Homem morre após
caminhão na PB

bater

em

Um motociclista morreu depois de bater na caçamba de um
caminhão na noite desse sábado (7). O caso aconteceu em Cruz
do Espírito Santo, na Paraíba.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
foram acionadas ao local, mas a vítima não tinha resistido.
A causa do acidente segue sob investigação.

USFs e Shopping Mangabeira
seguem com vacinação neste
sábado

Quem não pode comparecer às salas
de vacina durante a semana, pode aproveitar este sábado (7) e
buscar um dos serviços da rede municipal de saúde para tomar
as doses que previnem contra a Covid-19. Neste sábado, os
imunizantes estarão disponíveis em 16 postos na Capital – 15
Unidades de Saúde da Família (USFs), que funcionarão no
período de 8h às 12h, e o Mangabeira Shopping, das 8h às 16h.
“Não são necessários agendamentos, sobretudo é importante que
as pessoas se atentem ao cartão de vacina e vejam se é
necessário tomar alguma dose para completar o esquema vacinal
contra Covid-19 ou, atualizar com os imunizantes de rotina, do
Programa Nacional de Vacinação”, orientou Fernando Virgolino,
chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.
“É importante lembrar aos papais e responsáveis, que estamos
vacinando crianças, a partir de seis meses a menores de um
ano, com a vacina que previne contra Covid-19 e devemos
garantir a proteção dos pequeninos”, completou o coordenador.
“Em breve estaremos ampliando para outras faixas etárias desse
grupo de crianças”, completou.
As vacinas estão disponíveis, as primeiras doses para o
público a partir de seis meses, além de segundas doses da
Coronavac (28 dias após a primeira dose), Pfizer (60 dias),
Astrazeneca (90 dias) e Janssen. Pode tomar a terceira dose, a
população com idade a partir de 12 anos (120 dias após a
segunda dose), imunossuprimidos (28 dias) e os trabalhadores
de saúde (120 dias). A aplicação da quarta dose será destinada
para o público 30+, trabalhadores da saúde e indivíduos
imunossuprimidos que tenham recebido a terceira dose há, pelo
menos, 120 dias.
Documentação exigida – Crianças de seis meses a 11 anos
precisam levar Cartão SUS ou um documento da criança que

conste o número do CPF. Crianças que tenham comorbidades ou
deficiência também precisam apresentar laudo ou declaração
médica que comprovem a doença. Para a segunda dose é
necessário apresentar o cartão de vacinação e documento da
criança.
Para receber a primeira dose da vacina a partir dos 12 anos, é
necessário apresentar documento oficial com foto, Cartão SUS e
CPF. Já para a D2, D3 e D4, é necessário o cartão de vacinação
e um documento pessoal com foto, além de comprovação
documental para trabalhadores de saúde e laudo médico para
imunossuprimidos.
Confira os pontos de vacinação contra a Covid-19 para este
sábado (7):
Todas as doses para o público a partir 6 meses de idade (sem
agendamento)
*Exceção para crianças entre 1 a 2 anos, 11 meses de 29 dias
sem comorbidades
4ª dose: 30+ (sem agendamento)
Mangabeira shopping (drive e pedestre):
Horário: 8h às 16h
Unidades de Saúde da Família:
Horário: 8h às 12h
Distrito Sanitário I
USF Integrada Cruz das Armas I
USF Integrada Funcionários I
USF Integrada Costa e Silva
Distrito Sanitário II
USF Integrada Qualidade de vida
USF Mudança de vida
USF Integrada Geisel – Estação Saúde
Distrito Sanitário III
USF Integrada José Américo

USF Integrada Mangabeira
USF Integrada Ipiranga
Distrito Sanitário IV
USF Integrada Alto do Céu
USF Matinha 2 e Paulo Afonso
USF Viver Bem
Distrito Sanitário V
USF Integrada Bessa
USF Integrada Altiplano
USF Integrada São José

Semob-JP
inicia
Operação
Verão de Paz no Trânsito da
Região Metropolitana

Foto: Semob/JP
A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João
Pessoa (Semob-JP) e vários órgãos de segurança parceiros
iniciaram, nesta sexta-feira (6), a Operação Verão de Paz no
Trânsito, com o objetivo de garantir a segurança viária
durante todo o mês de janeiro, período em que a Capital e
cidades litorâneas da Região Metropolitana recebem muitos

turistas, aumentando consideravelmente o tráfego de veículos e
pedestres nas vias que margeiam as nossas praias.
A Semob-JP, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran),
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Departamento
Estadual de Trânsito (Detran) e órgãos municipais de trânsito
de cidades da Região Metropolitana, realizarão comandos
educativos e de fiscalização itinerantes nas vias litorâneas,
para que durante todo o mês de janeiro, tanto a população
residente quanto os turistas, tenham um trânsito mais seguro
neste verão.
O Superintendente da Semob-JP, Expedito Filho, falou sobre a
importância da Operação Verão de Paz no Trânsito. “É o nosso
compromisso de garantir mais segurança viária para as pessoas
que passam o verão na cidade. A parceria com outros órgãos de
segurança reforça ainda mais esse trabalho. Faremos ações
educativas com os condutores, mas também iremos fiscalizar,
porque assim as pessoas vão ter um verão tranquilo em João
Pessoa e cidades litorâneas próximas”, destacou Expedito
Filho.

Paraíba registra 444 casos de
COVID-19 nas últimas 24h
Agora, a Paraíba totaliza 700.127 casos confirmados da doença,
que estão distribuídos por todos os 223 municípios.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) registrou, nesta sexta
(30), 444 casos de covid-19. Entre os casos confirmados, 2
(0,45%) são moderados ou graves e 442 (99,54%) são leves.
Agora, a Paraíba totaliza 700.127 casos confirmados da doença,
que estão distribuídos por todos os 223 municípios.
Óbitos
Foi confirmado 2 óbitos desde a última atualização, nenhum nas
últimas 24. As vítimas são uma mulher e um homem, com idades
entre 76 e 91 anos. Os óbitos ocorram nas cidades de João
Pessoa (2). Cardiopatia foi a comorbidade apresentada em um
dos pacientes. Com isso, o estado totaliza 10.525 mortes.

* Dados oficiais preliminares (fonte: SI-PNI, e-SUS Notifica,
Sivep Gripe e SIM) extraídos às 10h, do dia 30/12/2022,
sujeitos à alteração por parte dos municípios.
Cobertura Vacinal
Fazendo um recorte para a primeira dose de reforço na
população com 12 anos ou mais, o estado contabiliza 59,69% do
público vacinado.
Em relação ao segundo reforço nos indivíduos com idade a
partir de 30 anos, a Paraíba tem 30,07% de cobertura na
população contemplada.
Ocupação de leitos Covid-19

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e
obstétrico), em todo estado, é de 12%. Fazendo um recorte
apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana
de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 11%. Em Campina
Grande, estão ocupados 10% dos leitos de UTI adulto e no
sertão, 31% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o
Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 2 pacientes foram
internados nas últimas 24h. Ao todo 33 pacientes estão
internos nas unidades de referência pra Covid-19.
www.reporteriedoferreira.com.br

Covid-19: Brasil registra 119
óbitos da doença em 24 horas
País também contabilizou 28,8 mil
novos casos, de acordo com dados do
Ministério da Saúde
O Ministério da Saúde divulgou hoje (30) novos números da
pandemia de
Covid-19 no país. De acordo com levantamento
diário feito pela pasta, o Brasil registrou, em 24 horas, 28,8
mil novos casos da doença e 119 óbitos.
O estado de São Paulo tem o maior número de registros de
Covid-19 e de mortes em consequência da doença – 6,3 milhões
de casos e 177,4 mil óbitos. Em seguida, aparecem Minas Gerais

(4 milhões de casos e 64,4 mil óbitos); Rio Grande do Sul
(2,89 milhões de casos e 41,5 mil óbitos) e Paraná (2,86
milhões de casos e 45,7 mil óbitos).
Segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde, 498 milhões de
doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas no país,
sendo 181,4 milhões da primeira dose e 163,9 milhões
da segunda, além de 102,5 milhões da primeira dose de reforço
e 40,2 milhões do segundo reforço.
O pasta da Saúde assinou, nesta sexta-feira, um acordo de
compra de 50 milhões de doses da vacina da Pfizer contra
a Covid-19 . Com a nova aquisição, o número de imunizantes da
farmacêutica recebidos pelo Brasil desde o início da pandemia
chega a 150 milhões.
De acordo com a pasta, 81 milhões destas vacinas foram
entregues ao longo de 2022, e o restante das 69 milhões de
doses devem chegar até o segundo semestre de 2023.
Em um primeiro momento, o novo contrato define a entrega de
imunizantes bivalentes para pessoas com mais de 12 anos, e
vacinas monovalentes para crianças que têm entre 6 meses e 11
anos de idade.

Por Ig

Farmácias estão proibidas de
exigir CPF para conceder
descontos
Está publicada desde o último fim de semana a lei que garante
que a concessão de descontos em farmácias e drogarias na
Paraíba não esteja mais condicionada a apresentação dos
números do CPF do cliente a estes estabelecimentos.
A medida que está no Diário Oficial do Estado (DOE), abrange a
compra de todos os produtos vendidos em farmácias e drogarias,
que deverão fixar ainda uma placa informando sobre a nova
regra.
O projeto é de autoria de deputado Jeová Campos (PT) e foi
sancionado no dia 23 de dezembro pelo governador João Azevêdo
(PSB). Ainda de acordo com o texto, as farmácias e drogarias,
caso desejem realizar cadastro dos consumidores com o CPF
deverão informar de forma clara como deve ser utilizado.

“Ficam as farmácias e drogarias estabelecidas no Estado da
Paraíba proibidas de solicitarem o número do CPF do consumidor
no ato de compra de qualquer produto ou medicamente para fins
de concessão de descontos, sem antes informá-lo de forma clara

e objetiva sobre a abertura de cadastro ou uso do registro de
seus dados pessoais”, diz o primeiro artigo da lei.
O não cumprimento deverá culminar com o pagamento de multa no
valor de 100 UFR-PB, o que equivale este mês ao valor de
R$ 6.250 para casos sem reincidências. Situações que envolvam
reincidências a multa será no valor de R$ 12.500,00.

IPVA 2023: Sefaz publica
calendário de pagamento na
Paraíba

A Secretaria de Estado da Fazenda
(Sefaz-PB) publicou o calendário de pagamento do
Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente
ao ano de 2023. A portaria assinada pelo secretário da SefazPB,Marialvo Laureano, foi publicada no Diário Oficial
Eletrônico (Doe-Sefaz)

Os proprietários de veículos terão
ampliado para realizar o pagamento
limite do vencimento para pagamento
10% será o último dia útil de cada
a outubro. O número final da placa
pagamento antecipado.

mais uma vez um calendário
do tributo em 2023. A data
antecipado com desconto de
mês, no período de janeiro
do veículo define o mês de

Por exemplo, o proprietário com placa final 1, a data limite
de vencimento será até o dia 31 de março, mas o contribuinte
pode antecipar para o dia 31 de janeiro de 2023, último dia
útil do primeiro mês do ano e, assim, efetuar o pagamento do
tributo em cota única à vista com desconto de 10%, enquanto a
placa final 2 a data limite para evitar juros e multas será o
dia 28 de abril, mas a opção de pagamento da cota única com
10% de desconto deve ser realizada até o dia 28 de fevereiro.
(veja a tabela completa do Calendário do IPVA 2023 no quadro
abaixo).
DESCONTO DE 10% PERMANECE – No IPVA 2023, o Governo da Paraíba
manteve mais uma vez o desconto de 10% na cota única à vista
antecipada, o parcelamento em até três vezes do tributo ou
então o pagamento total sem parcelamento e desconto.

ISENÇÕES – Os veículos fabricados, até o ano de 2007, estarão
isentos do IPVA a partir do exercício de 2023. Conforme
legislação, os veículos com mais de 15 anos de uso é isento de
pagar o IPVA no Estado da Paraíba. A isenção será automática.
O contribuinte precisa pagar apenas as taxas do Detran-PB.

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO – As categorias como portadores de
deficiência física, com base no novo decreto 40.959/2020 da
Portaria n° 176/2020, além da visual, mental ou autista,
taxistas, veículos cadastrados no Ministério do Turismo na
qualidade de transporte turístico; motofretistas e de motoboys
até 150 cilindradas precisam requerer a isenção do IPVA 2022
até o dia 29 de dezembro deste ano. Se o cidadão não
protocolar o requerimento até o último dia útil deste mês de
dezembro na repartição fiscal, perderá o direito de garantir a
isenção em 2023.

COMO FAZER O REQUERIMENTO – Os proprietários de veículos que
estão nas categorias de isentos de IPVA têm duas formas de
protocolar a documentação do requerimento da isenção de 2022.
Ele pode enviar por e-mail ou então ir pessoalmente em uma das
20 repartições fiscais do Estado.

Na opção do e-mail, o cidadão precisa enviar os documentos
solicitados, em formato de PDF, para o e-mail:
gerencia.itcd.ipva@sefaz.pb.gov.br. Os documentos básicos em
PDF são: carteira de habilitação (CNH); CRLV (documento do
carro); comprovante de residência; e laudo médico ou a
autorização de compra do ICMS.

Para quem optar em protocolar, pessoalmente, a isenção do IPVA
2023 o cidadão deve entregar o requerimento nas repartições
fiscais: em um dos cinco Centros de Atendimento ao Cidadão
(CAC) ou em uma das 15 Unidades de Atendimento ao Cidadão
(UAC) da Sefaz-PB.

Veja as cidades e os endereços dos Centros de Atendimento ao
Cidadão
da
Sefaz-PB
no
link https://www.sefaz.pb.gov.br/instituciona/centro-atendimen
to-cidadao e também das 15 Unidades de Atendimento ao Cidadão
da
Sefaz-PB
no
link https://www.sefaz.pb.gov.br/instituciona/unidade-atendim
ento-cidadao

320 MIL MOTOS BENEFICIADAS – A partir de janeiro de 2023, os
proprietários de motocicletas de até 170 cilindradas deixarão
de pagar o IPVA, o que vai representar um benefício para cerca
de 320 mil proprietários de motocicletas. O Governo da Paraíba
publicou a Lei 12.489 no Diário Oficial do Estado, neste mês
de dezembro, que garante a desoneração do IPVA para este
segmento de motos. Neste caso, não será necessário requerer a
isenção, pois será aplicada automaticamente a partir do
exercício do IPVA 2023.

ONDE IMPRIMIR BOLETO – A partir de janeiro de 2023, os boletos
de pagamentos do IPVA estarão disponíveis aos contribuintes
nos portais da Sefaz www.sefaz.pb.gov.br e também do DetranPB: http://www.detran.pb.gov.br para serem impressos.
CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO IPVA EM 2023
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3ª parcela
ou Cota
única sem
redução

31 de julho 31 de agosto

Homenagem da Escola de Samba

Dragões da Real a JP
é
destaque de programa da TV
aberta

João Pessoa foi destaque, na madrugada desse domingo (11), no
programa Seleção do Samba, exibido pela Rede Globo nacional e
que está disponível no Globoplay. A reportagem aborda a
escolha do samba-enredo ‘Voar, Voar, Voar’, que vai embalar a
escola de samba Dragões da Real, de São Paulo, homenageando a
cidade das acácias. O tema é ‘Paraíso Paraibano: João Pessoa,
a Porta do Sol das Américas’. Com essa escolha, a expectativa
da Dragões da Real é fazer o maior desfile de sua história,

encerrando o Carnaval da capital paulista.
A letra, do carnavalesco Jorge Freitas, aborda a chegada do
dragão, símbolo da agremiação, no paraíso paraibano, e
ressalta que João Pessoa é a Capital mundial das quadrilhas
juninas e também a cidade mais verde do Brasil.
Para fazer jus ao título de Porta do Sol, o enredo segue dando
destaque a um privilégio que só tem quem mora em João Pessoa –
ver diariamente o sol nascer primeiro na Ponta do Seixas,
extremo oriental das Américas.
Conforme a reportagem, o enredo traz uma série de elementos
que formam a cultura da cidade, o forró, a sanfona, as
particularidades do município, entre outros símbolos. A letra
também reúne detalhes históricos e deixa evidente a alegria e
a receptividade que só o povo de João Pessoa tem.
A Dragões da Real desfilou pela primeira vez em 2005 pelo
grupo de acesso. Somente em 2011 passou a integrar o grupo
especial do Carnaval de São Paulo. Com a homenagem a João
Pessoa, a escola de samba busca um título inédito no Carnaval
de São Paulo, tendo ficado duas vezes na segunda colocação.
De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba de São
Paulo (Liga-SP), serão dois dias de desfile para o Grupo
Especial, 17 e 18 de fevereiro, e a Dragões da Real será a
última a se apresentar no dia 18. As escolas do Grupo de
Acesso desfilam no sábado (11) e domingo (19). A ordem dos
desfiles foi definida em sorteio.

Recordar é viver ou reviver
por: Francisco Nóbrega
RECORDAR É

VIVER OU REVIVER.

Por Francisco Nóbrega dos
Santos
Lembro-me, ainda, quando respirávamos ao som de maravilhosas
composições vindas das mentes sãs de Adelino Moreira,
Herivelton Martins, Ari Barroso, Lourival Faissal, Mário Lago,
Noel Rosa e muitos outros que me fogem à memória.
Muitas dessas melodias ecoavam nas vozes Nelson, Chico Alves,
Anísio Silva Silvio Caidas Orlando, Calheiros et. Etc.
Hoje ao invés de belas composições que mexiam com os nobres
sentimentos pelas coisas boas e belas da vida dos amantes da
vmelodia e da música, nossos ouvidos resistem indefesos,
berros e aberrações, enchendo a paciência da gente e o bolso
da mídia, que deveria ganhar o apelido “midíocre”
O tempo, inevitavelmente, passa deixando em nossas mentes
melodias imortais, em versos, poeticamente, musicados. Os
violões em serenatas
enchiam os céus de amor.
No auge dessas desastrosas mudanças, surgiu uma geração de
compositores ou decompensitores, assassinando o bom gosto e
mutilando a já maltratada língua portiguesa.

Recordo-me o justo protesto na letra de Adelino Moreira, que
assim narrava a decadência, fala em SERESTA MODERNA, quando
num trecho diz; Seresta noderna agora é hi fi, no canta da
sala de um apartamento; alguém gritando, bebidas rolando e
gritinhos nervosos , atodo momento.
Ainda trago bem acesa na mente, a música MEU PERFIL, cantada
na voz de Nelson, cuja letra assim se expressava; Minhas
frases sem lirismo/ são despedidas do cinismo/sem a ilusão da
cor/ falo a língua da verdade/ e sem a vulgaridade/ das velhas
frases de amor/; sou assim amante bruto/que decide num minuto/
mas sabe aquilo que quer/incapaz de uma frase colorida/mas
capaz de amar na vida/ uma única mulher.
Eu adotei esseconceitoe provei a vida inteira que esse seria o
MEU PERFIL
Uma tarde de domingo, estava no Bar do Severino Dionísio,
(hoje oficial de Justiça) hoje Oficial de Justiça, que reside
, no João Agripino. Estava eu, tomando uma cerveja com Manoel
Targino Belmont (de saudosa memória) e ele me pediu que
cantasse meu perfil. Eu o atendi e brindamos juntos.
Ao final da comemoração, não sei de que, prometi ao amigo
Belmont que, onde encontrasse um CD ou LP com aquela bela
música, eu compraria e lhe presentearia.Procurei em todos os
lugares por onde passei, porém nunca encontrei aquela canção
gravada. decorrido algum tempo, infelizmente meu amigo belmont
já havia falecido, eu, encontrei na feira de Sapé. Dei um
mergulho no tempo e recordei aquela comemoração. Adquiri o CD,
com os olhos lacrimejantes, relembrando a boa amizade.

UFPB prorroga inscrições de
concurso público com 92 vagas

A Universidade Federal da Paraíba
prorrogou até as 23h do próximo domingo, dia 11 de dezembro, o
prazo das inscrições do concurso público para preenchimento de
92 vagas de nível médio, intermediário e superior, voltadas
para a carreira de servidor técnico-administrativo em
educação, distribuídas entre os cargos de nível E, D e C. Com
a prorrogação, o pagamento das inscrições deve ser realizado
até a segunda-feira, dia 12 de dezembro.
O concurso público para servidor técnico-administrativo em
educação é disciplinado pelo edital nº 53/2022 e suas
alterações. A retificação do edital assinada nesta segundafeira (5) pelo Reitor Valdiney Gouveia será publicada no
Diário Oficial da União desta terça-feira (6) e no site do
Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).
Por meio da retificação do edital, também foi alterado o
período para upload dos documentos e laudos médicos (Pessoas
com Deficiência-PCD e Atendimento Especial), que agora vai até
as 23h do dia 11/12/2022.
De acordo com a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), a
prorrogação do prazo visa dar oportunidade a que mais pessoas
possam se inscrever. “A prorrogação se deve a alguns fatores,
entre eles o fato de estamos em um período atípico por causa
dos jogos da Copa do Mundo, que afeta expediente bancário, e

até mesmo do ponto de vista de planejamento dos candidatos, no
que se refere a hospedagem, locomoção. Então nós optamos por
estender o prazo de modo a oportunizar ao maior número de
pessoas participar e concorrer”, afirmou a Pró-reitora de
Gestão de Pessoas, Rita de Cássia Pereira.
As inscrições para o concurso, no valor de R$ 80,00 para os
cargos de Nível Intermediário (C), R$ 100,00 para os cargos de
Nível Médio (D) e R$ 130,00 para os cargos de Nível Superior
(E), podem ser realizadas por meio do site da organizadora. A
realização da Prova Objetiva será no dia 05 de fevereiro de
2023.
Os cargos de nível superior (E) ofertados são de
Administrador, Contador, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro
Civil, Geógrafo, Nutricionista, Odontólogo, Técnico em
Assuntos Educacionais e Terapeuta Ocupacional. Para os cargos
de nível médio (D), serão disponibilizadas vagas para
Assistente em Administração, Técnico em Tecnologia da
Informação e Técnico de Laboratório/Análises Clínicas. Já para
o nível intermediário (C), será ofertada vaga para o cargo de
Assistente de Alunos.
O Vencimento Básico para o cargo de nível superior é de R$
4.180,66; para o nível médio, R$ 2.446,96; e para o nível
intermediário, R$ 1.945,07. Para todos os cargos será
acrescido o valor de R$ 458,00, relativos ao auxílioalimentação, bem como dos percentuais a título de incentivo à
qualificação, nos termos do Anexo IV da Lei nº 11.091/2005.
Além do site da banca organizadora do concurso
(www.ibfc.org.br), mais
informações podem ser obtidas na
página da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB
(www.progep.ufpb.br).
www.reporteriedoferreira.com.br

