismo. Nivaldo Vilar, 
presidente da Câmara de Diri-
gentes Lojistas de João Pessoa 
(CDL-JP), afirmou que todo fe-
riado atrapalha, mas o comércio 
só fecha se quiser. “Desde que o 
lojista cumpra suas obrigações 
que estão na convenção traba-
lhista, as lojas podem ser abertas 
qualquer dia sem nenhum pro-
blema. A única data que, de fato, 
não abre, é o dia 1º de janeiro, 
que é feriado universal”. 

Ele enfatizou que nos fe-
riados e feriadões, os comer-
ciantes têm a opção de abrir as 
lojas, mas não é possível prever 
se vai haver movimento ou não. 
Para estimular, de acordo com 
ele, é preciso fazer um trabalho 
antecipado, colocar na mídia, in-
formar que vai abrir. “Mas, com 

certeza, igual a um dia normal 
nunca vai ser”, constatou Vilar.

O presidente da CDL de 
Campina Grande, Artur Bolinha, 
observou que feriado sempre 
atrapalha muito, principalmen-
te numa cidade como Campina 
Grande, porque as pessoas apro-
veitam para viajar e isso termina 
gerando um esvaziamento do 
comércio. “Então, mesmo po-
dendo abrir, sabendo que o flu-
xo de clientes será bem abaixo, 
muitos comerciantes optam por 
manter seu comércio fechado. 
Inclusive, porque o funcionário 
recebe pelo dia trabalhado e ain-
da tem uma folga depois”. 

Turismo interno 
Ainda em razão da pande-

mia, a expectativa para 2022, 
para o turismo interno, regional, 
é a melhor possível, conforme 
declarou o presidente da Asso-
ciação Brasileira das Agências de 
Viagem da Paraíba (Abav-PB), 
Breno Mesquita.

A explicação é que a pande-
mia, em alguns países da Europa, 
tem levado as pessoas a viajarem 
pelo Brasil, onde a vacinação 
está avançada e o número de 
casos em queda. Muitos desti-
nos dentro do próprio Estado 
também têm sido destino dos 
viajantes. 

Natal dos Correios 

Papai Noel presenteia crianças em escola de JP
A entrega dos presentes 

da campanha Papai Noel dos 
Correios será realizada, hoje, 
às 10h, às crianças da Escola 
Municipal de Ensino Funda-
mental (EMEF) Arnaldo de 
Barros Moreira, localizada no 
bairro do Oitizeiro. A escola 
do município de João Pessoa 
foi uma das 23 instituições 
de ensino selecionadas pelas 
Secretarias de Educação do 
Estado e dos municípios para 
fazerem parte da campanha 
Papai Noel em 2021.

Para a professora Rosân-
gela de Fátima do Pré-II (Ensi-
no Infantil), da EMEF Arnaldo 
de Barros, a emoção pela en-
trega dos presentes é mais do 
que especial. Quando crian-
ça, por falta de condições de 
sustento, ela foi entregue pela 
mãe ao orfanato Jesus de Na-
zaré, onde viveu até os cinco 
anos. Dos cinco aos 18 anos, 
esteve no Instituto Dom Ul-

rico. Já trabalhou como gaze-
teira (vendedora de jornais) 
e teve a oportunidade de in-
gressar na EMEF Arnaldo de 
Barros, onde trabalha desde 
2004. Formou-se em Pedago-
gia e fez pós-graduação em 
supervisão e orientação. Um 
dos seus filhos, que é autista, 
estuda na mesma escola onde 
ensina. “Eu sonhei junto com 
os meus alunos. 

Como ainda não sabem 
escrever, pedi para que de-
senhassem e fizessem cola-
gens. Fiquei com a esperança 
que iríamos conseguir fazer 
o Natal das crianças mais 
feliz. Quando eu vi aquele 
carro, imenso e amarelo, e 
com o nome Correios, não 
tive como conter as minhas 
lágrimas. Vamos entregar os 
presentes das crianças com a 
maior felicidade do mundo. É 
o meu melhor Natal”, afirmou 
a professora.

Novo prazo
Para a entrega dos 

presentes e adoção de car-
tinhas on-line, haverá uma 
nova prorrogação até ama-
nhã. A entrega de presen-
tes deverá ser feita presen-

cialmente, no mesmo local 
onde o padrinho adotou a 
cartinha física, ou no ponto 
de entrega mais próximo da 
localidade indicada no blog. 
O atendimento presencial 
será realizado com atenção 

aos protocolos de seguran-
ça – uso de máscaras e dis-
tanciamento –, para evitar 
aglomerações.

A adoção pode ser feita 
diretamente no blog do Pa-
pai Noel dos Correios por 

meio do endereço https://
blognoel.correios.com.br/. 
Na página, é preciso clicar 
em “Adoção On-line” e se-
guir os passos indicados 
pelo sistema. Será neces-
sário escolher a localidade 
para visualizar as cartinhas 
disponíveis em cada cidade 
ou município.

Prazo para 
entrega de 
presentes e 
adoção de 
cartinhas 

on-line foi 
prolongado 
até amanhã

SERVIÇO 
Entrega de presentes 
da Campanha Papai 
Noel dos Correios

n Escola:  
EMEF Arnaldo de 
Barros Moreira
Endereço: Avenida 
Capitão Francisco 
Pereira, Oitizeiro, 
375, João Pessoa - 
58088-530
n Data: Amanhã (16)
n Horário: 10 horas

Foto: Divulgação

n Quem for viajar no verão 
e no próximo ano, deve se 
vacinar e adotar todas as me-
didas de biossegurança, usar 
a máscara, manter o distan-
ciamento social em relação 
às pessoas desconhecidas, 
higienizar as mãos. As dicas 
são da presidente da PBTur, 
Ruth Avelino. 
A orientação é ainda verificar 
os equipamentos onde vai 
se hospedar. Ela ressaltou 
que existem protocolos de 
biossegurança muito fortes 
para hotelaria, bares e res-
taurantes, receptivos, que é a 
higienização dos ambientes o 
tempo inteiro para evitar con-
taminação entre os clientes e 
colaboradores.
“A questão é viajar, sim, mas 
adotando os cuidados, os pro-
tocolos de biossegurança e, 
principalmente, se vacinando. 
Só a vacinação pode nos sal-
var”, completou. 

Confira os feriados  
nacionais 2022
n 1º de janeiro - Confra-
ternização Universal- sá-
bado
n 1º de março - Carnaval- 
terça-feira

n 15 de abril - Paixão de 
Cristo- sexta-feira
n 17 de abril - Domingo 
de Páscoa - domingo
n 21 de abril - Tiraden-
tes - quinta-feira
n 1º de maio - Dia do 
Trabalho - domingo
n 24 de junho - São 
João - sexta-feira
n 7 de setembro - In-
dependência do Brasil - 
quarta-feira
n 12 de outubro - Nossa 
Senhora da Aparecida - 
quarta-feira
n 2 de novembro - Fina-
dos - quarta-feira
n 15 de novembro - Pro-
clamação da República 
- terça-feira
n 25 de dezembro – Na-
tal–domingo

Feriados - Paraíba
n 16 de junho - Corpus 
Christi – quinta-feira 
– feriado somente em 
Campina Grande
n 5 de agosto - sexta- 
Dia de Nossa Senhora 
das Neves/aniversário 
da Paraíba (feriado no 
Estado) e aniversário de 
João Pessoa

n 11 de outubro - ani-
versário de Campina 
Grande – terça -apenas 
em Campina Grande
n 8 de dezembro - Dia 
de Iemanjá/Nossa Se-
nhora da Conceição 
– quinta - feriado na 
capital e em Campina 
Grande

Pontos facultativos 
2022 – João Pessoa e 
Campina Grande
n 16 de junho - Corpus 
Christi – quinta-feira - 
João Pessoa
n 28 de outubro -  
Dia do Servidor Público –  
sexta-feira.

João Pessoa
Por lei, cada município 
tem direito a quatro 
feriados municipais 
religiosos. Na capital, 
conforme a Secretaria 
de Administração, são 
a Sexta-feira Santa, 24 
de junho (São João), 5 
de Agosto (aniversário 
da cidade/da Paraíba/
padroeira) e 8 de de-
zembro (Iemanjá/Nossa 
Senhora da Conceição). 

DICaS PaRa quEm VaI VIaJaR

No turismo, a expectativa 
é de aumento de 15 a 20 
por cento de visitantes com 
destino a João Pessoa. 
Por outro lado, os feriados 
prolongados podem trazer 
prejuízo para o comércio, 
mesmo com a abertura 
de algumas lojas

Foto: Satva Costa
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‘Painel Funesc’
Hoje, projeto fecha o ciclo de debates sobre todas as obras lançadas 
pelo romancista paraibano Zé Lins com o romance ‘Água-Mãe’, 
analisado pelo professor Cauby Dantas (foto). Página 12
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O universo da literatu-
ra encontra seu caminho na 
música. Menino de Engenho, 
romance de estreia do pa-
raibano José Lins do Rego 
inspirou uma geração de es-
critores e estabeleceu as ba-
ses da corrente regionalista 
neo-realista do Modernismo 
na década de 1930. A obra 
também inspirou o filme de 
Walter Lima Jr. e agora a nar-
rativa do personagem Carli-
nhos vira música de concerto 
através do projeto Programa 
de Inclusão Através da Música 
e das Artes (Prima). Para con-
tar como se deu esse proces-
so, A União promove hoje, às 
11h, o lançamento da revista 
Uma Música para José Lins, em 
transmissão ao vivo no perfil 
oficial do jornal no Instagram 
(@jornalauniao).

A revista é uma publi-
cação da Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC) por 
meio da Editora A União e 
conta com um conteúdo jor-
nalístico abordando o histó-
rico do Prima e revelando os 
detalhes da composição de 
‘Menino de Engenho’, música 
inédita criada pelo paraiba-
no mestre em etnomusico-
logia pela UFPB Uirá Garcia. 
Ele estará ao lado do maes-
tro e coordenador pedagó-
gico do programa Rainere 
Travassos e do gerente ope-
racional da Editora A União 
Alexandre Macedo. Essa é 
mais uma iniciativa que inte-
gra o Ano Cultural José Lins 
do Rego, em celebração dos 
120 anos de seu nascimento 
e os 90 da publicação de seu 
primeiro romance, publicado 
em 1932.

Buscando traduzir o es-
pírito da obra Menino de En-
genho em um diálogo com a 
instabilidade das mudanças 
de mundo que se passava na 
cabeça de seu jovem prota-
gonista, a composição conta 
com instrumentos de cordas, 

madeiras, percussão e coral, 
combinando com batidas de 
música eletrônica e ritmos 
populares, como os elemen-
tos coco e maracatu. Todo 
o áudio foi gravado remo-
tamente e tocado de forma 

individual  pelos 
40 músicos envol-
vidos na execução 
da obra, entre eles 
Rodrigo Salgado, 
bisneto de Zé Lins 
que toca contra-
baixo.

“ A  p a r t i r 
da leitura do li-
vro  Menino de 
Engenho, foram 
sendo configu-
r a d o s  m a p a s 
s e n s o r i a i s  d a 
história,  pon-
tuando a narra-
tiva da compo-
sição e, assim, 
c o n s t r u i n d o 
esses lugares 
e pontes que 
dialogassem 
com essa per-
cepção, utili-
zando-se de 
diversos sa-
bores modais 
p r e s e n t e s 
nas melodias 
bem como, 
os desloca-
mentos de 
c o m p a s s o 
e  m u d a n -
ças de fór-
mulas, ora 
ternárias, 
b i n á r i a s , 
quaterná-
rias, dia-
l o g a n d o 
c o m  a 
instabili-

dade das mudanças de mun-
do que se passava na cabeça 
do personagem”, explica o 
compositor de ‘Menino de 
Engenho’, Uirá Garcia, que já 
traz no início da música uma 
predominância das cordas 

e percussões acentuando o 
caráter trágico do assassi-
nato da mãe de Carlinhos, 
então com quatro anos, pelo 
seu pai. 

Toda a partitura da 
composição está presente 
na revista, na qual pode-se 
observar um segundo ato 
através do qual se pontuam 
os beats extraídos da za-
bumba. “A instabilidade dá 
espaço ao fluxo de movi-
mento que, num diálogo 
com o que vem a seguir, 

joga Carli-

nhos num universo de des-
cobertas, sendo o caminho 
para Pilar a estrada para 
revelações futuras sobre a 
construção do seu eu”, des-
creve Garcia. As madeiras e 
os sopros passam, então, a 
tomar posição de destaque 
para caracterizar o período 
de descobertas e afetos na 
trajetória do protagonista 
no engenho. A ida de Carli-
nhos para morar em Recife é 
responsável pelos elementos 
mais modernos, com synths e 
efeitos em fusão com os ins-

t r u m e n to s 
tradicio-
n a i s  d a 
orques-
tra.

“Essa 
experiên-
c i a  b u s -
cou, a par-
tir de uma 
reunião de 
fluxos cria-
tivos entre 
literatura e 
música, fa-
zer uma ho-
menagem a 
José Lins do 
Rego, partin-
do da  con-
c e p ç ã o  d o 
engenho sen-
do visto como 
o  m u n d o  e 
para o mundo 
d e  q u e m  s e 
propõe a via-
jar um pouco 
mais em suas 
n a r r a t i v a s ”, 
conclui o com-
positor, que é 
também guitar-
rista e violonis-
ta que já atuou 
como s ideman 
com vários ar-
tistas, entre eles 
Glue Trip, Jagua-
ribe Carne, Paulo 
Ró, Pedro Osmar, 
Milton Dornellas, 
Antonio Barros e 

Cecéu, Beto Brito, Clã Brasil 
e Geovan Moraes.

Concerto
Com 50 páginas, a publi-

cação é repleta de fotografias 
da gravação especial de um 
vídeo da música executada 
por professores do Prima rea-
lizada nos jardins do Engenho 
Corredor, em Pilar, onde viveu 
e morou o romancista parai-
bano e que é tombado pelo 
Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico do Estado da 
Paraíba (Iphaep).

“O local tem tudo a ver 
com a história do romancista 
paraibano e fala por si só de 
sua literatura nos anos 1930. 
A gente respira história, e a 
música composta por Uirá 
Garcia chega como uma ho-
menagem mais do que justa 
para o Ano Cultural de José 
Lins”, considera o músico e 
compositor Milton Dornel-
las, secretário executivo da 
Cultura. O resultado audiovi-
sual desse trabalho pode ser 
conferido a partir do próximo 
domingo (dia 19), no canal do 
YouTube ‘Prima - Paraíba’.

Os públicos-alvo da revis-
ta são músicos em geral, pro-
fessores e alunos do Prima. O 
material não está disponível 
para venda, mas haverá um 
sorteio de um exemplar na 
transmissão ao vivo de logo 
mais. Mais informações sobre 
como ter acesso à publicação 
pode ser feita diretamente 
com a página do programa no 
Instagram (@primaoficial).

Produzida pela Editora A União, publicação revela detalhes da música ‘Menino de Engenho’, criada para o Ano Cultural do escritor

Revista conta como José Lins 
inspira composição do Prima
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Revista aborda histórico do Programa 
de Inclusão Através da Música e das 
Artes, além da partitura da canção 

‘Menino de Engenho’

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial do jornal 

‘A União’ no Instagram
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Fotos: Roberto Guedes

Acima, da esq. para dir.: a regente Rainere Travassos, o compositor Uirá Garcia e o diretor do Prima, Milton Dornellas; músicos do Programa interpretam a composição em Pilar (PB), que conta com instrumentos de cordas, madeiras, percussão e coral

 A partir da leitura do livro ‘Menino de 
Engenho’, foram sendo configurados mapas 

sensoriais da história, pontuando a narrativa da 
composição e, assim, construindo esses lugares 
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O compositor Hector Berlioz não supunha que, 
no futuro, após escrever a ‘Sinfonia Fantástica’, 
outras obras suas marcariam a história da músi-
ca como a ópera ‘Os Troianos’, baseada na Eneida, 
de Virgílio; ‘A Danação de Fausto’, lenda dramáti-
ca inspirada em Goethe; A sinfonia coral ‘Romeu 
e Julieta’ e o drama cômico ‘Beatriz e Benedito’, 
ambos sobre obras de Shakespeare; os poemas A 
Infância de Cristo e O Carnaval Romano, a sinfonia 
para viola e orquestra intitulada ‘Haroldo na Itália’, 
que fez Paganini se ajoelhar diante dele, na estreia, 
em frente à orquestra, e proclamá-lo publicamente 
como “gênio e herdeiro de Beethoven”. Sem falar 
no estupendo ‘Réquiem’, que foi apresentado sun-
tuosamente em Les Invalides (Paris), com imensa 
repercussão, obra sobre a qual Berlioz se referiu 
como favorita: “Se eu fosse ameaçado com a des-
truição de todos os meus trabalhos excepto um, 
eu deveria implorar misericórdia para a Missa dos 
Mortos”. Não surpreende aceitar que a ele se refi-
ram como o compositor francês mais interpretado 
e cortejado fora da França.

Em 5 de dezembro de 1830, às duas da tar-
de, estreia a ‘Sinfonia Fantástica’, com o subtítulo 
‘Episódio da Vida de um Artista’, no Conservatório 
de Paris. A afeição obsessiva de Berlioz continua-
va tão intensa que o horário incomum da avan-
t-première foi escolhido porque, na noite daquele 
mesmo dia, o autor iria à Opéra-Comique assistir 
a mais uma atuação de Harriet.

Três dias depois, eles são, enfim, apresenta-
dos um ao outro. Entretanto, só após três anos ela 
finalmente cede aos galanteios do ardoroso fã, já 
célebre pelo grande sucesso obtido, mais como 
musa da sinfonia do que pelo teatro. Finalmente 
casam-se em 1833. Infelizmente, foi uma união 
tendente ao fracasso que sobrexistiu a dificulda-
des idiomáticas e outras diferenças apenas du-
rante sete anos.

No programa autobiográfico e na história 
desta peça ficam claros os sintomas da monoma-
nia em Berlioz, que teriam se agudizado ao pon-
to de suscitar ideias suicidas. Em um instante de 
loucura, ele (ou o personagem da ideia narrada) 
teria resolvido dar cabo à própria vida ingerindo 
uma grande quantidade de ópio. Não se sabe exa-
tamente se o episódio foi vivenciado por ele sob 
delírio criativo, como propósito da concepção mu-
sical ou se ocorreu de fato por alucinação opiácea. 
A obra reflete com autenticidade o impressionan-
te imaginário das várias experiências e estados 
emocionais dramáticos vividos em consequência 
da arrebatadora paixão.

Sob recomendação expressa de Berlioz, o pú-
blico que assistiu à estreia recebeu em mãos o tex-
to O Plano do Drama Instrumental, descrito com as 
emoções que o inspiraram a compor a sinfonia 
que faria do ‘opus 14’ o mais famoso de todos. E 
na plateia, com o programa nas mãos, estava sua 
amada Harriet Smithson, razão de ser da ‘Fantás-
tica’, posteriormente apelidada de “Mademoiselle 
Idée Fixe”.

(Continua na próxima semana.)

O triunfo do 
delírio (III)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Para Machado de Assis, a memó-
ria é a cidade das traições; para José 
Saramago, a memória é um espelho 
partido; e, para Nelson Rodrigues, a 
memória é um pátio de milagres. Sem 
obscurecer o alcance semântico das 
duas primeiras formulações concei-
tuais aqui exaradas acerca da memó-
ria, é com a perspectiva adotada por 
Nelson Rodrigues que assino pactos 
de concordância mais efetivos. Por 
esse patamar, flagro, no componente 
da memória mais acendrada, uma 
ética de resistência, uma efetiva pos-
sibilidade de revisitarmos o passado, 
não como um mero exercício de 
paralisante nostalgia, consagradora 
da sentimental ideologia do era uma 
vez, mas sim como um diálogo vivo 
e dinâmico, com realidades que nos 
constituíram e contribuíram decisiva-
mente para a configuração da nossa 
identidade; daquilo que fomos, so-
mos, e poderemos vir a ser em nosso 
itinerário existencial. 

Em última análise, concebida de modo transtemporal, a me-
mória reúne, de maneira dialética e multidimensional, o ontem, 
o hoje e o amanhã, jungindo, num mesmo horizonte existencial, 
o tempo e o ser humano, pois como sempre pontificava o notável 
ensaísta português Eduardo Lourenço, a vida e o tempo são 
faces indissociáveis de uma mesma experiência.

Desse modo, foi que, ancorados no porto da memória e 
no cais da história, os historiadores campinenses Vanderley 
de Brito e Ida Steinmuller escreveram a História de Campina 
Grande – de aldeia a metrópole. O referido livro é extremamente 
importante, dado que cartografa a história de Campina Gran-
de, das suas origens aos dias atuais; e o faz por meio de uma 
linguagem marcada por admirável simplicidade composicional, 
simplicidade essa efetivamente assumida sem a presença de 
nenhum vestígio da linguagem portadora de um verniz acadê-
mico mais árido; o que, muitas vezes ou frequentemente, enfada 
o leitor e o desestimula a prosseguir na caminhada da leitura. 
Leitura que, ao fim e ao cabo, deve ser uma fonte de prazer, uma 
aventura que ilumina os olhos e encanta o espírito.

Eis aqui, indiscutivelmente, um ponto alto do livro, o que 
faz com que, tendo iniciado a apreciação, não a queiramos parar 
até o atingimento do ponto final da aliciante argumentação 
posta em prática pelos referidos autores. O livro em tela há de 
ser degustado por estudantes secundaristas, universitários; e 
por tantos quantos anelem ter uma compreensão detida acerca 
dos momentos capitais da história de Campina Grande. Outro 
traço que enriquece o livro é a farta iconografia de que ele se 

reveste e adorna. Tal iconografia se 
constitui em um elemento sumamente 
convidativo para o prosseguimento 
do exame do seu rico conteúdo. Esse 
código iconográfico transporta-nos, 
de maneira viva e empática, para as 
cenas e cenários dos fatos que elas, as 
imagens, representam com incomum 
encanto e atração.

No contato com as imagens, 
fotografias, fartamente presentes no 
livro em apreço, nossa imaginação se 
alarga e nossa memória dialoga com 
o passado que, conforme sinaliza-
mos, constituiu e sedimentou a nossa 
identidade, sem a qual nos tornamos 
estranhos para nós mesmos. Nunca 
é demais que nos lembremos de que 
um povo sem história, ou melhor, 
sem respeito para a sua história, é um 
povo insciente de si mesmo, alheio 
ao seu destino, indiferente às suas 
origens e descomprometido com um 
ser e estar no mundo, produtivo e 

marcado por realizações que, pela força humana que exibem, 
ousam emular contra o tempo, esse impiedoso tecelão da 
provisoriedade de tudo. Enfim, o cultivo da história é vital para 
a existência das pessoas e das civilizações.

Na História de Campina Grande – de aldeia a metrópole, 
que Vanderley de Brito e Ida Steinmuller idealizaram e escre-
veram, há muito para se aprender sobre os vãos e desvãos de 
uma cidade que, desde o seu nascedouro, sempre se mostrou 
indeclinavelmente vocacionada para grandes realizações nos 
mais variados campos das suas numerosas e multiplicadas 
vivências. Conforme realçado no belo prefácio que os historia-
dores Luíra Freire e Flávio Carreiro consagraram a essa nova 
história de Campina Grande, Vanderley de Brito e Ida Steinmul-
ler não se deixam aprisionar pelo discurso do mero encômio e 
louvação acríticos, antes, quando necessário, corrigem infor-
mações timbradas pelo selo dos equívocos que se vão sedi-
mentando ao longo do tempo, bem como não abrem mão de se 
valerem do sempre necessário, indispensável mesmo, enfoque 
questionador da vida como ela é, ao apontarem como, quem 
sabe, ela poderia ser.

É por esse viés que toda revisitação da história oscila entre 
os pêndulos da constatação e da contestação, bifronte caminho 
que, no final das contas, Vanderley de Brito e Ida Steinmuller 
percorrem na instrutiva e sumamente pedagógica história 
de Campina Grande que escreveram. História esse que, pelas 
múltiplas qualidades exibidas, vem enriquecer a bibliografia 
paraibana, devendo, portanto, ser alvo da alegria da leitura e 
do prazer das sucessivas releituras.

‘História de Campina Grande – 
de aldeia a metrópole’

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

‘Retrato de Hector Berlioz’ (1850) feito pelo artista Gustave Courbet

Imagem: Reprodução
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O programa Espaço Cul-
tural de hoje terá um tributo 
aos cordelistas. Um dos blo-
cos do programa, realizado 
pela Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc), será 
dedicado ao cordel feito no 
Estado e aos nossos grandes 
cordelistas, como Leandro 
Gomes de Barros. No reper-
tório, músicas com influên-
cia no cordel, nas vozes de 
nomes como Zé Ramalho, 
Chico César, Jarbas Mariz e 
Elba Ramalho.

Programa editado e 
apresentado pelo jornalis-
ta Jãmarrí Nogueira vai das 
22h à meia-noite, na Rádio 
Tabajara (105,5 FM). Além 
do tributo aos cordelistas, 
blocos terão canções com 
Victor Brizeno, Titá Moura, 
Nathalia Bellar, Wild Santos, 
Tino, Didi Machado, Gatunas, 
Saiô Silfer, Gabriella Grisi e 
Yanca Medeiros.

A seleção também conta-
rá com dueto entre Lucy Alves 
e Tato, Bixarte, Polyana Re-
sende, Renata Arruda, além 
de Sinamonis, banda Vieira, 
Chico Limeira, Totonho e Os 
Cabra. Ainda Seu Pereira e 
Musa Caliente, Sandra Belê, 

Toninho Borbo, Nélio Torres, 
Val Donato, Escurinho e ban-
da Pegado e A Peleja.

O cordel foi originado 
em Portugal pelos trovadores 
medievais, que, nos séculos 
12 e 13, cantavam poemas, 
espalhando histórias para 
a população a qual, em sua 
grande maioria, não era letra-
da. Com a criação de métodos 
de impressão em larga escala 
na Renascença, possibilitou-
se a grande distribuição da 
palavra, que, até então, era 
apenas cantada. Assim o cor-
del nasceu, popularizando-se 
pelo povo por meio da expo-
sição dos papéis pendurados 
em cordas – ou cordéis, como 
são chamadas em Portugal. 
Chegou ao Brasil por meio dos 
colonizadores, popularizan-
do-se e auxiliando na criação 
e manutenção do imaginário 
popular e folclórico dos esta-
dos do Norte e Nordeste. 

O paraibano Leandro 
Gomes de Barros foi o pri-
meiro brasileiro a escrever 
cordéis. Produziu 240 obras 
que ficaram conhecidas pelo 
imaginário popular do Nor-
deste e também pelo Brasil 
todo. É o caso da peça Auto 
da Compadecida, de Ariano 
Suassuna, ter como influência 

os cordéis de Barros. O artista 
nasceu em Pombal, em 1865, 
e morreu em Recife (PE), no 
ano de 1918. 

A edição do Espaço Cul-
tural pode ser ouvida tam-
bém pelo site oficial da Rá-
dio Tabajara (radiotabajara.
pb.gov.br/radio-ao-vivo/), 
e, no dia seguinte à apre-
sentação, fica disponível no 
canal da Funesc no YouTube 
(/TvFunesc ). 

Programa ‘Espaço Cultural’ de hoje 
terá um tributo aos cordelistas da PB

Imagem: Reprodução

Através do QR Code acima, acesse 
o site oficial da Rádio Tabajara

Na edição, homenagem a cordelistas como Leandro Gomes de Barros

Da Redação

Obra de Vanderley de Brito e Ida Steinmuller tem farta iconografia

Imagem: Divulgação
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Lembro que neste período do ano, quando as 
árvores mudavam as folhas, os cajus e as mangas 
maduros se esparramavam pelo chão, os araçás 
amadureciam nas capoeiras e em casa mamãe pen-
durava num galho de árvore capulhos de algodão 
colhidos no roçado, onde colocava objetos – caixas 
de fósforos cobertas com papel dourado e flores de 
papel branco –, sabíamos que chegou Natal.

Na bodega se falava dos preparativos da festa 
que ocorria na cidade entre o Natal e Ano Novo, 
com parques de diversões, pescarias, barracas de 
jogos e bingos, além do pavilhão onde ocorriam os 
leilões com perus e galinhas assadas. Dias antes, 
comitiva da Igreja, com uma carta do padre, pedia 
pelos sítios donativos para as festividades e o cus-
teio da limpeza e manutenção do templo dedicado 
ao Sagrado Coração de Jesus.

Eram oito dias de festas, com início pelo Natal, 
com a celebração do advento e nascimento do Meni-
no Jesus, e concluídas em primeiro de janeiro, com a 
imagem do homenageado num andor que percorria 
nos braços do povo a Rua Monsenhor Walfredo até 
a Praça Antônio Bento, em frente da Igreja, onde ao 
entardecer, era celebrada missa.

De roupa e sapato novos, na boca da noite 
acompanhávamos grupo de gente procedente dos 
sítios que se dirigia à cidade, numa boa prosa, às 
vezes sob o luar.

A praça ficava engalanada para a festa, que 
começava ao final do dia, tinha intervalo para a 
Missa do Galo e depois todos voltavam aos folgue-
dos para brincar até o dia amanhecer. Retornáva-
mos felizes, empoeirados e cansados para a labuta 
do dia, aos afazeres do sítio que não poderiam dei-
xar para depois.

O pensamento voltou para o menino que não 
saiu da manjedoura. As cantigas ensinadas por 
minha avó e mamãe são lembradas agora, enquan-
to a memória reconstrói aquelas cenas.

No sítio onde morávamos, vovó cantava essa 
modinha que recordo emocionado:

Nossa Senhora à beira do rio,
Lavava os paninhos do seu bento filho.
Nossa Senhora lavava 
São José estendia. 
O menino chorava com o frio que fazia. 
A Virgem, sorrindo assim lhe dizia:
Não chore meu amor!
Isso são os orvalhos do Pai do Senhor.
O filho do rico em berço dourado 
e Tu, meu menino, em palha deitado!

Agora são recordações. Boas recordações. O 
tempo mudou ou mudamos nós? Ficaram as lem-
branças que nos consolam.

O Menino Jesus que venerávamos naquela 
época, renasceu agora, mas o coração de todos 
vive a apreensão da festa que pode não começar 
devido às balas a zunir sobre nossas cabeças, vin-
do não se sabe de onde.

Pedaços de recordações de como tudo se rea-
lizava com simplicidade, diferente do que vimos 
agora.

Recentemente visitei uma senhora de noventa 
anos, que resida em nosso recanto de terra, recor-
dou estes versos, versos que não lembrava.

Cantigas
do Natal

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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EstrEias

HomEm-aranHa - sEm Volta 
para Casa (Spiderman - No Way Home. EUA. 
Dir: Jon Watts. Ação, Fantasia, Super-Herói. 12 anos). 
Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as conse-
quências da sua identidade como aracnídeo ter sido reve-
lada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de sepa-
rar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, 
Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) 
para que todos esqueçam sua verdeira identidade. En-
tretanto, o feitiço não sai como planejado. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (leg.): 14h45 - 18h - 21h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (leg.): 13h45 - 16h45 - 20h - 23h10 (sex. e 
sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 20h - 23h10; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 13h (sáb. e dom.) - 
16h - 19h15 - 22h30 (sex. e sáb.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (3D, dub.): 15h - 18h15 - 21h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 14h (exceto qua.) - 17h15 (exceto qua.) - 20h30 
(exceto qua.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D): 
14h30 (dub.) - 17h45 (leg.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 - VIP (3D, leg.): 15h30 - 18h45 - 22h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 17h (exceto qua.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (3D, dub.): 15h30 - 18h45 
- 22h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 15h (dub.) - 18h15 
(dub.) - 21h30 (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 
(dub.): 14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (3D, dub.): 13h45 - 16h45 - 20h - 23h10 (sáb. e dom.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 16h (exceto qua.) - 19h 
(exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h20 
(exceto qua.) - 18h10 (exceto qua.) - 21h (exceto qua.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h50 (exceto qua.) - 
20h45 (exceto qua.); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
13h50 (exceto qua.) - 16h40 - 19h30; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 14h50 - 17h40 - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 14h20 - 17h10 - 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (3D, dub.): 14h50 - 17h40 - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 13h50 (exceto qua.) - 
16h40 - 19h30 (leg.); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
17h50 (exceto qua.) - 20h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 15h20 (exceto qua.) - 18h10 (exceto qua.) - 21h 
(exceto qua.).

pré-EstrEia
(apEnas quarta, dia 22)

matrix rEsurrECtions (The Matrix 
Resurrections. EUA. Dir: Lana Wachowski. Ação, Sci-Fi e 
Aventura. 14 anos). Em um mundo de duas realidades 
– a vida cotidiana e o que está por trás dela – Thomas 
Anderson (Keanu Reeves) terá que escolher seguir o 
coelho branco mais uma vez. A escolha, embora seja 
uma ilusão, ainda é a única maneira de entrar ou sair da 
Matrix, que é mais forte, mais segura e mais perigosa do 
que nunca. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h (dub.) - 17h15 
(leg.) - 20h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 

(leg.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 14h - 17h15 - 20h30.

ContinuaÇÃo

amor sublimE amor (West Side 
Story. EUA. Dir: Steven Spielberg. Musical e Romance. 
10 anos). Adaptado de um musical da Broadway, filme 
conta uma história de amor e rivalidade juvenil que se 
passa na Nova Iorque de 1957, no qual um casal vive 
um amor proibido. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.) 
13h40 (exceto na qua.).

Casa GuCCi (House of Gucci. EUA. Dir: Ridley 
Scott. Drama e Biografia. 14 anos). Baseado na história 
de Patrizia Reggiani (Lady Gaga), ex-mulher de Mauri-
zio Gucci (Adam Driver), membro da família fundadora 
da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o 
marido em 1995, contratando um matador de aluguel 
e outras três pessoas, incluindo o terapeuta. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 20h15 (exceto qua.).

Clifford - o GiGantE CÃo 
VErmElHo (Clifford the Big Red Dog. EUA. Dir: 
Walt Becker. Infantil e Comédia. Livre). Estudante do ensi-
no médio Emily Elizabeth conhece um criador de animais 
mágico que lhe dá um cachorrinho vermelho. Entretanto, 
ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante 
de três metros em seu pequeno apartamento em Nova 
York. Enquanto sua mãe está viajando a negócios, Emily 
e seu tio divertido Casey vão viver uma grande aventura 
pelas ruas de Nova York com a chegada do novo membro 
da família. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (sáb e dom.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 14h (exceto qua.).

EnCanto (Encanto. EUA. Dir: Byron Howard e 
Jared Bush. Animação e Comédia. Livre). Na Colômbia, a 
extraordinária família Madrigal vive escondida em uma 
região montanhosa isolada, conhecido como Encanto. A 
magia da região abençoou todos os meninos e meninas 
membros da família com poderes mágicos, desde super-
força até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem 
um dom mágico. Mas, quando descobre que a magia que 
cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a 
última esperança de sua família excepcional. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 15h45 - 18h10 - 20h40; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15 (exceto qua); CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h40 (exceto qua.); CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 15h40 (exceto qua.).

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Super
-Herói, Ficção Científica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos 
são uma raça de seres imortais que viveram em segredo 
durante a antiguidade da Terra, moldando sua história 
e suas civilizações ancestrais. Seguindo os eventos de 
Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada os força 
a sair das sombras para se reunirem contra os mais anti-
gos inimigos da humanidade, Os Deviantes. CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 18h30 (exceto qua.).

missÃo rEsGatE (The Ice Road. EUA. Dir: 
Jonathan Hensleigh. Ação e Suspense. 14 anos). Depois 
que uma distante mina de diamantes desmorona na re-
gião norte do Canadá, um motorista de caminhão (Liam 
Neesom) faz o impossível para conseguir atravessar o 
gelo e resgatar com vida os minerados soterrados durante 
o acidente. Mas as condições climáticas pioram a cada mi-
nuto, tornando a missão cada vez mais difícil. CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 21h45 (exceto qua.).

Em cartaz
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[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]
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Foto: Divulgação

Diretor Steven Spielberg conta sua versão de ‘Amor Sublime Amor’, clássico musical baseado em ‘Romeu e Julieta’

Foto: Divulgação

Época do ano é a celebração do advento e nascimento do Menino Jesus

Fotos: Juliana Santos/Divulgação

Registros foram produzidos pelo fotógrafo Walmar Pessoa: a ideia é tentar sensibilizar as pessoas, no intuito de direcionar o olhar para essas crianças

Em curta temporada, mostra no Centro Cultural da Câmara de Vereadores 
da Capital se encerra hoje e busca retratar os sentimentos de pais e filhos

Microcefalia é tema 
de exposição em JP

Hoje é o último dia para 
conferir os recortes do afe-
to entre pais e filhos com 
microcefalia se encontram 
na exposição Anjos do Ni-
nho – Crianças com Micro-
cefalia, no Centro Cultural 
da Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), feitos 
pelo fotógrafo Walmar Pes-
soa. Anualmente, ele tem 
acompanhado e narrado em 

imagens os sentimentos de 
crianças com microcefalia 
por Síndrome Congênita do 
Zika vírus – SCVZ.

“A ideia dessa obra é ten-
tar sensibilizar pessoas, no 
intuito de direcionar o olhar 
para essas crianças”, resu-
miu Pessoa. Ele afirmou que 
algumas delas estão, agora, 
passando por dificuldades e 
o objetivo é ajudá-las a viver 

dignamente. Os registros, 
que são feitos anualmente, 
retratam a progressão dos 
pequenos. “Elas têm defici-
ência, mas são iguais a mim 
e a você. Elas só têm a dificul-
dade de andar e se expressar. 
Elas têm amor, têm senti-
mentos”, acrescentou Camila 
Bianca, vice-presidente da 
Associação Mães de Anjos 
da Paraíba (Amap), que reú-

ne mães, de todo a Paraíba, 
que lutam pelos direitos das 
crianças acometidas.

Após dois anos de restri-
ções que impossibilitavam o 
Centro Cultural de receber 
o público e, consequente-
mente, fazer exposições. An-
jos do Ninho – Crianças com 
Microcefalia teve uma curta 
temporada, sendo lançada 
na última terça-feira.
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Mesmo entrando na úl-
tima quinzena de 2021, as 
ações do Ano Cultural José 
Lins do Rego continuam. Para 
saudar os 120 anos do ro-
mancista paraibano, o ‘Painel 
Funesc’ convida o escritor e 
professor Cauby Dantas para 
abordar, hoje, a obra Água-
Mãe. A transmissão ao vivo 
acontece às 18h, no canal da 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba no YouTube. 

Os encontros virtuais do 
‘Painel Funesc’ acontecem 
desde julho do ano passado. 
Em 2021, foram realizados 
12 ciclos de conversas que 
colocaram em debate todos 
os romances de José Lins 
a partir dos estudos e in-
terpretações de convidados 
da área acadêmica e literá-
ria. Mediado pelo jornalista 
Jãmarri Nogueira, o debate 
de hoje encerra o Ano Cul-
tural José Lins do Rego com 
uma apresentação panorâ-
mica de Água-Mãe. 

Mestre em Sociologia, 
Cauby pretende discutir as 
diferentes facetas presentes 
no livro. “Água-Mãe é a histó-
ria de três famílias que estão 
entrelaçadas, uma família 
de classe média, uma famí-
lia pobre e uma rica. Como 
sempre, José Lins aborda 
aspectos sociológicos de for-
ma muito forte, mas também 
aspectos psicológicos, como 
depressão, esquizofrenia, 
frustrações”, explicou ele, 
afirmando que apesar da 
obra não contar com o “mes-
mo brilhantismo de livros 
como Menino de Engenho”, 
é relevante para conhecer 
mais sobre José Lins. “É um 
romance que apesar da te-
mática psicologicamente 
muito carregada, propicia 
uma leitura que flui com cer-
ta facilidade”, complementou 
o professor.

Publicado em 1941, 
Água-Mãe é uma das duas 
obras de José Lins que não é 
ambientada no Nordeste (a 
outra, Eurídice, foi publicada 
seis anos depois). O ambiente 

da região dos lagos de Cabo 
Frio, a temática do futebol 
e a produção salineira tor-
nam a obra atípica entre a 
bibliografia do paraibano. “É 
interessante, porque você vê 
um autor que se consagrou 
falando sobre os engenhos e 
a produção de açúcar, agora 
falando de sal”, contextualiza 
Dantas, aos sorrisos. “Outro 
aspecto interessante na obra 
é que ele mostra os bastido-
res do futebol, esporte que 
era uma das grandes paixões 
de José Lins, e apresenta a fi-

gura de Joca, um jogador que 
vem de família pobre”.

Cauby Dantas possui 
Bacharelado em Ciências 
Sociais pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
e mestrado pelo Progra-
ma de Pós-Graduação em 
Sociologia, também pela 
mesma universidade. Suas 
pesquisas giram em tor-
no de estudos, ensaios e 
romances sobre o Brasil, 
diálogos sociológicos e lite-
rários, bem como estudos 
socioculturais da formação 

social brasileira, entre eles, 
pesquisas sobre o roman-
cista Zé Lins.

Painel especial sobre José Lins 
do Rego analisa ‘Água-Mãe’
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Hoje, projeto da Funesc fecha o ciclo de debates sobre todas as obras lançadas pelo romancista paraibano

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Um caro confrade da Academia Pa-
raibana de Letras e ótimo cronista 
dos folks e lores, povos e saberes 

da antiga Phelipea de Nossa Senhora das 
Neves, perguntou-me numa reunião lá na 
APL o porquê do inglês de “an insight” 
depois do pronome “nós” em belo e cor-
reto Português, como título do meu livro 
de poemas.
       Lembro que minha amiga Camila Duarte 
(foto), quando veio do Recife para prestigiar 
o lançamento de Nós - An insight, perguntou 
quase sussurrando ao meu lado: “Por que 
você não colocou logo o título We - An insight 
ou, bem melhor, Nós - Um estalo, tudo no seu 
melhor estilo tropicalista?”.
        Passados os discursos, os autógrafos e as 
doses de uísque – mais os 10 anos de venda 
média, mas progressiva do livro –, confesso 
que acho feio o som de “we” como também 
o de “estalo”, quando isolados. Por isso a op-
ção pela junção da língua portuguesa com o 
inglês no título da obra (afinal, um livro de 
poemas).
       Desde a adolescência guiada por profes-
sores maristas, aprendi que a palavra “sau-
dade” não tem equivalência imediata em 

inglês. Tem “conceituação”. Não é o caso da 
palavra inglesa “insight”, que tem imediata 
tradução em português.

nnnnnnnnnn

       Segundo o dicionário Michaelis, “insight” 
tem o significado de “introspecção, compre-
ensão, discernimento, critério”. Só que não 
é uma boa conceituação. Fica apenas como 
fria tradução. Nem “instrospecção” nem 
“compreensão” ou “discernimento”.
       Nenhuma delas chega ao que um norte-a-
mericano ou um inglês conceitua a si próprio 
ou para uma plateia o som de “insight”. 

nnnnnnnnnn

       Li um internauta carioca em mensagem 
na internet afirmando que a tradução fun-
cional para “insight” seria “sacada genial”.
        Não acho. 
     A tradução imediata – que o Michaelis 
sequer passa perto – é mesmo “estalo”. 
     Quase todos os estalos vêm do “nada”. 
Vários “insights” são uma sucessão de esta-
los que inspiram uma nova arquitetura, um 

ponto de vista, um poema, uma canção.
      Acho instigante e musical a junção de “nós” 
e “insight”. Foi o momento em que traduzi o 
“estalo” para “insight”, quando o “eu” passou 
a ser “nós”. O individual cedendo provocante 
e docemente ao coletivo.

nnnnnnnnnn

       Quandos os cinemas exibiram Zé Colméia 
e anunciaram Rio, éramos, ou não, cosmopo-
litas? Estávamos como os discursos dos reis 
e não gaguejamos.

Acho instigante a junção 
de “nós” com “insight”

Aprofundar a práxis em 
relação à poesia e política

Há tanto tempo hoje... Talvez como nunca...
                O compositor Gustavo Magno per-
gunta: quem terá sido o sábio que inventou 

o tempo? É em “O sábio pensamento do sábio”, gra-
vada no CD “Em terra de cego”.
                Há tanto tempo, hoje talvez como nunca, 
seja necessário usar tantos pontos, vírgulas, acen-
tos, sinais, ou nenhum deles
                 Amigos, em sua maioria, me dizem que não 
suportaram chegar à 15ª página de James Joyce - 
quero dizer, Ulysses. Como outros torcem o nariz 
quando somente agora conhecem Godard.

nnnnnnnnnn

                Talvez como nunca há tanto tempo para que 
a gente, além de conseguir ver o luar entre o Cabo 
Branco e o Sanhauá, admire transgredir as regras 
gramaticais. Sejamos reticentes?
                Caldo de galinha não faz mal até porque o 
mal é elementar: ausência de bem.
                Faz bem exercitar o cérebro para decifrar 
signos e sinais. Aliás, deste texto na terra pindorâ-
mica onde mais oscila-se entre crônica, metacrô-
nica, crítica, metacrítica. Pode faltar erudição para 
explicações acadêmicas e saber quando falta não 
rima com sapiência que permite ausência da pre-
potência. A poesia fica longe da política?
                Há como aprofundar a práxis em relação à 
relação da poesia com a política?

Foto: Divulgação

Gi Ismael 
gi.ismael@gmail.com

Funesc realiza pintura 
de mural em JP

A partir de hoje, o Muro das Filgueiras deixa 
sua tela em branco para abrigar uma nova arte. 
Localizada na lateral do Espaço Cultural José Lins 
do Rego, em João Pessoa, a parede receberá as 
cores e traços de Camô Criativa e Meia Cor, artistas 
selecionados através do Edital de Ocupação dos 
Espaços Expositivos da Funesc 2020.

Esta é a primeira vez em que o mural é pin-
tado desde quando a pandemia atingiu a capital 
paraibana. Até ontem, era possível ver a pintura 
de Marcelo Camacho em homenagem a Augusto 
dos Anjos. Desta vez, a proposta selecionada foi 
‘Minha Parahyba Popular’.

É através do codinome Camô Criativa que 
Thiago da Silveira expressa sua persona de ilus-
trador. Nascido em São Paulo, o artista vive na 
Capital paraibana há oito anos, tempo no qual 
se dedicou aos ofícios de pesquisador e educador, 
doutorando na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Seu estudo e suas práticas nas artes grá-
ficas de rua já foram temas de cursos de grafite, 
stencil e serigrafia.

Américo Filho, o Meia Cor, é formado em ar-
tes visuais pela UFPB. Tanto ele quanto Camô são 
membros do Acervo 03, coletivo de artistas parai-
banos vencedor do Edital 2020 para ocupação do 
Muro Mestre Sivuca, na Rádio Tabajara.

Em março de 2020, foram divulgados os se-
lecionados para o Edital de Ocupação, que sub-
meteram propostas para a Galeria Archidy Picado 
e para o Muro das Filgueiras. Além do projeto de 
Thiago da Silveira, foram selecionados Lydiane 
Batista (PB), com o projeto ‘Vertigens’; Luiz Barroso 
(PB), com projeto ‘Rasgos Caligráficos’; Raí Campos 
(AM), com o projeto ‘Raiz’; e Sylvia Werneck (SP), 
com o projeto ‘Vou te mostrar o caminho do inferno 
para que você possa se desviar dele’.

Espaço receberá as cores e traços de Meia Cor (E) e Camô Criativa (D)
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Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal da Funesc

Escritor e professor Cauby Dantas vai abordar uma das poucas histórias de Zé Lins que não é ambientada no Nordeste
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João Azevêdo confirmou ontem, em entrevista a emissora de TV, que Estado realizará processo seletivo em 2022

Pettrônio Torres 
pettroniotorres@yahoo.com.br

Governador anuncia reajuste e 
novo concurso para professor

PF investiga Ciro
A Polícia Federal deflagrou ontem operação para investigar suposto esquema 
de corrupção envolvendo os irmãos Ciro (foto) e Cid Gomes. Pré-candidato à 
Presidência, Ciro disse que PF está sendo manipulada por Bolsonaro. Página 15

Fo
to

: F
ot

os
 P

úb
lic

as

O governador João Aze-
vêdo confirmou que o piso 
salarial dos professores será 
reajustado em 2022 e que o 
Estado fará um novo concur-
so para a categoria também 
no próximo ano. As decla-
rações foram dadas ontem 
durante entrevista a uma 
emissora de TV, na capital.

“Chamamos mais 67 
professores para completar 
algumas vagas remanescen-
tes, mas vamos realizar um 
novo concurso em 2022. Tí-
nhamos projetado realizar 
concurso para mil profes-
sores a cada ano. Fizemos 
em 2019; a pandemia nos 
impediu, mesmo assim, cha-
mamos mais de 660 aprova-
dos deste concurso de 2019 a 
contabilizar com o concurso 
que faríamos em 2020. E no 
próximo ano, faremos um 
novo processo seletivo”, de-
talhou o governador.   

A outra notícia é em re-

lação ao reajuste do piso do 
magistério. O governador 
confirmou que será dado 
um aumento em 2022. “O 
magistério terá seu piso rea-
justado, dentro daquilo que 
a legislação prevê”, explicou 
o governador.   

Outra categoria com a 
qual o governador prome-
teu sentar e conversar sobre 
reajuste salarial nos primei-
ros dias de 2022 é a da segu-
rança pública. João lembrou 
que em 2020 sentou com 
16 categorias. “Lembro que, 
fora essa discussão, tivemos 
inúmeros avanços na área da 
segurança pública. De inves-
timentos milionários em tec-
nologia, em equipamentos e 
aparelhamento da nossa po-
lícia, concursos, nomeações, 
promoções a plano de car-
gos, carreira e remuneração 
da polícia penal, por exem-
plo, foram vários pontos po-
sitivos neste setor. Por isso, 
sempre recebemos elogios 
pelo trabalho desenvolvido 
neste setor”, afirmou.

Estado cresceu e investiu mesmo na pandemia 

Obras no Polo Cabo Branco serão iniciadas

Na entrevista de ontem, o go-
vernador João Azevêdo fez questão 
de lembrar que a Paraíba, ao mes-
mo tempo que combate a pande-
mia, não parou de se preparar para 
enfrentar os problemas, mesmo 
em seu período mais difícil. “E os 
frutos deste trabalho já começam 
a ser colhidos pela Paraíba com os 
investimentos que estão sendo fei-
tos, inclusive, pela iniciativa privada, 
graças ao trabalho desenvolvido 

pelo Governo. Só de empresas de 
energia alternativa estão sendo 
gastos, por elas, mais de R$ 9 bi-

lhões”, exemplificou o governador.
João também citou investimen-

tos de outras áreas do setor privado, 
como indústria, comércio e serviços. 
“Todas essas boas novas alavan-
caram a geração de empregos no 
nosso Estado com carteira assinada. 
Em 2021, foram mais de 280 mil 
novos postos de trabalho. E é isso 
que queremos, mais empregos, 
mais renda, para os paraibanos”, 
comemorou o governador. 

O governador confirmou que 
as três obras anunciadas para o 
Polo Turístico do Cabo Branco - dois 
resorts e um parque aquático - te-
rão suas obras iniciadas em breve, 
inclusive, com o apoio do BNDES 
(Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social). 

Outra ação importante desta-
cada por João foi a criação do Par-
que Tecnológico da Inovação, no 
Centro Histórico de João Pessoa. 
“A licitação já aconteceu e as obras 

devem ser iniciadas em janeiro. 
Esse é mais um passo na plena 
recuperação do Centro Histórico 
da capital. E vale ressaltar que a 

parceria com a Prefeitura de João 
Pessoa tem sido muito importante”, 
explicou o governador.

João Azevêdo confirmou ainda 
o início das obras do Centro de 
Convenções da Rainha da Borbo-
rema com R$ 42 milhões já garan-
tidos para a obra. Já em relação 
ao VLT da cidade, o governador la-
mentou não poder executar a obra, 
pois foi decidido pelo Governo 
Federal que caberá à Prefeitura de 
Campina Grande tocar o projeto. 

Em 2021, foram mais de 
280 mil novos postos de 

trabalho criados no Estado, 
lembrou o governador 

João também citou a criação 
do Parque Tecnológico de 
Inovação e do Centro de 

Convenções de Campina Grande

João Azevêdo lembrou que, mesmo em tempos difíceis, de combate à pandemia, o Governo trabalhou para garantir investimentos  e desenvolvimento ao Estado

Foto: Secom-PB

O governador João Azevêdo confirmou ainda, na 
mesma entrevista, que poderá entrar na Justiça contra 
uma possível lei em Campina Grande que trate da 
dispensa do passaporte da vacina na cidade. 

É que a Câmara Municipal aprovou na última terça-
feira projeto que proíbe a exigência de passaporte da 
vacina da população para acesso a dependências de 
estabelecimentos na cidade. A decisão do Legislativo 
virará lei caso seja sancionada pelo prefeito Bruno 
Cunha Lima (PSD).  

“Não tenha dúvida nenhuma. Iremos recorrer se 
for sancionada essa lei. Estamos num momento muito 
difícil ainda. A pandemia não passou. A Ômicron 
é 30% mais transmissível que a Delta. Nós ainda 
podemos ter hospitais cheios se não nos cuidarmos”, 
lembrou Azevêdo.

A exigência do passaporte, conforme a avaliação 
de especialistas, estimula a ampliação da vacinação e 
minimiza os riscos de contaminação com a Covid-19, 
sobretudo, em ambientes fechados. Na Paraíba, a lei 
do passaporte foi aprovada pela Assembleia Legislativa 
da Paraíba e foi, recentemente, regulamentada pelo 
Governo do Estado.

Ainda dentro do campo da pandemia, o 
governador lembrou que um novo decreto deverá 
ser publicado hoje no Diário Oficial com algumas 
novidades, entre elas, a flexibilização para alguns 
setores, como casas de show, que deverão ter sua 
capacidade ampliada.

A Secretaria de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tecnologia 
(SEECT) e a Secretaria de Adminis-
tração (Sead) criaram uma nova 
Comissão para Análise de Rees-
truturação da Lei 7.419/2003, 
que institui o Plano de Cargos 
Carreiras e Remuneração do Gru-
po Ocupacional Magistério do 
Estado da Paraíba. Esta é mais 
uma ação do Governo do Estado 
da Paraíba que visa a valorização 
dos profissionais da educação. A 
Portaria Nº 497/2021/SEAD, que 
institui a Comissão, foi publicada 
no Diário Oficial do Estado (DOE) 
de ontem. 

A lei do Plano de Cargos, Car-
reiras e Remuneração, criada há 
18 anos, vai passar por uma aná-
lise para ser atualizada. O Con-
selho Nacional de Secretários de 

Educação (Consed) e o Conselho 
Nacional de Secretários de Estado 
da Administração (Consad) reali-
zaram nos anos de 2020 e 2021 a 
criação de um Grupo de Trabalho, 
em nível nacional, para debate 
e estudos para contribuições na 
elaboração de direcionamentos 
sugestivos para apoiar iniciativas 
que visam a reestruturação de 
planos de carreiras, presentes e 
futuras, nas redes educacionais 
brasileiras.

 Os representantes da Secre-
taria de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia e da Secre-
taria de Estado da Administração 
participaram do Grupo. A nova 
Comissão vai realizar encontros 
de estudos e debates do Plano 
atual, considerando as novas es-
tratégias propostas pelo Consed e 

Consad para  atualização e rees-
truturação da lei. 

O secretário de Estado da 
Educação, Claudio Furtado, des-
tacou a importância da Comissão. 
“O novo PCCR contará também 
com as discussões sobre a carrei-
ra de profissionais da educação 
indígena no Estado da Paraíba, 
demanda importante dos sin-
dicatos e associações docentes. 
Outro ponto de destaque é que 
a comissão vai se debruçar sobre 
a inclusão de psicopedagogos, 
psicólogos, assistentes sociais, 
que antes não eram considerados 
profissionais da educação. Então 
isso será muito importante para 
que em 2022 o governador João 
Azevêdo possa enviar o Plano 
para a Assembleia Legislativa”, 
adiantou.

Governo pode ir à Justiça 
contra decisão da CMCG

Comissão vai analisar e reestruturar lei do PCCR do Magistério

O secretário Claudio Furtado ressaltou importância da atualização do plano para a categoria

Foto: Evandro Pereira
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Legislativo analisou mais de 250 matérias acumuladas e manteve reuniões de comissões agendadas para hoje e amanhã 

A Assembleia Legisla-
tiva do Estado da Paraíba 
(ALPB) ainda aprovou on-
tem mais de 250 matérias 
que estavam acumuladas e 
encerrou as atividades de 
plenário deste ano, manten-
do para hoje e amanhã mais 
duas reuniões de comissões 
temáticas.

As comissões que tive-
ram reuniões agendadas no 
começo da semana e que 
mantiveram suas progra-
mações foram as de Defesa 
dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência que se reúne às 
14hs de hoje, e a de Educa-
ção, Cultura e Desporto que 
fechará as atividades da Casa 
se reunindo amanhã, a partir 
das 9h da manhã.

A primeira é presidida 
pela deputada Cida Ramos 
(PSB) e a segunda pelo de-
putado Anísio Maia (PT). 
Depois do fechamento das 
atividades de plenário, a 
outra reunião foi da CPI da 

Homofobia que aconteceu 
ontem mesmo à tarde e sob 
a presidência da deputada 
Estela Bezerra(PSB). 

Entre os projetos de 
autoria dos próprios parla-
mentares que estavam acu-
mulados, o mais importante 
que movimentou a pauta de 
ontem foi o de autoria do de-
putado Anísio Maia(PT), pro-
pondo a proibição do sacrifí-
cio de animais pelos órgãos 
de controle de zoonoses, 
canis públicos e estabeleci-
mentos oficiais congêneres. 

“Trata-se de uma inicia-
tiva que busca, além de dar 
proteção aos animais, fazer 
com que o Governo do Esta-
do e as prefeituras munici-
pais, discutam a necessidade 
dos mesmos elaborarem po-
líticas públicas menos cruéis 
no manejo populacional de 
animais soltos nas ruas”, de-
talha o texto da propositura.

Homenagem
Na última sessão plená-

ria do ano, a Assembleia tam-
bém aprovou homenagem 

Ademilson José 
ademilson51056@gmail.com

AL aprova dezenas de projetos 
e encerra atividades de 2021
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aos profissionais da saúde 
que atuaram na pandemia. 
A homenagem se deu através 
da criação do Dia Estadual 
em Homenagem e Gratidão 
aos Profissionais da Saúde 
que atuaram na linha de 
frente contra a Covid-19.

De acordo com o Projeto, 

a data será celebrada anual-
mente em 7 de abril, dia em 
que já se comemora também 
o Dia Mundial da Saúde. Se-
gundo o deputado Ricardo 
Barbosa, o objetivo é de-
monstrar o reconhecimento 
da população paraibana ao 
trabalho desempenhado por 

todos os profissionais que 
atuaram na linha de frente 
contra a Covid-19.

Para Ricardo Barbosa, a 
data servirá para evitar que 
a luta desses profissionais 
durante o período atípico 
e desafiador da pandemia 
seja esquecida com o passar 

do tempo. “Nós todos esta-
mos vivendo um momento 
que, enquanto seres hu-
manos, nos deixa bastante 
frágeis. E essa homenagem 
é um sinal de empatia com 
a vida dos nossos colabora-
dores, que têm se coloca-
do totalmente à disposição 
para cuidar de tantas pes-
soas, principalmente neste 
período, que é um dos mais 
graves da pandemia”, disse.

Enquanto encerrava 
as sessões ordinárias de 
anteontem para ontem, o 
plenário também registrou 
o retorno do deputado es-
tadual Wilson Filho(sem 
partido) que havia tirado 
licença de 40 dias para uma 
cirurgia. 

Em seu lugar, inclusive 
como líder da bancada do 
Governo, esteve o suplente 
Lindolfo Pires(Podemos) 
que permanecerá na titula-
ridade em face de uma nova 
licença, desta vez solicitada 
pelo deputado Branco Men-
des que é do mesmo partido 
de Lindolfo.

Foto: ALPB

Na última sessão do ano, parlamentares homenagearam os profissionais de saúde que atuaram na pandemia

O presidente do Partido 
Social Democrático (PSD) 
na Paraíba e ex-prefeito de 
Campina Grande, Romero 
Rodrigues, anunciou ontem 
que desistiu da candidatura 
ao Governo do Estado e irá 
concorrer a uma vaga na 
Câmara dos Deputados. A 
informação foi dada através 
de uma carta publicada nas 
redes sociais, ontem. 

“Dentro de uma estra-
tégia amadurecida e alinha-
da com os planos nacionais 
do PSD, anuncio a decisão 
de colocar meu nome como 
uma alternativa à Paraíba 
para a Câmara Federal no 
próximo ano. Mais um gran-
de desafio para a minha vida 
pública, que encaro com de-
terminação, fé em Deus e 
sob a soberana vontade do 
povo”, escreveu Romero. 

Ele comentou ainda 
sobre a decisão de desistir 
da sua candidatura ao Go-
verno do Estado. “Aliás, por 
último, não poderia deixar 
de registrar aqui um mis-
to de alegria e tristeza que 
emerge dessa minha fase 
de praticamente um ano de 
peregrinação e conversas 
no Estado, como pré-candi-
dato a governador. Alegria 
pelas incontáveis manifes-
tações espontâneas de ca-
rinho, solidariedade e apoio 
a esse sonhado projeto de 
qualquer homem público 
paraibano de chegar ao Pa-
lácio da Redenção. Triste-
za porque muitos fatores, 
que independeram de mi-
nha vontade, contribuíram 
para uma mudança de rota 
e adiamento do sonho”, co-
mentou. 

Romero lamentou 
o desfecho e se descul-
pou com os eleitores que 
o apoiaram nesse período 
de pré-candidatura. “Peço 
desculpas, humildemente, 

a todos que acalentaram 
comigo esse sonho adiado. 
Gostaria muito de um outro 
desfecho para este capítulo 
de minha vida, mas sempre 
entendi uma verdade: não 
é sábio se impor contra o 
destino e os desígnios de 
Deus. A vida segue. E, desde 
que mantenhamos a cabeça 
erguida, o espírito pronto 
e os princípios firmes, é só 
uma questão de tempo para 
alcançarmos nossas metas”. 

Ainda na carta publi-
cada, o presidente do PSD 
ressaltou os motivos que o 
fizeram chegar a essa de-
cisão, ressaltando que foi 
alinhado com o partido e 
seus familiares e amigos. 
“A praticamente um ano do 
próximo pleito, estive diante 
de vários caminhos possí-
veis e desafios concretos. 
Como é meu padrão, faço 
sempre questão de avaliar 
as possibilidades ouvindo 
minha família, meus amigos, 
aliados políticos e o senti-
mento das ruas”, disse.

Romero será candidato à 
Câmara dos Deputados
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 
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Após 38 dias de licença 

Líder reassume cadeira e faz balanço 
de obras do governo e do seu mandato

No último dia das ati-
vidades de plenário, o líder 
do Governo, deputado es-
tadual Wilson Filho, reas-
sumiu suas atividades na 
Casa, depois de 38 dias de 
licença e aproveitou para 
fazer um balanço sobre as 
ações do Governo no decor-
rer deste ano.

 “Foi mais um ano de 
enfrentamento à pandemia, 
mas mesmo assim, a Paraí-
ba alcançou os melhores re-
sultados do país, em áreas 
essenciais como saúde, 
educação e segurança pú-
blica”, disse o parlamentar, 
ao frisar que somente em 
obras, os investimentos che-
garam a R$ 2,5 bilhões e na 
educação, nada mais nada 
menos que R$ 500 milhões”, 

afirmou. Wilson Filho disse 
estar confiante que 2022 
será mais um ano de desen-
volvimento para a Paraíba. 
“A Assembleia Legislativa já 
aprovou a Lei Orçamentária 
Anual que prevê as despesas 
e estimativa de receita em 
aproximadamente R$ 14,3 
bilhões e esses números, por 
si só, demonstram que o Es-
tado está equilibrado nas 
finanças e com capacidade 
para investimento.

Ele destacou que nas 
áreas de Segurança Públi-
ca, Educação, Saúde, De-
senvolvimento e Turismo, 
a Paraíba se encontra com 
secretários que têm desem-
penhado trabalhos que são 
exemplos em todo o país, 
e que, no decorrer do pró-
ximo ano, mais produtivos 
deverão vir a ser para o Go-
verno e para a população.

“Na área da educação, 
basta citar o programa que 
vai resultar em mais de 100 
creches e que atendeu muni-
cípios nos mais diversos re-
cantos da Paraíba, a maioria 
deles com populações que 
há décadas apelavam por 
ações que realmente envol-
vessem e beneficiassem as 
camadas mais carentes da 
população”, comentou ele.

Último a se despedir 
da tribuna da Assembleia, 
o deputado também apro-
veitou para um ligeiro ba-
lanço sobre as atividades 
do seu gabinete, lembrando 
entre outras que teve 19 leis 
publicadas, entre elas, a Lei 
12.016/2021, que institui 
nas escolas públicas e pri-
vadas da Paraíba a ação de 
incentivo à leitura de livros 
de autores paraibanos.

Além desta, segundo 

ele, também a Lei 12.103, 
que institui no Estado o pro-
grama de cooperação e có-
digo sinal vermelho, como 
forma de pedido de socor-
ro e ajuda para mulheres 
em situação de violência, 
e a aprovação do primeiro 
projeto de lei do país que 
trata sobre criptomoedas, 
em nome da proteção dos 
consumidores.

Ele acrescentou que 
também apresentou mais 
de 100 requerimentos que 
atenderam demandas nas 
mais diversas regiões do Es-
tado. “Nesta última sessão, 
celebramos mais um ano 
bastante produtivo no âmbi-
to da Assembleia Legislativa. 
Nosso mandato atuou como 
porta-voz da população em 
um momento difícil de pan-
demia, priorizando temas 
relevantes como saúde.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP), que não 
realizou sessão ordinária, a 
expectativa ontem era de que 
a paz volte a predominar e 
que, no dia de hoje, os verea-
dores possam retomar os de-
bates do Orçamento 2022 e, 
paralelamente, o clima natali-
no que sempre se registra no 
encerramento dos trabalhos. 

Os apelos tomam conta 
de servidores e, sobretudo, 
de alguns dos vereadores, 
tudo isso relacionado aos de-
sentendimentos e até trocas 

de insultos que, anteontem, 
chegaram a ser protagoniza-
dos pelos vereadores Junio 
Leandro (PDT) e Carlão Pelo 
Bem (Patriota) quando de-
batiam sobre os despejos na 
comunidade de Dubay.

Intervenção da Mesa Di-
retora e muita mobilização 
da turma do “deixa disso” 
já amenizaram bastante a 
situação, mas tudo teria co-
meçado quando Carlão afir-
mou, alto e bom som, que 
Junio Leandro se aproveitava 
da situação das famílias de 
Dubai para tirar proveito em 
defesa do seu mandato. 

Os ânimos se exaltaram 

nos corredores e galerias e, 
como dezenas de manifes-
tantes faziam protestos na 
frente da Casa, as trocas de 
insultos na demoraram entre 
os vereadores Carlão e Junio.

Eles deixaram o decoro 
de lado e protagonizaram 
uma discussão que por pou-
co não acabou evoluindo 
para agressão física, espe-
cialmente quando Carlão 
acusou o colega parlamentar 
também de ajudar ativistas 
invadirem a Câmara para 
aumentar a confusão.

Junio Leandro, que es-
tava junto aos manifestan-
tes e ficou de fora da comis-

são formada para recebê-lo 
no gabinete da presidência, 
não gostou nenhum pou-
co e tentou revidar. Partiu 
para cima do colega. Par-
lamentares, seguranças e 
assessores de parlamen-
tares que acompanhavam 
a sessão tiveram trabalho 
para contornar a situação.

Em um dos vídeos com-
partilhados em suas redes 
sociais, Junio se defende, afir-
mando que tem formação em 
Direito, e que, por isso, tem 
tentado auxiliar na defesa dos 
moradores daquela comu-
nidade que fica no bairro de 
Mangabeira.

Em “clima de paz”, CMJP retoma 
debate sobre a Lei Orçamentária
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com
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Investigações apuram fraudes e pagamento de vantagem a políticos e servidores envolvendo obras no estádio Castelão

A Polícia Federal (PF) de-
flagrou na manhã de ontem 
a operação batizada “Colos-
seum” para apurar supostas 
fraudes e pagamento de pro-
pinas a agentes políticos e ser-
vidores públicos envolvendo 
as obras no estádio Castelão, 
em Fortaleza, capital cearen-
se, entre 2010 e 2013. Entre 
os alvos das buscas estão o 
presidenciável Ciro Gomes e o 
ex-governador Cid Gomes, seu 
irmão.

Um efetivo de 80 po-
liciais federais cumpriu 
14 mandados de busca e 
apreensão em endereços de 
Fortaleza, Meruoca, Juazei-
ro do Norte (CE), São Paulo 
(SP), Belo Horizonte (MG) 
e São Luís (MA). As ordens 
foram expedidas pelo juiz 
Danilo Dias Vasconcelos de 
Almeida, 32ª Vara Federal 
Criminal no Ceará. O magis-
trado ainda determinou a 
quebra dos sigilos bancário, 
fiscal, telefônico e telemático 
de Ciro e Cid Gomes.

De acordo com a PF, as 
investigações miram em “pos-
sível pagamento de vantagem 
indevida para que a Galvão 
Engenharia obtivesse êxito no 
processo licitatório da Arena 
Castelão e, na fase de execução 
contratual, recebesse valores 
devidos pelo Governo do Es-
tado ao longo da execução da 
obra de reforma, ampliação, 
adequação, operação e manu-
tenção do estádio”.

A representação indica 
que o valor da concorrência 
foi de R$ 518 milhões, oriun-
do em parte de financiamen-
to do BNDES. “Apurou-se in-
dícios de pagamentos de 11 

Pepita Ortega e 
Fausto Macedo
Agência Estado

PF faz buscas contra Ciro e Cid 
Gomes por supostas propinas
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milhões de reais em propinas 
diretamente em dinheiro ou 
disfarçadas de doações elei-
torais, com emissões de notas 
fiscais fraudulentas por em-
presas fantasmas”, registrou a 
PF em nota.

A ofensiva mira nos su-
postos crimes de lavagem de 
dinheiro, fraudes em licita-
ções, associação criminosa, 
corrupção ativa e passiva. O 
nome da operação faz referên-
cia ao Coliseu, localizado em 
Roma, na Itália.

‘Estado policial’
No Twitter, o Ciro Gomes 

afirmou: “Até esta manhã, 
eu imaginava que vivíamos, 
mesmo com todas imperfei-
ções, em um pais democrá-
tico. Mas depois da Polícia 
Federal subordinada a Bol-
sonaro, com ordem judicial 
abusiva de busca e apreen-
são, ter vindo a minha casa, 
não tenho mais dúvida de 
que Bolsonaro transformou 
o Brasil num Estado Policial 
que se oculta sob falsa capa 

de legalidade. O pretexto era 
de recolher supostas provas 
de um suposto esquema de 
favorecimento a uma empre-
sa na licitação das obras do 
estádio do Castelão para a 
Copa do Mundo de 2014. Che-
ga a ser pitoresco. O Brasil 
todo sabe que o Castelão foi 
o estádio da Copa com maior 
concorrência, o primeiro a 
ser entregue e o mais bara-
to construído para Copas do 
Mundo desde 2002. Ou seja, 
foi o estádio   mais econômico 

e transparente já feito para a 
Copa do Mundo. Mas não é 
isso. E sejamos claros. Não te-
nho nenhuma ligação com os 
supostos fatos apurados. Não 
exerci nenhum cargo público 
relacionado com eles. Nunca 
mantive nenhum tipo de con-
tato com os delatores. O que, 
aliás, o próprio delator reco-
nhece quando diz que NUN-
CA me encontrou. Tenho 40 
anos de vida pública e nunca 
fui acusado nem processado 
por corrupção. Não tenho 

dúvida de que esta ação tão 
tardia e despropositada tem 
o objetivo claro de tentar 
criar danos à minha pre-can-
didatura à Presidência da 
República. Da mesma forma 
tentaram 15 dias antes do 
primeiro turno da eleição 
de 2018. O braço do estado 
policialesco de Bolsonaro, 
que trata opositores como 
inimigos a serem destruídos 
fisicamente, levanta-se nova-
mente contra mim. Não te-
nho dúvida de que esta ação 
tão tardia e despropositada 
tem o objetivo claro de ten-
tar me intimidar e deter as 
denúncias que faço todo dia 
contra esse governo que está 
dilapidando nosso patrimô-
nio público com esquemas 
de corrupção de escala iné-
dita. Nunca me senti um ci-
dadão acima da lei, mas não 
posso aceitar passivamente 
ser tratado como um subci-
dadão abaixo da lei. Sou um 
homem do embate, do com-
bate e do Direito. Essa histó-
ria não ficará assim. Vou até 
as últimas consequências le-
gais para processar àqueles 
que tentam me atacar. Meus 
inimigos nunca me intimida-
ram e nunca me intimidarão. 
NINGUÉM VAI CALAR A MI-
NHA VOZ”

O pré-candiato a presidente Ciro Gomes e o senador Cid Gomes foram alvos da PF, que investiga desvio de recursos em obras do estádio Castelão, em Fortaleza

Foto: Agência Estado

O ex-governador de 
São Paulo Geraldo Alck-
min (PSDB) se desfiliou 
do PSDB ontem após mais 
de 33 anos no partido. 
Ele entregou a carta de 
desfiliação ao diretório 
municipal do partido que 
ajudou a fundar. Em sua 
conta no Twitter, Alckmin 
anunciou a despedida e o 
“novo tempo”.

“É um novo tempo! 
É tempo de mudança! 
Nesses mais de 33 anos 
e meio de trajetória no 
PSDB procurei dar o me-
lhor de mim. Um solda-
do sempre pronto para 
combater o bom combate 
com entusiasmo e lealda-
de. Agora, chegou a hora 
da despedida. Hora de 
traçar um novo caminho”, 
afirmou. Quero agradecer 
aos meus companheiros 
de jornada. Vocês foram 
muito importantes nes-
sa travessia. Valeu cada 
obstáculo vencido, cada 
momento vivido, cada 
conquista feita. Em breve, 
anunciarei meus próxi-
mos passos”, completou.

Alckmin se 
desfilia do 
PSDB após 
33 anos
Agência Estado

A Câmara dos Deputa-
dos confirmou ontem o se-
nador Antonio Anastasia 
(PSD-MG) no cargo de mi-

nistro do Tribunal de Con-
tas da União (TCU). Foram 
322 votos a favor, 18 con-
tra e oito abstenções, em 
votação secreta.

Anastasia foi escolhi-
do na terça-feira (14) pelo 
Senado para ocupar uma 
vaga na Corte de Contas. 

A etapa de votação na Câ-
mara é uma mera forma-
lidade. O mineiro teve 52 
votos no Senado e venceu 
os colegas Kátia Abreu 
(Progressistas-TO), que 
teve 19 votos, e Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), 
com 7 votos.

O senador vai substi-
tuir o ministro Raimundo 
Carreiro no TCU, que será 
embaixador do Brasil em 
Portugal. Ele ocupará uma 
das três vagas da Corte de 
Contas destinadas ao Se-
nado Federal.

Durante a votação de 

ontem, Anastasia estava 
no plenário da Câmara 
conversando com deputa-
dos. Quando foi aprovado 
para o cargo, ele foi até 
a Mesa Diretora cumpri-
mentar o presidente da 
Casa, Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL).

Anastasia será o novo ministro do TCU 
Iander Porcella, 
Guilherme Pimenta e 
Lauriberto Pompeu
 Agência Estado

Senado Federal

Bezerra deixa cargo de líder do governo

O senador Fernando Be-
zerra Coelho (MDB-PE) deixou 
o cargo de líder do governo no 
Senado ontem. A decisão foi 
anunciada pelo parlamentar 
em nota à imprensa. “O sena-
dor Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE) entregou na manhã 
de ontem o cargo de líder do 
governo no Senado.

O pedido foi formalizado 
ao presidente Jair Bolsonaro 
a quem o senador agradece 
a confiança no exercício da 
função”, diz a nota distribuída 

pela assessoria de imprensa 
do parlamentar, que estava na 
função desde o início do go-
verno Bolsonaro. Bezerra não 
informou os motivos da saída.

A decisão foi anunciada 
um dia depois de Fernan-
do Bezerra perder a eleição 
para a escolha do indicado 
do Senado ao Tribunal de 
Contas da União (TCU), ven-
cida pelo senador Antônio 
Anastasia (PSD-MG). En-
quanto Anastasia recebeu 
52 votos, Bezerra obteve 
apenas 7 votos. A outra can-
didata, senadora Kátia Abreu 
(PP-TO), teve 19 votos. Senador do MDB não revelou qual o motivo para abandonar a liderança do governo Bolsonaro no Senado

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Daniel Weterman
Agência Estado

Efetivo de 80 policiais 
cumpriu 14 mandados 
de busca e apreensão 

em Fortaleza, Meruoca, 
Juazeiro do Norte, São 
Paulo, Belo Horizonte 

e São Luís
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Segundo a EMA, orientação se baseia em dados que mostram aumento dos anticorpos contra o vírus da Covid-19

Agência recomenda segunda 
dose da Janssen para adultos
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IV Encontro Nacional 
de Forrozeiros 
e III Fórum Nacional 
de Forró de Raiz

13 a 16 de dezembro
20h às 22h
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A Agência Europeia de Me-
dicamentos (EMA) recomen-
dou o reforço da vacina Janssen 
para a Covid-19 em adultos, 
pelo menos dois meses após a 
primeira dose.

Segundo comunicado da 
EMA, a recomendação baseia-
se em “dados que mostram que 
uma dose de reforço da Vacina 
Janssen [da Johnson & John-
son], dada pelo menos dois me-
ses após a primeira dose em 
adultos, levou a um aumento 
dos anticorpos” contra o vírus 
que provoca a doença.

De acordo com a agência, 
“o risco de trombose em com-
binação com trombocitopenia 
ou outros efeitos secundários, 
muito raros após um reforço, 
não é conhecido e está sendo 
cuidadosamente monitorado”.

A EMA indica que a vacina 
da Janssen contra a Covid-19 
pode ser administrada após as 
duas doses de uma das vacinas 
desenvolvidas com a tecnologia 
mRNA autorizadas na União 
Europeia: a Cominarty, da Pfi-
zer/BioNTech, ou a Spikevax, 
da Moderna.

A Covid-19 provocou pelo 
menos 5,311 milhões de mortes 
em todo o mundo, entre mais 
de 269 milhões de infecções 

pelo novo coronavírus registra-
das desde o início da pandemia, 
segundo o mais recente balanço 
da agência France-Presse.

A doença respiratória é 
provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, detectado no fim 
de 2019 em Wuhan, cidade do 

centro da China, e atualmente 
com variantes identificadas em 
vários países.

Ômicron
Uma nova variante, a Ômicron, 

classificada como “preocupante” 
pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), foi detectada 
na África Austral, mas desde 
que as autoridades sanitárias 
sul-africanas deram o alerta, 
em 24 de novembro, foram 
notificadas infecções em pelo 
menos 77 países de todos os 
continentes.

Itália volta a 
exigir teste

O governo de Roma quer 
convencer os 6 milhões de ita-
lianos que ainda dizem “não” 
à vacina contra a Covid-19 a 
receber o imunizante. Quem 
trabalha em escolas e forças 
de segurança e não apresen-
tar o certificado de vacinação 
vai ficar sem salário.

Ontem, a Itália voltou a 
exigir também um teste ne-
gativo de Covid-19 a todas 
as pessoas procedentes de 
países da União Europeia. 
Os não vacinados têm ainda 
de fazer uma quarentena de 
cinco dias.

Neste momento, os ita-
lianos já usam o certificado 
de vacinação para andar de 
transportes públicos, entrar 
em hotéis e frequentar a 
maior parte dos estabeleci-
mentos. As novas regras pre-
tendem evitar uma evolução 
negativa da pandemia e, ao 
mesmo tempo, não compro-
meter a época natalina.

Foto: Breno Esaki/Agência Saúde DF

Aos 69 anos

Morre bell hooks, pioneira 
do feminismo afroamericano
Agência Estado

A escritora e ativista 
americana bell hooks (ela 
assinava seus livros em mi-
núscula) morreu ontem, aos 
69 anos. Segundo informou 
uma carta de sua família, ela 
estava cercada de amigos e 
familiares em sua casa na 
cidade de Berea, na Caroli-
na do Sul. Tendo publicado 
mais de 40 livros em vida, 
a autora é pioneira entre as 
feministas afroamericanas 
e sua obra se popularizou 
no Brasil nos últimos anos.

Nascida Gloria Jean 
Watkins, ela publicou uma 
antologia de poemas como 
primeiro livro no ano de 
1978. Três anos depois, em 
1981, lançou o clássico E Eu 
Não Sou Uma Mulher, Mu-

lheres Negras e Feminismo. 
Militante do movimento 
negro, hooks era defensora 
dos estudos culturais, au-
tora também de Educação 
Como Prática de Liberdade. 
Seus métodos pedagógicos 
se tornaram referência por 
tratar o conhecimento de 
forma horizontal, ou seja, 
colocando o diálogo plural, 
professor-aluno, no centro 
do debate.

Seu nome brilha em um 
panteão ao lado de Audre 
Lorde (1934 - 1992), Patricia 
Hill Collins e Angela Davis, 
todas expoentes do ativismo 
negro na literatura e nas ar-
tes. Segundo a fortuna criti-
ca, a autora foi influenciada 
pelo brasileiro Paulo Freire e 
a americana Toni Morrison. A 
Pedagogia do Oprimido, mé-

todo defendido por Freire e 
difundido pelo mundo, revela 
ecos na obra de hooks. No 
Brasil, personalidades, como 
Emicida, lamentaram a mor-
te da escritora. Sua obra é pu-
blicadapor aqui pela editora 
Elefante.

“Bell Hooks nos deixou 
hoje. Ela foi uma pensadora, 
escritora e intelectual que 
nos mostrou a importância 
dos afetos e de olhar para 
nosso mundo com olhar crí-
tico. Vá em paz. “, escreveu a 
vereadora da cidade de São 
Paulo, Erika Hilton, que ti-
nha hooks como um exem-
plo. O compositor Emicida 
também registrou um agra-
decimento no Twitter: “Bell 
hooks gigante. Descanse em 
paz. Obrigado por partilhar 
sua luz com o mundo!”.

Sonda da Nasa entra na 
coroa solar pela primeira vez
Agência Brasil

A sonda espacial Parker 
Solar Probe, da Nasa, a agência 
espacial norte-americana, voou 
na atmosfera superior do Sol e 
captou amostras de partículas e 
campos magnéticos. Ao tocar a 
matéria de que o Sol é feito, Parker 
contribui para novas descobertas 
da ciência solar.

“A sonda solar Parker tocan-
do o Sol é um momento monu-
mental para a ciência solar e um 
feito verdadeiramente notável”, 
afirmou Thomas Zurbuchen, ad-
ministrador associado do Diretó-

rio de Missões Científicas na sede 
da Nasa, em Washington.

“Esse marco, não só nos for-
nece percepções mais aprofunda-
das sobre a evolução do Sol e seus 
impactos no Sistema Solar, como 
também tudo o que aprendemos 
sobre a nossa própria estrela - 
ensina-nos mais sobre outras 
estrelas no resto do universo”, 
acrescentou.

Foi durante a oitava aproxi-
mação da sonda, em 28 de abril, 
que Parker voou pela primeira 
vez pela coroa solar. Essa cama-
da apresenta campos magnéticos 
muito fortes que dominam o movi-

mento das partículas elétricas. De 
acordo com os cientistas, demorou 
alguns meses para se obter os da-
dos registrados pela sonda e mais 
alguns meses para confirmá-los.

Quanto mais perto a sonda 
solar viajar pela atmosfera da es-
trela, mais a ciência espacial fará 
descobertas sobre as explosões 
solares. Uma das investigações 
passa por analisar o vento solar. 
Esse fluxo de partículas do Sol 
pode influenciar a Terra e em 
2019, a sonda Parker já tinha re-
gistrado que estruturas magnéti-
cas em zigue-zague no vento solar 
eram abundantes perto do Sol.

Dose da Janssen deve ser 
aplicada pelo menos dois 
meses após a primeira dose
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São 3,3 mil vagas para recenseador e 539 para o cargo de agente censitário, distribuídas em diferentes editais 

O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) deu início, on-
tem, ao processo seletivo relacionado 
à contratação de pessoas para atua-
rem no Censo Demográfico 2022. Na 
Paraíba, foram abertas mais de 3,8 
mil vagas, distribuídas entre recen-
seadores e agentes censitários.

O processo seletivo oferece 
3.380 vagas de nível fundamental 
completo para recenseador, subdi-
vididas entre todos os municípios 
paraibanos. As cidades com o maior 
número de oportunidades são: João 
Pessoa (683); Campina Grande 
(343); Santa Rita (111); Patos (89); 
Bayeux (77); Sousa (56); Cabedelo 
(56); Cajazeiras (52); Guarabira (50); 
Sapé (42); Queimadas (37); Maman-
guape (35); e Monteiro (30). 

A seleção é composta por prova 
objetiva, que deve ser aplicada no dia 
27 de março. O IBGE disponibilizou 
uma apostila para auxiliar os candi-
datos nos estudos sobre a operação 
censitária. Em seguida, ocorrerá a 
etapa de treinamento, de caráter eli-
minatório e classificatório, com dura-
ção de cinco dias e carga horária de 
oito horas diárias. Serão convocados 
para essa fase os classificados dentro 
do número de vagas para cada área.
Uma ajuda de custo, para alimenta-

Carol Cassoli 
Especial para A União

PB tem quase quatro mil vagas 
em processos seletivos do IBGE
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0,25%
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R$ 6,432

0,45%
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0,63%
107.431 pts

Na minha trajetória profissional já 
trago uma boa experiência para falar de 
empreendedorismo criativo. Empreender 
é lidar com gente que pensa, age, sente e se 
esforça para atingir resultados. Nesse meio 
de campo se encontra ambições, invejas, 
desafetos, egoísmo, mas também amor, 
confiança respeito e colaboração.

No cenário contemporâneo, não se pode 
abrir mão de se especializar e se reinventar 
continuamente, pois sem capacidade 
estratégica para adaptar-se à velocidade 
das mudanças, qualquer profissional ou 
empreendimento pode tornar-se obsoleto ou 
deixar de existir.

O empreendedor criativo cria e recria 
seus caminhos de originalidade, sem esperar 
que o outro inove para então copiá-lo.Vivemos 
em um mundo que valoriza cada vez mais 
o conhecimento especializado, entretanto, 
nenhum de nós pode considerar-se 
autossuficiente, nenhuma marca de produto 
ou serviço pode estar tão segura no mercado.

A internet trouxe profundas mudanças 
para os negócios, para o comportamento 
dos consumidores, para as estruturas das 

empresas. De acordo com a NeoTrust, 
em 2020, foram 301 milhões de compras 
realizadas por brasileiros on-line, uma alta de 
68,5% em comparação com 2019. Com mais 
de 300 milhões de pedidos e faturamento 
recorde, 2020 pode ser considerado o ano 
do e-commerce no Brasil. Quem não vendia 
on-line precisou se adaptar, e quem já vendia 
intensificou os investimentos no digital.

Para alguns segmentos da economia, 
a exemplo o turismo, os negócios criativos 
e o varejo, estar na internet é uma questão 
de oportunidade. A parceria com as artes 
e a cultura, também é fundamental para 
o desenvolvimento econômico, social e 
ambiental, pela sua capacidade de atrair 
turistas e melhorar o contexto de vida urbana.

A classe criativa tornou-se a mola 
propulsora do desenvolvimento econômico 
atual e assume diferencial e lugar importante, 
nas cidades. Por outro lado, as cidades passam 
a ser criativas se conseguem atrair a classe 
criativa nas experiências do turismo e de 
outras atividades econômicas.

O verdadeiro empreendedor foca nas 
oportunidades de negócios, que continuam 

sendo uma tendência de mercado, em 
qualquer setor, desde saúde física e mental, 
moda, cosméticos naturais, mercado pet, lazer 
e entretenimento, desenvolvimento pessoal, 
dentre outros.

Focar nas necessidades específicas dos 
consumidores é o que impulsiona o mercado 
de nicho, que tem atraído os olhares até mesmo 
de empresas já consolidadas no mercado. 
Escolher o seu nicho lucrativo é entender 
quais os problemas que serão resolvidos com 
seu negócio, para o segmento que você deseja 
atender e que você se identifica. 

Ninguém precisa de permissão para 
liderar a si mesmo, pois somos livres para 
iniciar quando quisermos, entretanto, 
precisamos lembrar que, conhecimento 
e informação são as principais fontes da 
geração de riquezas, de valorização dos 
negócios, nos tempos atuais. 

O futuro das organizações também 
requer inovações na formação acadêmica dos 
seus colaboradores, mudanças que favoreçam 
o exercício da criatividade, para atender à 
acelerada demanda de novos negócios. Caso 
contrário, o processo educacional não está 

contribuindo para formar profissionais que 
atendam às novas tendências de mercado.

As criações artísticas dão valor simbólico 
e cultural aos projetos da comunidade. 
Quando não se contrata e envolve da classe 
criativa, os eventos e projetos da gestão 
pública, ficam sem imaginação, sem o 
simbólico e o afetivo. É a criatividade artística 
que comunica e permite o desenvolvimento 
de produtos inovadores. Como exemplo, cito 
o passeio literário que fiz na praça Nossa 
Senhora da Conceição, em Franca – SP. Foi 
uma experiência turística, rica de histórias, 
poesias, atores culturais criativos e pura 
emoção. Essa incrível atividade é promovida 
pela Academia Francana de Letras. 

A promoção do turismo através 
da cultura e das artes traz efeitos 
multiplicadores na economia das cidades. 
Por isso, é tão importante visitar museus, 
ateliês e galerias de arte, centros culturais, 
monumentos, feiras e exposições, arquitetura 
preservada, igrejas centenárias ou mercado 
de artesanato, que geram experiências e 
criam uma marca essencial e personalizada 
aos olhos dos que visitam.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Há vagas de trabalho para o órgão disponibilizadas em todos os municípios paraibanos 

Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

ção e transporte, será concedida aos 
convocados cuja frequência no trei-
namento presencial for de pelo me-
nos 80%. O resultado da seleção deve 
ser divulgado no dia 27 de maio e a 
previsão é que os classificados sejam 
convocados para treinamento e con-
tratação em junho.

O IBGE informou que, ao sele-
cionarem a área de atuação, os candi-
datos têm a oportunidade de limitar 
a área de trabalho às imediações de 
suas residências, o que faz com que 
os profissionais estejam ambienta-
dos à sua região de trabalho.

Edital para ACS e ACM
De acordo com o edital, são ofer-

tadas 197 vagas para agente censi-
tário municipal (ACM), com remu-
neração de R$ 2.100, enquanto para 
agente censitário supervisor (ACS) 
há 302 vagas, com remuneração R$ 
1.700. As oportunidades estão distri-
buídas entre 179 municípios parai-
banos, sendo João Pessoa (79), Cam-
pina Grande (41), Santa Rita (12), 
Patos (11) e Bayeux (8) as cidades 
com maior oferta. As inscrições estão 
abertas até o dia 29 deste mês. Os in-
teressados devem se inscrever no site 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A 
inscrição é única para ACS e ACM e 
a taxa é de R$ 60,50. Os candidatos 
precisam ter nível médio completo. 
O salário para ACM é R$ 2.100 e ACS 

R$ 1.700, com jornada de 40 horas 
semanais, sendo oito horas diárias.

Essas duas funções estão no 
mesmo processo seletivo. Os mais 
bem colocados em cada município 
ocuparão a vaga de ACM, que será 
o responsável pela coordenação da 
coleta do Censo 2021 naquela cida-
de. Além do salário, ACM e ACS terão 
direito a auxílio-alimentação, auxílio-
transporte, auxílio pré-escola, férias 
e 13º salário proporcionais, de acor-
do com a legislação em vigor e con-
forme o estabelecido no edital.

As provas serão aplicadas no dia 
27 de março. O conteúdo programáti-
co está disponível no edital. Os gaba-
ritos preliminares serão divulgados 
no dia seguinte à aplicação das pro-
vas, no site da FGV. O resultado final 
está previsto para 6 de maio de 2022.

Saiba mais
Outros dois editais foram lan-

çados esta semana pelo IBGE, mas 
apenas um deles oferta vagas para o 
estado. São 40 vagas para o cargo de 
agente censitário de administração e 
informática (Acai). As inscrições cus-
tam R$ 44 e podem ser feitas até o dia 
10 de janeiro no site do Instituto Bra-
sileiro de Formação e Capacitação 
(IBFC). As provas serão aplicadas em 
20 de fevereiro de 2022. O salário é 
de R$ 1.700, com jornada de 40 horas 
semanais, sendo oito horas diárias.

Mais de 25 mil clientes já ne-
gociaram suas dívidas na campa-
nha ‘Fique em dia com a Cagepa’, 
em 45 dias de ação. Devido ao su-
cesso da procura, a campanha foi 
prorrogada até o dia 31 de dezem-
bro e segue com todas as condi-
ções diferenciadas de negociação, 
com descontos que vão até 100% 
das multas e juros por atraso e 
parcelamentos em até 60 meses.

“Na primeira etapa da cam-
panha, que ocorreu no mês de 
novembro, tivemos um volume 
de mais de R$ 24 milhões de dí-
vidas negociadas. É um recorde 
em relação à campanha de 2020”, 
pontuou o diretor Comercial da 

companhia, Isaac Veras.
Isaac também destacou que 

muitos clientes estão procurando 
a Cagepa neste mês de dezembro 
com o intuito de aproveitar o rece-
bimento do décimo terceiro salá-
rio para sanar seus débitos. “Com 
o aquecimento da economia e o 
adicional do décimo terceiro, no-
tamos que muitos clientes se inte-
ressaram em aderir à campanha 
para conseguirem entrar em 2022 
com as contas ‘no azul’. Por isso, 
lembramos que o prazo segue até 
o dia 31 deste mês e quem puder 
não deixar para última hora, entre 
em contato conosco e inicie a sua 
negociação”, pontuou.

Mais de 25 mil clientes fazem acordo com a Cagepa

Os clientes que desejarem aproveitar os benefícios da campanha, poderão 
fazer contato com a companhia por meio dos seus canais de atendimento:

n Call Center 115;

n WhatsApp (83) 98198-4495;

n Atendente Virtual Acqua, no site www.cagepa.pb.gov.br;

n Agência Virtual, no site www.cagepa.pb.gov.br;

n Aplicativo Cagepa, disponível para Android e iOS;

n Atendimento presencial, com agendamento prévio, nas lojas de João Pessoa (Camilo de Holanda e preferencialmente Casa da Cidadania 
de Mangabeira), Campina Grande, Guarabira, Patos, Pombal e Cajazeiras. Nesse caso, o agendamento pode ser feito pelo site agenda-
mento.pb.gov.br, pelo 115, pelo WhatsApp (83) 98198-4495, pelo aplicativo da Cagepa, e também por meio da atendente virtual Acqua.

Canais de atendimento
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Análise do Ipea mostrou que, apesar da queda, a taxa acumula alta que varia entre 9,5% e 11% em 12 meses

A inflação desacelerou para 
todas as faixas de renda em no-
vembro. A constatação faz parte 
da análise do Indicador de Infla-
ção por Faixa de Renda, divulgada 
ontem pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea). No 
segmento de renda mais baixa, a 
taxa saiu de 1,35% em outubro 

para 0,65% em novembro. Já para 
as famílias de renda média e média
-alta o ritmo da queda foi menor e 
passou de 1,1% para 1,08%.

De acordo com o Ipea, ainda 
que tenha ocorrido desaceleração 
em novembro, a inflação acumula-
da nos 12 meses para as famílias 

que recebem menos de R$ 1.808,79 
atingiu 11%, o que significa um 
percentual maior que o das famílias 
que ganham mais de R$ 17.764,49, 
que alcançaram 9,7% na inflação 
acumulada em 12 meses.

As maiores pressões infla-
cionárias no acumulado do ano 
ficaram com as famílias de renda 
média-baixa, que têm rendimen-
tos mensais de R$ 2.702,88 até R$ 
4.506,47; e as de renda média com 
rendimentos entre R$ 4.506,47 e 
R$ 8.956,26. Para a faixa de renda 
média-baixa, as variações acumu-
ladas ficaram em 9,6% e na de ren-
da média foram de 9,5%.

Influências
Transporte e habitação foram 

os grupos que mais contribuíram 
para a alta inflacionária das famí-
lias de todas as faixas de renda. A 
pressão nos transportes pode ser 
explicada pelos aumentos da ga-
solina (7,4%), do etanol (10,5%), 
das tarifas de ônibus interestadual 
(1,6%) e dos transportes por apli-
cativo (6,8%), além da variação 
nos preços dos automóveis novos 
(2,4%) e usados (2,4%). Na habita-
ção, foram os reajustes de energia 
elétrica (1,2%), do gás de botijão 
(2,1%) e do gás encanado (2%), 
além dos aluguéis (0,84%) e con-
domínios (0,95%).

Cristina Indio do Brasil 
Agência Brasil 

Inflação diminui para todas as 
faixas de renda em novembro
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A Petrobras informou ontem 
que a venda de ativos neste ano 
resultou na entrada no caixa da 
companhia de aproximadamente 
US$ 4,8 bilhões até 7 de dezembro. 
Segundo a estatal, o montante de 
investimentos nos primeiros nove 
meses do ano, US$ 6,1 bi, já supera 
o total desinvestido.

“Os resultados alcançados 
em 2021 foram muito impor-
tantes e mostram que seguimos 
perseguindo uma gestão ativa de 
portfólio que permita que a com-
panhia foque seus investimentos 
nos negócios em que tem maior 
expertise e possa obter o melhor 
retorno”, ressalta em nota a geren-
te executiva de Gestão de Portfólio 
da Petrobras, Ana Paula Lopes do 
Vale Saraiva.

A empresa ressalta que estes 
os recursos obtidos com os ativos 
vendidos são essenciais para que a 
empresa consiga investir em ativos 
que proporcionam maior retorno. 

O resultado do ano é fruto da as-
sinatura de venda de 17 de ativos 
e da conclusão de 14 processos de 
desinvestimento ao longo deste 
ano, detalha a petroleira.

Dentre os principais marcos do 
ano, a empresa destaca a conclusão 
da venda da Refinaria Landulpho 
Alves (RLAM), na Bahia, por US$ 
1,8 bilhão (cerca de R$ 10 bilhões), 
para o fundo Mubadala. “Com a con-
clusão da venda da RLAM, realizada 
em 30 de novembro, a Petrobras 
segue firme no compromisso firma-
do com o Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) para a 
venda de 50% da sua capacidade de 
refino”, ressalta.

Também em 2021 foram as-
sinados os contratos de venda da 
Refinaria Isaac Sabbá (REMAN), 
no Amazonas, e da Unidade de In-
dustrialização do Xisto (SIX), no 
Paraná. Seguem em andamento os 
processos visando a assinatura do 
contrato de venda da Refinaria Ga-
briel Passos (REGAP), em Minas Ge-
rais, e da Lubrificantes e Derivados 
do Nordeste (LUBNOR), no Ceará.

Petrobras alcança US$ 4,8 bi 
no ano com venda de ativos
Beth Moreira
Agência Estado

Grupo sofreu as maiores 
pressões inflacionárias no 
acumulado dos últimos 12 
meses, segundo o relatório

Classe média

A Câmara dos Deputados fi-
nalizou a votação do projeto de 
incentivo à navegação de cabota-
gem, conhecido como BR do Mar. 
Agora, o texto poderá seguir para 
sanção do presidente Jair Bolso-
naro. Apresentado ao Congresso 
pelo Ministério da Infraestrutura 
em agosto de 2020, o BR do Mar 
tem como um dos pilares a flexi-
bilização do afretamento de em-
barcações estrangeiras para se-
rem usadas na cabotagem. Com 

isso, pretende flexibilizar essas 
regras para aumentar a oferta de 
navios e, portanto, a concorrên-
cia, baixando os custos desse tipo 
de navegação.

Entre os destaques (suges-
tões de alteração do texto-base) 
rejeitados pelos deputados esta-
va a proposta do Republicanos 
de reduzir de dois terços para 
um terço a exigência de traba-
lhadores brasileiros em embar-
cações afretadas a tempo. Ou-
tra emenda procurava estender 
para 2027 o prazo para libera-
lização total do afretamento de 
navios a casco nu.

Texto sobre BR do Mar vai 
para sanção do presidente
Amanda Pupo e 
Iander Porcella
Npon npo nop pno npo

Novo marco legal

Governo quer incentivar ferrovias 
para o transporte de passageiros

O Brasil poderá ter em 2022 
um novo marco legal para in-
centivar o uso e a construção de 
ferrovias focadas no transporte 
de passageiros. O modal, pouco 
usado no Brasil para a conexão de 
cidades voltada à população, é o 
tema de uma proposta de políti-
ca pública estruturada pelo Mi-
nistério da Infraestrutura com a 
colaboração de uma entidade do 
setor, a Associação Nacional dos 
Transportadores de Passageiros 
sobre Trilhos (ANPTrilhos). A ex-
pectativa do governo é que o tex-
to, que ficará em consulta pública 
por 45 dias, seja enviado e apro-
vado pelo Congresso até o fim do 
próximo ano.

Com o projeto, o governo e 

o setor esperam ter um conjun-
to de regras consolidado capaz 
de atrair investimentos privados. 
Presidente do conselho da ANP-
Trilhos, Joubert Flores afirmou 
que há uma grande dificuldade 
na obtenção de recursos para 
esse tipo de empreendimento, e 
que a atração do capital privado 
é fundamental para fomentar ini-
ciativas no segmento. “Para isso, 
estabelecer política pública como 
um marco legal que possa dar se-
gurança jurídica a esses possíveis 
investidores é de suma importân-
cia”, disse, no lançamento da con-
sulta pública.

Portanto, a proposta tem o 
objetivo final de reverter a parti-
cipação fraca do modal ferroviá-
rio no transporte de passageiros, 
principalmente entre estados, já 
que as ligações interestaduais são 

de competência da União. O cená-
rio atual reduz o leque de opções 
do cidadão, que fica limitado às 
vias rodoviárias e aéreas. Ao pro-
por diretrizes para formalizar um 
meio de negócio atrativo ao mer-
cado, a expectativa é de que essa 
situação mude no futuro.

Desenvolvimento
O projeto também prevê, 

entre outros pontos, que os em-
preendimentos na área poderão 
ver viabilidade econômico-fi-
nanceira assegurada pela obten-
ção de empréstimo de capital 
em instituições e organizações 
financeiras voltadas para o de-
senvolvimento econômico e so-
cial. Ficaria permitida a criação 
de programas de financiamento 
estruturados no âmbito do Poder 
Executivo.

Amanda Pupo
Agência Estado

Trens ajudam a reduzir emissão de gases
O governo também ressaltou outros 

efeitos do crescimento desse tipo de trans-
porte, como a redução de gases de efeito es-
tufa e a geração de empregos. 
Estudo da ANPTrilhos aponta 
que, para cada mil quilôme-
tros de ferrovia em operação 
para esse fim, um total de 65 
mil empregos diretos e indire-
tos poderão ser gerados.

“Sempre se questionou a 
paralisação, esquecimento, 
quase erradicação desse mo-
dal na questão intercidades. 
É quase inacreditável que o 
país, com as dimensões que 
tem, disponha de tão poucas 
linhas para prestar esse serviço”, afirmou o 
presidente da entidade.

O secretário nacional de Transportes 

Terrestres, Marcello Costa, ressaltou ainda 
que o novo marco legal das ferrovias, que 
permite a construção de traçados privados 

e já foi aprovado pelo Con-
gresso, também ajudará a 
fomentar o transporte de 
passageiros pelo modal - 
além do incentivo a ferrovias 
focadas em carga.

Segundo ele, por sua 
vez, os empreendimentos 
voltados ao cidadão ainda 
demandam uma legislação 
específica. “E tenho certeza 
que ainda em 2022, talvez 
até o fim do ano, se consiga 
a aprovação dessa legisla-

ção. Talvez esse seja um dos legados deste 
governo mais importante do setor de trans-
porte do país”, disse.

 Sempre se 
questionou a quase 

erradicação desse modal. 
É quase inacreditável que 
o país, com as dimensões 

que tem, disponha de 
tão poucas linhas para 

esse serviço 

Foto: Ministério da Infraestrutura

Ministério da Infraestrutura informou que 
a iniciativa visa estimular os investimentos 
privados na malha ferroviária, em especial 
as que fazem ligações interestaduais
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Paciente do SUS recebe atendimento mais tarde que a do setor privado, segundo levantamento feito entre 2006 e 2018

Estudo realizado pela 
Fundação do Câncer revela 
desigualdades encontradas 
pelas mulheres no acesso 
ao tratamento do câncer de 
mama, tanto em hospitais pú-
blicos quanto privados. Com 
base em dados dos Registros 
Hospitalares de Câncer do 
Brasil (RHC) disponibiliza-
dos pelo Ministério da Saúde 
e consolidados pelo Instituto 
Nacional de Câncer (Inca), o 
levantamento abrange um pe-
ríodo de 13 anos, compreen-
didos entre 2006 e 2018. Suas 
conclusões foram divulgadas, 
ontem, no Rio de Janeiro.

Os registros mostram 
que a origem do encaminha-
mento da mulher ao hospital 
para o tratamento do câncer 
de mama é classificada como 
SUS (Sistema Único de Saú-
de) e não SUS. Em geral, os 
registros têm defasagem de 
cerca de dois anos do ano-ca-
lendário, disse a bióloga epi-
demiologista da Fundação do 
Câncer Rejane Reis, uma das 
responsáveis pelo estudo.

Segundo o epidemiolo-
gista Alfredo Scaff, consultor 
médico da Fundação do Cân-
cer, foram analisadas as va-
riáveis relativas ao estadia-
mento do câncer de mama ao 
diagnóstico, o tempo decor-
rido entre o diagnóstico e o 
tratamento e a escolaridade 
das pacientes. “Dessa forma, 
evidenciamos que o tempo 
entre o diagnóstico e o início 
do tratamento está longe do 
ideal para os dois grupos es-

Câncer de mama: estudo revela 
a desigualdade no tratamento

A dor da gente 
sai nos jornais

Raquew Azevêdo
Sandra

Colunista colaboradora

Tem muita coisa triste nesse mundo, vasto mun-
do. Mas a violência contra mulheres é uma das coisas 
mais miseráveis de se ver. Havia um tempo, distante, 
que a dor da gente não saía nos jornais, como cantava 
o Chico Buarque. Hoje em dia sai. De diferentes manei-
ras as violações que abreviam a vida das mulheres em 
sua plenitude aparecem diariamente na esfera pública 
midiática. Precisamos dizer que nem sempre com um 
tratamento qualificado e justo. 

Hoje ninguém nesse país pode dizer que não sabia, 
que não acontecia, que não é do jeito que é. Ninguém 
pode sustentar em praça pública que há razões, que há 
motivos, que há justificativa para o indefensável padrão 
cultural de tentar aniquilar a vida das mulheres pelo 
fato de serem mulheres.

Nesse domingo, um famoso programa de televisão 
exibiu duas reportagens tratando sobre o fenômeno da 
violência de gênero que tem múltiplas faces. Numa das 
reportagens apareciam duas mulheres, uma delas, agre-
dida em praça pública, tendo toda agressão registrada 
por câmeras e testemunhas que demonstravam parecer 
ter medo de enfrentar o agressor naquelas circunstân-
cias. A outra mulher que rasgava o véu da invisibilidade 
da violência praticada dentro de casa se tratava de uma 
economista pernambucana.

Como se não bastasse havia também uma denúncia 
contra um professor universitário por situações de assé-
dio sexual e moral. Todas as experiências de sofrimento 
muito fortes, e com danos profundos a vida delas. 

Há quem se iluda, considerando que a violência 
contra mulheres é algo restrito a vida privada, e que por 
sua vez não interessa socialmente. Há muitas pesquisas 
que apontam para os danos sociais. O próprio Fundo 
Monetário Internacional, o FMI, publicou estudo mais 
recente mostrando que a violência generalizada contra 
as mulheres é uma grande ameaça ao desenvolvimento 
econômico. E é mais que isso.

Esse tipo de violência é multifacetada, como falei 
acima, se expressa física, sexual e psicológica. Inclui, 
lamentavelmente, violência por parceiro (seja espanca-
mento, tortura psicológica, estupro conjugal e femini-
cídio). Nos últimos anos e com a visibilidade do movi-
mento internacional #metoo ouvimos falar mais sobre 
violência sexual e assédio (que se desloca cada vez mais 
para o ambiente digital com as práticas de ciberassédio 
e a disseminação não autorizada de imagens íntimas ou 
eróticas). Vale lembrar também os casamentos força-
dos, assédio de rua, tráfico de pessoas, mutilação geni-
tal e casamento infantil (ou casamento precoce). 

A violência contra mulheres é estrutural e de res-
ponsabilidade pública. Sendo uma prática sistêmica na 
sociedade brasileira, também exige um pacto social para 
erradicação das diferentes maneiras de violação, numa 
realidade na qual quatro mulheres surgem vítimas de fe-
minicídio diariamente. Morrem por serem mulheres. 

Recentemente lendo uma matéria sobre um femi-
nicídio me deparo com o texto em que o repórter di-
zia que a Polícia aguardava a recuperação do referido 
agressor (feminicida) para lavrar o flagrante e saber 
os “motivos para a prática do feminicídio”. Não existem 
motivos para o feminicídio. Esse tipo de tratamento, 
quando da cobertura de um feminicídio, remete a uma 
ideia nefasta e já superada do ponto de vista do marco 
regulatório de que existe justificativa para o fato de ti-
rar a vida de uma mulher. 

O tema do Feminicídio precisa ser tema de reda-
ção; estar na pregação nos púlpitos das igrejas, ser con-
versado nas feiras, dentro de casa, em múltiplos espa-
ços. Dar visibilidade é uma das ações que podem nos 
ajudar na superação desse grave problema que no país 
deixam muitas crianças, adolescentes e jovens na orfan-
dade. Recentemente um texto de Ireuda Silva, do “Nexo 
Jornal” discutiu detalhadamente a questão. 

Ler o trecho da matéria do jornal sobre mais um fe-
minicídio me fez pensar ainda mais sobre a necessidade 
que existe de retirar das narrativas jornalísticas, e de 
nossas palavras cotidianas a misoginia tão sutilmente 
impregnada.

Certificado de vacinação

Saúde divulga comunicado alertando 
para mensagens falsas por e-mail

O Ministério da Saúde 
divulgou ontem um comu-
nicado alertando para men-
sagens falsas por e-mail 
utilizando como gancho o 
argumento de envio do cer-
tificado de vacinação contra 
a Covid-19.

O ministério ressalta 

que não disponibiliza esse 
tipo de comprovação por 
e-mail para nenhum usuário 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). A única forma de ob-
ter o certificado de vacina-
ção para a Covid-19 é por 
meio do aplicativo Conecte-
SUS ou de sua versão web. 
Em razão da invasão na base 
de dados do Ministério da 
Saúde, o aplicativo ainda 

não está com a emissão de 
certificados normalizada. 
Em nota, a pasta informou 
que “está agindo para resta-
belecer o mais rápido possí-
vel os sistemas para registro 
e emissão dos certificados 
de vacinação”, mas não in-
formou quando o serviço es-
tará disponível novamente.

O aplicativo Conecte-
SUS pode ser baixado em 

qualquer loja de app, como 
Play Store ou Apple Store. 
Nele, o cidadão que se ca-
dastrar pode acessar os da-
dos de vacinação, incluindo 
o exigido no contexto da 
pandemia do novo coro-
navírus (Covid-19) por al-
guns estabelecimentos. O 
certificado fica disponível 
apenas para quem comple-
tar o ciclo vacinal.

Alana Gandra
Agência Brasil

Jonas Valente 
Agência Brasil

Foto: Divulgação/Sociedade Brasileira de Mastologia

tudados. Ainda assim, as pa-
cientes que vieram pelo SUS 
levaram mais tempo do que 
as pacientes encaminhadas 
pelo setor privado”. Cerca de 
34% das pacientes de origem 
SUS iniciaram o tratamen-
to antes dos 60 dias, contra 
48% do setor privado.

Não há como dizer por 
que isso ocorre, afirmou Sca-
ff. A hipótese é que, ao pro-
curar o hospital do SUS para 
o tratamento, muitas vezes 
novos exames são solicita-
dos. “E quem dispõe de al-
gum recurso consegue fazer 
os exames de forma particu-
lar e, aí, inicia o tratamento, 
como cirurgia ou quimiotera-
pia, mais rapidamente, mais 
oportunamente.”

Para Scaff, o processo 
de acesso ao tratamento não 
é oportuno e, como conse-

quência provável, a sobrevida 
das pacientes de origem SUS 
deverá ser menor. “Quando a 
origem é via plano de saúde, 
ou particular, o diagnóstico 
acaba sendo mais rápido. É a 
iniquidade que perdura.”

Estágio
O estágio do câncer é 

uma classificação do grau de 
comprometimento da doen-
ça na paciente. Estágios me-
nores, como 0 ou 1, indicam 
doença inicial localizada, en-
quanto os maiores, como 3 e 
4, indicam doença avançada 
e metastática. Metástese é 
quando o câncer se espalha 
para outros órgãos do corpo.

De acordo com o estudo, 
as pacientes do SUS chegam 
ao tratamento em estágios 
mais avançados do que as 
pacientes do setor privado. 

“Essa diferença é tamanha 
que somente 19% das pa-
cientes SUS chegam ao trata-
mento em estágios  iniciais 0 
ou 1, contra 31% das pacien-
tes não SUS”, informou Scaff.

O ideal é que a maioria 
dos casos chegue em estágios 
precoces (0 e 1) porque, des-
sa forma, o tratamento é mais 
efetivo, o prognóstico é muito 
melhor e a sobrevida, muito 
maior, com melhores resulta-
dos, afirmou Rejane Reis.

“O que fica claro é que o 
tempo entre a suspeita diag-
nóstica e o início do tratamen-
to é crucial: tem relação com 
o agravamento da doença e, 
consequentemente, com o 
tratamento necessário. Quan-
to maior o tempo, mais agres-
sivo será o tratamento; câncer 
é uma doença tempo-depen-
dente”, complementou Scaff.

Mostra em SP antecipa comemoração de 
centenário da Semana de Arte Moderna

Depois de uma passa-
gem pelo Rio de Janeiro, a 
mostra Brasilidade Pós-Mo-
dernismo chegou ontem 
a São Paulo e fica aberta à 
visitação no Centro Cultu-
ral Banco do Brasil (CCBB), 
na região central da capital 
paulista. A mostra poderá 
ser visitada até 7 de março 
de 2022.

Com curadoria de Tereza 
de Arruda, estarão expostas 
obras de 51 artistas brasi-
leiros, entre eles, Adriana 
Varejão, Anna Bella Geiger, 

Arnaldo Antunes, Cildo Mei-
reles, Ernesto Neto e Tunga, 
entre outros. A mostra abre 
um diálogo com a Semana de 
Arte Moderna de 1922, cujo 
centenário será celebrado em 
fevereiro do ano que vem.

“Esta exposição não é 
idealizada com o olhar histó-
rico, mas sim focada na atua-
lidade com obras produzidas 
a partir de meados da déca-
da de 1960 até o dia de hoje, 
sendo algumas inéditas, ou 
seja, já com um distancia-
mento histórico dos primór-
dios da modernidade brasi-
leira”, descreveu Tereza de 
Arruda. Serão apresentados 

desenhos, pinturas, fotogra-
fias, esculturas, instalações 
e novas mídias, que foram 
distribuídos em seis núcleos 
temáticos, chamados de Li-
berdade, Futuro, Identidade, 
Natureza, Estética e Poesia. 
No primeiro deles, Liberda-
de, a mostra vai refletir sobre 
as inquietações e questiona-
mentos do colonialismo bra-
sileiro do período de 1530 
a 1822. Futuro, por sua vez, 
tem foco em Brasília e reúne, 
entre outras coisas, gravuras 
e desenhos dos arquitetos 
Lina Bo Bardi, Lúcio Costa e 
Oscar Niemeyer.

O núcleo Identidade 

investiga o chamado Brasil 
profundo e, o Natureza, aler-
ta sobre o relacionamento 
do ser humano com a natu-
reza. Já Estética reflete sobre 
movimentos culturais bra-
sileiros, como a antropofa-
gia. E, para finalizar, Poesia 
apresenta obras da poesia 
concreta.

Além da exposição, o 
CCBB São Paulo vai promo-
ver uma série de atividades 
gratuitas no Espaço de Con-
vivência do Programa CCBB 
Educativo. A visita à exposi-
ção é feita por meio de agen-
damento no site da Eventim. 
A entrada é gratuita.

Elaine Patricia Cruz
Agência Brasil

O estágio do câncer é 
uma classificação do grau 
de comprometimento 
da doença na paciente
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Prêmios Escola de Valor e Mestres 
da Educação divulgam resultado
Mais de 5,1 mil servidores da rede estadual de ensino da Paraíba vão ser contemplados com o 14o e o 15o salário

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (SEECT-PB), divulgou 
ontem, no site see.pb.gov.
br/premios, o resultado dos 
prêmios Mestres da Educa-
ção e Escola de Valor 2021. 

Estão sendo contem-
plados 5.141 servidores 
e o investimento é de R$ 
18.472.019,49. O pagamento 
será realizado nesta quinta-
feira (16). Os profissionais 
contemplados receberão a 
importância financeira cor-
respondente ao 14º e 15º 
salários.

Os prêmios têm por ob-
jetivo o fomento à seleção e 
valorização de práticas pe-
dagógicas exitosas executa-
das por professores e pela 
comunidade escolar nas 
unidades de ensino públicas 
estaduais, que comprovada-
mente tenham sucesso na 
atuação no Regime Especial 
de Ensino, durante o ano le-
tivo de 2021.

No Prêmio Escola de 
Valor foram 237 escolas ins-
critas, das quais 140 foram 
contempladas após avalia-
ção, o que abrange 3.926 
servidores e um valor inves-
tido de R$ 13.254.487,90. O 

principal objetivo do prêmio 
é avaliar as escolas públi-
cas estaduais de Educação 
Básica nas diversas dimen-
sões da Gestão Escolar, en-
volvendo também a Gestão 
Pedagógica, Participativa, de 
Pessoas e Lideranças, e de 
Infraestrutura.

Além disso, o Prêmio 
Escola de Valor visa a valo-
rização das escolas e pro-
fissionais que se destaquem 
pela competência nas di-
versas dimensões da gestão 
escolar e por iniciativas que 
contribuam para a melhoria 
contínua das unidades de 
ensino. 

No Prêmio Mestres da 
Educação foram 2.035 do-
centes inscritos, dos quais 
1.215 premiados após 
avaliação, o que represen-
ta um investimento de R$ 
5.217.531,59. Esse prêmio 
tem por objetivo valorizar os 
professores da rede pública 
estadual da Educação Bási-
ca que se destaquem pela 
competência nas diversas 
áreas do conhecimento e por 
práticas pedagógicas inova-
doras e bem-sucedidas que 
promovam os estudantes, 
possibilitando-lhes a perma-
nência e elevação do nível de 
aprendizagem. 

O secretário da Infraestrutura e  
dos Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente,  Deusdete Queiroga 
(apontando o mapa) destacou a 
importância do seminário para a 
população paraibana e as ações que 
o Governo do Estado vem desenvol-
vendo na área de recursos hídricos, 
como os ramais do Curimataú e do 
Cariri, além dos programas Água 
Doce e Água para Todos

Foto: Clóvis Porciuncula/Secom-PB

No campus I da UFPB

Seminário sobre recursos hídricos 
acontece até amanhã na capital

O Conselho Estadual 
de Saúde (CES) realizou, na 
manhã de ontem, a abertu-
ra do ‘I Seminário Paraiba-
no de Recursos Hídricos e 
Sua Repercussão na Saúde’, 
que acontece até hoje, no 
auditório do Campus I, da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), em João 
Pessoa. O evento tem como 
objetivo discutir, entre ou-
tros temas, a ‘Transposição 
– Canal Acauã/Araçagi’, o 
‘Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário de 
João Pessoa’, o ‘Novo Mar-
co Legal do Saneamento’ e 
‘Resíduos Sólidos’, contex-
tualizando-os à saúde da 
população.

De acordo com o pre-
sidente do CES, Eduardo 
Cunha, o seminário, além 
de alertar as autoridades 
sobre a situação dos re-
cursos hídricos e dos ma-
nanciais do Estado, vai 
possibilitar a elaboração 
de estratégias de trabalho 
para “gerar melhorias na 
qualidade da água que che-
ga até os usuários”.

Além de Eduardo 
Cunha, participaram da 
abertura o secretário de 
Estado da Infraestrutura, 

dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente (Seirhma), 
Deusdete Queiroga Filho; 
o presidente do Sindica-
to dos Trabalhadores Ru-
rais de Mamanguape, José 
João; o engenheiro am-
biental, George Cunha; o 
coordenador de Educação 
Popular da UFPB, Emma-
nuel Fernandes Falcão; o 
presidente da Academia 
Paraibana de Engenharia, 
Sérgio Rolim, entre ou-
tros.

Ao abrir o seminário 
falando sobre a constru-
ção do Canal Acauã-A-
raçagi –  a maior obra de 
estrutura hídrica da Pa-
raíba, cujos investimentos 
superam R$ 1 bilhão – e o 
Projeto de Integração do 
Rio São Francisco (Pisf), o 
secretário Deusdete Quei-
roga (Seihrma) destacou 
a importância do semi-
nário para a população 
paraibana e as ações que 
o Governo do Estado vem 
desenvolvendo na área de 
recursos hídricos, como 
os ramais do Curimataú 
e do Cariri, além dos pro-
gramas Água Doce e Água 
para Todos. Conforme 
explicou Deusdete, o Ca-
nal Acauã-Araçagi prevê 
o abastecimento de água 
potável de 38 municípios 

Ítalo Arruda
Especial para A União

daquela região, de forma 
regular e contínua, bene-
ficiando mais de 600 ha-
bitantes, em uma área de 
aproximadamente 16 mil 
hectares de terras irriga-
das. O secretário também 
dialogou com os partici-
pantes e respondeu aos 
questionamentos de re-
presentantes de entidades 
e municípios presentes. 

Outro ponto do debate 
foi a falta de água na co-
munidade agrícola de Cur-
ralinho, em Mamanguape. 
De acordo com José João, 
o problema tem causado 
prejuízo a muitos agricul-
tores, que estão perdendo 
as lavouras. Além disso, 

muitos peixes estão mor-
rendo na região. “Tudo 
pode esperar, mas a fome  
e a sede, não. Temos que 
tomar uma providência 
urgente”,  ressaltou o pre-
sidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de 
Mamanguape.

Em seguida, o enge-
nheiro ambiental George 
Cunha falou sobre a situa-
ção do abastecimento de 
água e esgotamento sani-
tário na capital paraibana. 
Na ocasião, o presidente 
do CES afirmou que serão 
traçadas soluções para os 
problemas apontados, a 
fim de “otimizar os dois 
sistemas”. 

Encerramento
As atividades do I Seminário Paraibano 

de Recursos Hídricos e Sua Repercussão na 
Saúde se encerram hoje. A partir das 9h, o 
presidente da Companhia de Água e Esgotos 
da Paraíba (Cagepa), Marcus Vinícius, fala 
sobre o Novo Marco do Saneamento. Em 
seguida, será aberto um debate.

Às 14h, o especialista em engenharia 
civil e ambiental, José Dantas de Lima, 
realiza a última palestra do evento, com o 
tema ‘Resíduos Sólidos’.

Atendendo solicitações 
de proponentes ao Edital Tec-
nova II a Fundação de Apoio à 
Pesquisa da Paraíba (Fapesq) 
estende o prazo para submis-
são das propostas e alterou o 
cronograma da seleção públi-
ca mudando a data final para 
envio eletrônico da proposta 
que encerraria hoje, foi pror-
rogada para o dia 17. 

O edital é executado pela 
Fapesq, em parceria com a 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP/MCTI), e é 
destinado a empresas bra-
sileiras com sede no Estado 
da Paraíba com projetos de 
inovação. O edital tem por 
iniciativa apoiar, por meio 
da concessão de recursos de 
subvenção econômica (recur-
sos não-reembolsáveis), o de-
senvolvimento de produtos 
(bens ou serviços) e/ou pro-

cessos inovadores - novos ou 
significativamente aprimora-
dos  de empresas brasileiras 
para o desenvolvimento dos 
setores econômicos  estraté-
gicos nas políticas públicas 
federais à política de inova-
ção da Paraíba. 

Serão apoiados proje-
tos de inovação nos temas: 
Tecnologias da informação e 
comunicação, agroindustria e 
tencologia de alimentos, saú-
de, economia criativa e de-
senvolvimento social, biotec-
nologia, e energia renovável.

O montante global dos 
recursos financeiros aporta-
dos pelo Programa Tecnova II 
PB é de R$ 4.200.000,00, des-
tinados ao apoio a projetos de 
inovação, sendo R$ 700 mil 
para cada área.

As propostas deverão 
ser enquadradas pelos pro-

ponentes em uma das duas 
faixas a seguir:

a) Faixa A – Projetos 
com orçamento entre R$ 
150.000,00  e R$ 200.000,00;

b) Faixa B – Projetos 
com orçamento entre R$ 
200.000,01 e R$ 300.000,00.

Serão reservados R$ 
1.000.000,00 para atender 
aos projetos submetidos na 
faixa A e R$ 3.200.000,00 
para atender aos projetos 
submetidos na faixa B.

São elegíveis empresas 
brasileiras de qualquer porte, 
individualmente ou em asso-
ciação com outra(s) empre-
sa(s) brasileira(s), com sede 
no Estado da Paraíba, nas 
condições:

a) receita bruta no últi-
mo exercício igual ou inferior 
a R$ 16.000.000,00;

b) data de registro na 

Junta Comercial ou no Regis-
tro Civil das Pessoas Jurídicas 
(RCPJ) de sua jurisdição até 
23/05/2021 (pelo menos 6 
(seis) meses antes do lança-
mento do edital);

c) demonstrar ter efe-
tuado qualquer atividade 
operacional, não-operacional, 
patrimonial ou financeira até 
23/07/2021 (três meses an-
tes do lançamento do edital);

d) não tenha sido con-
tratada na seleção pública 
MCT/FINEP/FNDCT – sub-
venção econômica à inovação 
– 01/2010 e 04/2013 – cha-
mada pública Fapesq Tecno-
va/PB;

e) Objeto social, na data 
de divulgação do presente 
Edital, que contemple ativi-
dade compatível com o de-
senvolvimento do projeto 
proposto.

O valor total da proposta 
consiste no somatório do va-
lor solicitado à Finep/Fapesq 
com o valor da contrapartida 
a ser aportado pelas bene-
ficiárias. O valor solicitado 
como subvenção econômica 
na proposta deverá, obrigato-
riamente, enquadrar-se entre 
o mínimo de R$ 150.000,00  e 
o máximo de R$ 300.000,00.

O prazo de execução do 
projeto deverá ser de até 24 
meses.

As propostas deverão ser 
submetidas exclusivamente 
por meio eletrônico, via sis-
tema de gestão da informa-
ção da Fapesq SIGFAPESQ, 
por meio do formulário ele-
trônico online, disponível no 
endereço eletrônico: http://
sigfapesq.ledes.net. Qualquer 
dúvida relacionada ao ca-
dastramento no SIGFAPESQ, 

consultar o manual de cadas-
tro que se encontra no link: 
http://fapesqprod.codata.
pb.gov.br/portal_fapesq/ma-
nual/manualparacadastro-
depesquisadornosigfapesq.
pdf/view

Para acessar o formulá-
rio, o proponente deverá uti-
lizar seu login e senha previa-
mente cadastrados.

Novos usuários deverão 
realizar o cadastro no SIG-
Fapesq. As propostas devem 
ser enviadas eletronicamen-
te à Fapesq até as 17h do dia 
17/12/2021

A previsão é de o re-
sultado final de aprovados 
seja divulgado até o dia 
29/03/2022, no Portal da 
Fapesq (www.fapesq.rpp.br) 
e no Diário Oficial do Estado. 
Veja o edital retiticado na pá-
gina da Fapesq.

Prorrogadas as inscrições do Edital Tecnova II

O Tribunal de Justiça 
está agilizando, em parce-
ria com a Superintendência 
de Obras do Plano de De-
senvolvimento do Estado, 
as obras da reforma do Pa-
lácio da Justiça da Paraíba. 

Na tarde dessa segun-
da-feira (13), o presidente 
do TJPB, desembargador 
Saulo Benevides, recebeu a 
superintendente da Suplan, 
Simone Guimarães, com 
quem tratou de detalhes.

“A expectativa é que 
possamos reinaugurar o 
Palácio no primeiro se-
mestre do próximo ano de-
volvendo à população um 
Patrimônio Histórico que 
precisa ser preservado, so-
bretudo, porque faz parte 

da própria história da ci-
dade. Lá estão sepultados o 
presidente Epitácio Pessoa 
e sua esposa Mary Saião 
Pessoa, em uma cripta que 
voltará a ser aberta à visi-
tação pública”, observou o 
presidente do TJPB.

Ele lembrou que Epitá-
cio Pessoa foi o único parai-
bano a chegar à Presidência 
da República. “Além de pre-
sidente do Executivo, ele foi 
presidente do Congresso e 
membro do Supremo Tri-
bunal Federal, não é pouca 
coisa”, destacou o desem-
bargador. Também partici-
pou da reunião o desembar-
gador Marcos Cavalcanti, 
presidente da Comissão de 
Cultura e Memória do TJPB.

Suplan vai atuar na 
restauração do TJPB
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Depois de conseguir o retorno à primeira Divisão, Helamã Nascimento decide renunciar à presidência do clube

Prestes a disputar no-
vamente a Primeira divisão 
do futebol Paraibano em 
2022, o Auto Esporte vive 
uma crise de gerenciamento 
interno no clube. A diretoria 
do “Macaco Autino” até já 
se preparava para definir o 
planejamento para a dispu-
ta na próxima temporada, 
no entanto, acabou sendo 
surpreendida na última se-
gunda-feira (13), quando 
o então presidente Helamã 
Nascimento anunciou a re-
núncia do cargo, no qual foi 
eleito em 2020.

A reportagem do Jornal 
A união tentou o contato 
com o agora, ex-presidente, 
Helamã Nascimento, para sa-
ber os reais motivos pela to-
mada de decisão da renúncia 
frente à presidência do Auto 
Esporte, mas não obtive o re-
torno da resposta. Quem deu 
detalhes sobre o momento 
conturbado enfrentado no 
alvirrubro foi o presidente 
do conselho deliberativo, 
Zezinho do Bradesco.

Segundo Zezinho, o ex
-presidente Helamã Nasci-
mento alegou questões de 
saúde para tomar a decisão 
pela renúncia do cargo de 
presidente do clube. “É uma 
situação que não esperamos 
enfrentar, depois de termos 
conseguido recolocar o clube 
na Primeira divisão do fute-
bol Paraibano, mas respeita-
mos a decisão de Helamã. Ele 

Auto Esporte sem presidente 
às vésperas do Paraibano

Palmeiras
Atacante Rafael Veiga desmente boatos que vai 
deixar o palmeiras e se declara ao Verdão, que, 
segundo ele, é o seu lugar. Página 23
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Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com  O Campeonato 

Paraibano de 2022 bate 
à nossa porta. O 

conselho deliberativo irá 
convocar novas eleições 

para que possamos 
contornar essa situação o 
mais rápido possível 

A decisão do agora ex-presidente pegou todo mundo de surpresa no clube e deixou a torcida alvirrubra preocupada com o desempenho em 2022

Foto: Reprodução/Instagram

Planejamento

Clubes do Sertão já começam a contratar para 2022

com o início do cam-
peonato Paraibano de fute-
bol 2022 se aproximando, 
os clubes trabalham nos 
bastidores para a formação 
dos elencos que irão dispu-
tar o certame estadual em 
2022. Quem iniciou a sema-
na com novidades foi o Na-
cional de Patos, o clube ser-
tanejo anunciou o nome do 
treinador que vai comandar 
a equipe. Já o Atlético de 
cajazeiras anunciou três 
novos reforços que chegam 
para compor o elenco no 
torneio.

Sem ainda apresentar 
nomes de jogadores, o Na-
cional de Patos deu início 
oficialmente a montagem 
de sua comissão técnica e 
anunciou na última terça-
feira (14) a chegada de um 
ex-atacante do São Paulo, 
Botafogo e flamengo, tra-
ta-se de Reinaldo. Aos 42 
anos, o treinador chega com 
a missão mudar o patamar 
do “canário”. 

“As expectativas são as 
melhores possíveis. Estou 
muito feliz neste novo de-
safio e a torcida pode ter 
certeza que estou preparado 

muito preparado para esta 
missão e, ao lado dos atletas 
que estamos contatando e 
da nossa comissão técnica, 
alçar voos mais altos nessa 
próxima edição do Paraiba-
no”, comentou o agora novo 
treinador do Nacional.

Quem também foi apre-
sentado com o cargo de pre-
sidente do departamento de 

futebol do clube, foi o ex-jo-
gador Almir. Ele vestiu a ca-
misa do Treze na disputa do 
Paraibano de 2020. O clube 
informou, via assessoria, 
que nos próximos dias se-
rão anunciados mais alguns 
nomes na comissão técnica 
e que também irá anunciar 
os primeiros reforços. O 
canário terá o campinense 

como adversário em sua 
estreia no campeonato Pa-
raibano, a partida acontece 
no dia 3 de fevereiro, em 
campina Grande.

Atlético
Outro clube sertanejo 

que anunciou reforços foi 
o Atlético de cajazeiras. O 
“Trovão Azul” confirmou, 

ontem, a chegada do meia 
Kiko Alagoano, antes já ha-
via anunciado a vinda do 
atacante Paulo Henrique e 
do meia Renatinho.

Os jogadores chegados 
ao Atlético se integram aos 
demais 10 reforços que 
já foram anunciados pelo 
clube. A atual comissão 
técnica do time alviazulino 

vai contar com o comando 
do treinador Jaelson Mar-
celino e Beto Silva como 
auxiliar técnico, Luiz André 
é quem será o preparador 
de goleiros.

A diretoria do clube vai 
se reunir e pretende anun-
ciar, ainda essa semana, o 
nome de mais reforços para 
o elenco, de membros da 
comissão técnica e também 
revelar as datas de apresen-
tação oficial e do início do 
trabalho de pré-temporada 
visando à disputa do cam-
peonato Paraibano. 

“ E s t a m o s  s e g u i n d o 
todo o protocolo de um pla-
nejamento no sentido de 
formarmos um elenco forte. 
Temos uma estrutura para 
estar recebendo os atletas 
que já foram anunciados e 
os alojando na cidade. Nos 
próximos dias estaremos 
anunciando o nome de ou-
tros reforços e finalizando 
a composição do elenco. Em 
breve, anunciaremos a data 
da apresentação oficial, bem 
como, o inicio da pré-tempo-
rada do clube”, informou o 
presidente Paulo Albuquer-
que. O Trovão vai estrear 
no campeonato Paraibano 
diante o Botafogo, em João 
Pessoa, no dia 3 de fevereiro.

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com

O Canário do Sertão apresentou esta semana o treinador Reinaldo, ex-Flamengo, e o meia Almir, que teve uma passagem pelo Treze

Foto: Reprodução Instagram
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nos alegou questões de saúde 
para deixar o cargo, agrade-
cemos pela sua contribuição 
durante o período que ele 
esteve à frente do cargo. Ago-
ra iremos articular a vinda 
de um novo presidente para 
gerenciar os interesses do 
clube”, comentou.

Agora sem presidente, o 
clube corre contra o tempo 

e articula junto ao conselho 
deliberativo o processo de 
eleição para escolha e preen-
chimento de cargos para pre-
sidente, vice-presidente do 
atual mandato que segue até 
o mês de outubro de 2022.

“O campeonato Paraiba-
no de 2022 bate à nossa porta. 
O conselho deliberativo irá 
convocar novas eleições para 

que possamos contornar essa 
situação o mais rápido pos-
sível e darmos sequência ao 
trabalho. Estamos avaliando 
nomes de conselheiros para 
assumir o cargo de presiden-
te, entre eles o Watteau Ro-
drigues, Paulo Raniere, Joacil 
Júnior, entre outros”, disse 
Zezinho do Bradesco.

citado como um dos pos-

síveis nomes para assumir a 
presidência do clube, Joacil 
Junior, informou que não pre-
tende assumir a função. Ele 
também já havia se afastado 
da função de vice-presidente 
do clube antes do início da 
disputa da Segunda divisão 
deste ano.

“Já contribui com o clube 
em outros momentos, hoje 

tenho priorizado a dedicação 
em novos projetos. Pretendo 
continuar contribuindo com 
o clube, desde que não tenha 
que me dedicar de forma inte-
gral, se for da vontade da nova 
diretoria, me coloco à dispo-
sição para estar contribuindo 
com o clube”, confirmou.

Mesmo tendo de solu-
cionar o gerenciamento de 
crise nas questões admi-
nistrativas, o clube planeja 
montar uma equipe compe-
titiva para a disputa do cam-
peonato Paraibano 2002, o 
objetivo é brigar e conquis-
tar um título estadual que 
não vence desde 1992.

“Pretendemos organizar 
uma equipe dentro de nossas 
condições para que possamos 
ter uma participação no cam-
peonato e competir pensando 
em título. Por que não? No 
futebol tudo pode acontecer”, 
finalizou Zezinho. O Auto Es-
porte estreia no campeonato 
Paraibano no dia 3 de feverei-
ro contra o Sousa, no Estádio 
Almeidão, em João Pessoa.



Jogos do campeonato alemão estão sendo disputados de novo em estádios vazios e partidas são adiadas na Inglaterra

Partida sem público nos 
estádios da Alemanha. Jogos 
adiados no Campeonato In-
glês e na NBA. Recorde de 
casos em um único dia na 
NFL, Liga Profissional de Fu-
tebol Americano... O esporte 
não está imune à Covid-19. O 
surgimento de variantes do 
vírus, como o Ômicron, re-
coloca novamente todos em 
estado de alerta.

No Bayern de Munique, 
o surto começou pela falta 
de imunização. Joshua Kim-
mich e outros quatro jogado-
res decidiram não se vacinar. 
Destaque da equipe, o volante 
contraiu o vírus, teve compli-
cações pulmonares e agora 
mudou de ideia. Nesta mesma 
época, os portões dos estádios 
na região da Baviera foram fe-
chados ao público por causa 
do aumento de casos.

A imunização, no en-
tanto, não impediu um sur-
to de Covid-19 nos elencos 
de Tottenham e Manchester 
United. As duas equipes da 
Inglaterra registraram diver-
sos casos da doença e tive-
ram jogos adiados. O United 
fechou até o Centro de Trei-
namento para evitar uma 
disseminação ainda maior 
entre os jogadores.

Outro continente 
Saindo da Europa para 

os Estados Unidos, o Chica-
go Bulls, da NBA, também 
foi afetado pela Covid-19. Ao 
todo, dez jogadores, entre 
eles os astros Zach LaVine 
e DeMar DeRozan, testaram 
positivo. Os jogos, assim 
como ocorreu no momento 
mais difícil da pandemia, ti-

Marcius Azevedo e 
Gonçalo Junior 
Agência Estado

Pandemia volta a afetar o 
esporte na Europa e nos EUA
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Na Inglaterra

Lewis Hamilton perde o 
Mundial, mas recebe título

O heptacampeão mun-
dial de Fórmula 1, Lewis 
Hamilton, recebeu nesta 
quarta-feira o título de Ca-
valeiro da Ordem do Im-
pério Britânico, pelos seus 
serviços prestados ao au-
tomobilismo da Inglaterra, 
e o título resultante da lista 
de Honra de Ano Novo de 
2021, no Castelo de Wind-
sor, em Berkshire, na Ingla-
terra. O inglês já possui a 
honraria MBE - Membro da 
Ordem do Império Britâni-
co -, recebida em 2009.

Na modalidade, Hamil-
ton é o quarto piloto a rece-
ber a honraria, dada nesta 
quarta-feira pelo príncipe 
Charles em nome de sua 
mãe, a rainha Elizabeth. 
Ele fica atrás de nomes 
como Sir Jackie Stewart, Sir 
Stirling Moss e Sir Jack Bra-
bham. Junto dele, outras 
duas personas também se-
rão nomeadas: o ator David 
Suchet e o diretor musical 
Donald Runnicles.

No Reino Unido, o tí-
tulo de cavaleiro ou dama 
da rainha é uma das mais 
altas honrarias que os cida-
dãos podem receber. Anti-
gamente, ele era concedido 
pelo monarca apenas pelos 
feitos militares da popula-
ção, mas desde então o tí-

tulo vem sendo atribuído 
a diversos setores da vida 
pública. Dessa forma, qual-
quer pessoa, instituição, 
grupo, ou órgão do gover-
no pode indicar um indi-
víduo para receber a hon-
raria. Assim, o título vem 

reconhecendo trabalhos 
em diversas áreas, como 
a da educação, filantropia, 
artes ou esportes.

No último domingo, o 
piloto da Mercedes perdeu 
a chance de conquistar o 
seu oitavo título mundial 
após uma conclusão de 
prova polêmica na última 
volta do GP de Abu Dabi, 
nos Emirados Árabes Uni-
dos. Liderava até a última 
volta, quando foi ultrapas-
sado pelo holandês Max 
Verstappen, da Red Bull, 
que foi o campeão da tem-
porada 2021.

Agora com o título de 
“Sir”, Hamilton estará de 
volta ao grid de 2022 junto 
com seu novo companhei-
ro de escuderia, o também 
inglês George Russell, ex-
piloto da Williams. O hep-
tacampeão mundial deverá 
comparecer à Cerimônia 
de Entrega de Prêmios da 
Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA, na 
sigla em francês), em Paris, 
nesta quinta-feira.

Agência Estado

Para os ingleses, 
ele continua sendo 
o melhor piloto de 

F1 do mundo

Hamilton

Após vitória, Unifacisa vai
encarar o Flamengo no Rio

O Basquete Unifacisa 
venceu o Corinthians-SP em 
mais uma partida do Novo 
Basquete Brasil (NBB), com-
petição brasileira de basque-
tebol masculino, organizada 
pela Liga Nacional de Bas-
quete. A partida, jogada em 
Campina Grande, quebra a 
sequência negativa do time 
paraibano que há dois jogos 
não vencia em casa. O time 
está focado agora para o em-
bate contra o Flamengo. 

“Contra o Corinthians 
começamos mal e aos poucos 
fomos encontrando a melhor 
formação e os caminhos para 
equilibrar o jogo, e depois a 
defesa forte nos principais 
pontuadores nos deu mais 
confiança no ataque e con-
seguimos finalizar com uma 
importante vitória”, destacou 
o técnico César Guidetti.

A vitória de 99 a 87 colo-
ca o time paraibano em sex-
to lugar na Liga, tendo que 
enfrentar ainda o Flamengo, 
vice-líder da competição, no 
próximo domingo, 19, às 18h 
no Ginásio do Maracanãzinho. 
Na terça-feira (21), a parti-

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

da é contra o Minas, terceiro 
colocado da Liga, na Arena 
Minas Tênis Clube, às 19h. “A 
preparação para os próximos 
jogos está acontecendo parte 
em Campina Grande e parte 
durante a viagem. Todos os 
jogadores estão bem e com 
foco total no jogo do Flamen-
go”, destacou o técnico.

Partidas que marcarão o 
encerramento do ano para o 
time paraibano, que volta às 
quadras no dia 3 de janeiro. 
“Os jogadores terão um reces-
so após o dia 22, retornando 
já no dia 27. O primeiro jogo 
de 2022 será contra o Franca, 

dia 3,  e o segundo  contra o 
Rio Claro, ambos em Campina 
Grande”, adiantou Eduardo 
Schafer, gerente do time. 

As últimas partidas na 
Arena Unifacisa resultaram 
nas derrotas para o Caxias
-RS (53×70) e o Paulistano
-SP (72×87). O esforço para 
mudar esse cenário deu cer-
to e veio da atuação de toda 
equipe que, em quadra, mos-
trou-se empenhada. Destaque 
também para o jogo de Trevor 
Gaskings que marcou 36 pon-
tos se tornando o maior pon-
tuador, em uma partida, da 
história da Unifacisa.

Segundo o manager, Eduardo Schafer, a Unifacisa está focada para vencer

Foto: Divulgação/Unifacisa

veram de ser adiados.
A Liga Americana de 

Basquete tem apenas 3% 
dos atletas sem imunização. 
O caso mais emblemático é 
de Kyrie Irving, do Brooklyn 
Nets, que ainda não atuou na 
temporada por defender uma 
equipe de Nova York, onde é 
obrigatório se vacinar para 
entrar em quadra. 

Na segunda-feira, a NFL 
registrou 37 testes positivos 
para Covid-19, o maior núme-
ro em um único dia desde o 
início da pandemia em março 
de 2020. Entre os contamina-
dos, além de jogadores como 
Cedrick Wilson, do Dallas Co-
wboys, está uma funcionário 

da equipe de Washington, que 
testou positivo para a varian-
te Ômicron. É o primeiro caso 
conhecido dessa cepa na NFL. 
Em 17 de novembro, na últi-
ma atualização da Liga sobre 
o tema, mais de 94% dos joga-
dores da NFL haviam sido va-
cinados e quase 100% do pes-
soal (não jogadores) também.

Explicação
Para Rômulo Neris, viro-

logista e doutor em Imunolo-
gia pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), os 
casos serão frequentes mes-
mo entre os jogadores imu-
nizados. “A primeira conside-
ração a fazer é que nenhum 

esquema vacinal vai proteger 
100% uma pessoa. As duas 
doses de vacina contribuem 
com a redução do risco relati-
vo. A dose de reforço aumen-
ta a eficácia. A vacina nunca 
foi uma garantia de imunida-
de total à doença. A eficácia é 
consideravelmente alta e as 
vacinas são úteis nos casos 
de prevenção de hospitaliza-
ção e óbitos”, explicou.

O avanço da variante 
Ômicron, segundo Rômulo 
Neris, precisa ser combatido 
com uma dose de reforço. A 
NFL, aliás, cita este cenário em 
um documento interno que foi 
obtido pela ESPN americana. 
A Liga comunica que os joga-

dores terão de ser novamente 
vacinados para minimizar os 
riscos de contaminações.

“Em relação à variante 
Ômicron, ela tem um certo 
grau de escape para o esque-
ma vacinal de duas doses. 
Teoricamente, o indivíduo 
vacinado pode ser infecta-
do pela Ômicron com mais 
facilidade do que seria pela 
variante Delta. Ainda assim 
é mais difícil do que um não 
vacinado. Esse perfil parece 
ser revertido com a terceira 
dose”, afirmou o virologista.

Público
NBA e NFL, neste mo-

mento, não estudam fechar 

novamente ginásios e estádios, 
como foi feito na Alemanha. 
Mas o virologista Paulo Eduar-
do Brandão, da USP, alerta que 
os torcedores costumam ficar 
próximos nesses locais e, em 
algumas vezes, se descuidam 
do uso da máscara. Rômulo 
Neris concorda. “Ambientes 
esportivos favorecem esse ce-
nário de disseminação, porque 
concentram um grande núme-
ro de pessoas por um período 
significativo de tempo com um 
perfil elevado de circulação.”

No Brasil, por enquanto, 
os casos no esporte continuam 
controlados. Mas, segundo os 
especialistas, não se pode des-
cuidar dos protocolos.

Foto: Reprodução Instagram

Os jogos do Schalke 04 
voltaram a ser realizados sem a 
presença de sua enorme torcida, 

causando prejuízos ao clube
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Raphael Veiga tem vivi-
do dias gloriosos, os melho-
res de sua carreira. O suces-
so demorou um pouco para 
acontecer no Palmeiras, 
mas quando veio, foi maior 
do que esperava. O meio-
campista alcançou protago-
nismo na temporada passa-
da e terminou 2021 como 
artilheiro da equipe de Abel 
Ferreira, o principal respon-
sável por fazer decolar o 
futebol do atleta de 26 anos. 
Ele já ergueu quatro taças 
pelo clube, incluindo duas 
da Libertadores, mas suas 
ambições não terminaram. 
"O Mundial está chegando 
e quero continuar fazendo 
história", avisa Veiga.

Veiga está de férias e 
falou com a reportagem do 
Estadão por telefone dias 
antes de viajar a Paris, onde 
se encontrou com Neymar. 
Na sexta-feira passada, ele 
recebeu os prêmios de me-
lhor meio-campista do Bra-
sileirão no Troféu Bola de 
Prata e na premiação da 
CBF. No dia seguinte, viajou 
com a noiva, Bruna Santana. 
A ideia é descansar o que 
ele e seus companheiros 
não puderam no início de 
2021 e chegar no Mundial 
fortalecido.

"Estou concentrado e 
com muita vontade de ga-
nhar o Mundial", enfatiza o 
maior goleador do Palmeiras 
em 2021. Veiga entende que 
a história do clube no tor-
neio da Fifa será diferente 
em 2022 por dois motivos: o 
maior tempo de preparação 
em relação à edição passa-
da e os erros cometidos no 
Catar que podem servir de 
aprendizado em Abu Dabi.

"Por a gente já ter dispu-
tado o Mundial não será algo 
novo e vamos saber como 
agir melhor. Cometemos na 
última edição alguns erros 
que vão nos deixar mais ma-
duros para 2022", opina. O 
elenco se reapresenta no 
dia 5 de janeiro e terá um 
mês para se preparar para 
a competição. A estreia está 
marcada para 8 de fevereiro.

Para chegar ao Mundial 
pelo segundo ano seguido, 
o Palmeiras mais uma vez 
ganhou a Libertadores. E o 
diferencial para derrotar o 
Flamengo, considerado pela 
maioria o favorito antes do 
confronto, foi a força mental 
do elenco, aspecto que o téc-
nico Abel Ferreira trabalha 
exaustivamente. O português 
compartilhou o plano de jogo 
com os atletas dias antes 
da decisão e deixou os joga-
dores opinarem. "Foi muito 
aberto e transparente com 

a gente. Ele ganhou a nossa 
confiança e nos passou uma 
segurança muito grande para 
a final", observa Veiga.

Do coxa para o verdão 
O jovem tímido que che-

gou ao Palmeiras em 2017, 
então com 22 anos, vindo do 
Coritiba, deu lugar, alguns 
anos depois, a um atleta ma-
duro e confiante, que parece 
sempre saber o que fazer em 
campo. A confiança, ele diz, 
foi um dos componentes que 
o fez decolar no Palmeiras e 
se tornar um dos principais 
jogadores do futebol brasi-
leiro, monitorado, inclusive, 
pelo técnico Tite.

"Eu comecei a crescer 
quando tive uma sequência 
e ganhei confiança. Primeiro 
com o (auxiliar) Andrey (Lo-
pes, o Cebola) e depois com o 
Abel. Essa sequência fez com 
que eu atingisse o nível de 
confiança que eu precisava 
e as coisas caminharam até 
melhor do que eu esperava", 
diz Veiga.

"Sonhei em jogar e fazer 
gols pelo Palmeiras. Mas nun-
ca imaginei que alcançaria 
tudo o que já alcancei pelo 
Palmeiras em pouco tempo", 
acrescenta o meio-campista. 
Ele é torcedor em campo pois 
é palmeirense, bem como o 
seu avô, Rafael, que morreu 
antes de ver o neto brilhar 

em seu time de coração, mas 
suas memórias se tornaram 
um combustível para o atleta 
perseguir as vitórias e títulos.

"Não é algo que fica na 
minha cabeça o tempo inteiro, 
mas, quando paro para pensar, 
às vezes, eu lembro que estou 
vivendo um sonho, ganhando 
jogos importantes e títulos", 
observa o atleta, campeão pelo 
clube do Paulista, Copa do Bra-
sil e duas vezes da Libertado-
res. Sua trajetória se asseme-
lha à de Alex. Ambos são meias 
canhotos habilidosos e saíram 
jovens do Coritiba para brilhar 
no Palmeiras.

O ex-camisa 10 teve pa-
pel importante no desenvol-
vimento de Veiga e lhe ajudou 
com ensinamentos e con-
selhos. "Gostava muito do 
estilo dele. Foi um cara que 
me ajudou muito quando eu 
subi para o profissional do 
Coritiba e quando vim para o 
Palmeiras", diz, sobre o ídolo. 
Fora do Brasil, ele gosta de 
ver jogar o belga De Bruyne, 
do Manchester City, e o por-
tuguês Bruno Fernandes, do 
Manchester United.

Um novo jogador 
Antes de se tornar peça-

chave no time de Abel Ferreira 
e jogador imprescindível ao 
Palmeiras, Veiga demorou um 
pouco a se firmar, sem se ga-
rantir entre os titulares. Teve 

poucas chances em sua tem-
porada de estreia no Palmei-
ras, em 2017, mas brilhou no 
ano seguinte no Athletico-PR. 
Em 2019, de volta ao clube 
paulista, não conseguiu repetir 
as boas atuações que fez no 
time paranaense. As coisas só 
funcionaram para ele no fim 
de 2020, quando Abel atraves-
sou o Atlântico para suceder 
Vanderlei Luxemburgo.

"Desde o primeiro dia 
de trabalho ele conversou 
comigo. Perguntou onde eu 
gostaria de jogar. Já de início 
essa preocupação dele em 
mostrar o interesse em me 
ajudar foi importante para 
o meu futebol", conta o joga-
dor. Ele diz não ter conversa-
do com o treinador sobre seu 
futuro. Há a possibilidade de 
o português, que disse estar 
em seu limite físico e mental, 
não continuar seu trabalho 
no clube alviverde.

Sob o comando de Abel, 
Veiga passou a fazer funções 
diferentes e viu sua perfor-
mance crescer. Atuou em mais 
de uma posição até se fixar 
no lado direito, mas com li-
berdade no campo ofensivo, e 
passou a ser decisivo, com gols 
em profusão e assistências im-
portantes. Nesta temporada, 
ele balançou as redes 18 vezes, 
deu seis assistências, e foi o 
responsável por abrir o cami-
nho para o tri da Libertadores 

na vitória sobre o Flamengo 
na decisão em Montevidéu. O 
chute certeiro da entrada da 
área, como aconteceu no Uru-
guai, além do aproveitamento 
perfeito nas penalidades, são 
seus maiores atributos.

As atuações de protago-
nismo de Veiga fizeram Tite ci-
tar o atleta em uma entrevista. 
O treinador busca um "ritmis-
ta" e ainda há vagas no meio 
de campo da seleção brasileira 
a menos de um ano da Copa do 
Mundo do Catar.

"Respeito muito tudo o 
que o Tite e seus auxiliares 
fazem. Eles sabem o melhor 
para a seleção. Mas fico na 
expectativa de ser lembrado. 
Tudo o que eu faço no meu 
presente vai refletir nos meus 
objetivos", ressalta.

A performance de desta-
que de Veiga também chama a 
atenção de clubes do exterior. 
Seu nome tem sido especulado 
no Inter Miami, time america-
no de propriedade de David 
Beckham. O meio-campista ga-
rante, porém, não ter recebido 
proposta de nenhuma equipe. 
Ele quer cumprir seu contra-
to, vigente até o fim de 2024, 
e "fazer ainda mais história 
no Palmeiras". "Saem coisas 
sobre mim desde quando che-
guei que não são verdade. Já 
disseram que fui vendido para 
vários lugares. O meu futuro 
está no Palmeiras".

Ricardo Magatti 
Agência Estado

“Meu futuro está no Palmeiras, 
quero seguir fazendo história”
Atacante Rafael Veiga desmente boatos de que 
estaria saindo do Verdão na próxima temporada

Rafael Veiga comemorando o 
primeiro gol do Palmeiras na 
decisão do título da Libertadores
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Aguero encerra a carreira por causa de problemas no coração

A carreira profissional 
do atacante argentino Sergio 
"Kun" Agüero acabou nesta 
quarta-feira. Muito emociona-
do em uma entrevista coletiva 
marcada no dia anterior, em 
Barcelona, o 
jogador de 
33 anos 

anunciou a sua aposentadoria 
precoce depois que teve uma 
arritmia cardíaca detectada 
após se sentir mal durante uma 
partida do Barcelona no final de 
outubro. Um mês e meio depois, 
ele resolveu parar.

Agüero chorou na entre-
vista coletiva, que contou 

com a presença de 
atletas do Barcelona. 

"Esta entrevista 
coletiva é para 
informar que 
decidi parar de 

jogar futebol profissional. São 
momentos muito difíceis, mas 
ainda estou muito feliz com a 
decisão que tomei. Em primeiro 
lugar está a minha saúde devido 
ao problema que tive há um 
mês", disse o argentino.

No dia 30 de outubro, du-
rante o empate contra o Ala-

vés, pelo Campeonato 
Espanhol, Agüero 
sentiu dores no peito 
e deixou o gramado. 
Ele foi encaminha-
do ao hospital e teve 
uma arritmia car-
díaca diagnostica-
da - o jogador ficou 
afastado dos grama-
dos desde então até 

anunciar a aposenta-
doria nesta quarta-fei-

ra. A arritmia é caracterizada 
pela irregularidade do ritmo 
cadenciado dos batimentos 
do coração, quando os bati-

mentos cardíacos se tornam 
muito rápidos, muito lentos ou 
desordenados.

"Eu estava nas mãos dos 
médicos e eles me disseram 
que o melhor era parar de jo-
gar. Tomei a decisão há 10 dias. 
Fiz todo o possível para ver se 
havia esperança, mas não ha-
via muita. Tenho muito orgu-
lho da minha carreira. Sempre 
sonhei que jogava futebol, meu 
sonho era jogar na primeira di-
visão. Nunca pensei em chegar 
à Europa. Graças ao Indepen-
diente, ao Atlético (de Madrid), 
que apostou em mim aos 18 
anos, ao City, que sabem o que 
sinto por eles, deixei o melhor 
lá e eles me trataram muito 
bem, e agora ao Barcelona, ao 
presidente Joan (Laporta) que 
me contratou. Eu o conhecia 
sabia que estava vindo para 
um dos melhores clubes do 
mundo e eles me trataram 

muito bem. E para a seleção 
argentina, que é o que eu mais 
amo", prosseguiu Agüero.

Contratado para esta tem-
porada após se tornar ídolo 
no Manchester City, o atacante 
argentino só fez cinco partidas 
com a camisa do Barcelona 
e marcou um gol - na derro-
ta por 2 a 1 para o Real Ma-
drid, no estádio Camp Nou, 
em Barcelona. Sua expectativa 
era jogar ao lado do amigo e 
compatriota Lionel Messi, mas 
o craque deixou o clube espa-
nhol e foi para o Paris Saint-
Germain.

Agüero começou a car-
reira no Independiente, da 
Argentina, e foi para o Atlético 
de Madrid em 2006. Depois 
de fazer sucesso na Espanha, 
acabou contratado pelo Man-
chester City em 2011. No clube 
inglês, foi herói do título nacio-
nal da temporada 2011-2012 

e se tornou o maior artilheiro 
da história do City. Foram 10 
temporadas vestindo as cores 
da equipe, com cinco títulos do 
Campeonato Inglês, uma Copa 
da Inglaterra, seis Copas da 
Liga Inglesa e três Supercopas 
da Inglaterra.

Após o término do con-
trato com o Manchester City 
ao final da temporada 2020-
2021, Agüero assinou com o 
Barcelona até junho de 2023. 
Já com a seleção argentina, o 
agora ex-atacante conquistou 
a medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos de Pequim-2008, na 
China, e foi campeão da Copa 
América de 2021, no Brasil.

"Acho que fiz o meu me-
lhor para ajudar a vencer. Es-
tou saindo de cabeça erguida 
e muito feliz, não sei o que me 
espera, mas tenho pessoas que 
me amam e me desejam o me-
lhor. Agradeço a todos”.

Agência Estado

Atacante argentino 
não conteve as 

lágrimas ao anunciar a 
aposentadoria precoce Fo
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Equipamento traz à tona debate sobre se uma pessoa pode ou não dar fim à vida de maneira judicialmente legal

Caixão 3D: Suíça aprova o 
uso da “cápsula da morte”

Recentemente, sites e agências 
internacionais divulgaram que a 
empresa Exit International rece-
beu aprovação legal para que sua 
cápsula de suicídio assistido possa 
ser operada na Suíça. Sarco, como 
é chamado o caixão que é feito por 
impressora 3D, trouxe à tona o de-
bate a respeito se uma pessoa pode 
ou não dar fim à vida de maneira 
judicialmente legal.

Apesar de se tratar de um tema 
polêmico, países como a Holanda, 
Bélgica, Luxemburgo, Alemanha 
têm adotado a prática da eutaná-
sia e o suicídio assistido, mesmo que 
com algumas restrições.

Os casos mais comuns são os 
de pacientes em estado terminal 
ou com doenças incuráveis recorre-
rem a esses métodos. Porém, tudo 
depende unicamente do caso, va-
riando entre os países, com a Bélgi-
ca liderando como uma das nações 
mais liberais nesse quesito.

Para elucidar o funcionamento 
dos “casos mais comuns”, como re-
gistrou Diogo Batista, no site Mun-
do Conectado, no suicídio assisti-
do, com a presença do profissional 
médico, são receitados ao paciente 
medicamentos letais. No momento, 
o método mais utilizado é a inges-
tão de pentobarbital sódico líquido.

Voltando à Suíça, no país isso 
deixou de ser um tabu já há algum 
tempo, com poucas barreiras legais 
envolvendo o suicídio assistido por 
médicos. Isso se reflete nos núme-
ros de casos registrados só no ano 
passado: foram cerca de 1,3 mil sui-
cídios assistidos.

Levando isso em consideração, 
fica fácil compreender o porquê do 
criador da Sarco, o inventor Philip 
Nitschke, escolher o país. Apesar 
do anúncio, a cápsula não estará 
pronta para o uso até 2022 devido 
à ausência de alguns recursos que 
serão providenciados com a ajuda 
de uma organização local. Entre os 
recursos faltantes estão uma câme-

Não era fácil “fazer” Arqueologia 
na Paraíba nos anos sessenta do século 
passado. Não tínhamos interlocutores – 
conversar com quem sobre Arqueologia? 
Vinha à mente apenas um nome: Leon 
Clerot. Um cientista à maneira antiga. 
Era arqueólogo, geólogo, paleontólogo e 
etnólogo. Mas Clerot nem sempre estava 
disponível.

Em João Pessoa, naquela época, 
em 1961, num momento de loucura, 
fundei o Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Arqueológicas, o Nepa. Lá saí eu pelo Ponto 
de Cem Réis à procura de sócios para o 
Nepa. Passavam diante de mim Gonzaga 
Rodrigues, Virgínius da Gama e Melo, 

Políbio Alves, Jurandi Moura, Pontes da 
Silva, Gemy Cândido. Todos literatos. “Cadê 
os cientistas da terrinha?”, perguntei a mim 
mesmo. Desesperado, recorri aos meus 
amigos Adjamir Moraes, Inocêncio Nóbrega 
Filho, Fritz, Heinrich (o Alemão). Assim, 
compus o quadro técnico do Núcleo.

Com esses velhos amigos 
desenvolvemos as primeiras prospecções 
arqueológicas no interior do Estado. 
Visitamos em 1961 a Pedra do Ingá – 
foi sem dúvida, para todos nós, uma 
experiência singular. Sentimos nas 
Itacoatiaras uma inquietante estranheza...

Minha preocupação, entre outras, era 
ter acesso aos livros de Arqueologia. Na 

província, só havia uma livraria, a Livraria 
dos Estudantes, conhecida como a Livraria 
de Nolo. Raramente ela vendia obras 
de Arqueologia. Quando tinha tempo e 
dinheiro ia a Recife. Fazia meus pedidos na 
Livraria Imperatriz. Lá comprei bons livros 
de Arqueologia. Quase todos importados da 
Espanha.

Certa vez, encontrei Balduíno Lélis, no 
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, 
o IHGP. Figura elegante, com pinta de galã 
de cinema americano, mas escondia uma 
outra face: era um excelente pesquisador na 
área de Arqueologia.

Éramos rivais por força das 
circunstâncias – ele pertencia a um grupo 

de geógrafos da Faculdade de Filosofia. E eu 
detestava aquele grupinho. Talvez por conta 
disso não tivemos muita aproximação.

Lá estava Lélis no IHGP. Vi em suas 
mãos ‘Os segredos dos hititas’, de C. W. 
Ceram. Olhei o título do livro com ares de 
cobiça. “Onde você comprou essa obra 
rara?” – perguntei. Ele respondeu: “Em 
Nolo, mas só tinha esse exemplar. Está 
esgotado”. Terrivelmente frustrado, saí do 
IHGP e fui comer doce de jaca na lanchonete 
de Madruga.

(Carlos Azevedo é sociólogo, 
antropólogo e membro do Instituto 
Histórico e Geográfico da Paraíba – IHGP)

Recordando o finado Balduíno Lélis

705 — Wu Zetian, imperatriz chinesa
882 — Papa João VIII
1859 — Wilhelm Grimm, escritor e folclorista alemão
1920 — Francisco de Salles Meira e Sá, magistrado e político (PB)
2020 — Vilma de Lourdes Torres Soares Boulitreau, médica (PB)
2020 — José Péricles Rodrigues Neves (Pepé), 
médico radiologista (PB)

Mortes na História

Aforismo
“Tememos a morte, 

que todos os males consola.”

(Ramón Campoamor y Campoosorio)
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Obituário
Maria de Fátima Alves
14/12/2021 – Aos 68 anos, em decorrência de 
um câncer. Servidora da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), onde ocupava o cargo de secre-
tária executiva, lotada na Procuradoria Jurídica. 
Atualmente, exercia o cargo no Gabinete da Rei-
toria, onde trabalhou por oito anos.

Foto: Ascom/UFPB

ra para comunicação e registro de 
consentimento do paciente.

Em uma entrevista ao site Swis-
sInfo, o inventor do equipamento 
explicou como a cápsula da morte 
vai funcionar. A “cápsula da morte” 
do Sarco, segundo ele, é “ativada de 
dentro pela pessoa que pretende 
morrer” e pode ser rebocada e leva-
da para qualquer lugar, como “um 
outdoor idílico no cenário ou nas 
instalações de uma organização de 
suicídio assistido, por exemplo”. De 
acordo com o inventor, o dispositivo 
foi projetado pensando “no confor-
to do usuário”.

Na prática, “a cápsula está colo-
cada em um equipamento que inun-
dará seu interior com nitrogênio, 
reduzindo rapidamente o nível de 
oxigênio de 21 para 1%, em cerca 
de trinta segundos”, disse Nitschke 
à SwissInfo. “A pessoa vai se sentir 
um pouco desorientada e pode se 
sentir um pouco eufórica antes de 
perder a consciência. A morte ocor-
re por meio de hipóxia e hipocap-
nia, privação de oxigênio e dióxido 
de carbono, respectivamente. Não 

há pânico, nem sensação de asfixia”, 
garantiu o inventor.

Ainda durante essa entrevista 
ao site, Nitschke ressaltou que a Exit 
International já planeja formas de 
que o processo no futuro não preci-
se de um médico presente para a re-
visão psiquiátrica do paciente, mas 
sim que a triagem seja realizada por 
meio de uma inteligência artificial.

“Nosso objetivo é desenvolver 
um sistema de triagem de inteli-
gência artificial para estabelecer a 
capacidade mental da pessoa”, disse 
Nitschke. “Naturalmente há muito 
ceticismo, principalmente por par-
te dos psiquiatras. Mas nossa ideia 
conceitual original é que a pessoa 
faria um teste on-line e receberia 
um código para acessar o Sarco”.

A “cápsula da morte” ou somente 
Sarco sofreu diversos atrasos durante 
o seu processo devido à pandemia da 
Covid-19. Porém, dois projetos estão 
em desenvolvimento e um terceiro 
que está sendo impresso na Holanda 
– essa última será a máquina que de-
verá estar pronta para ser operada na 
Suíça no ano que vem.

O “caixão” Sarco deverá entrar em operação na Suíça, mas Holanda, Bélgica, Luxemburgo 
e Alemanha também têm adotado a prática da eutanásia e o suicídio assistido

Foto: Reprodução

Icléia Honorato
15/12/2021 – Em decorrência de um câncer. 
Professora e ex-diretora da Escola Técnica de 
Saúde (ETS), do Centro de Ciências da Saú-
de (CCS), da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Representou durante 12 anos a UFPB 
como diretora da ETS na Paraíba, em Brasília e 
fora do país, onde cursou seu mestrado e doutorado. Coordenou 
a equipe de enfermagem em projeto de extensão no Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley (HULW).

Foto: Ascom/UFPB

Fábio Buchmann
13/12/2021 – Aos 45 anos, por problemas cau-
sados após um transplante de fígado. Jornalista 
que atuava como repórter da Rádio CBN.

Foto: Reprodução

Marcus Vinícius Rodrigues
14/12/2021 – Aos 66 anos, no Rio de Janeiro (RJ), 
de câncer. Ex-presidente do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Foi o primeiro nome escolhido pelo governo 
Jair Bolsonaro (PL) para chefiar o Inep e ficou no 
cargo por cerca de dois meses. Trabalhou por 15 
anos na Fundação Getúlio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro. Doutor 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Era engenheiro.

Foto: Andre Sousa

Em defesa incondicional da vida
Tanto a editoria setorial da seção Memorial 

quanto o corpo editorial do Jornal A União são 
contra qualquer mecanismo ou ato que possam 
levar uma pessoa à morte. A defesa incondicio-
nal da vida é um dos segmentos basilares da 
linha editorial de A União.

O tema está sendo exposto por se tratar 
de um assunto jornalístico, de fatos concretos e 
que afetam a vida de milhões de pessoas pelo 
mundo. É um tema polêmico e que precisa ser 
trazido à tona para debates e análises. O suicí-

dio deve ser visto como um problema de saúde 
pública, de segurança da sociedade e de políti-
cas públicas voltadas ao bem-estar das pessoas.

De acordo com um dos estudos mais recen-
tes, o número absoluto de mortes por suicídio 
aumentou 6,7% no planeta, de 762 mil para 
817 mil pessoas anualmente entre 1990 e 2016, 
enquanto as taxas de suicídio padronizadas por 
idade caíram em um terço. O tema é delicado e 
precisa de reflexão, lembrando que a sociedade 
tem que ser preparada para salvar vidas.
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Área técnica se reúne hoje, após terminar a análise do pedido da Pfizer, para apresentar relatório sobre a imunização

Anvisa vai autorizar vacina 
contra a Covid em crianças

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) vai autorizar a aplicação 
da vacina da Pfizer, contra a 
Covid-19, em crianças de 5 
a 11 anos. A área técnica do 
órgão se reúne publicamente 
hoje, após terminar a análise 
do pedido da fabricante, para 
apresentar relatório sobre a 
imunização desta faixa etá-
ria. Com a liberação, a deci-
são da Anvisa precisará ser 
publicada no Diário Oficial 
da União para passar a valer.

A Pfizer já tem o regis-
tro definitivo da vacina no 
Brasil. Com a autorização da 
área técnica da Anvisa, a bula 
do imunizante será alterada 
para inclusão das crianças 
de 5 a 11 anos. O tema não 
necessitará de aprovação da 
diretoria colegiada. O início 
da vacinação depende do Mi-
nistério ou das secretarias de 
Saúde, e cronogramas ainda 
não foram informados.

Casos graves da Co-
vid-19 entre crianças são 
menos frequentes, mas 
o imunizante ajuda a dar 
proteção mais ampla a essa 
faixa etária, além de redu-
zir o risco de que elas se 
tornem transmissores do 
vírus para parentes e pro-
fessores. A vacina da Pfizer 
entre os mais novos passou 
por testes de segurança e 
eficiência.

A Anvisa recebeu a noti-
ficação da agência america-
na em 12 de novembro. Na 
ocasião, o laboratório sub-
meteu ao órgão dados e os 
estudos de segurança para 
embasar o pedido de vaci-
nação de crianças. Além do 
corpo técnico da Agência, re-
presentantes de sociedades 
médicas brasileiras também 
participaram da análise do 
pedido da fabricante.

Ao pedir autorização, a 
Pfizer afirmou que a dosa-
gem da vacina para a faixa 
etária seria ajustada e menor 
do que aquela aplicada em 
maiores de 12 anos. A pro-
posta é ter frascos diferentes, 
com dosagem específica para 
cada grupo (maiores ou me-
nores de 12 anos). Segundo a 
empresa, os frascos serão di-

ferenciados pela cor. O Minis-
tério da Saúde começou a se 
preparar para a vacinação de 
crianças em novembro, antes 
da autorização da Anvisa. A 
pasta decidiu se antecipar e 
negociou com a Pfizer 40 mi-
lhões de doses para imunizar 
a faixa etária de 5 a 11 anos. 
A entrega dos imunizantes 
estava condicionada ao aval 
do órgão.

A vacinação de crianças 
enfrenta resistência do pre-
sidente Jair Bolsonaro e de 
apoiadores da ala ideológica. 
No fim de outubro, antes de 
a Pfizer pedir a inclusão das 
crianças na bula do imuni-
zante, diretores da Anvisa 
foram ameaçados de morte 
por e-mail por um homem do 
Paraná. A mensagem foi re-
passada a diferentes órgãos 
de investigação.

A vacina da Pfizer está 
registrada no país desde 23 
de fevereiro deste ano. Ini-
cialmente, o imunizante foi 
autorizado para pessoas com 
mais de 16 anos. Em 11 de 
junho, a Anvisa liberou a in-
clusão da faixa etária de 12 a 
15 anos.

Em agosto, a agência ne-
gou autorização para a apli-
cação do imunizante Coro-
navac contra a Covid-19 em 
crianças e adolescentes de 
3 a 17 anos. O pedido havia 
sido feito pelo Instituto Bu-
tantan, produtor da vacina 
no Brasil. A decisão apontava 
que os dados apresentados 
pelo instituto não eram sufi-
cientes para comprovar a se-
gurança da vacina no grupo 
pediátrico. O instituto pau-
lista já fez novo pedido.

Produto já foi liberado
A vacina da Pfizer já 

está liberada nos Estados 
Unidos para crianças de 5 
a 11 anos desde o dia 2 de 
novembro. Lá, a vacina é 
aplicada em duas doses com 
três semanas de intervalo. A 
dose foi ajustada para um 
terço por injeção em com-
paração com a aplicada em 
adultos e adolescentes. A 
aprovação da Agência de 
Medicamentos dos Esta-
dos Unidos (FDA), dizem 
especialistas, pesa favora-
velmente para que o mesmo 
acontecesse no Brasil.

Julia Affonso
Agência Estado Demora no apoio à população

Governo diz que FGTS será liberado a 
vítimas de enchentes em cinco dias úteis

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) disse ontem, 
que os recursos em socor-
ro a moradores de cidades 
atingidas por enchentes na 
Bahia devem ser liberados 
em, no máximo, cinco dias 
úteis.

A informação foi dada 
durante discurso feito em 
encontro com empresários 
na sede da Fiesp, num mo-
mento em que Bolsonaro 
tentou se defender de críti-
cas recebidas pela demora 

no apoio às vítimas.
“Outro dia, alguém le-

vantou a placa, estamos há 
três anos sem roubar. Não 
é virtude, é obrigação, mas 
dá trabalho. Ser chefe de 
Executivo não é fácil, a por-
rada vem de todo lugar”, 
disse Bolsonaro para, na 
sequência, falar da situação 
de regiões inundadas pelas 
chuvas.

A Caixa vai liberar o 
saque do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS) por calamidade em 
regiões da Bahia e Minas 

Gerais atingidas pelas en-
chentes. Porém, para isso 
ser possível, é preciso que 
os municípios decretem 
estado de calamidade e o 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional reconheça 
tal situação por meio de 
portaria.

Após reclamar das 
dificuldades de governar, 
Bolsonaro afirmou que o 
que mais o conforta é saber 
que não tem um comunista 
sentado em seu lugar no 
Palácio do Planalto. Numa 
clara referência ao ex-pre-

sidente Lula, seu adversá-
rio na busca por reeleição 
em 2022, a declaração ar-
rancou alguns aplausos do 
público que acompanhou o 
discurso na Fiesp.

O presidente reafir-
mou, durante o evento, a 
sua posição contrária às 
medidas de isolamento 
adotadas por governos 
estaduais e prefeituras na 
pandemia. “Talvez eu tenha 
sido o único chefe de Esta-
do a ser contra o povo ficar 
em casa e ver a economia 
depois.”

Agência Estado

Após ser acusado por 
violência obstétrica pela in-
fluenciadora Shantal Verde-
lho, que pediu abertura de 
inquérito para apurar o que 
ocorreu durante o parto de 
sua filha em setembro, o mé-
dico Renato Kalil foi denun-
ciado por abuso sexual, que 
teria sido cometido em 1991 
em mais de uma ocasião. A 
bancária Letícia Domingues, 
de 48 anos, prestou queixa 
ontem, no 93° Distrito Poli-
cial, em São Paulo. Procura-
do pela reportagem, o obste-
tra ‘nega veementemente’ as 
acusações e diz que conside-
ra ‘absurdas e fantasiosas as 
histórias’, em nota.

A bancária afirma que 
passou todos esses anos 
com medo de denunciá-lo, 
até ver as acusações feitas 
por Shantal e pela jornalis-
ta Samantha Pearson, que 
contou sua história ao jornal 
O Globo, na última semana. 
Foi o que a encorajou a falar 
publicamente e prestar quei-
xa do abuso que teria sofrido 
ao fazer um procedimento 
ginecológico na Santa Casa 
de Misericórdia de São Paulo 
em outubro de 1991.

“Isso é um assunto que 

ficou querendo gritar na mi-
nha garganta por mais de 30 
anos. A minha vida nunca 
mais foi a mesma depois da-
quilo. O motivo de eu falar 
agora é para que outras pes-
soas falem também”, desaba-
fa em entrevista ao Estadão.

Na época em que foi 
internada, afirma ter sido 
atendida por uma equipe 
que não incluía Kalil. “Nos 
dias em que fiquei interna-
da, acordei com ele me es-
tuprando várias vezes. Todas 
as vezes ele estava em cima 
de mim, com uma perna na 
escadinha, outra em cima de 
mim, com o pênis na minha 
boca. Algumas vezes ele já 
tinha ejaculado, outras ele 
ainda terminava”, conta. Re-
lembra que a cama onde esta-
va, numa enfermaria sozinha, 
ficava atrás da porta, então 
quem entrava, não conseguia 
vê-la. Ela acredita que foi se-
dada, pois estava acordada, 
mas não conseguia reagir.

Trecho do boletim
No boletim de ocorrên-

cia, um dos trechos aponta 
que ‘com a mão esquerda 
o autor (Renato) segurava 
o pênis fazendo movimen-
to de introdução parando 
somente quando ejaculava 
dentro da boca’ de Letícia. 

Diz, ainda, que, após o ato, o 
médico ‘limpava a boca dela 
com a própria camisola hos-
pitalar e saía sem dizer nada’.

Ela conta que foi Rena-
to o médico a lhe dar alta, 
mas afirmou que ela pre-
cisava retornar depois de 
alguns dias, desta vez em 
seu consultório particular. 
O pai a acompanhou, mas 
ficou do lado de fora da sala. 
“Ele (Renato) mandou eu 
tirar a roupa, deitei na cama 
do consultório. Ele colocou 
o pênis, duro, para fora da 
calça, quis mexer no meu 
peito, eu não deixei. Eu não 
deixei ele fazer nada, ele se 
masturbou sozinho e eu fui 
embora”, relembra.

Letícia conta que topou 
ir ao consultório naque-
la consulta pelos pais, que 
achavam o médico ‘muito 
bonzinho’. Por medo, ela não 
tinha conseguido contar a 
eles o que tinha ocorrido no 
hospital. Passaram anos até 
conseguir contar à sua famí-
lia. Foi somente em 2019, ao 
ver Renato em uma repor-
tagem na televisão, que de-
cidiu falar sobre a história.

“Eu tive um ataque de 
pânico, comecei a sentir o 
cheiro, a vomitar, a gritar de 
chorar, aí contei tudo para 
a minha mãe, para a minha 

irmã”, relata. Dez anos de-
pois do ocorrido, chegou a 
tentar denunciá-lo no Con-
selho Regional de Medicina 
de São Paulo por uma ligação 
feita a partir de um telefo-
ne público a fim de não ser 
identificada. Quando soube 
que precisaria fazer a de-
núncia pessoalmente e por 
escrito, ficou intimidada e 
não seguiu em frente.

Ela conta que foi de-
sincentivada a denunciar 
o médico, também, por um 
ginecologista que a atendia 
quando precisou passar por 
uma cirurgia. Ao relatar o 
caso, ele teria dito que ela 
não deveria repetir aquilo 
para mais ninguém pois Re-
nato era ‘uma pessoa muito 
importante’ e ‘muito maldo-
so’, segundo relato de Letícia. 
Ela afirma ter desenvolvido 
transtornos de pânico, de 
imagem e de relacionamento. 
“Por muitos anos, eu recebia 
cartão de Natal do consul-
tório dele, então aquilo era 
mais doloroso ainda”, conta.

Renato Kalil
“O dr Renato Kalil nega 

veementemente as acusa-
ções, considera absurdas e 
fantasiosas as histórias e es-
tranha que sejam veiculadas 
agora, 30 anos depois.”

Após repercussão do caso de Shantal, 
mulher denuncia Kalil por abuso sexual
Maria I. Miqueletto
Agência Estado

Foto: Isac Nóbrega/Agência Brasil

A Caixa vai liberar o saque 
do FGTS por calamidade em 

regiões da Bahia e Minas 
Gerais atingidas pelas 

enchentes, porém, para isso 
ser possível, é preciso que os 
municípios decretem estado 

de calamidade e o Ministério 
do Desenvolvimento Regional 

reconheça tal situação por 
meio de portaria

A terceira turma do Tri-
bunal Superior do Trabalho 
(TST) formou maioria ontem, 
para reconhecer vínculo em-
pregatício entre a Uber e seus 
motoristas.

O julgamento foi reto-
mado ontem, com voto do 
ministro Alberto Luiz Bres-
ciani, que acompanhou o 
ministro Mauricio Godinho 
Delgado, relator, que havia 
votado em dezembro de 
2020. O outro ministro da 
turma, Alexandre de Souza 
Agra Belmonte, pediu vista 

dos autos e travou o julga-
mento.

Essa é a primeira turma 
do TST que se posiciona a 
favor dos motoristas em pro-
cessos que analisam vínculo 
empregatício com a Uber. 
Outras duas turmas, quarta 
e quinta, já haviam julgado 
processos sobre o tema, mas 
sempre com maioria a favor 
da empresa.

O Broadcast, sistema 
de notícias em tempo real 
do Grupo Estado, pediu um 
posicionamento da Uber a 
respeito do julgamento, mas 
a empresa ainda não se ma-
nifestou.

TST reconhece vínculo 
entre Uber e motorista
Guilherme Pimenta
Agência Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 16H DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A 
DEMANDA DA PREFEITURA/FMS/FMAS. 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 10/08; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 15 de dezembro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, ÀS 08H30MIN DO DIA 04 DE JANEIRO DE 2022, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação final de resíduos sólidos da saúde das classes A, B e E, gerados pelas 
unidades de saúde do município de Araruna/PB – Exercício de 2022. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 10/08; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 15 de dezembro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 
de Preços nº AD00001/2021 - Ata de Registro de Preços nº 00011/2021, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00006/2021, realizado pelo FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2021: Recursos Próprios 
do Município de Araruna/Outros Recursos Federais 02.050 SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E 
LAZER Ficha: 12 361 0005 1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS Ele-
mento de Despesa: 4490.52 99 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 20/09/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00078/2021 - 15.12.21 - SAN 
MARINO ONIBUS LTDA - R$ 774.360,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHÃO E PAVIMETAÇÃO EM PAPALELEPÍPEDOS NO 
POVOADO DE CABOCLOS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1073588–08/2021, 
SICONV 906806. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: 
N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 235.251,39. Dos atos decorrentes do pro-
cedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com.

Barra de Santana - PB, 15 de Dezembro de 2021
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
PARA A FINALIZAÇÃO DA OBRA DA SEDE DA PREFEITURA (MURO, ESTACIONAMENTO E 
OUTROS); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
TORRES CONSTRUCOES LTDA – EPP - R$ 125.020,97.

Barra de Santana - PB, 08 de Dezembro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO E O MURO EM 
ALVENARIA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA 
BEZERRA (PREDIO ANEXO); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 108.874,19.

Barra de Santana - PB, 08 de Dezembro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMEN-
TARES PARA A FINALIZAÇÃO DA OBRA DA SEDE DA PREFEITURA (MURO, ESTACIONAMENTO 
E OUTROS). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Barra de Santana: 02.020 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA-
ÇÃO – 04 122 1001 1903 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – 44.90.51 
– OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: até 07/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 06901/2021 - 09.12.21 - TORRES CONSTRUCOES 
LTDA - EPP - R$ 125.020,97.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO E O 
MURO EM ALVENARIA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA ESCOLA EMEB PROFESSORA LAURA 
BARBOSA BEZERRA (PREDIO ANEXO). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA: 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 12 
361 1002 1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES 
COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS – 44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.. VIGÊNCIA: 
até 07/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
07001/2021 - 09.12.21 - N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 108.874,19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para executar Obra de Construção de Calçadão no Municipio 
de Bom Sucesso–PB, conforme Projeto Básico. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00011/2021. DOTAÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO 02 10 SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA 02 
10 00 SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA ELEMENTO DE DESPESA 4.4.90.51.00 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES RECURSOS: CONTRATO 09032021–009797 – EMENDA ESPECIAL MINISTÉRIO 
DA ECONOMIA. VIGÊNCIA: até 28/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Bom Sucesso e: CT Nº 00154/2021 - 29.11.21 - JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI - R$ 
1.179.170,35.

AME SAÚDE – CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA/
OBSTETRÍCIA E MASTOLOGIA E EXAMES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DESTINADOS 
ÀS ATIVIDADE DO AME – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO 
ALTO SERTÃO PARAIBANO. 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 009/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35314814. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cajazeiras - PB, 15 de Dezembro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

AME SAÚDE – CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000016/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa 
Jurídica especializada na prestação de serviços de consultas e exames diversos na especialidade 
de Gastroenterologista e Proctologista, destinada às atividades do AME SAUDE – CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO conforme 
termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 009/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35314814. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cajazeiras - PB, 15 de Dezembro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00030/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para aquisição de botas táticas, para atender as demandas da STTP; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - R$ 107.600,00.

Campina Grande - PB, 14 de Dezembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00031/2021, que objetiva: Contratação de 
Empresa para prestação de serviços contínuos de Serralharia e revitalização de Abrigos, conforme 
termo de referencia; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALL INOX 
INDUSTRIA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 272.200,00.

Campina Grande - PB, 14 de Dezembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 

CAMPINA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.com-
prasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação 
de empresa para fornecimento de combustíveis, conforme termo de referência, para atender as 
necessidades da STTP. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 28 de Dezembro de 2021. 
Início da fase de lances: 14:10 horas do dia 28 de Dezembro de 2021. 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 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 4.422/19; 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) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. 
Edital: http://sttpcg.com.br/; www.tce.pb.gov.br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 15 de Dezembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.081/2018/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.081/2018/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS – ME, com vistas a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO,  
PLACAS DE SINALIZAÇÃO LUMINESCENTES  E SUPORTE PARA PISO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – até 31 de dezembro de 
2021, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterado pelo Decreto nº 9.412/018, no valor 
total de R$  17.425,00 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), cujas despesas correrão 
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2119/ 08.244.1017.2116/ 
08.244.1018.2127/  08.243.1018.2114/ 08.244.1017.2121/ 08.244.1018.2118/ 08.244.1018.2123/    
08.243.1017.2115/ 08.243.1029.2126/ e 04.122.2001.2128/ Elemento da Despesa: 3390.39/ 4490.52/ 
3390.30 .Fonte de Recursos: 1311/ 1001.

Campina Grande, 13 de dezembro de 2021
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.082/2018/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.082/2018/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI, com vistas a AQUISIÇÃO DE 
UTENSILIOS DOMÉSTICOS E BRINQUEDOS PARA ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHI-
MENTO E O CRIANÇA FELIZ – até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso II, da 
lei nº 8.666/93,  no valor total de R$  17.477,50 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e sete reais 
e cinquenta centavos), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 08.243.1017.2115/ 08.243.1018.2129, Elemento da Despesa: 3390.30 .Fonte de 
Recursos: 1311/ 1001.

Campina Grande, 14 de dezembro de 2021
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.014/2021/SEMAS/PMCG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.05.112/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de despesa 

, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 9.488, DE 30 
DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando o que consta 
na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.014/2021 celebrada em decorrência 
da ata de registro de preços nº 041/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) Nº 057/2021, pro-
movido pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Funcional 
Programática: 08.244.1018.2127/ 08.243.1018.2114/ 08.244.1018.2123. Fonte de Recursos: 1311. 
Elemento de Despesa: 3390.30. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. VALOR: R$ 27.073, 66 
(vinte sete mil e setenta e três reais e sessenta e seis centavos), em favor do fornecedor: ANDER-
TON CAVALCANTE SOUTO - ME, CNPJ n° 32.056.101/0001-70, Endereço: AV. Presidente Getúlio 
Vargas, 377 – Centro Campina Grande – PB.

Campina Grande, 14 de dezembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.138/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.138/2021/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E ANDERTON CAVALCANTE SOUTO – ME. OBJETO CONTRATUAL: ADESÃO A 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2021 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA Nº 2.05.014/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS, 
LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL  Nº 
4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2127/ 08.243.1018.2114/ 08.244.1018.2123. 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: VALKER 
NEVES SALES E ANDERTON CAVALCANTE SOUTO. VALOR GLOBAL: R$ 27.073,66 (vinte 
sete mil e setenta e três reais e sessenta e seis centavos). DATA DE ASSINATURA: 14/12/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.081/2021/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.081/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS – ME, com vistas a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO,  
PLACAS DE SINALIZAÇÃO LUMINESCENTES  E SUPORTE PARA PISO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – até 31 de dezembro de 
2021, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterado pelo Decreto nº 9.412/018, no valor 
total de R$  17.425,00 (dezessete mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), cujas despesas correrão 
á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2119/ 08.244.1017.2116/ 
08.244.1018.2127/  08.243.1018.2114/ 08.244.1017.2121/ 08.244.1018.2118/ 08.244.1018.2123/    
08.243.1017.2115/ 08.243.1029.2126/ e 04.122.2001.2128/ Elemento da Despesa: 3390.39/ 4490.52/ 
3390.30 .Fonte de Recursos: 1311/ 1001.

Campina Grande, 13 de dezembro de 2021
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.082/2021/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.082/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa jurídica:  VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI, com vistas a AQUISIÇÃO DE 
UTENSILIOS DOMÉSTICOS E BRINQUEDOS PARA ATENDIMENTO AS CASAS DE ACOLHI-
MENTO E O CRIANÇA FELIZ – até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso II, da 
lei nº 8.666/93,  no valor total de R$  17.477,50 (dezessete mil, quatrocentos e setenta e sete reais 
e cinquenta centavos), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional 
Programática: 08.243.1017.2115/ 08.243.1018.2129, Elemento da Despesa: 3390.30 .Fonte de 
Recursos: 1311/ 1001.

Campina Grande, 14 de dezembro de 2021
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.05.013/2021/SEMAS/PMCG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.05.111/2021z
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS, através do seu ordenador de 

despesa , no uso das suas atribuições legais e de acordo com o que determina o DECRETO Nº 
9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018 e o Decreto Municipal  Nº 4.422 /19, bem como considerando 
o que consta na ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2.05.013/2021 celebrada 
em decorrência da ata de registro de preços nº 056/2021 derivada do  pregão eletrônico (SRP) 
Nº 051/2021, promovido pela secretaria de administração, vem RATIFICAR A ADESÃO, para 
LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Funcional Programática: 08.244.1018.2127/ 
08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 04.122.2001.2128. Fonte de Recursos:1001/1311. Elemento 
de Despesa: 3390.39. VALOR: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), em favor do fornecedor: 
CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA - ME, CNPJ n° 18.694.073/0001-96, Endereço: Rua Izabel 
Maria da Conceição, 83 – Bodocongó, Campina Grande – PB.

Campina Grande, 15 de dezembro de 2021.
 VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.084/2021/CSL/SEMAS/PMCG
O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 

Campina Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas, considerando o incomen-
surável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 2.05.084/2021/CSL/SEMAS/
PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com a pessoa jurídica: JEAN 
CARLOS LOPES DE SENA 01422416445 – CNPJ: 31.503.655/0001-06,  no valor  de R$ 1.040,00 
(Mil e quarenta reais), para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS 
DESTINADAS AO PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS PELA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O NATAL ILUMINADO EM PARCERIA COM O TRANSFORMA 
BRASIL, embasada no art. 24, inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, cujas despesas correrão á 
conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 04.122.2001.2128  Elemento da Despesa: 
3390.39. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 15 de dezembro de 2021.
VALKER NEVES SALES

Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.141/2021/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.141/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUN-

DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E JEAN CARLOS LOPES DE SENA 
01422416445. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO 
DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS PELA SE-
CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O NATAL ILUMINADO EM PARCERIA COM O 
TRANSFORMA BRASIL. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2.05.084/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2128 ELEMENTO DE DESPESA: 3390-39. FONTE 
DE RECURSOS:1001. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E JEAN CARLOS LOPES DE 
SENA 01422416445. VALOR GLOBAL: R$ 1.040,00 (HUM MIL E QUARENTA REAIS). DATA DE 
ASSINATURA : 15/12/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.137/2021/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.137/2021/SEMAS/PMCG. PARTES: FMAS/
SEMAS/PMCG E CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA – ME. OBJETO CONTRATUAL: ADE-
SÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021 PARA LOCAÇÃO DE TENDAS. PRAZO: 
12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. FUNDAMENTAÇÃO: ADESÃO DE ATA 
Nº 2.05.013/2021 DE REGISTRO DE PREÇOS, LEI Nº 8.666/93, DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE 
AGOSTO DE 2018 E O DECRETO MUNICIPAL  Nº 4.422/19. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1018.2127/ 08.244.1017.2118/ 08.244.1018.2123/ 04.122.2001.2128/. ELEMENTO DE 
DESPESA: 33.90.39. FONTE DE RECURSOS: 1001/1311. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES 
E CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA. VALOR GLOBAL: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil 
reais). DATA DE ASSINATURA: 15/12/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.139/2021/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.139/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI OBJETO CONTRATUAL: AQUI-
SIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS E BRINQUEDOS PARA ATENDIMENTO AS CASAS 
DE ACOLHIMENTO E O CRIANÇA FELIZ. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDA-
MENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.082/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI 
Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1017.2115/ 08.243.1018.2129; ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.30. FONTE DE RECURSOS: 1311/1001, SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES 
SALES E VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI. VALOR GLOBAL: R$ 17.477,50 (dezessete mil, 
quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos). DATA DE ASSINATURA: 14/12/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO
TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.136/2021/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.136/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS – ME. OBJETO CONTRA-
TUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES 
DE INCÊNDIO,  PLACAS DE SINALIZAÇÃO LUMINESCENTES  E SUPORTE PARA PISO E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E RECARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: ATÉ 
31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.081/2021/
CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2119 (VACA)/ 
2116 (ALBERGUE)/ 2127(BOLSA)/ 2114(SCFV)/ 2121(C. DE PASSAGEM)/ 2118 (CREAS E PETI)/ 
2123 (CRAS)/ 2115 (C. ESPERANÇA I, II E III)/ 2128 (FMAS)/ 2126 (C. TUTELAR)  ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.30/ 3390.39/ 4490.52. FONTE DE RECURSOS: 1311/1001, SIGNATÁRIOS: 
VALKER NEVES SALES E LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS. VALOR GLOBAL: R$ 
17.425,00 (DEZESSETE MIL, QAUTROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). DATA DE ASSINA-
TURA: 13/12/2021.

VALKER NEVES SALES
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.134/2021/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.134/2021/SEMAS/PMCG. PARTES:  FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG E A MATUTINHA PASTELARIA E CON-
FEITARIA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: AQUISIÇÃO DE KIT LANCHE  EM ATENDIMENTO AS 
DEMANDAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEMAS. VIGÊNCIA: Até 31 de dezembro de 2021. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.079/2021/CPL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II, 
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04.122.2001.2128 ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS:1001. SIGNATÁRIOS: VALKER NEVES SALES E 
SOLANGE CABRAL. VALOR GLOBAL: R$ 2.280,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS). 
DATA DE ASSINATURA : 14/12/2021.

VALKER NEVES SALES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO 2513/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, FRANGO, 
PEIXES, FRIOS E DERIVADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDA-
DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 25013/2021 DOTAÇÃO: Função Programática: 2114 – AÇÕES DO SCFV; 2115 
–AÇÕES DAS CASAS DA ESPERANÇA I, II E III; 2116 – AÇÕES DO ALBERGUE MUNICIPAL; 
2118 – AÇÕES DOS CREAS E PETI; 2118 – AÇÕES DOS CREAS E PETI; 2120 – AÇÕES DA 
REDE ESPE-CIALIZADA; 2121 – AÇÕES DA CASA DE PASSAGEM; 2123 – AÇÕES DO CRAS, 
Elemento De Despesa: 3390.30, VIGÊNCIA 10/12/21 a 31/12/2021 PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande e Empresa CARLOS ALBERTO LINS 
CNPJ 10.858.487/0001-00 Valor R$ 25.842,10; Ct Nº 25126/2021, Campina Grande 10.12.2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa especializada em políticas operacionais de transporte coletivo 

urbano para prestação de serviços de consultoria da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande / STTP : 
05.010 – Superintendente de Transito e transportes Publicos 15.451.1025.2090 – Ações do sistema 
de transporte público de passageiros 15.451.1025.2091 – Ações de Melhorias no Sistema de transito 
3390.39.99 1001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 1001 – Recursos Ordinarios. 
VIGÊNCIA: até 06/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes 
Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00169/2021 - 06.12.21 - PLANUM PLANEJAMENTO E 
CONSULTORIA URBANA LTDA - R$ 314.556,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: EPI’s PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO 

COVID–19, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS/PB, AMPARADO PELA PORTARIA Nº 
1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 10009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.3011.3002 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE 211.000001 – Receitas de Impostos e de Transferência de Imposto � Saúde 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO 214.000001 – Transferência de Recursos do SUS para 
Atenção Básica 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 13/12/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 10901/2021 - 13.12.21 - CO-
MERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA - R$ 2.160,00; CT Nº 10902/2021 - 13.12.21 - ODON-
TOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M - R$ 4.718,90; CT Nº 
10903/2021 - 13.12.21 - LEAO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO 
LTDA - R$ 5.602,90; CT Nº 10904/2021 - 13.12.21 - L.P.DE BORBA CIA LTDA - R$ 1.943,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PRO-

POSTA Nº. DA PROPOSTA: 11431.018000/1140–01. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
10010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Oriundos da Proposta 11431.018000/1140–01/MINISTÉRIO DA 
SAÚDE e Recursos Próprios do Município de Caraúbas: 01.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.3003.1056 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 2150000.00 – Transferências 
Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 4.4.90.52.01 – EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 13/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Caraubas e: CT Nº 11001/2021 - 13.12.21 - ODONTOMED COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M - R$ 23.676,00; CT Nº 11002/2021 - 13.12.21 - 
RITA DE ANDRADE VIEIRA - R$ 12.920,00; CT Nº 11003/2021 - 13.12.21 - I. S. COSTA CENTRAL 
TELEMEDICINA EIRELI - R$ 2.660,00; CT Nº 11004/2021 - 13.12.21 - MEDIC MANUTEN????O E 
REPARA????O DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 4.428,00; CT Nº 11005/2021 - 13.12.21 - M.K.R. 
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 1.420,00; CT Nº 11006/2021 - 13.12.21 - DIS-
TRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 1.490,00; CT Nº 11007/2021 
- 13.12.21 - DP INFORMATICA LTDA - R$ 32.985,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO - VALOR

CONTRATO Nº. 20401-2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELLI ME, CNPJ nº 08.397.547/0001-
84. FUNDAMENTAÇÃO: CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO, C/C O §1º DO ART.65 DA LEI Nº 
8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: ACRÉSCIMO DO 
VALOR DO CONTRATO ACIMA, NO VALOR DE R$ 49.974,47 (quarenta nove mil, novecentos e 
setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

, TOTALIZANDO R$ 170.793,26 (cento e setenta mil, setecentos e noventa e três reais e 
vinte e seis centavos,), PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 41,36% DO 
VALOR INICIAL CONTRATADO, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO REFORMA DO 
CEMITÉRIO (DISTRITO DE BARREIRAS), NESTE MUNICÍPIO. DATA DA ASSINATURA: 14 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 

TOMADA DE PREÇO N° 0007/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE OBRA 

DO TIPO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB. A Prefeitura 
Municipal de Conceição - PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o re-
sultado de julgamento da proposta comercial da TOMADA DE PREÇO N° 0007/2021: EMPRESAS 
CLASSIFICADAS: JW CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 30.317.693/0001-01 - R$ 474.027,14 E 
MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 31.381.604/0001-59 - R$ 476.863,21. 
EMPRESA DESCLASSIFICADA: DEL ENGENHARIA, CNPJ Nº 17.415.942/0001-33, por deixar de 
apresentar planilha orçamentária. O relatório detalhado de julgamento das propostas comerciais 
encontra-se disponível no na Prefeitura Municipal de Conceição - PB e na CPL cujo endereço 
consta no preâmbulo do edital. Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal 
na forma da Lei.

Conceição - PB, 15 de dezembro de 2021.
FRANCISCO EDIVAN CIRILO VIEIRA

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021
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 
IN00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA 
ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 
73/2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NP TECNOLOGIA 
E GESTAO DE DADOS LTDA - R$ 8.975,00.

Conde - PB, 02 de Dezembro de 2021.
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA ANUAL DE 
ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Nº. 73/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/
PB – 21.60.10.301.0034.2053 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA FURÍDICA. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00053/2021 - 03.12.21 - SR PRODUTOS MEDICOS 
LTDA - R$ 9.875,00.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS PARA O CENTRO DE ESPE-
CIALIDADES ODONTOLÓGICAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE CONDE/PB – 2160.10.301.0034.2053 – ELEMENTOS DE DESPESA: 4.4.90.52.01 – EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Conde e: CT Nº 00057/2021 - 10.12.21 
- HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA - R$ 13.735,90.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SU-
PLEMENTOS NUTRICIONAIS DECORRENTES DE ORDEM JUDICIAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.600.10.301.0034.2208 – 211–PRÓPRIO – 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.01 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Conde e: CT Nº 00055/2021 - 10.12.21 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRO-
DUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 38.553,96; CT Nº 00056/2021 - 10.12.21 - NUTRI HOSPITALAR 
LTDA - R$ 24.937,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00020/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00020/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAME 
PEATE/BERA COM SEDAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - R$ 7.700,00.

Conde - PB, 30 de Novembro de 2021
VANESSA MEIRA CINTRA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00014/2021, para o dia 28 

de Dezembro de 2021 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Senador Rui 
Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 15 de Dezembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
 AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00015/2021, para o dia 28 

de Dezembro de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Senador Rui 
Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 15 de Dezembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 025/2021, que 
objetiva: Contratação de pessoa jurídica para serviços parcelado em forma de locação diária de 
equipamentos, que serão usados na manutenção preventiva e corretiva das estradas de terra do 
Município de Coremas, conforme termo de referência. Com base nos elementos constantes do 
processo correspondente e com o não comparecimento para assinatura do contrato dentro do 
prazo previsto (até o dia 18/11/2021) da pessoa jurídica: SBC Construção Serviços e Locações 
Eireli-EPP, CNPJ: 22.732.871/0001-32, desta forma fica notificado o segundo lugar a pessoa jurí-
dica: DB Construtora Eireli-ME, CNPJ: 42.312.300/0001-56 para assinatura do respectivo contrato 
referente aos itens: 1, 2 e 4, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos (contados a partir do 1º 
dia útil subsequente da publicação desta segunda homologação) na sede da Prefeitura, conforme 
previsto no item 15.1 do instrumento convocatório. Licitante vencedor: DB Construtora Eireli-ME, 
CNPJ nº 42.312.300/0001-56, Rua Maria Moreira de Sa, 91, São José, Cajazeiras-PB, referente 
aos itens: 1, 2 e 4, com o valo total de R$ 183.450,00 (Cento e oitenta e três mil, quatrocentos e 
cinquenta reais). Publique-se e cumpra-se. 

Coremas - PB, 14 de dezembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2021
Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E ÁGUA 

POTAVEL PARA ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS E PROGRAMAS DESTA PREFEITURA. 
Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 02/12/2021 no site http://licitacao.
cuite.pb.gov.br. Nova Data de Abertura das Propostas: 05/01/2022 às 09:01h (horário de Brasília) 
no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://
licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 15 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 032/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor 
Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 15/12/2021 no site http://licitacao.cuite.pb.gov.
br. Abertura das Propostas: 29/12/2021 às 09:01h (horário de Brasília) no site http://licitacao.cuite.
pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, 
Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@
gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 15 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 031/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS 
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE 
MUNICÍPIO. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 10:00h de 15/12/2021 no site 
http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Abertura das Propostas: 29/12/2021 às 10:01h (horário de Brasília) 
no site http://licitacao.cuite.pb.gov.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, 
das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou http://
licitacao.cuite.pb.gov.br.

Cuité/PB, 15 de dezembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 21/2021, que objetiva: Aquisição de 01 (um) Veículo 
novo, movido a Diesel, ano e modelo não inferiores a 2021/2021, tipo UTILITÁRIO, capacidade 
para 16 (dezesseis) passageiros, de primeiro uso, para primeiro emplacamento, fabricação nacio-
nal, zero quilômetro, destinado a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO 
S.A - R$ 261.790,00. Fica a empresa vencedora do certame convocada para a assinatura do Termo 
de Contrato, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 15 de Dezembro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇAO DE 01 
(UM) TRATOR DE PNEUS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 03 (TRÊS) CI-
LINDROS, POTÊNCIA DE 50 CV, TRAÇÃO 4x4, LEVANTE HIDRÁULICO DE 03 (TRÊS) PONTOS 
E COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA PARAÍBA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB,158 de Dezembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Dezembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
01 (UM) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE: LIMPEZA E DESOBS-
TRUÇÃO DO AÇUDE DA SERRA (ZONA URBANA) E DO AÇUDE PÚBLICO (SÍTIO MULUNGU). 
COM COMBUSTÍVEL, OPERADOR E MANUTENÇÃO POR CONTA DO CONTRATADO. 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 1002/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771025. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 15 de Dezembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: Aquisição parce-
lada de material de construção para atender demandas de serviços de diversas Secretarias deste 
Município; ADJUDICO o seu objeto a: DAIANE PRISCILA ARAUJO NASCIMENTO EIRELI - R$ 
208.858,44; ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE - R$ 205.354,99; EVANGELISTA BATISTA 
DE LUNA – ME - R$ 586.769,40; G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE 
CONSTRUCAO EIR - R$ 237.972,05.

Esperança - PB, 14 de Dezembro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material de construção para atender demandas de serviços de diversas Secretarias deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DAIANE PRISCILA ARAUJO 
NASCIMENTO EIRELI - R$ 208.858,44; ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE - R$ 205.354,99; 
EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME - R$ 586.769,40; G & E REPRESENTACAO E COMERCIO 
DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIR - R$ 237.972,05.

Esperança - PB, 14 de Dezembro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
 FUNDO MUNICIPAL DE GUARABIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, a partir das 
13h30min (horário de Brasília) do dia 03 de Janeiro de 2021, através do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/  , licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO 
ESPECIALIZADA EM SAÚDE através de emenda parlamentar 81000393, mediante edital e seu 
termo de referência. Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 020/2007 e demais legislações vigentes. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@
gmail.com e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/  

Guarabira - PB, 15  de dezembro  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIENTAL para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS, COM CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO 
DA EMEF MONSENHOR JOÃO COUTINHO, LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXO ROGER, EM 
JOÃO PESSOA, PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
DA SEGUNDA COLOCADA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.022/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/064927

CHAVE CGM: 5CBQ-25T1-00V0-A7JG
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimen-
to dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS da ARKO 
CONSTRUÇÕES LTDA.  -  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, segunda classificada, que aceitando 
as mesmas condições e valores da primeira colocada teve sua proposta julgada à luz do Edital da 
Concorrência Pública Nº 07.022/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
para Executar os Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em 
diversas ruas do bairro de Mumbaba em João Pessoa: Rua Cidade de Jericó, Rua Cidade de Campo 
Santana, Rua Florestal, Rua Cidade de Serra Redonda, Rua Cidade de São José do Sabugi – Lote 
21. Da análise da proposta de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda funda-
mentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADA a 
empresas 1ª) ARKO CONSTRUÇÕES LTDA.  -  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-00, com o valor global 
ofertado de R$ 5.723.597,27 (Cinco milhões, setecentos e vinte e três mil, quinhentos e noventa e 
sete reais e vinte e sete centavos). Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam 
as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial 
de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, 
alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº  2021/064927, disponibilizados 
a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.035/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/101547
CHAVE CGM: 789I-PG0O-M8QU-GKDJ
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.035/2021, em regime de execução de em-
preitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a ser 
realizada no dia 18 de janeiro de 2022, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação 
e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental (EMEF): Carlos Neves, Aruanda e Américo Falcão em João Pessoa/PB 
– Lote 10. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de sexta-feira dia 17/12/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Qualquer informação será 
prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a 
Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h 
ou das 13h às 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com. 

João Pessoa, 15 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
TERMO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO Nº 01.830/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2020

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS INSTALADOS NA REDE HOSPITALAR.

O Secretário de Saúde do Município de João Pessoa, no uso de suas atribuições, resolve RE-
VOGAR a presente licitação, com base no Art. 49 da Lei nº. 8.666/93, face às razões de interesse 
público decorrentes dos fatos supervenientes elencados no despacho em anexo, considerando a 
existência de processos recentes que suprem a contratação em tela. Com este ato, fica aberto o prazo 
recursal previsto na legislação pertinente, ou seja, art.109, Inciso I, alínea “c” da Lei Federal 8.666/93. 

 João Pessoa, 15 de dezembro de 2021.
Fabio Antônio Rocha de Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DA LICITAÇÃO     
CONCORRÊNCIA Nº 07.034/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/112617/SEINFRA
CHAVE CGM: 0PGM-AP6B-S8Q7-2K76
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, vem retificar o número da Con-
corrência Pública que consta no Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado e Jornal 
A União em 14/12/2021. Onde se lê Concorrência Pública nº 07.029/2021 leia-se Concorrência 
Pública nº 07.034/2021

João Pessoa, 15 de dezembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREz TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00028/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00028/2021, cujo objeto é a contratação 
de empresa para fornecimento e manutenção de internet com instalação em fibra óptica e com 
IP fixo, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Juarez Távora.

EMPRESAS VENCEDORAS: LEMOS E MORAIS LTDA – itens: 01 e 02, no valor total de R$ 
30.960,00 (Trinta mil novecentos e sessenta reais); e MÁRCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE-ME 
– itens: 03 e 04, no valor total de R$ 48.960,00 (Quarenta e oito mil novecentos e sessenta reais).

Juarez Távora, 15 de dezembro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIzÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2021
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, às 08:00 horas do dia 30 de 
Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de clínica 
especializado para a prestação dos serviços de exames especializados destinados a secretaria de 
saúde de Marizópolis. 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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://
www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 15 de Dezembro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAzAREzINHO
AVISO DE NOVA SESSÃO

SESSÃO ANTERIOR FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que o procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico N° 48/2021 com objeto: aquisição de 01 (um) veículo novo/zero 
quilômetro, tipo passeio (07 lugares), destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
do Município de Nazarezinho-PB, foi declarado FRACASSADO, ficando a NOVA SESSÃO MARCADA 
para o dia 30 de DEZEMBRO de 2021 às 09h:00 através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Novo edital disponível em: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Nazarezinho, 15 de dezembro de 2021
MARILDA SARMENTO LUIS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAzAREzINHO
DISPENSA POR VALOR N.º 018/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 
JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ATUAÇÃO NO PLANEJAMENTO DE 
AÇÕES EDUCACIONAIS E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INFAN-
TIL, VISANDO CAPTAR RECURSOS E VERBAS PARA O MUNICÍNICÍPIO DE NAZAREZINHO, 
COM CLÁUSULA DE ÊXITO. 

FUNDAMENTO: art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
FONTE DE RECURSO: As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por 

conta da seguinte dotação:
Recursos: Recursos Próprios, do Município de NAZAREZINHO para o exercício no ano de 2021.
Secretaria Municipal de Educação. Educação: 12 361 1003 2063 - Manutenção das Atividades 

da Secretaria de Educação.
Elemento de Despesa: 3390.39 99 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.
CONTRATADO: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
VALOR GLOBAL:  R$17.040,00 (dezessete mil e quarenta reais).
Ratifico, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o referido processo de Dispensa

NAZAREZINHO- PB. 08 de dezembro de 2021.
MARCELO BATISTA VALE

PREFEITO CONSTITUCIONAL 

EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAzAREzINHO

DISPENSA 018/2021
Nº. CONTRATO: 251/2021

Contratante: Prefeitura Municipal de NAZAREZINHO
Contratado: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO 

A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM ATUAÇÃO NO PLANEJAMENTO DE AÇÕES 
EDUCACIONAIS E NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 
VISANDO CAPTAR RECURSOS E VERBAS PARA O MUNICÍNICÍPIO DE NAZAREZINHO, COM 
CLÁUSULA DE ÊXITO. 

Valor: R$17.040,00 (dezessete mil e quarenta reais).
Data do Contrato: 13 de dezembro de 2021.
Vigência: será de 06(seis) meses.

MARCELO BATISTA VALE
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água. 
CONTRATADA: LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 

27.333.217/0001-70
Objeto: aquisição de equipamentos de informática para informatização de unidade da saúde da fa-

mília do município de Olho D´água-PB, por meio da PORTARIA 3.393/2020-MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Valor global 270,00 (Duzentos e setenta reais).

Olho D’agua -PB, 14 de Dezembro e 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS 
AVISO DE ADIAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Patos/PB, informa 

aos interessados, que a reunião da Tomada de Preços nº 001/2021, cujo objetivo é a Contratação 
de empresa especializada para Obra de Ampliação das instalações da Câmara Municipal localiza-
da na Rua Horário Nóbrega, Belo Horizonte, Patos/PB, conforme especificação no edital e seus 
anexos, com data da reunião marcada para o dia 15 de dezembro de 2021, às 08h30 na sala da 
CPL (Horário local), está adiada para o dia 17 de dezembro de 2021, às 08h30 na sala da CPL 
(Horário local), por motivo de força maior. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e 
através do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.cama-
rapatos.pb.gov.br.

Patos - PB, 14 de dezembro de 2021
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRONICO N.º 003/2021- SRP
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM 

ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU.

A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB. nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 
e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, 
torna publico aos interessados o ADIAMENTO da reunião de Abertura das propostas e sessão pú-
blica:, para o dia 29 de dezembro de 2021 as 13:00 horas. MOTIVO: Alteração do edital para melhor 
adequação técnica. O novo edital estará disponível aos interessados a partir do dia 16/12/2021 
no site oficial do município no link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal www.
portaldecompraspublicas.com.br. Demais informações através do www.pitimbu.pb.gov.br ou na 
Prefeitura Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu, 15 de Dezembro de 2021.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO JULGAMENTO RECURSO PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 

PÚBLICA NA REVITALIZAÇÃO   E REURBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE 
PITIMBU.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 
que após análise do recurso administrativo manejado pela empresa: L&L CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI – CNPJ 18.833.963/0001-31, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu opina  pelo CONHECIMENTO e no MÉRITO pelo NÃO PROVIMENTO do 
recurso,  Com a decisão, fica INALTERADO o resultado final do julgamento da proposta comercial da 
empresa  L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Maiores informações e obtenção de cópia 
do julgamento, no departamento de licitações, na sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações 
na sala da CPL, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

PITIMBU-PB, 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob modali-
dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Registro de preços para futura e eventual Con-
tratação de empresa para fornecimento parcelado de material de expediente, visando atendimento 
de todas as secretarias do Município de Santa Inês - PB, para o exercício de 2022. Data e horário 
do recebimento das propostas: até às 09:15 horas/min do dia 29/12/2021. Data e horário do início da 
disputa: 09:30 horas/min do dia 29/12/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do 
Setor de Licitação, na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês – PB.

Santa Inês - PB, 15 de Dezembro de 2021
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 15 de dezembro de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 079/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ESPECIAIS 
NÃO CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2021 PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA
CNPJ: 01.687.725/0002-43
Valor R$: 18.900,00
- MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 29.329.985/0001-85
Valor R$: 114.926,00
- TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.948.769/0001-12
Valor R$: 22.059,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 15 de dezembro de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 080/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE COM-
PRA DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DA 
FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SANTA 
RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- MV2 SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.379.128/0001-79
Valor Estimado R$: 1.648.512,00
Desconto Percentual da Taxa de Administração -6,91% 
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, com sede na Praça Bossuet Wanderley, 
61 - Centro - São José de Espinharas - PB, através do Prefeito Constitucional, no uso das suas 
atribuições e com fundamento no art. 49 da Lei nº 8.666/93, Resolve REVOGAR a licitação supra-
citada, objetivando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diversos 
exames médicos (laboratoriais) e entre outros para o município de São José de Espinharas- PB, 
motivada por razões de interesse público.

São José de Espinharas - PB, 14 de Dezembro de 2021.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE CONTRATO EXPIRADO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2018
O Prefeito do município de São José de Espinharas uso de suas atribuições informa que o 

Contrato nº 40801/2018, decorrente da licitação supracitada, objetivando a Contratação de empresa 
especializada para conclusão da construção de escola na Zona Urbana - Escola 06 salas - Projeto 
FNDE, localizado na Rua Antônio Gomes da Costa, Centro, no Município de São José de Espinharas/
PB, através do Termo de Compromisso PAR Nº. 29842/Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação foi expirado. Pelas razões de fato e de direito expostas no Parecer Jurídico e Despacho 
do Prefeito do Município. 

São José de Espinharas-PB  14 de dezembro de 2021.
Antônio Gomes da Costa Netto 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO (REPUBLICADO)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de combustíveis e GLP, 
para atender a demanda da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Roça durante o exercício de 
2022. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de Dezembro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:10 horas do dia 28 de Dezembro de 2021. 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 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: 
licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de Dezembro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍz
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, destinados ao programa de distribuição de cestas básicas com a população carente 
do município de Serra da Raiz/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ÂNGELA OLIVEIRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - R$ 2.680,00; JOSÉ FHILLYPE DOS 
SANTOS BRITO - R$ 32.860,00.

Serra da Raiz - PB, 14 de Dezembro de 2021.
LUIz GONzAGA BEzERRA DUARTE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍz
EXTRATO DE CONTRATOS

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados ao programa de distribuição de cestas 
básicas com a população carente do município de Serra da Raiz/PB. Fundamento Legal: Pregão 
Presencial nº 00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra da Raiz: Recursos 
Próprios – FPM/ICMS) Dotação Orçamentária: 02030 – 08.244.0004.2007 – 3.3.90.32.00.00. Vigên-
cia: até o final do exercício financeiro de 2021. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra 
da Raíz e: CT Nº 00068/2021 - 14.12.21 - ÂNGELA OLIVEIRA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA - R$ 
2.680,00; CT Nº 00069/2021 - 14.12.21 - JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 32.860,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2021

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que por motivos de alta de-
manda de processos licitatórios, será remarcado a sessão pública, outrora marcada para o dia 23 
de dezembro de 2021. Objeto: Aquisição de ração animal para cães adultos e filhotes, além de 
produtos e medicamentos de consumo para atender as necessidades do canil municipal do munícipio 
de Sousa-PB. A sessão de recebimento dos envelopes e demais atos passará a ser no dia 27 de 
dezembro de 2021 às 08h30 (horário de Brasília), na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de 
Sousa, situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB. Os interes-
sados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br 
e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos 
de Licitação, 4.Pregão). Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância 
mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 15 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0109/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que por motivos de falhas no 

sistema não foi publicado o aviso no DOU, assim será remarcado a sessão pública, outrora marcado 
para o dia 23 de dezembro de 2021, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por 
item. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de oxigênio medicinal, ar medicinal, 
regulador medicinal e umidificador conforme termo de referência para atender as necessidades a 
cargo da Secretaria de Saúde de Sousa-PB. Abertura das propostas passara a ser dia 04 de janeiro 
de 2022 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e 
Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 15 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0114/2021
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: 
Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, com a finalidade de atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Sousa – (Secretarias, Órgãos, Fundações). Abertura das propostas no 
dia 29 de DEZEMBRO de 2021, às 08:30 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, 15 de dezembro de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0117/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28 de 

dezembro 2021, às 08:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Contratação de empresa especiali-
zada no serviço de RECARGA E REMANUFATURADO DE TONER BROTHER/SAMSUMG/HP do 
município de Sousa. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, 
através do sítio www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais 
e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 
08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto 
emitido pelo Setor de Tributos do Município. Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara 
e respeitar a distância mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 15 de dezembro de 2021
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0116/2021

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto contratação 
de empresa para prestação do serviço de retífica na aplicação de manutenção preventiva e corretiva 
dos veículos do município do Sousa. Abertura das propostas dia 28 de dezembro de 2021, às 10:00 
horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e 
www.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos 
de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 15 de dezembro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0115/2021

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-
to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo maior desconto por item. Objeto: Contratação de 
empresas para eventual e parcelada aquisição de peças genuínas ou originais de fábrica da marca 
dos veículos, sendo para veículos leves, médios e pesados da frota dos veículos pertencentes ao 
Município de Sousa-PB. Abertura das propostas dia 28 de dezembro de 2021,às 8:30 horas (horário 
de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o 
texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.sousa.pb.gov.br 
(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 15 de dezembro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO JULGAMENTO RECURSO PROPOSTA

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA CIVIL 

PÚBLICA NA REVITALIZAÇÃO   E REURBANIZAÇÃO DA ORLA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE 
PITIMBU.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público para conhecimento dos interessados 
que após análise do recurso administrativo manejado pela empresa: L&L CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI – CNPJ 18.833.963/0001-31, a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu opina  pelo CONHECIMENTO e no MÉRITO pelo NÃO PROVIMENTO do 
recurso,  Com a decisão, fica INALTERADO o resultado final do julgamento da proposta comercial da 
empresa  L & L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Maiores informações e obtenção de cópia 
do julgamento, no departamento de licitações, na sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura 
Municipal de Pitimbu na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações 
na sala da CPL, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

PITIMBU-PB, 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
IASMIM INGRID DE LIMA OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM. LICITANTES HABILITADOS: 

CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; 
DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; G S C CONSTRUTORA 
E SERVICOS LTDA; GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; J R MUNIZ ENGE-
NHARIA EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; LA ENGENHARIA E LOCACOES 
EIRELI; PB CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; RENAN 
RODRIGUES SILVA LTDA. . LICITANTES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMER-
CIO LTDA; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; R F ENGENHARIA 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 23/12/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. 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) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 13 de Dezembro de 2021
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI’S. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais: 07.000 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FMAS 07000.08.244.2005.2043 MANTER 
ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS – OUTRAS TRANSFERENCIAS FNAS. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima 
e: CT Nº 00145/2021 - 15.12.21 - M & R COMERCIO EIRELI - CNPJ 17.290.835/0001-26 - R$ 
4.220,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

CONCORRÊNCIA Nº 34/2021
Registro CGE Nº 21-01990-5

JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 34/2021 (Obras de Conservação Rotineira (Obras 
de Pavimentação Asfáltica das Travessias Urbana nas cidades São João do Rio do Peixe, São José 
de Piranhas, Sousa e Triunfo, com aproximadamente 18,67 km). Transcorrido o prazo de recurso, 
esta comissão fez avaliação na documentação da empresa NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI 
que apresentou declaração ME/EPP, e constatou que  a mesma não pode usufruir do tratamento 
diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123 , de 2006, devido não ter atendido o item 
8.0, sub item 8.1,8.1.1 e 8.1.2 do Edital, não apresentou documento oficial de acordo com o sub item 
8.1.1 ( não apresentou Declaração de Enquadramento devidamente registrada na Junta Comercial 
e/ou Declaração emitida pela Receita Federal) para comprovar sua condição de Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte. Ademais disto apresentou conforme item 10.3 sub item 10.3.1.b.b3, 
Certidão Simplificada da |Junta Comercial, como classificação de empresa de porte “demais”.

Em vista disto, a Comissão ratifica    o resultado do julgamento das propostas:   1º lugar: A.L 
TEIXEIRA PINHEIRO LTDA - R$ 11.004.823,20, 2º lugar: CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA 
LTDA– R$ 11.635.483,72, 3º lugar - NIEMAIA CONSTRUÇÕES EIRELI(*) - R$.  11.703.741,25 e 
4º lugar – CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – R$ 12.361.727,30

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital
João Pessoa, 15 de dezembro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS AGRÍCOLAS –
EMPASA “Em Liquidação” CNPJ 40981516/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas a comparecer a Assembleia Geral Extraordinária que se 

realizará de forma virtual, por intermédio da plataforma do Google Meets, no dia 28 de Dezembro 
2021, às 10h, para deliberar sobre os seguintes assuntos: a) Nomeação do Liquidante designado 
por sua Excelência, o Governador da Paraíba no ato nº 3.220, do dia 18 de novembro de 2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado do dia 19/11/2021; b) Nomear os membros do Conselho Fiscal 
da liquidação; c) Fixação do prazo do processos e liquidação; d) Outros assuntos da “Empresa em 
Liquidação”. A presente convocação está de conformidade com a Lei que regula as Sociedades 
por Ações e o Estatuto Social da Empresa

João Pessoa, 14 de dezembro de 2021.
JOSÉ SAMARONY DE SOUSA ALVES

EMPASA/Liquidante

MANDADO DE CITAÇÃO 32/2021
Processo Administrativo Disciplinar nº SEE – PRC – 2021/14997

A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela portaria nº 829 de 04 de novembro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 05 de novembro de 2021, nos termos do Art. 149, § 1° da 
Lei complementar nº 58/2003, resolve:

CITAR o (a) servidor (a) Kátia Cirlene Pereira Freitas Cena - matrícula nº. 170.014-6, a fim de 
apresentar DEFESA ESCRITA no prazo de 10 (dez) dias úteis com relação aos fatos que lhe são 
imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO (cópia em anexo).

Caso não seja acostado a DEFESA ESCRITA, no prazo legal o servidor será considerado revel, 
de acordo com o que preconiza o Art. 152, parágrafo único da Lei Complementar 58/2003. 

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEECT, de segunda à sexta-feira, 
das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 16:30h.

João Pessoa, 03 de dezembro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230/2021
PROCESSO Nº 32.000.800033.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE RAÇÃO BALANCEADA PARA ALEVINOS, destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP, 
conforme Edital e Anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/01/2022 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://compras.gov.br/ - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://compras.
gov.br/, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-02412-0
João Pessoa, 15 de dezembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DA 
PARAÍBA - CNPJ: 09.155.060/0001-58 – CÓD. SINDICAL: 006.221.00000-2 - EDITAL DE AVISO–
PREzADOS DELEGADOS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, COMUNICAMOS 
que esta entidade APROVOU no dia 29/11/2021, com Votação Virtual Remota, das 08h00 às 18h00, 
em Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Delegados Representantes, a PREVISÃO ORÇA-
MENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2022juntamente com o PARECER DO CONSELHO FISCAL. Os 
valores e as peças constantes da Previsão Orçamentária encontram-se arquivados em pasta própria 
na Tesouraria Geral desta Federação a disposição das entidades Sindicais Filiadas interessadas 
para dirimir quaisquer dúvidas sobre os valores constantes na respectiva Previsão Orçamentária.
João Pessoa(PB), 29 de novembro de 2021. Wilton Pereira Dias – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAzEIRAS 
E REGIÃO - CNPJ: 09.319.062/0001-35 - COD. SINDICAL 006.221.01851-1- EDITAL DE AVISO - 
PREzADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a 
V.Sa. para o devido exame e deliberação a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 2.022, 
juntamente com o PARECER DO CONSELHO FISCAL. A presente Previsão Orçamentária foi apro-
vada em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de novembro de 2021, de forma Itinerante, 
das 08h00 às 18h00.Os valores e as peças constantes da Previsão Orçamentária/2022encontram-
-se arquivados em pasta própria na Secretaria de Finanças do Sindicato a disposição dos filiados 
interessados para dirimir quaisquer dúvidas sobre os valores aplicados. Cajazeiras(PB), 29/11/2021. 
Nelson Soares da Silva - Presidente                                

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CATOLÉ 
DO ROCHA(PB) - CNPJ 08.560.732/0001-48 – COD. SINDICAL 006.221.97477.3 - EDITAL 
DE AVISO - PREzADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 
apresentamos a V.Sa. para o devido exame a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 
2.022.A presente Previsão Orçamentária foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada 
no dia 29/11/2021, das 08h00 às 18h00 de forma Virtual Remota. As peças que compõem a 
presente PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA encontram-se arquivadas em pasta própria a disposição 
dos filiados interessados para dirimir quaisquer dúvidas quanto aos valores a serem utilizados 
durante o exercício/2022. Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos 
adicionais que se tornem necessário. Catolé do Rocha - PB, 29 de novembro de 2021.Sebastião 
Emanoel de Campos – Presidente 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CONCEIÇÃO 
E REGIÃO - CNPJ: 11.986.288/0001-31 –REGISTRO SINDICAL 006.221.27436-6 - EDITAL 
DE AVISO - PREzADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 
apresentamos a V.Sa. para o devido exame a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 
2.022. A presente Previsão Orçamentária foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada 
no dia 29/11/2021, das 08h00 às 18h00 em caráter Itinerante.As peças que compõem a presente 
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA encontram-se arquivadas em pasta própria a disposição dos filiados 
interessados para dirimir quaisquer dúvidas quanto aos valores empregados e a serem utilizados 
durante o exercício/2022. Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos 
adicionais que se tornem necessário. Conceição - PB, 29de novembro de 2021.Francisco Cirilo 
de Oliveira – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE ITABAIANA 
E REGIÃO - CNPJ: 01.116.689/0001-87 – CÓD. SINDICAL: 006.221.89772-8 - EDITAL DE 
AVISO - PREzADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 
apresentamos a V.Sa. para o devido exame a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 
2.022. A presente Previsão Orçamentária foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada 
no dia 29/11/2021, das 08h00 às 18h00, de forma Virtual Remota. As peças que compõem a 
presente PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA encontram-se arquivadas em pasta própria a disposição 
dos filiados interessados para dirimir quaisquer dúvidas quanto aos valores empregados e a 
serem utilizados durante o exercício/2022.Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer 
esclarecimentos adicionais que se tornem necessário. Itabaiana - PB, 29 de novembro de 2021.
Tiago Barbosa Macena – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE MAMAN-
GUAPE E REGIÃO - CNPJ: 00.774.440/0001-04 – COD. SINDICAL: 006.221.05542-5 - EDITAL 
DE AVISO - PREzADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, 
apresentamos a V.Sa. para o devido exame a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 
2.022. A presente Previsão Orçamentária foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária realizada 
no dia 29/11/2021, das 08h00 às 18h00, de forma Virtual Remota. As peças que compõem a 
presente PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA encontram-se arquivadas em pasta própria a disposição 
dos filiados interessados para dirimir quaisquer dúvidas quanto aos valores empregados e a 
serem utilizados durante o exercício/2022.Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer 
esclarecimentos adicionais que se tornem necessário. Mamanguape (PB),29 de novembro de 
2021.Elário Martins Tomaz – Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE SOUSA - 
CNPJ: 08.537.904/0001-62 – CÓD. SINDICAL: 006.221.01846-5.

EDITAL DE AVISO - PREzADOS ASSOCIADOS: Em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias, apresentamos a V.Sa. para o devido exame a PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA para o 
exercício de 2.022. A presente Previsão Orçamentária foi aprovada em Assembleia Geral Ordinária 
realizada no dia 29/11/2021, das 08h00 às 18h00 em caráter Itinerante. As peças que compõem a 
presente PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA encontram-se arquivadas em pasta própria a disposição 
dos filiados interessados para dirimir quaisquer dúvidas quanto aos valores empregados e a 
serem utilizados durante o exercício/2022.Permanecemos à disposição de V.Sa. para quaisquer 
esclarecimentos adicionais que se tornem necessário. Sousa (PB), 29 de novembro de 2021. 
Josélio Ramos – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIACHÃO – PB
Rua Manoel Tomaz de Aquino, s/n - Centro Riachão - PB

CNPJ: 02.048.215/0001-08
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais deste Município,no dia 30 de 

janeiro de 2022, no período das 08:00h às 15:00h, na Rua Manoel Tomaz de Aquino, s/n - Centro 
Riachão - PB, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e 
respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba - FETAG-PB, o registro de chapas deverá ser 
apresentado à Secretaria da Entidade, no horário 08:00h as 12:00h, no período de 15 (QUINZE) 
dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado 
na Sede do Sindicato, nos Correios, na Casa Lotérica e no Mercadinho Morais. 

Riachão - PB, 16 de dezembro de 2021.
MARIA DAS DORES MARINHO DOS SANTOS 

Presidente da Junta Governativa

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
NO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO  
SINDIPETRO -PB

O Diretor Presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado 
da Paraíba – SINDIPETRO/PB, nos termos do Artigo 23, inciso III do Estatuto, observado o prazo 
estabelecido no Artigo 18 do Estatuto, convoca todas as empresas associadas, da base territorial 
do Estado da Paraíba, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia _22 de dezembro de 2021, na sede da entidade, situada à Av. Minas Gerais, 104 – B. dos 
Estados – João Pessoa/PB às 8:00h (oito horas) em primeira convocação e às 10:00h (dez horas) 
em segunda convocação, conforme art. 17, §1º, b, do Estatuto. A Assembleia, especialmente 
convocada para fins de (a) criação de comissão para fins de atualização do Estatuto do Sindicato 
do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado da Paraíba – SINDIPETRO/PB; (b) 
validação dos atos e documentos da gestão ad referendum referentes ao período; (c) deliberação 
acerca da matéria relacionada à lavagem dos uniformes dos colaboradores; (d) discussão e-social 
sst. Ressalta-se que em virtude do contexto atual e atendendo aos dispositivos legais de prevenção 
e controle da pandemia causada pelo Coronavírus, solicitamos a confirmação da presença pelo 
telefone do Sindicato, posto que a participação presencial será limitada ao número de 10 pessoas, 
às quais será obrigatório o uso de máscara. Os demais que confirmarem a participação poderão 
acompanhar pela internet, cujo link de participação será encaminhado ao empresário que solicitar.

João Pessoa, 15  de dezembro de 2021
Omar Aristides Hamad Filho

DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ OSMAR CABRAL DE ARAÚJO CPF: 798.960.304-72, torna público que REQUEREU da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PMC para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 
CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES QD ‘F’ LT 144, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO = AC: 600M² = NE: 08 
= L/ATV: MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FELIZ E MOGEIRO. Processo: 2021-009358/
TEC/LO-3350.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO = IT: 1.477.434,87 = AC: 50M² = NE: 
04 = L/ATV: MUNICÍPIO DE PILÕES. Processo: 2021-009359/TEC/LO-3351.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 16 de dezembro de 2021         28
Publicidade


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

