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Governo do Estado entrega o Museu da Cidade, firma a criação do Museu da História da Paraíba, no Palácio da Redenção, e anuncia outros dois equipamentos. Páginas 9 e 13

JP ganha espaço que reflete sua memória

 Colunas
A localização exata da Lagoa dos Patos fora 

oficializada em poema de Coriolano de Medeiros, datado 
de 1888, (...) cujo curso de água era formado nos 

transbordamentos do Rio Espinharas.  Página 10
Damião Lucena/Funes Cultural

A Educação Empreendedora (...) é uma 
abordagem para o desenvolvimento de competências 

e habilidades importantes para a nossa vida na 
sociedade contemporânea.  Página 17

Fabrício Feitosa

Empresa vai investir 
cerca de R$ 60 milhões 
em Campina Grande
Articulação do Governo do Estado tem como objetivo trazer centro de distribuição e loja de 
atacado do grupo Bartofil para a PB,  gerando 200 empregos só na fase inicial. Página 3
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

454.791

21.846.577

247.574.342

9.435

608.715

5.013.591
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

5.003.671

282.162.381

7.148.183.261

Saúde projeta vacinar crianças 
contra covid-19 em janeiro 
Para o secretário Geraldo Medeiros, testes já comprovaram 
segurança e eficácia no grupo entre 5 e 11 anos. Página 4

Foto: Agência IBGE

Últimas

Paraibano de Kart será 
decidido no fim de semana

Ministério Público de Contas 
tem novo procurador-geral

Circuito Paladino sedia a sétima e última etapa do 
campeonato, que terá 13 categorias. Página 22

Bradson Camelo foi empossado ontem, após compor 
lista-tríplice e ficará no cargo por dois anos. Página 14

Coleta domiciliar IBGE inicia, no município de 
Capim, testes para Censo Demográfico 2022. Página 5

Paraíba

GNV Preço alto dos combustíveis faz motoristas 
aderirem ao gás natural veicular. Página 17

Políticas

Esportes

Síndrome de Morquio: PB tem 
o maior número de casos
Maioria dos 29 pacientes acometidos por doença rara 
encontra-se na mesorregião da Borborema. Página 20
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Os bens da capital de um Estado, a exemplo da cidade de 
João Pessoa, não estão direcionados ao atendimento exclusivo 
dos diversos tipos de demandas relacionadas à população 
residente, sejam moradias, hospitais, empregos ou opções de 
lazer. Pessoas de outras cidades paraibanas também procuram 
a capital, pelos mais diversos motivos, sem falar no turista, 
presença humana marcante não só de outras regiões do país, 
como do exterior.

Por essa lógica, o desenvolvimento de João Pessoa é bom 
para a Paraíba, para o Brasil e para o mundo. A aliança política 
firmada entre o governador João Azevêdo (Cidadania) e o 
prefeito Cícero Lucena (Progressistas) tem como principal 
objetivo pensar a capital, no sentido de encontrar as melhores 
soluções para problemas que impeçam a elevação dos índices 
de qualidade de vida, tanto dos moradores como dos visitantes.

Em outras palavras, esse compromisso foi reafirmado, 
ontem, por João Azevêdo e Cícero Lucena, durante a 
inauguração do Museu da Cidade de João Pessoa, no qual foi 
transformado o palacete da Praça da Independência, no centro 
da capital. Uma dupla de administradores experientes com 
bons pensamentos para a cidade-sede e o Estado é coisa rara de 
se ver, e os resultados desta convenção começam a florescer.

João Azevêdo, depois de abrir, oficialmente, as portas 
do Museu da Cidade de João Pessoa, anuncia, entre outras 
novas ações, no âmbito da cultura, a criação do Museu de 
História da Paraíba e o Museu da Polícia Militar. Cícero, por 
sua vez, notifica a população de seus planos para revitalizar 
o Centro Histórico e recapacitar a Estação Cabo Branco. São 
equipamentos da maior importância para o povo de qualquer 
cidade do planeta.

Ressalte-se que o povo da Paraíba ganha duas vezes, neste 
pacto político-administrativo cimentado em nome do interesse 
coletivo. Em primeiro lugar, porque o desenvolvimento da 
capital ganha impulso mais firme e contínuo. Em segundo, 
porém não menos importante, porque o zelo que João 
Azevêdo tem pela capital, é o mesmo que dedica às demais 
cidades paraibanas, na plenitude de sua consciência de gestor 
estadual.

Ganha a Paraíba Num museu, memória e gratidão

Causos de papai
Meu pai era uma figura espirituosa. 

De uma inteligência privilegiada tinha 
um sincero orgulho de dizer que estudou 
apenas quatro meses, em períodos inter-
calados. Esses períodos, entretanto, foram 
suficientes para lhe assegurar a condição 
de ensinar um dos seus professores a divi-
dir por mais de um dígito e fazer contas de 
tarefa. Mais tarde, na fase adulta, os par-
cos intervalos de estudo o credenciaram a 
ser professor. Na minha memória de infân-
cia ainda tenho a lembrança dos restos da 
lâmpada de carbureto esquecidos em um 
dos armazéns de nossa casa em Impueiras 
e que, em alguns momen-
tos, servia como peça deco-
rativa nas brincadeiras de 
boneca. Essa lâmpada era 
utilizada para iluminar o sa-
lão improvisado em sala de 
aula, considerando que as 
atividades escolares eram 
noturnas por serem todos 
os alunos adolescentes e 
adultos que já trabalhavam 
na lida agrícola.

A espirituosidade de 
papai me traz a lembrança 
de uma cena de minha infân-
cia quando, em um sábado 
de feira livre, em Cajazeiras, 
ele conversava com um es-
moler tentando se inteirar 
de sua desditosa sorte antes de cumprir 
seu dever cristão de dar a esmola. O mendi-
go lhe afirma que tinha se tornado inválido 
em função de um tiro que levara e que lhe 
afetara os movimentos vitais dos membros 
inferiores, o incapacitando para o trabalho. 
Meu pai, num lampejo de criatividade, 
vaticina: mas soltou o bode? 

Em outro momento, ele, finalmente, 
consegue cavar um cacimbão no baixio de 
Impueiras, satisfazendo as permanentes 
reclamações de mamãe que, sobretudo, 

nos períodos de inverno, reclamava com 
as cacimbas enxurradas. Meu primo Val-
domiro, por nós carinhosamente tratado 
por Biru, e que, por algum tempo, foi padre, 
chegou e vendo que o cacimbão estava mui-
to próximo ao leito do riacho, indaga: mas 
Tio Raimundo, e se der uma cheia grande, a 
água vai encobrir o cacimbão e contaminar 
a água? Meu pai, de pronto, responde: Nes-
se caso, eu venho e emborco o cacimbão.

Papai também contava a história do 
pequeno cigano que, num acampamento, 
monta em um cavalo equipado com uma 
cangalha e que o animal desembesta em 

debelada carreira deixando 
a todos aflitos. A mãe cigana, 
aos prantos, berra para o fi-
lho: filho, se apege com Nos-
sa Senhora. Em um canto 
do acampamento, no alto da 
experiência acumulada pe-
los anos de vida, uma velha 
cigana vaticina: menino, não 
confie só nela não, segure 
também no cabeçote.

Com seu jeito inteligen-
te e alegre, meu pai cultiva-
va a todos com uma sincera 
simplicidade e uma capaci-
dade incrível de ser gentil 
e amigo sem pretensão ou 
presunção. Brincalhão, ado-
rava dar risadas e fazer tro-

ças de coisas simples da vida e das pessoas. 
Anotava os detalhes e as peculiaridades 
dos comportamentos e procederes apenas 
para tirar o lado engraçado e divertido 
das pessoas e construir episódios hilários 
que narrava com propriedade. Assim, vi-
veu, com um profundo sentimento de re-
ligiosidade e fé que o fez amigo e fraterno. 
Mesmo não estando fisicamente entre nós 
desde 16 de maio de 2005, suas histórias 
e risadas continuam como uma alegre 
lembrança.

 Com seu jeito 
inteligente e alegre, 
meu pai cultivava a 

todos com uma sincera 
simplicidade e uma 

capacidade incrível de 
ser gentil e amigo sem 

pretensão ou 
presunção   

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

Mariana Moreira
marianamoreira@uol.com.br | Colaborador

Na mitologia grega, Zeus gerou nove 
filhas com Mnemósine, deusa grega e guar-
diã da memória. E juntamente com a mãe, 
essas divindades passaram a residir no 
Museion, que também significa “Casa das 
Musas”, templo das guardiãs da memória. 
Esse templo também servia como ambiente 
e ambiente para educação do povo, ou seja, 
ao Museion se agregava a escola... Se as mu-
sas eram divindades consagradas às artes, 
congregavam, na sua residência, artistas, 
trabalhadoras e trabalhadores da Cultura, 
que recebiam, desses espíritos, inspiração, 
em torno de esculturas, pinturas, artesana-
tos, preciosidades históricas, em ouro, ferro, 
cobre ou prata, logo atraindo a população à 
visitação pública. Tais costumes também 
se estenderam à Roma Antiga, que passou 
também a usar, para isso, templos e praças 
públicas, conservando-se a conceituação 
definidora de Museion. Con-
sagradora foi a França, em 
1793, por ter criado o primei-
ro museu público, o Museu 
do Louvre, a partir de então, 
protótipo para tantos museus 
no mundo.

A preocupação de Zeus 
seria multiplicar, com a deusa 
da memória, musas, que residindo no Mu-
seion, combatessem a desmemória, o esque-
cimento, protegendo a memória, como nós 
desejamos preservar a nossa. Quem, aqui e 
agora, aceitaria perder a memória, esquecer 
completamente as coisas, os fatos, as pesso-
as, desaprendendo tudo o que aprendemos? 
Até mesmo ignorar a nossa própria identi-
dade, sem saber quem somos nós? Sente-se, 
por tais perguntas, como é sagrada a nossa 
memória e por cuja sacralidade, constrói-se, 
como templo, o museu. Ora, fazer museu é 
historicizar a vida...

A memória se relaciona com a gratidão, 
assim como o esquecimento, com a ingrati-
dão. Ser ingrato expressa não se lembrar do 
bem recebido. Aquele, que esse nobre sen-
timento olvida, pode praticar, em qualquer 
dimensão, ingratidões. Gratidão é ter na 

memória aqueles que nos fizeram ou fazem 
o bem. Num momento memorável como este, 
distinga-se a memória individual, da memó-
ria coletiva. O Museu reúne características 
da memória coletiva, pertencente à cidade de 
João Pessoa, à Paraíba. E quanto maior a me-
mória, maior a gratidão que devemos prestar 
ao ilustre Governador João Azevêdo, que não 
só idealizou, mas que também recuperou a 
edificação, pondo agora em funcionamento 
este Museu da Cidade de João Pessoa. E ainda, 
nesta ocasião, assegurando, por Decreto, 
um segundo museu: o Museu da História da 
Paraíba Palácio da Redenção.

O Museu da Cidade de João Pessoa, ora 
entregue ao povo paraibano, dará motivo de 
ser constantemente visitado, em virtude da 
sua planejada e contínua renovação. Exerce-
rá também a vocação de escola, recebendo, 
sobremaneira, a juventude das redes pública 

e privada de ensino.  É política 
pública museológica do Go-
verno do Estado, acompanha-
da pela patrimonial, relem-
brar os remotos e próximos 
tempos passados; admoestar 
crianças e jovens, em todos os 
níveis de ensino para que o 
Museu tenha a fundamental 

missão de aprender e fazer aprender que o 
passado explica o presente; que o presente 
e o passado reluzem o futuro.

Em cada peça mais simples deste Mu-
seu estará contida rica historicidade, cuja 
história testemunha tempos que se foram; 
adequa-se ao relato da verdade; propicia 
longevidade à antiguidade; e, sobretudo, 
é mestra da vida. A cidadania, que tal fato 
histórico testemunha, orgulhar-se-á deste 
Museu e fará da sua memória, gratidão, Go-
vernador João Azevêdo, em reconhecimento 
à sua dinâmica política cultural. Não se adivi-
nha o devir, mas, sem dúvida, este Museu, ora 
entregue, por V. Exa. à cidade, à Paraíba e ao 
país conduz a exitoso futuro. Genial é fazer 
o que é preciso; talentoso é realizar o que se 
pode. Vossa Excelência tem nos demonstra-
do genialidade e talento.   

 Em cada peça 
mais simples deste 

Museu estará contida 
rica historicidade   

Perigo nas ruas!

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antonio
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Protocolo assinado pelo Governo do Estado prevê investimento de R$ 60 milhões e geração de 200 empregos na fase de obra

Campina Grande ganha Centro 
de Distribuição e loja de atacado

O secretário estadual de Desen-
volvimento Humano, Tibério Li-
meira, não admite que será can-
didato a cargo eletivo, em 2022, 
mas também não descarta. “Não 
tem como focar em duas coisas ao 
mesmo tempo. A secretaria ga-
nhou mais relevância nessa pan-
demia, ganhou novos programas”, 
disse, ressaltando, porém, que 
como filiado ao Cidadania poderá 
receber “uma missão [eleitoral]”.   

Definição só em 2022 
“Queremos um projeto de de-
senvolvimento, como estamos 
implantando na Paraíba. Os 
nomes serão consequência 
dessa solução”, continuou o 
governador João Azevêdo, re-
forçando a ideia de que as tra-
tativas com as três lideranças 
de Campina Grande, com vis-
tas a uma aliança para as elei-
ções de 2022, serão construí-
das sob essa argumentação.  

A jornalistas, o governador João Azevê-
do fez consideração pertinente, quando 
indagado se seria possível unir Venezia-
no Vital do Rêgo (MDB), Romero Rodri-
gues (PSD) e Aguinaldo Ribeiro (PP) em 
seu palanque: “Não podemos começar 
uma aliança a partir de nomes e, de-
pois, pensar no projeto. Temos uma pro-
posta para fazer gestão”. Ou seja: quem 
estiver nesse foco, é bem-vindo.  

Com foCo na gestão 

RanieRy RatifiCa apoio à Reeleição Do goveRnaDoR 
e afiRma que “o mDB é um paRCeiRo Da gestão” 

aliança Com pRopósito 

Vice-líder do governo na ALPB, o deputado estadual Raniery Paulino (foto) considera que o MDB 
está completamente à vontade na base governista e que o episódio ocorrido em Campina Gran-
de, no mês passado, em que a secretária da Articulação e do Desenvolvimento Social, Ana Cláu-
dia, se retirou de uma solenidade de governo, está superado. Um detalhe de somenos diante da 
sólida relação política que existe entre o senador Veneziano Vital do Rêgo e o governador João 
Azevêdo (Cidadania), construída na campanha de 2018, argumenta o deputado. O parla-

mentar citou, como ilustração ao que disse, que vários secretários de governo indica-
dos pelo senador, entre os quais a própria Ana Cláudia, o executivo da pasta que ela 
ocupa, Galego do Leite; o executivo de Turismo, Gilson Lira, assim como o secretário 
Roberto Paulino, estavam presentes à inauguração, pelo Governo do Estado, do 

Museu da Cidade de João Pessoa. “O MDB é um parceiro [da gestão]”, ressaltou. 
Entre os emedebistas, Raniery e Roberto Paulino são os mais enfáticos quanto 

à manutenção do partido na base governista. Aliás, sempre que é inda-
gado sobre esse tema, ele se antecipa: “Não aceito interroga-
ção sobre a minha postura. Apoio a reeleição do governador”. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (PP), teria cometido uma irregularidade ao 
permitir que 23 deputados que estavam em via-
gem votassem, remotamente, a PEC dos Preca-
tórios? O presidente do PDT, Carlos Luppi, diz 
que sim e entrou com ação no STF para anular 
a votação. “Um cheque em branco que a Câ-
mara deu ao Sr. Lira e ao Profeta da Ignorân-
cia”, postou nas redes sociais.

“um Cheque em BRanCo 
ao pRofeta Da ignoRânCia” 

“pReCiso seR ConvenCiDo” 

sem nenhuma alteRação 

“Não mudou nada. O Avante pleiteia a vaga 
na chapa majoritária. Mas sem imposição. Se 
houver um nome que agregue mais à cha-
pa, o Avante irá recuar”. Do presidente da 
ALPB, Adriano Galdino, admitindo que não 
fará ‘cavalo-de-batalha’ se o grupo político 
ao qual é vinculado lhe apresentar essa con-
dição. “Eu preciso ser convencido”, disse. 

A direção do Podemos na Paraíba assegura que a 
filiação do ex-juiz Sérgio Mouro ao partido – em ato 
marcado para a próxima quinta-feira, dia 10 – não 
irá alterar o posicionamento do partido no que tange 
as eleições do próximo ano: o Podemos se manterá 
na base de apoio do Governo do Estado e, por tabe-
la, ao projeto de reeleição do governador.
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O governador João Aze-
vêdo assinou, ontem, na sede 
da Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep), em 
João Pessoa, um protocolo de 
intenções para a instalação, em 
Campina Grande, de um centro 
de distribuição e loja de ataca-
do da Bartofil Distribuidora, 
uma das maiores empresas 
atacadistas do país que investi-
rá, inicialmente, R$ 60 milhões 
na construção dos empreendi-
mentos e no abastecimento de 
mercadorias, gerando cerca de 
200 empregos diretos e indire-
tos na fase de obras e cerca de 
300 empregos diretos e indire-
tos em até cinco anos, a partir 
do início das operações, com 
faturamento anual previsto de 
R$ 180 milhões.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual também 
autorizou as obras de pavi-
mentação e drenagem de ruas 
ainda sem pavimentação no 
Distrito Industrial Geraldo 
Ribeiro Dias e a abertura de 
licitação para contratação dos 
projetos executivos de pavi-
mentação, drenagem, ilumina-
ção e abastecimento d’água do 
Distrito Industrial localizado 
no Complexo Aluízio Campos, 
representando investimentos 

na ordem de R$ 3 milhões. 
O governador João Azevê-

do destacou o ambiente favorá-
vel de negócios e a estabilidade 
fiscal da Paraíba para atrair 
novos empreendimentos. “Nós 
asseguramos a implantação 
de mais um grande Centro de 
Distribuição e de uma grande 
loja de atacado e apresenta-
mos à empresa que Campina 
Grande é o local ideal para a 
implantação desse grande em-
preendimento pela localização 
estratégica, bem como pelo 
potencial industrial e comer-
cial da cidade”, frisou.

O diretor presidente da 
Cinep, Rômulo Polari Filho, 
afirmou que hoje ocorrerá uma 
reunião entre os investidores, 
a Cinep e a Prefeitura de Cam-
pina Grande para definir a es-
colha do local de construção 
do empreendimento. “Nós es-
tamos muito felizes por atrair 
um grande grupo, graças ao 
equilíbrio fiscal do Estado mes-
mo diante da pandemia. Essa é 
uma ótima notícia para a região 
de Campina Grande e dentro 
de um acordo de cooperação 
técnica com o município, esta-
remos instalando empresas e 
mais obras para a cidade, cum-
prindo nosso papel de levar 

desenvolvimento para todo o 
Estado”, pontuou. 

O diretor da Bartofil Dis-
tribuidora, Rafael Bartolomeu, 
evidenciou o potencial do pro-
jeto e a escolha acertada da em-
presa de se instalar no Estado. 
“A Paraíba é muito bem locali-
zada e para nós que somos uma 
empresa atacadista, isso faz 
toda a diferença e nos encanta-
mos com a estrutura do Estado, 

os indicadores fiscais mostram 
que essa é uma gestão séria 
e técnica, resultando em uma 
combinação propícia para o 
empresário que pretende in-
vestir um valor desse montante 
no Estado”, declarou.

De acordo com a empre-
sa, o projeto para Campina 
Grande contempla, inicial-
mente, a construção de um 
centro de distribuição de 

aproximadamente 16.000 m² 
de área de armazenagem, com 
possibilidade de ampliação 
e construção de uma loja de 
atacado de aproximadamente 
4.500 m² e mais 10.000 m² de 
estacionamento para atender 
a demanda da Paraíba e de 
outros estados. 

Fundada há 75 anos em 
Ponte Nova, em Minas Gerais, 
a Bartofil atualmente possui 

centros de distribuição e lo-
jas de atacado em Minas Ge-
rais e Bahia, atendendo mais 
de 4.500 municípios em 22 
estados brasileiros, comer-
cializando mais de 12 mil 
produtos nos setores de agro 
veterinário, reforma e cons-
trução, casa e escritório, au-
tomotivo e esporte e lazer. As 
vendas são feitas através de 
representantes comerciais, 
site e televendas. 

Participaram da reu-
nião, os secretários Marialvo 
Laureano (Fazenda); Gilmar 
Martins (Planejamento, Or-
çamento e Gestão); Deusdete 
Queiroga (Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente); Nonato Bandei-
ra (Comunicação Institucio-
nal); Ronaldo Guerra (chefe 
de Gabinete do governador); 
Riccely Lacerda (diretor de 
Operações da Cinep); Anna 
Caroline Lopes (diretora ad-
ministrativa financeira da Ci-
nep), e Ruy Bezerra (diretor 
de Desenvolvimento Econô-
mico da Cinep). 

Também estiveram pre-
sentes Carlos Bartolomeu (di-
retor da Bartofil Distribuidora) 
e Geilson Salomão (advogado  
da Bartofil Distribuidora).

O Governo do Estado re-
novou o decreto de estado de 
calamidade pública no Estado 
da Paraíba, em decorrência 
da pandemia da covid-19 por 
mais seis meses. A medida 
tem por finalidade manter 
ações de prevenção, prepara-
ção, recuperação e suavização 
frente à situação pandêmica.

Em vigor desde a publi-
cação no Diário Oficial do Es-
tado (DOE), ontem, o decreto 
autoriza que medidas admi-

nistrativas visando respostas 
necessárias para situação 
relativa à pandemia sejam to-
madas por parte do poder pú-
blico para superar e mitigar os 
danos e prejuízos provocados 
pela ocorrência de casos do 
novo coronavírus.

São consideradas situa-
ções em que o Estado está 
autorizando medidas ime-
diatas: Nos casos de efetiva 
demonstração de urgência, as 
aquisições de bens e serviços 
podem ser feitas com dispen-
sa de procedimentos licita-
tórios, autorizando despesas 

com flexibilidade às normas 
de empenho orçamentário; 
A requisitar bens móveis e 
imóveis privados, serviços 
pessoais e utilização temporá-
ria de propriedade particular, 
desde que sejam estrita e efe-
tivamente necessárias. 

O decreto renova a publi-
cação de 22 de setembro, que 
ampliava o estado de calami-
dade pública por 90 dias.

A medida também se 
constitui como um dos pré
-requisitos fundamentais 
para que empresas paraiba-
nas tenham acesso ao crédito 

diferenciado junto ao Banco 
do Nordeste do Brasil (BNB), 
assim como os microempre-
sários e produtores rurais pa-
raibanos poderão ter acesso 
a financiamentos, através do 
Programa Microfinanças (Cre-
diamigo e Agroamigo).

O decreto tem como 
fundamento a Portaria nº 
188, de 3 de fevereiro de 
2020, do Ministério da Saú-
de, que declara Emergência  
em Saúde Pública de Impor-
tância Nacional (Espin) em 
decorrência da infecção hu-
mana pelo novo coronavírus, 

bem como a Portaria nº 356, 
de 11 de março de 2020, que 
dispõe sobre a regulamen-
tação operacionalização do 
disposto na Lei nº 13.979, de 
6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergên-
cia de saúde pública de im-
portância internacional de-
corrente do coronavírus.

O estado de calamidade 
pública autoriza a adoção de 
todas as medidas administra-
tivas necessárias à imediata 
resposta por parte do Poder 
Público à situação vigente.

Decreto de calamidade pública é renovado
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

A medida tem por 
finalidade manter 

ações de prevenção, 
preparação, 
recuperação 
e suavização 

frente à situação 
pandêmica por mais 

seis meses

Foto: Secom-PB

O protocolo de intenções para a instalação dos equipamentos em Campina Grande foi assinado por João Azevêdo, na sede da Cinep, em JP
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Trabalhos que foram executados mostraram a segurança, a eficácia e efetividade da vacina nessa faixa etária

Crianças de 5 a 11 anos de 
idade também poderão entrar 
nos grupos que podem receber 
a vacina contra a covid-19. Nas 
últimas semanas, com o início 
da vacinação da faixa etária em 
outros países, o debate sobre 
a aprovação para que a imuni-
zação seja iniciada veio à tona.

O secretário de Estado da 
Saúde Geraldo Medeiros infor-
mou, ontem, que na Paraíba o 
grupo deverá ser atendido a 
partir de janeiro de 2022.

“Os trabalhos que foram 
executados mostram a segu-
rança, a eficácia e efetividade 
da vacina nessa faixa etária, 
consequentemente, não há 
motivo para não se vacinar 
esse grupo que, principalmen-
te aqueles nessa faixa etária, 
vão aos colégios, atividades de 
educação e necessitam estar 
protegidos também. Espera-
mos que a Anvisa autorize a 
utilização nesse grupo o mais 
breve possível e provavelmen-
te, a partir de janeiro nós espe-
ramos que possamos iniciar a 

vacinação desse grupo etário”, 
declarou o secretário.

Para que a imunização 
seja iniciada, no entanto, a 
farmacêutica da Pfizer, com 
estudos que confirmam a efi-
cácia para a faixa etária, precisa 
entrar com um pedido de auto-
rização na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para que a vacina possa ser 
liberada.

A farmacêutica informou 
que o pedido será feito ao lon-
go do mês de novembro, isto 
porque, no fim de outubro, a 
Pfizer informou que sua vaci-
na é segura e possui mais de 
90,7% de eficácia na preven-
ção de infecções em crianças 
de 5 a 11 anos.

Os mesmos dados foram 
também enviados para a FDA, 
agência sanitária dos Estados 
Unidos, que liberou o uso. Após 
recomendação do amplo uso 
da vacina através do Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC), as crianças 
começaram a se vacinar na 
quarta-feira, no país.

O estudo acompanhou 
2.268 crianças que receberam 

duas doses da vacina ou pla-
cebo, com três semanas de in-
tervalo. Cada dose foi um terço 
da quantidade administrada 
a adolescentes e adultos. Se-
gundo os pesquisadores, 16 
crianças que receberam o 
placebo foram infectadas com 
covid-19, em comparação com 
três que receberam o imuni-
zante.

Por conta da nova dosa-
gem, Geraldo Medeiros infor-
mou ainda que, quando a An-
visa liberar o uso e o Ministério 
da Saúde destinar as doses, as 
equipes da linha de frente na 
vacinação precisarão passar 
por um novo treinamento.

“Assim que houver autori-
zação da Anvisa e o Ministério 
da Saúde liberar o quantitati-
vo de doses para esse grupo 
etário, nós iniciaremos ime-
diatamente o processo de ca-
pacitação, já que é um pouco 
diferente. [Será utilizada] um 
terço da dose que se utiliza 
para adulto, portanto, haverá 
necessidade de um treinamen-
to e capacitação, que será rápi-
da junto a todas as vigilâncias 
municipais”, finalizou.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

SES espera vacinar crianças de 
5 a 11 anos a partir de janeiro 

Foto: Agência Brasil

Agência Sanitária dos EUA liberou o uso da Pfizer em crianças, informando que ela é segura e possui mais de 90,7% de eficácia 

PB registra 262 novos casos 
e cinco óbitos por covid-19

Existência de fraudes não inviabiliza importância de cotas

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) registrou novos 
262 casos de contaminação 
pela covid-19, além de cinco 
óbitos em decorrência do agra-
vamento da doença ocorridos 
no intervalo entre as publica-
ções dos boletins diários entre 
a quarta-feira e ontem. Com a 
atualização, a Paraíba chegou 
a 454.791 casos acumulados, 
sendo 343.957 pacientes con-
siderados recuperados e 9.435 
falecimentos.

Entre os novos casos, 
apenas 12 são moderados ou 
graves. Os dois óbitos aconte-
ceram na quarta-feira e três 
ontem, todos em hospitais pú-
blicos. Foram acometidos qua-
tro homens e uma mulher com 
faixa etária de 46 a 95 anos. 
Todas as vítimas possuíam co-
morbidades, sendo diabetes 
a mais frequente. Os pacien-
tes residiam em João Pessoa, 
Campina Grande, Alagoa Nova, 
Aroeiras e Bayeux.

Até o momento, 1.216.006 
testes para diagnóstico da co-
vid-19 foram realizados, cons-
tatando casos em todas as 223 
cidades e óbitos em 222, sendo 
Riachão do Bacamarte a única 
sem registro de falecimento 
entre seus residentes. 

Ao todo, 122 pacientes 
estão internados para o tra-
tamento da doença em lei-
tos regulados pelo Governo 
do Estado. De acordo com o 
Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar, 13 pacientes foram 
internados entre quarta-feira 
e ontem.

Com isso, a ocupação total 
de leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico), em todo o 
Estado, é de 24%. Já nos leitos 
de enfermaria para adultos o 
número é de 13%. Entre as 
Macrorregiões de Saúde e de 
leitos específicos para adultos, 
o Sertão chegou a 44% dos lei-
tos de UTI ocupados, além de 
15% em enfermaria. A Região 
Metropolitana de João Pessoa 
tem uma taxa de 27% de leitos 
de UTI e 17% em enfermarias 

ocupadas. Campina Grande 
aparece por último com 15% 
dos leitos de UTI e 10% de en-
fermarias.

A Paraíba tem 5.003.671 
doses de vacinas contra a 
covid-19 já aplicadas, sendo 
2.946.960 pessoas vacina-
das com a primeira dose e 
1.918.970 pessoas que com-
pletaram os esquemas vaci-
nais, representando 64,37% 
da população com idade aci-
ma de 18 anos. Do total de 
esquemas completos. Destes, 
1.855.261 pessoas tomaram 
as duas doses e 63.709 uti-
lizaram imunizante de dose 
única.  

As doses de reforço tam-
bém avançam. De acordo com 
o Sistema de Informação do 
Ministério da Saúde, 6.563 
pessoas com alto grau de 
imunossupressão e 131.178 
doses para a população com 
idade a partir de 60 anos re-
ceberam doses de reforço. A 
Paraíba já distribuiu um total 
de 5.856.464 doses de vacina 
aos municípios.

Expulsões e invalidações 
de matrículas por pessoas 
que fraudaram o sistema 
de cotas são a cada dia mais  
constantes na sociedade e 
abrem o debate sobre a 
existência do sistema que 
é responsável por inserir a 
população historicamente 
excluída de espaços de suma 
importância.

O crescimento de frau-
des tem se dado, principal-
mente, em virtude da autode-
claração do indivíduo como 
partícipe de grupos margi-
nalizados, como negros e 
indígenas. Para a advogada, 

professora e pesquisadora do 
colorismo, que explica como 
o tom de pele produz hierar-
quias no racismo, Alessandra 
Devulsky, a autodeclaração 
não é feita de forma subjetiva 
e sim a partir de uma leitura 
coletiva da sociedade.

“Compreender a ques-
tão do nosso lugar na socie-
dade, de nos autoidentificar 
racialmente, depende muito 
pouco do que nós entende-
mos do que somos e é, basi-
camente, determinada pelo 
olhar do outro. Ser negro no 
Brasil e no mundo não é algo 
subjetivo, é algo dado social-
mente. Por tanto, quem é lido 
pela sociedade como negro e 
negra percebe isso de forma 

natural”, explica a pesquisa-
dora.

A partir daí, Alessandra 
Devulsky, em entrevista ao 
Giro Nordeste, ontem, ressal-
tou ainda que, mesmo sendo 
uma questão distante da sub-
jetividade, a fraude a partir 
da autodeclaração não pode 
ser motivo para que as cotas 

deixem de existir.
“É necessário sempre ter 

o cuidado de separar a ques-
tão da fraude do fato de ser in-
viável a autodeclaração. Por-
que veja, fraudes existem em 
todo e qualquer direito que 
é atribuído a alguém. Temos 
fraudes no campo fiscal, em 
políticas públicas, na explo-
ração do meio ambiente e, ob-
viamente, no sistema de cotas. 
Mas o fato de haver fraudes 
não inviabiliza ou deslegiti-
ma a ideia de cotas porque 
ela funciona. Temos diversas 
pesquisas que indicam, clara-
mente, o quanto é importante 
não só para o indivíduo que 
não teria acesso à universi-
dade pública de qualidade ou 

ao ingresso no serviço públi-
co, como existe um benefício 
intrínseco importantíssimo 
para a sociedade”, afirmou 
Alessandra Devulsky. 

A reserva de vagas para 
ingresso de estudantes de es-
colas públicas e de autodecla-
rados negros e indígenas foi 
aprovada em 2017 e passou 
a vigorar em 2018. Antes, ha-
via apenas indiretamente as 
cotas a partir do percentual 
de vagas reservadas pelo in-
gresso pelo Sisu, que também 
teve a importância ampliada. 
Pela importância de inserir 
pessoas marginalizadas so-
cialmente nestes espaços, a 
professora defendeu a cria-
ção de um mecanismo de in-

vestigação e monitoramento 
dos casos de autodeclaração.

“A autodeclaração está 
sujeita a fraude. Ela pode 
existir potencialmente. E a 
gente precisa instituir me-
canismos para combatê-la, 
como existe em qualquer 
política pública. Precisamos 
permitir que a autodeclara-
ção seja feita, mas é preciso, 
absolutamente, combater a 
fraude para que a gente não 
permita que pessoas que 
jamais seriam lidas como 
negras na sociedade e sa-
bem que não são lidas como 
negras tenham acesso a um 
direito que foi duramente 
conquistado por negros no 
Brasil”, finalizou.

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Um morto e cinco feridos

MPT abre investigação sobre 
acidente em escola de CG 

O Ministério Público do 
Trabalho da Paraíba (MPT
-PB) vai investigar o acidente 
ocorrido na Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e 
Médio Senador Argemiro de 
Figueiredo, na tarde da quar-
ta-feira (3), em Campina Gran-
de. O acidente, ocasionado por 
uma manobra do guindaste 
que veio a demolir parte da 
estrutura da construção do 
ginásio da escola, deixou um 
homem morto e outros cinco 
feridos.

De acordo com infor-
mações de Marcos Almeida, 
procurador do Trabalho, um 
procedimento de investigação 
foi aberto ainda na data da 
ocorrência do acidente para 
averiguar se houve descum-
primento de normas.

“Nós determinamos a 
abertura de um procedimen-
to de investigação para apurar 
com precisão as circunstân-
cias em que se deu esse la-
mentável episódio, bem como 
promover as responsabilida-
des em virtude do descumpri-
mento das normas de saúde e 
segurança do trabalho”, decla-
rou o procurador.

Ainda segundo Marcos 

Almeida, o direito a boas con-
dições de trabalho está garan-
tido e deve ser assegurado por 
força da Constituição Federal.

A Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvolvi-
mento do Estado (Suplan-PB) 
informou ainda que preza pela 
segurança nos canteiros de 
obras do Governo da Paraíba 
onde é exigido o cumprimen-
to rigoroso dos Normativos 
da ABNT, assim como Crea, 
Ministério Público e Ministé-
rio do Trabalho. 

A obra está em execução 
desde abril deste ano pela em-
presa Arko Construções LTDA, 
do Rio Grande do Norte, ven-
cedora da licitação específica 
aberta pelo Governo do Esta-
do da Paraíba. Representan-
tes da empresa, responsáveis 
pela construção, se encon-
tram, desde a quarta-feira, no 
local prestando esclarecimen-
tos do ocorrido e assistência 
às vítimas e familiares. 

Quadro de saúde
Além do mestre de obras 

Paulo Alves de Azevêdo, que 
veio a óbito no local, outras 
seis pessoas foram atendidas 
no Hospital de Emergência e 
Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes com ferimentos 
ocasionados pelo acidente. 

Dois deles receberam alta. O 
mestre de obras foi velado e 
sepultado ontem.

Segundo informações 
da assessoria de imprensa da 
unidade, cinco pessoas com 
ferimentos graves foram so-
corridas pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) e Corpo de Bombei-
ros. Um sexto paciente tam-
bém foi atendido.

O quadro de saúde dos 
quatro pacientes ainda in-
ternados na unidade segue 
estável. José Martinho dos 
Santos, 50 anos, teve uma 
fratura exposta no tornozelo 
direito e foi operado na quar-
ta-feira. Neste momento se 
encontra em recuperação na 
ala de ortopedia do hospital, 
Marcos Batista, de 38 anos, 
teve uma fratura no joelho e 
passará por procedimento ci-
rúrgico corretivo, estando na 
ala cirúrgica; Claudio Porfirio 
da Silva, 50 anos, com fratura 
de bacia e Heronides Feli-
sardo Garcia, 60 anos, com 
fratura de costela seguem 
internados. 

Receberam alta José Wil-
liam Monteiro, de 18 anos, que 
foi atendido e não houve infor-
mações sobre lesões, além de 
Gilmar Oliveira Silva, 55 anos, 
sem ferimentos graves.

“A autodeclaração 
não é feita de forma 

subjetiva e sim a 
partir de uma leitura 

coletiva da sociedade”
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Perfil populacional e localização próxima à capital contribuíram para a escolha da cidade para a testagem do recenseamento

IBGE inicia no município de
Capim teste do Censo na PB
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A coleta domiciliar do 
teste nacional do Censo De-
mográfico 2022 na Paraíba, 
realizada pelo IBGE, começou 
ontem. Com o objetivo de ve-
rificar equipamentos, siste-
mas, abordagens e protoco-
los de saúde, a operação está 
ocorrendo em todo o país. A 
localidade paraibana escolhi-
da foi o município de Capim, 
situado a cerca de 55 qui-
lômetros de 
João Pessoa.

A popula-
ção residente 
estimada da 
cidade, de 6,7 
mil habitan-
tes em 2021, 
e a área terri-
torial de 79,8 
quilômetros 
q u a d r a d o s , 
foram fatores 
contribuíram para que o mu-
nicípio fosse escolhido como 
local para a pesquisa. 

Outro ponto levado em 
consideração foi a proxi-
midade com a capital, bem 
como o índice vacinal do mu-
nicípio. Conforme a prefeitu-

ra, até o dia 3 de novembro, 
mais de 98% da população 
já havia recebido pelo menos 
a primeira dose das vacinas 
contra a covid-19.

O teste inclui todas as 
etapas do Censo, desde os 
sistemas e equipamentos de 
coleta até o treinamento dos 
recenseadores, que ocorreu 
em outubro, além da pesqui-
sa sobre as características do 

entorno dos 
domicílios.

“Vai des-
de o início, é 
como se fos-
se um censo 
real. Na pes-
quisa do en-
torno nós va-
mos observar 
as caracterís-
ticas da in-
fraestrutura 

urbana do município, como 
iluminação pública, existên-
cia de calçadas, de pontos 
de ônibus, identificação de 
logradouro e arborização”, 
explicou o coordenador ope-
racional do Censo na Paraíba, 
Francisco Eugênio. 

Também será testado o 
modelo misto de entrevistas, 
em que os moradores podem 
optar por responder ao re-
censeador presencialmente, 
via internet ou por telefone. 

Como ocorre em todas as pes-
quisas do IBGE, as informa-
ções prestadas aos agentes 
são confidenciais e o sigilo é 
garantido por lei. 

“Nós vamos em todos 

os domicílios do município, 
contabilizaremos a popula-
ção e vamos levantar as infor-
mações sociodemográficas e 
econômicas de cada lar. Quan-
tidade de moradores, renda e 

escolaridade são alguns dos 
tipos de perguntas que serão 
realizadas”, comentou o chefe 
da Unidade Estadual do IBGE 
na Paraíba, Roberto Salgado 
Beato.

Uso de proteção contra a covid-19
Para garantir a segurança sanitária 

da operação, os recenseadores utilizarão 
máscara e face shield (proteção facial), 
assim como o álcool em gel para higie-
nização das mãos e dos equipamentos. 
“Também foi acordado com a Secretaria 
de Saúde do município que nossa equi-
pe fosse toda formada só por pessoas 
vacinadas, com pelo menos a 1ª dose”, 
pontuou o chefe da Unidade Estadual.

Para o IBGE, além da parte técnica, 
como a testagem de equipamentos e 
aparelhos utilizados, o Censo teste é 
de extrema relevância para que cada 
Estado possa avaliar a metodologia do 
treinamento, da aplicação das pesqui-
sas, da abordagem dos entrevistados, 

das pesquisas realizadas por telefone e 
pela internet, bem como os sistemas de-
senvolvidos, a fim de aperfeiçoar toda a 
estrutura de levantamento de dados para 
a pesquisa oficial do Censo Demográfico 
no ano que vem.

O IBGE informou que cerca de 250 
recenseadores estão envolvidos na rea-
lização da pesquisa que acontece em 
caráter experimental nos 27 estados e no 
Distrito Federal, sempre em um município 
de cada unidade. Segundo o órgão, os 
dados coletados durante o evento teste 
não serão inseridos no Censo Demográ-
fico que deve ser realizado em 2022, mas 
serão disponibilizados para os municípios 
ou bairros onde está sendo realizado. 

Identificação dos entrevistadores
Os recenseadores traba-

lham uniformizados, com boné 
e colete com a logomarca do 
IBGE. No colete, há também o 
crachá de identificação, con-
tendo a foto e os números de 
matrícula e identidade do en-
trevistador. Eles vão utilizar 

um DMC, semelhante a um 
smartphone, para coleta das 
informações. 

Os moradores podem ve-
rificar a identidade de todos os 
entrevistadores do IBGE através 
do site respondendo.ibge.gov.
br ou pelo telefone 0800-721-

8181, das 8h às 20h, todos os 
dias. Como ocorre em todas as 
pesquisas do IBGE, as informa-
ções prestadas pelos moradores 
aos recenseadores são confiden-
ciais e o sigilo é garantido. 

Capim possui uma 
população estimada 

de 6,7 mil habitantes 
e tem uma área total 
de 79,8 quilômetros 

quadrados

Em Capim, ocorre a testagem de equipamentos, sistemas, abordagens e protocolos de saúde que serão utilizados durante o Censo 2022 em toda a Paraíba

Foto: Agência IBGE Notícias

Recenseadores utilizam equipamentos de proteção contra a covid-19, além de crachá, colete e boné de identificação do IBGE

Foto: Agência IBGE Notícias

Leia mais na página 18
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Médico dá dicas para prevenir e identificar as inflamações nos ouvidos provocadas por banhos de mar e piscina 

Casos de otites costumam 
crescer no período do verão
André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

O clima quente naturalmen-
te faz com que mais pessoas bus-
quem as praias do nosso litoral 
ou frequentem mais a piscina 
para se refrescar. Porém, algumas 
doenças relacionadas tendem a 
surgir mais no período, entre 
elas, as inflamações no ouvido, as 
chamadas otites. O médico otor-
rinolaringologista Marcos Sodré 
alerta que é preciso alguns cui-
dados para evitar a doença que 
é mais comum do que se supõe.

As otites são inflamações 
no ouvido que tanto podem 
acontecer de forma interna, 
quanto na média ou externa do 
ouvido. Marcos Sodré explica 
que esse tipo de infecção pode 
acontecer por diversos fatores, 
o mais ligado ao verão é relacio-
nado aos banhos de piscina, de 
mar ou de rio durante o lazer. 

“O abuso dos choques de 
temperatura, ingerir alguma be-
bida muito gelada em ambientes 
de muito calor, os banhos exces-
sivos de piscina, de mar, tudo 
isso vai gerando intervenções no 

ouvido, as pessoas começam a 
mexer mais, a limpar mais. Esse 
conjunto de fatores acabam es-
timulando as inflamações, as 
chamadas otites”, comentou.

O médico otorrino comen-
ta, no entanto, que as pessoas 
precisam estar atentas aos de-
mais fatores associados à otite, 
uma vez que a inflamação não 
aparece somente por ação do 
clima e do lazer relacionados ao 
verão. Marcos Sodré comenta 
que as causas são variadas, qua-
se sempre associadas a algum 
tipo de incômodo no ouvido.

“Tem a questão profis-
sional, como uma pessoa que 
trabalha com o fone de ouvido 
ou protetor auricular frequen-
temente, tem aquela pessoa que 
vive limpando o ouvido com uma 
frequência maior que a normal, 
ou quem tem alergia e o ouvido 
coça bastante. Ou uma pancada, 
um traumatismo, por conta de 
esportes. Uma pessoa que tem 
uma rinite crônica, que acaba 
afetando o ouvido por consequ-
ência. As causas são variadas, 
mas os cuidados precisam ser 
permanentes”, alertou.

Atenção às crianças
No caso das crianças, Marcos Sodré alerta para 

que os pais ou responsáveis verifiquem a respiração dos 
pequenos. As crianças que apresentam adenóides, que 
são carnosidades no septo do nariz que prejudicam a 
respiração, tendem a desenvolver quadros de otite com 
maior frequência. “As crianças precisam respirar bem, 
dormir respirando bem, porque esse tipo de quadro faz 
com que a criança esteja mais suscetível, tenha mais 
otites, até pela cabeça ser menor e a tuba auditiva ser 
mais larga, é mais fácil ter essas contaminações”, acres-
centa o otorrino.

No caso de Marina Maia, de 7 anos, o quadro da 
adenóide não foi a causa, mas sim os banhos de pis-
cina e de mar que passaram a acontecer com maior 
frequência após a chegada da tia para um período de 
férias em João Pessoa. A mãe, Mariana Maia, que é 
enfermeira, identificou rapidamente o quadro de otite 
e iniciou o tratamento. “Ele apresentou esse incômodo, 
eu suspeitei de otite, fomos ao médico e iniciamos o 
tratamento”, explicou.

Os principais sintomas da otite são a sensação de 
que ele está abafado ou inchado, uma dor contínua ou 
latejante, por vezes acompanhado de um zumbido ou 
chiado. Marcos Sodré, otorrinolaringologista, detalha que 
pode acontecer em alguns momentos do ouvido escorrer 
alguma secreção. Nos casos mais graves, os pacientes 
devem buscar imediatamente um médico.

“A partir do momento que passam dois, três dias, 
com o processo bem presente, com os sintomas bem 
identificados, não vá à farmácia somente para pingar 
gotinhas no ouvido, porque alguns tipos de otite, as go-
tinhas pioram o quadro. Por exemplo, se for um tímpano 
perfurado, recente, não pode pingar gotinha de jeito 
nenhum. Então não é aquela história de que a gotinha 
resolve tudo, porque ela tem algumas contraindicações, 
ela pode causar problemas”, alerta Marcos Sodré.

O tratamento da otite vai depender do nível da 
gravidade da infecção. Até duas semanas é considerada 
aguda, quando chega há quase um mês é chamada de 
subaguda e acima desse tempo, passa a ser crônica, como 
explica o otorrino Marcos Sodré. Porém, otite crônica 
não é sinônimo de incurável. “Cada problema tem uma 
forma, cada caso tem uma forma de tratar. Pode ser feita 
com remédios locais, injetáveis, compressas, evitar as 
causas que fazem o ouvido inflamar, e em alguns casos 
antinflamatórios e antibióticos. Neste caso é preciso que 
o médico examine para que haja a melhor orientação 
possível”, concluiu.

DiCas para prEvEnir otitE
n Enxugar os ouvidos com a ponta da toalha após banhos 
de piscina ou de mar
n Evitar uso de objetos pontiagudos dentro dos ouvidos
n Evitar banho em águas sujas ou de procedência duvidosa
n Evitar passar muito tempo dentro d’água
n Usar protetores auriculares de silicone para quem tem 
otite recorrentemente

A partir de hoje

semob-Jp realiza ação para incentivar 
compartilhamento de espaços na orla

A Prefeitura de João 
Pessoa estimula a prática 
de atividades físicas como 
forma de melhorar a quali-
dade de vida e bem-estar da 
população. Um dos lugares 
mais procurados é a orla e, 
por isso, a Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP) vai in-
tensificar, a partir de hoje, a 
campanha ‘Compartilhando 
Espaços’. 

O objetivo é orientar a 
todos pelo respeito mútuo 
de quem se exercita ou pas-

seia entre as praias do Cabo 
Branco, Tambaú, Manaíra 
e Bessa.

De acordo com Geor-
ge Morais, além de contri-
buir com o ordenamento 
para prática de atividades 
físicas, as ações educati-
vas, também, auxiliam no 
respeito às sinalizações, 
evitando a ocorrência de 
acidentes, entre pedestres 
e ciclistas.

“Com a proximidade do 
final de ano, a tendência é 
que o número de pessoas 

circulando nos espaços de 
lazer e esporte amplie, por 
isso, estamos nos antecipan-
do e ampliando as aborda-
gens para que as pessoas se 
adaptem e se conscientizem 
sobre a importância do com-
partilhamento dos espaços”, 
ressalta George Morais.

 
Ação educativa 
As equipes da Divisão 

de Educação para o Trân-
sito da Semob-JP chegarão 
às 5h e vão permanecer 
até 8h, horário de maior 

movimentação na ladeira 
do Cabo Branco. As ações 
ocorrerão três vezes por se-
mana, sendo nas segundas, 
quartas e sextas-feiras.

Além de abordar e 
orientar os transeuntes, os 
educadores também vão si-
nalizar o trecho da ladeira 
do Cabo Branco, utilizando 
cavaletes, cones e flyban-
ners, materiais que, visual-
mente, chamarão a atenção 
e alertarão às pessoas por 
comportamentos mais se-
guros no trânsito.

Foto: Secom-JP

Agentes da Semob-JP orientarão a população com o objetivo de garantir o respeito à sinalização e, assim, evitar acidentes entre ciclistas e pedestres

O Departamento 
Estadual de Trânsito da 
Paraíba (Detran-PB) am-
pliou o número de agen-
damentos diários para os 
candidatos à obtenção 
da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) para 
as provas de Legislação 
de Trânsito e de Direção 
Veicular na 1ª Ciretran, 
em Campina Grande. A 
partir desta quinta-feira 
(4), as vagas passaram de 
70 para 120 (exames teó-
ricos) e de 80 para 100 
(exames práticos).

Os agendamentos 
foram abertos para este 
mês, por meio do site 
www.detran.pb.gov.br. 
As provas de Legislação 

vão ser aplicadas em 
duas turmas de 60 alu-
nos cada, nos horários de 
7h30 às 10h e de 10h às 
12h30, respeitando todos 
os protocolos de seguran-
ça sanitária, a fim de evi-
tar a propagação do novo 
coronavírus.

Segundo o coorde-
nador da Controladoria 
Regional de Trânsito 
(CRT), Urbano Júnior, a 
medida vai proporcio-
nar um aumento men-
sal de 1.000 candidatos 
às provas teóricas e de 
400 candidatos aos tes-
tes práticos, reduzindo a 
demanda reprimida oca-
sionada pela pandemia 
da covid-19.

Detran-pB amplia os 
agendamentos em CG

A Superintendência do 
Desenvolvimento do Nor-
deste, a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Indus-
trial (ABDI) e a prefeitura de 
Campina Grande inauguram 
o projeto de Cidades Inteli-
gentes em Campina Grande 
hoje, às 10h, em evento com 
transmissão on-line.

A iniciativa vai instalar 
tecnologias para modernizar 
a gestão da segurança pública 
da região central da cidade. O 
recurso que garante a implan-
tação do projeto é da Sudene e 
envolve investimentos de R$ 2 
milhões. A execução do proje-
to é da ABDI. A prefeitura é a 
responsável pela definição da 
área e por garantir todo apoio 
necessário para a implantação 
dos equipamentos.

O projeto prevê a insta-

lação de 20 câmeras de vídeo 
monitoramento; software de 
reconhecimento facial com 
inteligência artificial; servi-
dor para armazenamento de 
imagens; e quatro câmeras ca-
pazes de identificar placas de 
veículos, operadas a partir do 
Centro de Comando e Opera-
ções da Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públi-
cos. Os equipamentos contam 
com tecnologia de inteligência 
artificial e serão um reforço 
para a gestão da segurança do 
município paraibano.

Este projeto faz parte 
da estratégia da Sudene de 
interiorização do desenvol-
vimento regional a partir de 
uma rede de cidades capazes 
de ampliar o alcance das ações 
propostas pela superinten-
dência. 

Campina recebe o 
Cidades inteligentes



Paraíba
Edição: Cardoso Filho          Editoração: Bhrunno Maradona

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de novembro de 2021     |     A UNIÃO        7

Acusado é presidiário, estava de tornozeleira e mandou a mulher escolher quem seria a primeira vítima

Um homem de identida-
de não revelada foi preso em 
flagrante por uma guarnição 
da Polícia Militar quando se 
encontrava no interior de 
uma residência, no bairro 
Marcos Moura, em Santa Rita, 
e ameaçava de estupro mãe e 
a filha de apenas 8 anos. Na 
ocasião da prisão, ele esta-
va armado com uma faca, 
um machado, um celular da 
vítima e usava tornozeleira 
eletrônica, por ser presidiá-
rio do regime semiaberto. O 
fato aconteceu na noite dessa 
quarta-feira (3).

Segundo o tenente Sil-
vestre, que atendeu a ocor-
rência, disse que recebeu a 
denúncia de que um homem 
havia invadido uma residên-
cia e ameaçava estuprar mãe 
e filha. As duas conseguiram 

fugir da casa e detalharam 
como tudo ocorreu.

A mulher contou que foi 
surpreendida pelo homem 
dentro de sua casa. Com a 
faca ele dizia que ia estuprar 
uma das duas e que a mulher 
escolhesse quem seria a víti-
ma. A mulher contou que ofe-
receu R$ 150 e alguns objetos 
para o homem deixá-las em 
paz, não sendo atendido. Em 
dado momento ela e a filha 
conseguiram fugir da casa.

O presidiário foi preso e 
levado para a 14ª Delegacia 
de Santa Rita e apresentado 
ao delegado Francisco Ma-
rinho de Melo. Ele disse que 
o homem já é conhecido da 
polícia e já existem outras 
queixas contra ele de assal-
tos e tentativa de estupros 
naquela localidade. Após au-
tuado em flagrante o homem 
foi submetido a audiência de 
custódia.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Homem armado invade casa 
e tenta estuprar mãe e filha

Um facão, conhecido por “rabo de galo”, e uma faca foram encontrados com o homem; delegado disse que o acusado é reincidente nesse tipo de crime

Foto: Ascom/PMPB

Trio furta eletrodomésticos 
de templo religioso em CG

Em tempo real

PM recupera veículo cerca 
de 10 minutos após roubo

Policiais do 5º Ba-
talhão da Polícia Militar 
conseguiram recuperar 
mais um veículo roubado. 
Na manhã dessa quinta-
feira (4) a ação aconteceu 
cerca de dez minutos após 
uma dupla ter praticado o 
roubo. Segundo o tenen-
te-coronel Marcos Barros, 
comandante da unidade 
militar, este é o quinto au-

tomóvel recuperado em 
menos de uma semana.

O carro havia sido to-
mado por assalto no bairro 
do Valentina Figueiredo. 
O comandante do 5º BPM 
disse que, imediatamente, 
recebeu uma mensagem so-
bre o roubo, pois o veículo 
possui rastreador “e isso 
facilitou a sua localização. 
Estávamos bem próximo do 

local, o que facilitou nossa 
ação”, comemorou o oficial.

Barros garantiu ser 
importante que os veícu-
los possuam sistema de 
rastreamento, “pois facilita 
nosso trabalho”, acrescen-
ta. Atualmente, carros, mo-
tos e até veículos pesados 
são monitorados através 
de GPS, permitindo a sua 
imediata localização.

Foto: Ascom/5o BPM

Veículo foi tomado por assalto e localizado poucos minutos após o crime ainda no bairro do Valentina

A Polícia Militar captu-
rou mais um homem fora-
gido da Justiça, e que tinha 
uma extensa ficha criminal 
em João Pessoa. A prisão dele 
aconteceu na manhã desta 
quinta-feira, na avenida prin-
cipal do bairro de Ernani Sá-
tiro, zona sul da capital.

O acusado foi captura-
do pelos policiais do Bata-
lhão Especializado em Poli-
ciamento com Motocicletas 

(BEPMotos), que receberam 
informação sobre a localiza-
ção dele nas proximidades 
de uma padaria. Na aborda-
gem feita pelo cabo Xavier e 
pelo soldado John, foi con-
firmado o nome e constata-
do que havia um mandado 
de prisão em aberto por di-
versos crimes.

“A ficha do acusado era 
extensa. No mandado de pri-
são expedido pela Vara de 

Execução Penal de João Pes-
soa constava, dentre outros 
crimes, tráfico de drogas, 
associação para o tráfico, 
roubo, dano, desobediência, 
disparo de arma de fogo, en-
tre outros”, explicou o cabo 
Xavier, do BEPMotos. 

“Este já é o 100º man-
dado de prisão que cum-
primos este ano. Contamos 
sempre com a colaboração 
das pessoas que ligam para 

o 190, dos vários órgãos das 
Forças de Segurança, como 
as Polícias Civil e Penal, dos 
nossos colegas de farda e do 
Batalhão que nos ajudam, e 
da Coordenadoria de Inte-
ligência que tem orientado 
em nosso trabalho de cap-
tura dos foragidos”, disse o 
policial.

O acusado preso, que 
tem 29 anos de idade, foi 
apresentado na Central de 

Flagrantes. Ainda de acordo 
com o mandado de prisão, 
o acusado tem uma pena 
de 25 anos e 10 meses a ser 
cumprida. 

Em toda a Paraíba, do 
mês de janeiro até agora 
cerca de 1330 mandados 
de prisão foram cumpridos 
pela Polícia Militar. O dado 
é da Coordenadoria de Es-
tatística e Avaliação da PM 
(EM/7).

Polícia captura foragido no bairro Ernani Sátiro 

O trio invadiu, tranquilamente, o depósito da paróquia e levou os eletrodomésticos que estavam no local

Foto: Reprodução

A Polícia Civil de Cam-
pina Grande está analisando 
imagens de câmera de se-
gurança que registraram a 
ação de homens que invadi-
ram o depósito da Paróquia 
do Convento São Francisco 
de Assis, localizado no bair-
ro Conceição. Os policiais 
solicitaram apoio da popu-
lação para localizar o trio; 
denúncias podem ser feitas 
através do telefone 197.

As imagens mostram 
claramente quando, por 
volta do meio-dia de quarta-
feira, um veículo kombi, tipo 
caminhonete, estacionou na 
frente ao depósito, três ho-
mens desceram, entraram 

no depósito e começaram a 
retirar alguns eletrodomés-
ticos, entre eles, um freezer, 
um bebedouro e várias ca-
deiras de plástico.

A ação dos bandidos 
durou pouco tempo. O fato 
foi comunicado ao Centro de 
Operações da Polícia Militar, 

em Campina Grande, e guar-
nições da PM estiveram no 
local. A polícia acredita que 
o movimento dos ladrões 
foi flagrado por moradores 
da rua onde está localizado 
o depósito da paróquia. 

As imagens de câmeras 
de segurança registraram o 
momento da chegada do veí-
culo e três homens pratican-
do o furto. A polícia já está 
de posse das imagens para 
analisar e tentar identificar 
o trio que invadiu o depósito.

Em agosto deste ano 
um frade teve certa quantia 
em dinheiro e o aparelho ce-
lular furtados do seu quarto, 
que fica naquele imóvel. 

No mandado de prisão 
do acusado constam 

crimes como tráfico de 
drogas, roubo, disparo 

de arma de fogo e 
associação para o tráfico

Os homens invadiram o 
depósito da paróquia e 
levaram vários objetos, 
entre eles um freezer 

e várias cadeiras
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Religiosa, que morreu no último domingo, ajudou a mudar a realidade de crianças e adolescentes em Santa Rita

Irmã Antonietta representava 
a esperança em dias melhores 

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A doação à comunidade e a 
dedicação aos mais necessitados 
definem a história da irmã Anto-
nietta Defrancesco, freira da Con-
gregação Irmãs da Providência e 
diretora/fundadora do Centro de 
Formação Educativo Comunitário 
(Cefec), em Santa Rita. Ela repre-
sentava a esperança de dias me-
lhores para educadores, crianças, 
adolescentes, jovens e as várias 
famílias atendidas no bairro Mar-
cos Moura, onde trabalhou por 
16 anos. A Congregação Irmãs da 
Providência é uma entidade, com 
sede em Sorocaba, interior de São 
Paulo, e unidades espalhadas em 
vários lugares do mundo. 

A religiosa Antonietta De-
francesco nasceu na Itália e che-
gou ao Brasil, em 1970, com ou-
tra irmã, Loredana, após vários 
dias viajando em um navio. Elas 
vieram com a intenção de iniciar 
um trabalho no país e, com isso, 
Antonietta passou por São Paulo, 
mas começou suas ações no es-
tado do Maranhão, onde passou 
muitos anos.

Depois de passar por vários 
lugares, em 2006, a freira chegou 
à Paraíba, na cidade de Santa Rita, 
onde iniciou a preparação de ado-
lescentes e jovens para o mercado 
de trabalho. Essa atuação foi se 
expandindo e, em 2009, fundou 
o Centro de Formação Educativo 
Comunitário, ampliando as ações, 
não apenas para a juventude, mas 

também para crianças e adoles-
centes, incluindo as famílias.

“Irmã Antonietta com a sua 
fé, amor, doação, dedicação incan-
sável, junto com as outras irmãs 
e equipe de educadores do Ce-
fec, mudou a realidade do bairro 
Marcos Moura para melhor e para 
sempre. Por onde passou, deixou 
uma semente de amor”, declarou 
Nádia Lene, que já foi educanda, 
voluntária, estagiária e educadora 
social do Cefec. Hoje, atua como 
assistente social da instituição.

Desde aquela época, as 
crianças e adolescentes ficam na 
escola, em um horário e, no ou-
tro turno, vão para a instituição 
para as atividades pedagógicas 
como música, dança, esporte, for-
mação humana e religiosa. Uma 
das principais preocupações da 
ex-diretora era o tempo ocioso das 
crianças nas ruas do bairro e, por 
isso, pretendia que elas tivessem 
sempre ações educativas e espiri-
tuais para, finalmente, sair da rea-
lidade em que estavam inseridas.

“A irmã se preocupava muito, 
não apenas com a parte humana 
de princípios, mas também o lado 
mais espiritual, trabalhando os 
valores cristãos. Isso tudo de for-
ma ecumênica: mesmo ela sendo 
da congregação católica acolhia a 
todos, sem distinção. A gente tinha 
um público de diversas religiões 
e também pessoas sem religião”, 
contou Nádia, destacando que 
a irmã tinha um carisma muito 
grande na comunidade e repre-
sentava um grande diferencial 

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Baía da Traição

Destino Paraíba

Serraria

João PESSoA

A refeitura de João 
Pessoa, por meio da Se-
cretaria de Juventude, 
Esporte e Recreação de 
João Pessoa (Sejer), deu 
início na última quarta-
feira (3), ao período de 
inscrições da Corrida Na-
tal dos Sentimentos, que 
será realizada no dia 11 
de dezembro. O percurso 
será de 8km e a largada 
está prevista para às 20h, 
do Parque Solon de Lucena (Lagoa), e a chegada no Busto de Tamandaré, em Tam-
baú. Os interessados em participar da Corrida Natal dos Sentimentos devem se 
inscrever via internet e pagar uma taxa no valor de R$50. No ato de retirada do 
kit, o participante precisa também fazer a doação de um brinquedo.

 Campina Grande

Começou, ontem , em Gramado (RS), a 33ª edição do Festuris (Feira Internacional de Turismo de Gra-
mado). O Destino Paraíba vai participar da feira em um estande próprio, pelo segundo ano consecutivo, e, 
segundo Ruth Avelino, presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), a expectativa é muito grande, 
superando o evento promovido no ano passado. “Em 2020 o evento foi excepcional, com os agentes de 
viagens muito interessados em conhecer a Paraíba, tendo em vista a perspectiva de reabertura do turismo 
e da tendência das viagens de proximidade, dentro do Brasil”.

As ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo, localizada na aldeia indígena Potiguara de São Miguel no 
município de Baía da Traição. As ruínas foram tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
do Estado da Paraíba (IPHAEP) em 1980. Existem duas versões sobre a construção do templo. Em uma 
das versões, ela foi construída pelos padres da Companhia de Jesus no início do século XVIII, a fim de dar 
assistência aos indígenas e aos soldados do fortim existente na Baía da Traição. Passou à condição de 
Matriz quando foi criada a Freguesia de São Miguel da Baía da Traição embora sua construção tenha per-
manecido inconclusa. A outra versão se afirma que sua construção é atribuída aos holandeses calvinistas, 
com data de início em 1701 e sendo criada a Freguesia de São Miguel da Baía da Traição em 1762. Ela é 
uma construção jesuítica com características barrocas, medindo 26,40m de comprimento por 10,40m 
de largura. Supõe-se que a igreja não foi concluída devido à saída dos missionários jesuítas do local.

A Camucá Companhia de teatro, 
criado em 2017 pelo ator, dançarino, 
coreógrafo e diretor de teatro,Renilson-
Targino, está desenvolvendo um trabalho 
em parceria com O Engenho Baixa Verde, 
chamada “Visita Teatralizada- uma Via-
gem no Tempo”, cuja proposta é criar um 
ambiente onde a história se mistura com 
a emoção. De maneira imersiva, sendo 
conduzido por um mestre de cerimo-
nias, o visitante poderá se aproximar do 
conhecimento histórico do engenho, que 
passou pelo período auge como produtor de café e, depois, de cachaça e rapadura. E esse conhecimento é 
trazido por personagens do passado, vivenciados por atores da Companhia que em uma encenação revela 
alguns detalhes dos tempos antigos, da roupas e do comportamento da primeira família proprietária. A visita 
Teatralizada é realizada todos os sábados e pode ser feita por agendamento prévio pelo contato do Instagram 
do @engenhobaixaverde. Após a Visita é oferecido um lanche com inúmeras delícias para os visitantes, con-
tendo degustação de Cachaça, bolo com cachaça, sorvete com cachaça, frutas, café, água, biscoitos e bolachas, 
queijo de coalho fabricado no próprio engenho e mel de engenho.

A Prefeitura de Campina Grande está preparando um Natal Iluminado ines-
quecível, que será iniciado neste mês de novembro e vai até o dia 6 de janeiro 
próximo. Serão 14 polos com atrações diversificadas, resgatando a cultura e a 
tradição, sendo sete fixos e sete itinerantes. Todos receberão orquestras, corais, 
cantatas natalinas, pastoris, espetáculos de dança, quintetos musicais, fanfarras, 
encenações, caravanas natalinas, artistas de teatro mambembe, artistas circenses, 
apresentações solos, duos e trios que juntos promoverão grandes shows natalinos. 
Toda a programação cultural acontecerá no Monumento “Os Pioneiros da Borbo-
rema” (no Açude Velho), Museu Digital do Sesi, Museu de Arte Popular da Paraíba, 
Teatro Municipal Severino Cabral, Vila do Artesão, Sede da STTP, Praça da Ban-
deira, Distrito de Galante, Feira Central, Distrito de São José da Mata, Gabinete do 
Prefeito, Distrito de Catolé de Boa Vista e Complexo Habitacional Aluízio Campos.

Foto: Tereza Duarte

Foto: Tereza Duarte

Foto: Tereza Duarte

para  a região onde atuava.
“Há 16 anos, a situação do 

bairro era muito mais difícil, so-
bretudo no que se refere à cri-
minalidade, e a chegada da irmã 
foi transformando tudo isso. Os 
jovens que não tinham a oportu-
nidade, ela deu qualificação pro-
fissional e encaminhamento para 
o mercado de trabalho”, relatou.

A freira já estava no Brasil ha-
via 51 anos, sendo 16, residindo no 
Marcos Moura, em Santa Rita. Com 
o passar do tempo, seu trabalho 
e de sua equipe era cada dia mais 
respeitado e valorizado em meio 
a transformação social proporcio-

nada naquele espaço. Sua atuação 
foi inclusive reconhecida pelo ar-
cebispo metropolitano da Paraíba, 
Dom Manoel Delson, declarando, 
nas suas redes sociais, que “a Irmã 
Antonietta foi uma mulher que de-
dicou boa parte da vida à doação e 
que doou suas forças, tempo e amor 
em prol de uma comunidade inteira 
entregue ao descaso, à violência, à 
fome e à desesperança”. 

“Vi ali uma fortaleza! Anto-
nietta mostrou que, com amor, 
união e fé, conseguimos transfor-
mar o mundo. E ela transformou 
o mundo de muitas famílias. Aqui, 
devemos continuar firmes para 

que o testemunho dessa mulher 
jamais seja apagado, mas sirva de 
inspiração e força para seguirmos 
na missionariedade”, afirmou Dom 
Delson.

Falecimento
A freira morreu no dia 2, aos 

77 anos, após sentir-se mal duran-
te um banho de mar, na praia de 
Lucena. O velório foi na quadra do 
Cefec, onde foi celebrada a missa 
de corpo presente, celebrada por 
Dom Manoel Delson. Depois, o 
corpo foi levado para Sorocaba, 
onde foi sepultado na congregação 
Irmãs da Providência. 

“Estamos abalados demais 
com a perda irreparável da nossa 
gestora, irmã Antonietta Defran-
cesco. Ela representava muito pra 
toda comunidade do bairro Mar-
cos Moura, especialmente para 
equipe Cefec, educandos e famí-
lias atendidas pela instituição. Se-
guindo os passos do fundador da 
congregação São Luís Scrosoppi, a 
irmã Antonietta foi mãe, mestra e 
pastora de todos nós!”, ressaltou 
a assistente social.

Cefec
O Centro de Formação Edu-

cativo Comunitário está localizado 
no Jardim Carolina e já atendeu 
a mais de 10 mil crianças, ado-
lescentes, jovens, adultos e famí-
lias, além de realizar a formação 
de educadores sociais. O Cefec 
atende às famílias, promovendo 
atendimentos educativos, so-
ciais, preventivos e profissionais 
ao público em situação de risco e 
vulnerabilidade social.

Já a congregação das Irmãs 
da Providência foi fundada em 
1837, por São Luís Scrosoppi, hoje 
está presente em vários países. No 
Brasil, as irmãs prestam assistên-
cia à infância, adolescência e ju-
ventude em vulnerabilidade social 
e aos anciãos e doentes. Também 
estão presentes em escolas, pro-
jetos socioeducativos, formação 
de lideranças leigas, pastorais 
sociopolíticas e obras. As irmãs 
realizam esse trabalho na Bahia, 
Maranhão, Paraíba, Paraná, São 
Paulo e Pernambuco. 

Foto: Reprodução/Facebook

Irmã Antonietta 
Defrancesco nasceu na 
Itália, chegou ao Brasil 
em 1970 e, em 2006, 
veio para a Paraíba, 
onde começou a 
trabalhar com jovens; 
três anos depois, 
formou o Centro de 
Formação Educativo 
Comunitário, no 
Marcos Moura



João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de novembro de 2021     |     A UNIÃO        9
Cultura

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

Terror paraibano
Rodado no Brejo paraibano, curta-metragem ‘Noite no Sítio’ 
revisita o folclore em torno da figura do lobisomen, buscando 
elementos típicos do terror em uma abordagem local. Página 12
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A capital paraibana ago-
ra tem um endereço fixo para 
promover a reflexão sobre 
a sua história e referendar a 
produção artística e cultural 
de seu povo. Com a abertura 
do palacete do início do sécu-
lo 20, situado no número 92 
da Praça da Independência, 
o Museu da Cidade de João 
Pessoa (MCJP) torna-se res-
ponsável pela guarda e pro-
teção de um vasto patrimônio 
material e imaterial da cidade 
com 436 anos, a terceira capi-
tal mais antiga do Brasil. Com 
solenidade oficial realizada 
ontem, o público já pode vi-
sitar o equipamento de terça 
a domingo, das 9h às 17h, e 
conhecer as exposições que 
revelam as origens de João 
Pessoa e as manifestações 
identitárias de suas comuni-
dades.

Detentora de uma dis-
tinta riqueza arquitetônica e 
cultural, João Pessoa tem his-
tórias de lutas e conquistas. 
Só não tinha um museu para 
contar isso aos seus mora-
dores e visitantes. “Isso fica 
no passado, porque agora 
nós temos. Diversos gestores 
públicos prometeram, pelo 
menos nas últimas três dé-
cadas, quitar essa dívida com 
a capital paraibana. Prome-
teram e nunca cumpriram. E 
nós não poderíamos passar 
mais um ano sem esse res-
gate, sem esse espaço neces-
sário onde os visitantes e, 
principalmente, a população 
possa conhecer mais e mais 
como ela nasceu, cresceu e 
se desenvolveu”, afirmou o 
governador João Azevêdo, 
no local onde morou o então 
presidente da Paraíba, João 
Pessoa.

Nem todos conhecem 
bem esse vácuo causado pela 
ausência de um espaço como 
o MCJP. É o caso de Roseana 
Garcia, jovem de 19 anos, 
moradora de Bayeux e que 
está tendo a oportunidade de 
iniciar sua experiência pro-
fissional como monitora do 
museu. A jovem integra o pro-
grama do Governo do Estado 
Primeira Chance. “A gente fez 
um curso preparatório para 
poder estar participando das 
atividades do museu, mas 
venho aprendendo a cada dia 

mais, como vem sendo nos úl-
timos dias, por inteiramente 
participar de forma prática, 
além das aulas teóricas”, des-
taca a estudante. 

Roseana Garcia sempre 
teve o hábito de frequentar 
espaços que reverenciam a 
história, como o Memorial 
José Lins do Rego, no Espaço 
Cultural. “Esses espaços estão 
sempre mostrando parte de 
nossa cultura. E é muito bom 
estar por dentro, conhecer a 
história do lugar onde a gente 
vive”, afirma ela.

Entre os primeiros fre-
quentadores do MCJP estava 
alguém que conhece bem a 
história de João Pessoa e que 
se ressentia pela falta de um 
museu na cidade. O médico 
Ricardo Maia, de 76 anos, diz 
que um povo sem memória 
não projeta o futuro. “A inau-
guração é de uma importân-
cia enorme e que vem de for-
ma tardia. Nós devíamos ter 
há muito tempo um museu 
como esse aqui, que enalte-
cesse a cidade de João Pessoa. 
Eu fiquei muito impressiona-
do com as figuras populares 
que fizeram parte do dia a dia 
de João Pessoa”, aponta.

O palacete construído na 
década de 1920 é um marco 
da arquitetura art nouveau 
e representa uma época de 
expansão urbana da cidade, 
que sentia uma migração dos 
ricos produtores de algodão 
de um período no qual o Es-
tado era destaque mundial 
da monocultura. Depois de 
passar por vários donos, di-
versos usos – e muitos anos 
de abandono –, o espaço que 
representa parte do passa-
do é agora guardião das me-
mórias. “O museu reúne as 
características da memória 
coletiva pertencente à cida-
de de João Pessoa. E quanto 
maior a memória, maior é a 
gratidão que devemos pres-
tar ao governador João Aze-
vêdo, que não só idealizou, 
mas também recuperou a 
edificação onde agora funcio-
na o Museu da Cidade de João 
Pessoa”, avaliou o secretário 
de Estado da Cultura, Damião 
Ramos Cavalcanti. O equipa-
mento recebeu cerca de R$ 
1,3 mihão em investimentos 
do Governo do Estado.

O museu se destaca 
como elemento fundamental 
no processo de valorização 

da área central da cidade, e 
é isso que ressalta o prefeito 
Cícero Lucena. “João Azevêdo 
está dando uma contribuição 
não apenas de resgate do pas-
sado, mas com certeza tendo 
uma visão de futuro, porque 
será através da preservação 
da nossa história que nós 
podemos garantir a nossa 
memória e um futuro melhor 
para as próximas gerações”, 
garante o gestor municipal, 
que espera, através do equi-
pamento público, atrair mais 
divisas para a cidade.

O Museu da Cidade bus-
ca se tornar um centro ativo 
da cultura e seguirá um pa-
drão contemporâneo de cole-
ta, preservação e divulgação 
da história da capital. A estru-
tura de exposições estáticas 
de um museu sai de cena para 
que mostras interativas, ali-
nhadas com recursos tecno-
lógicos e com acervo sempre 
renovável, ganhem espaço. 
“Esse é um espaço vivo, que 
terá constantemente inova-
ções porque ele é um museu 
em movimento – com novas 
atrações a cada período. É um 
marco para a nossa história”, 
explicou o governador, que é 
um dos idealizadores do pro-
jeto. “Esse museu estará, para 
quem visitá-lo agora e para 
quem visitá-lo daqui a 60 
dias, perceberá que novas ex-
posições estarão aqui. Novas 
tecnologias serão colocadas à 
disposição da população para 
que haja uma interação cada 
vez maior”, acrescentou João 
Azevêdo.

A partir desta abertura, o 
museu passa a ser percebido 
como uma instituição com 
inúmeros objetivos, como a 
busca de informações, edu-
cação e lazer. “É sempre bom 
relembrar, principalmente 
em um lugar como este, onde 
não se tem aquela ideia de 
que o museu é um espaço 
apenas para ver aquelas coi-
sas e ficar sempre do mesmo 
jeito. Como diz o coordena-
dor Dyógenes Chaves, aqui 
o museu nunca estará intei-
ramente pronto, sempre vai 
estar acrescentando alguma 
coisa”, conta Roseana Garcia, 
a jovem responsável por au-
xiliar os visitantes do museu 
a entenderem que a história 
é dinâmica e que é um espaço 
de aperfeiçoamento da inte-
gração social.

Museu da Cidade abre as 
portas ao público paraibano
Inaugurado ontem, espaço dispõe de exposições que revelam as origens de João Pessoa e as manifestações identitárias do povo

Governador João Azevêdo revela mais projetos para a museologia
Durante a cerimônia de aber-

tura do Museu da Cidade de João 
Pessoa, João Azevêdo apresentou 
parte do seu plano para a área 
cultural paraibana, com ênfase 
para a museologia. O governador 
assinou um decreto autorizando 
a criação de mais um museu, o 
Museu da História da Paraíba, 
que funcionará no Palácio da 
Redenção – uma das edificações 
mais antigas do Brasil, instalada 
sobre um conjunto de obras dos 
jesuítas, em 1586.

“Há muito tempo João Pessoa 
e a Paraíba mereciam ganhar 
todos esses presentes, porque 
temos muito orgulho da nossa 
história, da nossa bandeira, dos 
nossos símbolos e da nossa cul-
tura. O passado precisa ser mais 
e mais valorizado porque é uma 

referência importante para que 
tenhamos a inspiração necessária 
para construir um novo futuro”, 
anunciou o gestor estadual.

A grande novidade apresen-
tada pelo governador foi o projeto 
em estágio adiantado de plane-
jamento que inclui a recuperação 

e requalificação da Estação Cabo 
Branco de Ciência, Cultura e Artes 
em um espaço onde seja estabe-
lecido o Museu da Ciência. “Para 
isso, o prefeito Cícero Lucena já 
esteve em São Paulo e eu estarei 
na próxima semana para que a 
gente possa montar uma equipe 
e levar para aquele espaço uma 
obra extraordinária”, declarou 
João Azevêdo.

A obra é uma parceria do Go-
verno do Estado com a Prefeitura 
de João Pessoa para transformar, 
em conjunto com a Estação das 
Artes, na região localizada no 
ponto mais oriental das Américas, 
um grande complexo em que será 
contada a história da humanidade 
e da civilização através da ciência. 
“Isso é educação, e nós estamos 
nessa linha. Pode ter certeza, cida-

de de João Pessoa e o Estado da 
Paraíba, vocês vão se surpreender 
com mais esse empreendimento”, 
garantiu o governador.

Além desses dois equipamen-
tos esperados para o próximo ano, 
já em fevereiro o Estado deve en-
tregar o Museu da Polícia Militar da 
Paraíba. Com o avanço na execu-
ção dos equipamentos culturais re-
lacionados aos museus, o Governo 
do Estado tem contribuído para 
recuperar o patrimônio histórico 
de João Pessoa. Outro exemplo 
é o imóvel vizinho ao Museu da 
Cidade, onde há poucos meses foi 
entregue a restauração do museu 
do artesanato Casa do Artista 
Popular Janete Costa. Naquele 
espaço são abrigadas mais de mil 
peças produzidas por artesãos de 
todas as regiões do Estado.

Palacete do início 
do século 20 onde 

residiu João Pessoa 
é agora um espaço 
para a preservação 

da memória, a busca 
de informações, 

educação e lazer que 
pode ser visitado de 

terça a domingo, das 
9h às 17h

Fotos: Evandro Pereira
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Evandro Pereira

Governador do Estado assina decreto para criação do Museu da História da Paraíba
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Para melhor
interpretar textos

Barbosa
portuguesleobarbosa@gmail.com

Leo

“Texto” vem do latim textum, que significa “teci-
do”. Não por acaso associamos ao conceito palavras que 
pertencem ao mesmo campo semântico: trama, enredo. 
Considerando o texto como um tecido, não devemos des-
considerar os fios que o compõe, a fim de levá-lo a uma 
unidade significativa, afinal não há como considerar uma 
camisa apenas pela sua manga, pela gola ou por sua bar-
ra. Sendo assim, o primeiro passo para compreendermos 
bem um texto é considerá-lo como um todo significativo. 
Em outras palavras: devemos ler o texto na íntegra. A se-
guir, destacam-se mais orientações:

1. Leia vários tipos e gêneros textuais
Como cada texto traz consigo um propósito comuni-

cativo, conhecer os vários tipos textuais (narração, des-
crição, dissertação, injunção, predição, etc) e os gêneros 
textuais (notícia, romance, novela, conto, crônica, artigo 
de opinião, poemas, entre outros) é imprescindível para 
os objetivos da comunicação sejam melhor percebidos.

2. Organize as orações
Trata-se de colocar as orações na sequência SVCA – 

Sujeito, verbo, complemento verbal e adjuntos. Não raro, 
poemas, por exemplo, apresentam um ordenamento 
mais complexo (hipérbato), o que dificulta o entendi-
mento desse tipo de gênero.

3.	 Estude	figuras	de	linguagem
Para complementar o item anterior, faz-se neces-

sário destacar que o estudo das figuras de linguagens 
como critério essencial para ampliar a compreensão de 
textos. As figuras são recursos da linguagem que visam 
intensificar o processo comunicativo, por meio da sin-
taxe (ordem), da semântica (sentido), da fonologia (do 
som) e da pragmática (intenção). Destacam-se a metáfo-
ra, a ambiguidade, a aliteração e a ironia.

4.	 Atenção	aos	detalhes
Preste atenção a todos os tipos de texto (como info-

gráficos, gráficos, tabelas, imagens, citações, poemas...). 
Circule os nomes dos autores, livro e ano de publicação 
nas referências do texto. Em se tratando de autor(a) de 
seu conhecimento, já ficará mais fácil de decifrar os re-
cursos e a temática empregados por ele/ela. Tais detalhes 
talvez revelem até mesmo a resposta da questão.

5. Pratique a interpretação com as postagens 
das redes sociais

Provavelmente você já viu memes nas redes sociais 
– Facebook, Instagram, entre outras. Para entender o que 
significam, é preciso interpretar, no mínimo, a relação 
entre dois elementos – o verbal e o não verbal. Para prati-
car, experimente anotar em um papel os recursos empre-
gados, tais como ambiguidade, ironia, exagero, quebra de 
expectativa, dentre outros.

6.	 Leia	textos	longos	impressos
Ler está para o cérebro assim como o exercício está 

para o corpo. Ler textos longos é uma maneira de ganhar 
mais disposição para enfrentar um longo tempo na reso-
lução de uma prova, por exemplo. Esse é um modo de se 
ter resistência para não fazer análises equivocadas dos 
textos. Isso pode ser feito a partir de revistas – em maté-
rias mais longas, jornais e na leitura de longas narrativas, 
como os romances, contos, por exemplo. 

Vale lembrar que a maneira como lemos um texto 
impresso e como lemos na tela do celular ou computa-
dor é diferente. Se você fará provas impressas, prefira 
ler textos assim.

7.	 Leia	mais	textos	mistos	(verbal	e	não	verbal)
O concurso público costuma avaliar habilidades di-

versas. Tirinhas são facilmente encontradas, principal-
mente em bancas, como CPCON, IBFC, entre outras. Embo-
ra sejam leituras leves, divertidas, trazem consigo muitos 
recursos de linguagem. Muitas vezes elas expõem algum 
problema social, histórico, ou têm uma crítica implícita. A 
ênfase vai para os gêneros charge e cartum. 

8.	 Esteja	atento(a)	para	as	conjunções,	os	advér-
bios e as preposições

Estas classes gramaticais se destacam por terem 
grande relevância na construção de sentido entre palavras, 
orações, períodos e parágrafos. Então, procure observar as 
relações entre o que você acabou de ler. Por exemplo: de 
oposição, causa e consequência, adição, concessão etc.

9. Use um dicionário
Tenha um dicionário por perto e pesquise o que não 

entender. Isso fará com que você entenda melhor o contex-
to e, portanto, o interprete melhor, além de ampliar o seu 
vocabulário. Ademais, esse conhecimento será útil para 
resolver exercícios e também para escrever redações.

10.	Reescreva	ou	explique	para	você	mesmo
Resuma com suas palavras o que você acabou de ler. 

Se preferir, escreva em tópicos. O objetivo é testar a sua 
capacidade de síntese e ter a certeza de que você com-
preendeu e interpretou o texto.

Por fim, estude! Como dizem: “Falta amor, mas falta 
interpretação de texto também”.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

Três princesenses
Se antes já desconfiava, hoje tenho 

certeza: a cidade de Princesa Isabel, na 
região dos Cariris Velhos, é a Macondo 
da Paraíba. Lá, a saga de outros Aure-
lianos Buendias se desenrola desde 
1930, quando esse território paraiba-
no se declarou livre e independente do 
governo estadual.

Àquela altura dos acontecimen-
tos, o insurrecto Coronel José Pereira 
sequer fazia ideia de que estava forne-
cendo os ingredientes necessários para 
um livro que viria a ser escrito muitos 
anos depois: O Dia dos Cachorros (Edi-
tora Bagaço, Recife, 2005), de Aldo 
Lopes de Araújo. Livro cuja atmosfera 
mágica, fantástica, o aproxima da me-
lhor literatura latino-americana, pois o 
menino Aldo é quem conta a história, 
embora o faça sob o prisma do escri-
tor amadurecido, que se assenhoreia 
exemplarmente dos recursos técnicos, 
estilísticos, em que a visão cartesiana 
do adulto cede lugar ao inusitado da 
lógica infantil. 

Em suma, se todos cantam a sua 
terra, Aldo também canta a dele, embo-
ra a sua canção à urbe natal seja entoa-
da a muitas vozes, pois, ouvinte atento, 
escutou as muitas histórias da revolta 
de Princesa, inclusive as que diziam 
respeito a Ronco Grosso, seu avô, para, 
só então, construir um painel no qual a 
alegoria e o sortilégio dão sustentação 
e verossimilhança ao maravilhoso.

Aliás, já não disse Mario Quintana 
que “A poesia é a invenção da verdade”? 
Pois bem. O Dia dos Cachorros constitui 
uma narrativa mais fidedigna do que a 
de todos os livros de história já escritos 
sobre o Território Livre de Princesa. 
Ele e A Dança do Urubu, de Otávio Sitô-
nio Pinto, cujos contos giram em torno 
de episódios irrelevantes, prosaicos, 

mas que adquirem dimensões tais que 
extrapolam o meramente circunstan-
cial dessa cidadezinha do interior da 
Paraíba que, certamente, não faz jus ao 
verso exclamativo e enfarado de Carlos 
Drummond de Andrade: “Êta vida bes-
ta, meu Deus!”

Enfim, declarada livre, indepen-
dente, Princesa gerou nas suas entra-
nhas dois meninos mágicos, submissos 
apenas ao voo sem peias da imaginação: 
Aldo e Otávio Sitônio. Isso sem falar de 
Sebastião Lucena, que nem por ter dado 
a lume um livro de história – 1930 - A 
história de uma guerra –, deixou de con-
trapontear a verdade dos fatos com a 
da ficção, esta última também história, 
pois, fruto do imaginário popular, cons-
titui um componente sem o qual o Ter-
ritório Livre de Princesa seria simples-
mente varrido do mapa. 

nnnnnnnnnn

Castro Pinto segundo O Correio 
da Manhã* – “O futuro governo de 
Castro Pinto era objeto de grande 
especulação por parte da imprensa 
nacional. Castro Pinto foi entrevista-
do pelos principais jornais do país, 
como O Correio da Manhã e O País, do 
Rio de Janeiro, e O Estado de São Pau-
lo. O Correio da Manhã, apesar de ser 
um jornal oposicionista e crítico de 
Epitácio Pessoa, traçou um lisonjeiro 
perfil de Castro Pinto”: “Um sonha-
dor, o Castro, sempre disseram todos 

os seus amigos. Não obstante, ele 
veio lutando sempre sem abdicar de 
suas convicções pessoais. Jornalista 
aqui no Rio de Janeiro, promotor pú-
blico no Pará, sempre pautando a sua 
vida pelo rigoroso método da hones-
tidade, sem curvar a cerviz aos pode-
rosos do dia, à força de dedicação ao 
estudo conseguiu fazer um nome. Foi 
por isso que, um dia, os velhos com-
panheiros dos maus tempos leram, 
surpreendidos, que o Dr. Castro Pinto 
fora proclamado deputado federal. Aí 
vem mais um para o rol dos triunfa-
dores... Com certeza metalizou a sua 
consciência. Puro engano. O depu-
tado Castro Pinto era o mesmo jor-
nalista, simples, afável e imbuído de 
ideais. Eis que o escândalo atinge as 
raias do inconcebível. Castro Pinto 
fora eleito, reconhecido e proclama-
do senador da República. Com que 
cara entraria ele no cenáculo da rua 
do Areal? Nova surpresa. O Castro 
Pinto senador subiu as escadarias 
do Palacete do Conde de Arcos com a 
mesmíssima cara que levava quando 
era redator dos debates do Senado. 
Sempre alegre, sorridente e com a 
cabeça cheia de princípios. Agora, s. 
ex. o Dr. Castro Pinto devia passar por 
uma transformação absoluta. Eleito e 
proclamado presidente de um Esta-
do, qual seria a fisionomia adequada? 
Fomos procura-lo. Pois bem, pasmem 
todos! O presidente da Paraíba ainda 
era o Dr. Castro Pinto”.

(O Correio da Manhã, Rio de Janei-
ro, 4 de setembro de 1912)

(*) Do livro O Tribuno Castro Pinto 
e sua época, de Flávio Ramalho de Bri-
to, ainda no prelo.

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

Preservação da Lagoa dos Patos
Damião Lucena

Símbolo maior de sua denominação, 
a cidade de Patos poderá consolidar seu 
ponto de maior visitação na construção de 
um memorial, cujo projeto já foi elaborado 
por arquitetos e engenheiros da construto-
ra Reno, sediada em Arapiraca, no estado 
de Alagoas, que se dispõe a bancar parte 
da edificação, notadamente a Lagoa, com 
50 metros lineares (habitat das árvores 
que deram nome ao município).

Por ter sido situado no loteamento 
Jardins de Patos, onde existiu em épocas 
passadas o famoso curso de água, o pro-
prietário do empreendimento, Volney 
Reno, foi convencido por ativista cultural 
sobre a importância de preservar um 
ponto tão importante para a história e, 
por conta própria, bancou também a 
confecção de uma maquete do projeto, 
confeccionada em Natal (RN), constan-
do, além da Lagoa, um palco para apre-
sentações artísticas, um museu, áreas de 
acampamento e internet, quiosques de 
lanches, estantes para artesanato, esta-
cionamento e calçadão para caminhada.

A luta foi iniciada há cerca de três 
anos, com visitas de uma comissão do 
Rotary (club que também encampou a 
iniciativa), aos prefeitos: Dinaldo Filho, 
Bonifácio Rocha, Sales Júnior e Ivanes 
Lacerda, além da Câmara Municipal, com 
vários vereadores se dispondo a apre-
sentar emendas impositivas destinadas 
à referida obra. O engenheiro Adraildo 
Leandro, um dos defensores do projeto, 
foi incumbido, à época, a fazer a notifi-
cação do empresário, no sentido de que 
fosse preservada a área onde existiu a 
Lagoa, que deverá ser oficializada como 
a parte destinada ao governo municipal, 
a quem caberá a coordenação e adminis-
tração do espaço.

O Conselho dos Clubes de Rotary de 
Patos se colocou à disposição para parti-
cipar diretamente do projeto, através do 
Instituto Municipal da Solidariedade, o 
que seria, segundo a sugestão, a terceira 
opção, incluindo a busca por parcerias, 
administração e manutenção do futuro 
monumento. A primeira opção é que a 

própria prefeitura edifique o projeto e 
fique responsável pela sua condução e a 
segunda uma parceria público-privada.

Somente o atual presidente da Fun-
dação Cultural de Patos (Fundap), Mar-
celo Lima, entendeu, segundo mani-
festação em entrevista concedida ao 
jornalista Adilton Dias, que o projeto não 
seria prioridade, o que não é determi-
nante, visto que setores da cultura defen-
dem a extinção de tal entidade, por não 
está cumprindo a missão dentro do con-
texto de sua criação, que seria angariar 
recursos externos para investimentos 
internos, o que vem sendo uma contra-
dição, visto que constitui um prejuízo 
financeiro constante entre o arrecadado 
e o gasto, em sua maioria com cargos 
comissionados.

A localização exata da Lagoa dos 
Patos fora oficializada em poema de 
Coriolano de Medeiros, datado de 1888, 
confirmado por historiadores, a exemplo 
do professor Manoel de Sousa Oliveira, 
cujo curso de água era formado nos 
transbordamentos do Rio Espinharas, do 
lado nascente da cidade.

Diz o soneto de Coriolano:

Casa de Paulo Mendes, no trecho des-
campado / E além, de João Gomes, avulta 
a moradia / Bem no centro do Pátio, o 
norte defrontado / Sorri o templozinho da 
Senhora da Guia.

Moradas de vaqueiros, currais aonde 
o gado / Rumina e muge triste à mutação 
do dia / No milharal viçoso, ou verde ou 
sazonado / debicam periquitos, farfalha 
a ventania

Pegas e Panatis, de tangas bem ver-
melhas / Guardam porcos e cabras, bezer-
ros e ovelhas / E de lavoura cobrem dos 
vales grandes tratos / Paira atrás a Lagoa 
e na frente o Pinharas / Restrito no verão 
a fios de águas claras... / E assim no meu 
sertão um dia surgiu Patos!

A maquete do projeto Memorial 
Lagoa dos Patos se encontra para 
visitação no Loteamento Jardins de 
Patos, localizado às margens da Alça 
Sudeste, proximidades do Armazém 
Barbosa, com excelente acesso a par-
tir da Rua dos Dezoito do Forte, no 
centro de Patos.

Foto: Funes/Divulgação

Projeto Memorial Lagoa dos Patos: palco, museu, áreas de acampamento e internet, quiosques e calçadão

 Se antes já desconfiava, hoje 
tenho certeza: a cidade de Princesa 
Isabel, na região dos Cariris Velhos, 

é a Macondo da Paraíba 
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Música

Após um adiamento na última sex-
ta (dia 29) por conta do tempo climáti-
co, o projeto ‘Sol Maior’ apresenta, na 
edição de hoje, música raiz nordestina 
e o chorinho para animar o público no 
Hotel Globo, em João Pessoa. O duo será 
com os instrumentistas Vandix Araú-
jo, com a sonoridade da sua guitarra, 
e Mauro Correia, que vai apresentar os 
acordes do seu violino. A apresentação 
gratuita acontece a partir das 16h e se-
gue até o pôr do sol.

De acordo com Vandix Araújo, a 
dupla fará uma releitura de grandes 
obras de compositores como Pixin-
guinha, Heitor Villa-Lobos, Tom Jo-
bim, Schubert, Geraldo Azevedo, den-
tre outros presentes no repertório.

O músico já conhecia o ‘Sol Maior’ 
através das redes sociais e de amigos 
que participaram e agora chegou a sua 
vez de subir ao palco do projeto. “Te-
nho boas expectativas em participar 
desse projeto incrível, que traz música 
instrumental de boa qualidade para o 
público. Acho uma grande ideia esse 
projeto que, além de prestigiar os ar-
tistas locais, cria um movimento na-
quele espaço do Hotel Globo que es-
tava um pouco esquecido”, observou 
Vandix Araújo.

Mauro Correia, violinista há mais 
de 40 anos, vem de uma família nume-
rosa, com 17 músicos eruditos de cin-
co gerações. Ele afirmou que está mui-
to feliz com o convite para participar 
do projeto e adiantou que o repertório 
é baseado na música raiz. “Fujo um 
pouco quando toco um chorinho, que é 
da nossa área também, mas tocaremos 
Lenine, Chico César, Zé Ramalho”.

O violinista considera importante 
a abertura que a Funjope está dando 
para a cultura. “Vamos procurar fazer 
para o público uma boa música nes-
se projeto. Parabenizo a Funjope pelo 
que está fazendo no Hotel Globo, que 
é tão significante para a cidade. Que o 

espaço permaneça aberto e que outros 
artistas possam ter acesso a isso”, com-
pletou Correia.

Assim como nas outras edições, o 
encerramento do ‘Sol Maior’ de hoje 
será ao som da música ‘O Trenzinho do 
Caipira’, clássico de Villa-Lobos.

“Sol Maior” traz música 
raiz nordestina e chorinho

Foto: Divulgação

Edição de hoje trará a sonoridade da guitarra de Vandix Araújo com grandes clássicos brasileiros no seu repertório

Fotos: Divulgação

Pattrícia de Aquino (acima, à esq.), diretora de ‘Joana’, protagonizado 
por Eliana Figueiredo (acima, à dir.) com Zezita Matos (foto maior)

Audiovisual

Funesc entrevista 
diretora do Cariri

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba rea-
liza hoje mais uma edição do projeto ‘Entrevista 
Funesc’. A convidada da edição será a realizado-
ra Pattrícia de Aquino (assim mesmo, com dois 
tês), cineasta vinda de São Domingos do Cariri 
que está movimentando a produção audiovisual 
da região. O bate-papo virtual será com o jorna-
lista Jãmarri Nogueira no perfil da instituição no 
Instagram (@funescgovpb), a partir das 19h.

A cineasta é graduanda em Teatro pela Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB), atuou 
em mais de 10 espetáculos e dirigiu 12 peças 
teatrais. Na televisão participou da minissérie 
Amazônia e em produções estaduais, que conse-
quentemente já lhe rendeu o prêmio de Melhor 
Diretora no Festival Cine Açude Grande de 2019, 
em Cajazeiras, na Paraíba. 

Aquino dirigiu o premiado curta-metragem 
Rasga-Mortalha, que teve as gravações realiza-
das na sua cidade natal, no interior da Paraíba, 
em 2017, foi produzido através do projeto ‘Reve-
lando os Brasis’ e lançado em 2019.

A ficção conta a história de seu Arlindo 
(interpretado por Buda Lira), homem que des-
confia que uma coruja agourenta possa ser a 
responsável pelas mortes dos moradores da 
cidade onde vive. Para acabar de uma vez por 
todas com a tristeza da população local, ele de-
cide pôr fim ao mistério. O roteiro é baseado na 
lenda da ave comum no interior do Brasil.

O trabalho mais recente de Pattrícia de 
Aquino chama-se Joana, curta que foi lançado 
no ano passado e foi selecionado recentemente 
para o Festival de Cinema do Vale dos Dinossau-
ros, o Festissauro, que será realizado de 11 a 14 
deste mês, no Cinema Municipal do Centro Cul-
tural Professora Dodora, em Sousa, no Alto Ser-
tão paraibano.

Joana aborda a violência contra a mulher, 
tema bastante pertinente e necessário enquan-
to conscientização social para denúncias. A 
protagonista (Eliana Figueiredo) vive um rela-
cionamento abusivo, representando milhares 
de mulheres que são agredidas física e psicolo-
gicamente pelo mundo, funcionando como uma 
plataforma de alerta sobre as problemáticas 
sociais. No elenco, ainda conta com nomes como 
Zezita Matos, César Ferrario, Laila Santos e Ana 
Júlia Barbosa.

A ideia de Pattrícia Aquino foi através do 
gatilho das próprias notícias comumente en-
contradas. “Foi devido aos inúmeros casos de 
violência contra a mulher na região de São Do-
mingos do Cariri e pelo Brasil em 2018, que foi 
quando comecei a desenvolver o roteiro. Trazê-lo 
para a cidade servirá também para alertar as 
mulheres que ainda sofrem com violência. Mui-
tas ainda acham que é só física, mas não é, en-
tão elas podem identificar os tipos de agressão”, 
explicou Aquino na época do lançamento. Ela 
também buscou incluir na equipe o maior núme-
ro possível de mulheres. “A gente tem capacida-
de de ocupar qualquer cargo, e foi uma decisão 
que veio a partir de uma época em que estava 
um alvoroço nas redes sociais de declarações de 
pessoas importantes falando bobagens quanto a 
isso”, relata a realizadora.

Da Redação

EstrEias

alErta VErmElho (Red Notice. EUA. 
Dir: Rawson Marshall Thurber. Ação e Thriller. 14 
anos). num mundo de crimes internacionais, quando 
a Interpol emite o alerta vermelho, o melhor investi-
gador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson) entra 
em cena para localizar e capturar um dos criminosos 
mais procurados do mundo, “O Bispo” (Gal Gadot), a 
ladra mais bem sucedida em roubos de obras de arte 
do mundo inteiro e a mais procurada também. Para 
isso, Hartley precisará se unir com o pior dos piores, 
Nolan Booth (Ryan Reynolds), para se colocar em um 
ousado plano de assalto para capturar O Bispo. Esta 
grande aventura vai levar o trio ao redor do mundo, 
desde selvas até pistas de dança e prisão isolada, mas 
para isso terão que aguentar o pior de tudo constante-
mente um na companhia do outro. Mas quando se jun-
ta um investigador e dois ladrões tudo pode acontecer. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h50; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 18h50.

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Su-
per-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 even-
tos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada 
os força a sair das sombras para se reunirem contra os 
mais antigos inimigos da humanidade, Os Deviantes. 
CENTERPLEX MAG 4: 14h30 (dub.) - 17h45 (leg.) - 21h 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D, dub.): 15h15 - 18h30 
- 21h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 14h - 17h15 
- 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (3D, leg.): 
14h30 - 17h45 - 21h; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP 
(leg.): 13h30 - 16h45 - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 
- VIP (leg.): 19h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub., 
3D): 15h15 - 18h30 - 21h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4: 14h30 (dub.) - 17h45 (dub.) - 21h (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 14h - 17h15 - 20h30; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 19h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 
2 (dub.): 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h - 19h; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30;  
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 16h - 19h; CINE SER-
CLA PARTAGE 2 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
5 (leg.): 19h30.

marighElla (Brasil. Dir: Wagner Moura. 
Drama e Biografia. 16 anos). Comandando um grupo 
de jovens guerrilheiros, Marighella (Seu Jorge) tenta 
divulgar sua luta contra a ditadura para o povo brasi-
leiro, mas a censura descredita a revolução. Seu prin-
cipal opositor é Lúcio (Bruno Gagliasso), policial que 
o rotula como inimigo público. CINÉPOLIS MANAÍRA 
8: 14h40 - 18h - 21h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 
18h45 - 21h50.

ContinUaÇÃo

DUna (Dune. EUA. Dir: Denis Villeneuve. Ficção Cien-
tífica e Fantasia. 14 anos). O Duque Leto Atreides admi-
nistra o planeta desértico Arrakis, também conhecido como 
Duna, lugar de única fonte da substância rara chamada de 
“melange”, usada para garantir poderes sobrehumanos. 
Para isso ele manda seu filho, Paul Atreides (Timothée 
Chalamet), um jovem brilhante e talentoso que nasceu 
para ter um grande destino além de sua imaginação, e 
seus servos e concubina Lady Jessica (Rebecca Fergunson), 
que também é uma Bene Gesserit. Eles vão para Duna, a 
fim de garantir o futuro de sua família e seu povo. Porém, 
uma traição amarga pela posse da melange faz com que 
Paul e Jessica fujam para os Fremen, nativos do planeta 
que vivem nos cantos mais longes do deserto. CENTERPLEX 
MAG 2 (leg.): 17h - 20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 13h15 - 16h20; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
15h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 16h; CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 16h.

Espíritos obsCUros (Antlers. EUA. Dir: 
Scott Cooper. Terror. 16 anos). Uma professora de uma cidade 
pequena no Oregon (Keri Russell) e seu irmão (Jesse Ple-
mons), o xerife local, descobrem que um estudante (Jeremy T. 
Thomas) está abrigando um segredo perigoso, com consequ-
ências assustadoras. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h20.

a Família aDDams 2: pé na Es-
traDa (The Addams Family 2. EUA. Dir: Conrad Ver-
non e Greg Tiernan. Animação, Comédia e Aventura. Livre). 
Pertubardos que seus filhos estão crescendo rápido, Morticia e 
Gomez estão fazendo coisas que não faziam antes: eles deci-

dem colocar a família inteira no trailer assustador para uma 
miserável viajem de férias. Percorrendo os Estados Unidos 
inteiro, a família Addams encontra primos distantes e novos 
amigos. O que poderia dar errado? CENTERPLEX MAG 2 
(dub.): 15h; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h15 - 16h30 - 
19h; CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 13h45 - 16h; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h20 - 18h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 14h; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.):14h; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.):16h20 - 18h10.

ron bUgaDo (Ron’s Gone Wrong. EUA. Dir: Sa-
rah Smith. Animação, Comédia e Aventura. Livre). Barney é 
um menino de onze anos que tem dificuldade de fazer novos 
amigos, e seu companheiro Ron, uma inteligência artificial 
de alta tecnologia que anda, fala e é o “melhor amigo fora 
da caixa” de Barney. Mas quando Ron começa a ter seu fun-
cionamento comprometido, os dois saem em uma aventura 
repleta de ação. CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h20; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h20.

VEnom: tEmpo DE CarniFiCina 
(Venom: Let There Be Carnage. EUA. Dir: Andy Serkis. 
Aventura, Terror e Fantasia. 14 anos). Depois de um ano 
dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom 
Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com 
o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jor-
nalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também 
portando um symbiote chamado Carnage e que acaba es-
capando da prisão após sua execução falhada. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (dub.): 15h45 - 18h15 - 20h45; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 18h15 - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 
1 (dub.): 17h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 14h10 - 
21h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h10 - 21h; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 17h30.

Foto: Divulgação

Em cartaz

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585] • Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942] • Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço

Ex-’The Rock’ Dwayne Johnson é o melhor investigador do FBI no thriller de ação ‘Alerta Vermelho’
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O curta-metragem Noi-
te no Sítio, cuja direção e o 
roteiro são assinados pelo 
paulista – radicado na Paraí-
ba – Lucas Machado, vai es-
trear na 5ª edição do Festis-
sauro – Festival de Cinema 
de Sousa, que será realizado 
dos dias 11 a 14 deste mês. 
Baseado na lenda do lobi-
somem, as cenas do filme 
foram captadas em locações 
no município de Bananei-
ras, situado na região do 
Brejo do Estado. A produção 
conta com o ator Buda Lira 
no elenco.

“A  m i n h a  ex p e c t a -
tiva para com a exibição 
no Festissauro é a de ter 
contato mais aprofundado 
com cineastas que já têm 
trajetória, além de poder 
difundir o nosso trabalho”, 
disse Lucas Machado, que 
com o Noite no Sítio marca 
a sua estreia como diretor. 
“O filme, que foi realizado 
pela produtora Maré, está 
finalizado e a trilha sonora 
é de Cácio Bezerra, respon-
sável pelo desenho de som 
do projeto. Para a trilha, 
parte foi captada de instru-
mentos e a outra produzida 
digitalmente, e foram uti-
lizados elementos típicos 
do terror, numa roupagem 
local, com influências, por 
exemplo, do maracatu e 
coco”, afirmou o cineasta.

O diretor explicou o 
conteúdo do filme. “Noite 
no Sítio é uma ficção que 
transita entre o drama psi-
cológico e o thriller e narra 
a história de duas crianças, 
que são irmãos, e vão pas-
sar uns dias na casa do avô, 
num sítio. O avô os alerta de 
que há um lobo lá fora, mas 
ambos desobedecem a re-
comendação, saem à noite e 
levam um grande susto. Mas 

o final não dá para contar, 
pois será surpresa para os 
espectadores. Todo o mis-
tério cria um antagonismo 
com um personagem que é 
macabro, sinistro. O perigo 
iminente permeia todo o 
filme, do início ao fim”, disse 
Lucas Machado. 

O curta-metragem é o 
trabalho de conclusão de 
curso de Lucas Machado 
como Bacharel em Comu-
nicação e Mídias Digitais 
na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), encerrado 
em julho passado. “Eu me 
dediquei em técnicas de di-
reção aplicadas à constru-
ção de um filme de ficção 
no gênero terror psicológi-
co”, disse ele.

O cineasta, que também 
é parceiro de Lívio Brandão 
como produtor de audio-
visual na Maré, localizada 
em João Pessoa, disse que 
começou a pensar a escrever 
o roteiro do curta há cerca de 
dois anos. “Mas, na prática, o 
projeto foi iniciado em agos-
to do ano passado. Gosto 
muito de cinema e esse tra-
balho de conclusão de cur-
so serviu para sedimentar 
meus conhecimentos sobre 
direção e só me deu vontade 
de continuar fazendo mais 
filmes, inclusive de outros 
gêneros”, confessou.

“O pano de fundo do cur-
ta é a lenda do lobisomem, 
um folclore. É um tema que 
me agrada bastante, desde 
criança. A inspiração para 
escrever o roteiro surgiu da 
minha própria bagagem e 
experiência. Quando eu era 
criança, ia passar férias, com 
minha prima, na casa do 
meu avô na cidade de Lins, 
em São Paulo. Meu avô tinha 
um sítio e, nas noites, ficáva-
mos assustados quando, por 
exemplo, ouvíamos algum 
barulho estranho e ficáva-
mos com medo, pois poderia 

ser um ladrão”, explicou o 
realizador. 

Baixo orçamento
D u a s  c r i a n ç a s  q u e 

atuam no curta são, de fato, 
irmãs: a Sofia, de 7 anos de 
idade, e o Henzo, de 9 anos, 
ambos artistas circenses 
e apresentadores no circo 
do pai, o Mundo Mágico, 
instalado em João Pessoa. 
“Walter Olivério, que faz o 
papel do personagem Neto, 
o pai dos meninos no filme 
e foi o preparador do elen-
co, já os conhecia e fez a 
ponte para que as crianças 
participassem do trabalho, 
o que foi fundamental para 
o sucesso do filme, assim 
como também foi o esforço 
conjunto de toda a equipe 
para o êxito da produção”, 
relatou Lucas Machado. 

“Filme de terror costu-
ma ter baixo orçamento, mas 
eu escolhi esse tema pela ex-
periência que vivi. Outro per-
sonagem é o Seu Zé, vizinho 
do avô das crianças no filme 

e interpretado por Florismar 
Gomes de Melo”, explicou Lu-
cas Machado. “Foi construída 
toda uma iconografia no cur-
ta, como desse personagem 
Seu Zé, que é mal encarado, 
tem cicatriz proeminente 
no rosto e unhas postiças e 
dentes podres, num trabalho 
da maquiagem. No caminho 
para o sítio do avô, as duas 
crianças veem, na estrada, 
a carcaça de um bode, que 
não foi destruído em cena, 
porque não há nada explíci-
to, mas é para dar um clima 
daquilo que as duas crianças 
iriam viver no sítio do avô. 
Uma dificuldade grande foi 
a de encontrar uma locação 
para atender a proposta es-

tética de um galpão onde as 
crianças pudessem se escon-
der e só encontramos uma 
casa assim, com um galpão, 
em Bananeiras”.

Lucas Machado infor-
mou que o curta está sendo 

inscrito em eventos audio-
visuais de todo o Brasil e do 
Estado. “Pretendemos conti-
nuar inscrevendo o filme em 
festivais e, claro, continuar 
me dedicando cada vez mais 
ao cinema”, disse ele.

Filme busca elementos típicos 
do terror em roupagem local

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Rodado no Brejo paraibano, curta-metragem ‘Noite no Sítio’ revisita o folclore em torno da figura do lobisomem

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

Tinha 20 anos de idade. Foi quando 
comecei a trabalhar no “batente” 
neste jornal, como copy-desk e, 

posteriormente, repórter e colunista. Não 
havia off-set nem informática. Trabalhávamos 
com datilografia na redação e linotipos na ofi-
cina, no prédio que o governo Ernani Sátyro 
derrubou, num crime contra a História, para 
erguer no lugar uma Assembleia Legislativa 
de sofrível resultado arquitetônico. Continuei 
convivendo com a datilografia e os linotipos 
até a metade dos anos 1970, quando cheguei a 
editar o jornal do Governo.

Passei por O Norte, na fase anterior ao 
off-set (sistema em que foi pioneiro na Paraí-
ba), como repórter e colunista. Também pelo 
Correio da Paraíba, na Barão do Triunfo, em 
tempos dirigidos por Aluísio Moura e João 
Manoel de Carvalho.

Lembro que as primeiras páginas dos três 
jornais eram diagramadas por volta das 11 da 
noite. Em situações excepcionais (do ponto de 
vista de informar bem aos leitores), a primeira 
página era fechada à meia-noite. Nunca os 
jornais sofriam atrasos em suas entregas aos 
assinantes, às bancas, aos gazeteiros e aos ôni-

bus em direção a Campina Grande e ao Sertão 
por conta desse horário de fechamento.

Quando o off-set chegou e foi adotado 
por todos, vibramos, pois o sistema, por ser 
mais veloz, permitia que algumas páginas 
internas dos jornais, que eram descidas às 4 
da tarde, pudessem ser fechadas às 7 da noite, 
por exemplo. Com a implantação da informá-
tica, então, chegamos ao ouro.

Resumindo: haveria condições da primei-
ra página de um jornal ser fechada por volta 
da meia-noite e de que o segundo caderno do 
domingo fosse fechado na noite da sexta-feira. 

No entanto, ficou tudo ao contrário do que 
deveria ser. As empresas brasileiras descobri-
ram uma palavrinha mágica chamada “adian-
tamento”, que terminaria por comprometer a 
qualidade da informação.

A informática veio para melhorar a infor-
mação. Não veio para provocar um retrocesso 
na qualidade do jornalismo. Acredito ainda 
que com o crescimento das redes sociais, os 
leitores dos jornais começarão a cobrar uma 
reciclagem, uma reengenharia dos veículos, 
para que não tenhamos um jornalismo que 
seja sinônimo de freezer.

Não queremos jornal como sinônimo de “freezer”

Salvemos expressões de nossas línguas, nunca com xenofobia
Vigdís Finnbogadóttir (foto) 

é uma mulher que presidiu a Is-
lândia durante 16 anos, de agosto 
de 1980 a 1996.

Quando saiu da presidência, 
deixou Reykjavik e foi morar em 
Paris, a convite da Unesco, onde 
transformou-se em “embaixadora 
de boa vontade para as línguas” (à 
primeira vista, um título estranho 
para nós, que não temos boa von-
tade nem para salvar Picãozinho 
dos predadores humanos no mar 
de Tambaú).

A Sra. Finnbogadóttir começou 
um trabalho fantástico. Com sua 
equipe, preparou e enviou 5 mil có-
pias de um questionário (40 pergun-
tas) para 2 mil especialistas, institu-
tos de pesquisas e organizações que 
poderiam dar informações sobre os 
idiomas de todo o planeta. 

nnnnnnnnnn

Quando tudo estivesse codifi-
cado, a Unesco, que criou um co-
mitê chamado Linguapax faria uma 

campanha mundial de conscienti-
zação de que cada língua é patrimô-
nio da humanidade e de que para 
isso existe uma responsabilidade de 
cada povo em protegê-lo. 

Tudo isso seria realizado sem 
xenofobia, para que no Brasil, ou 
qualquer país, por exemplo, não 
acabemos com “teen”, “zoom” e “ré-
veillon”. Temos é que preservar as 
peculariedades das regiões de cada 
país, como, entre nós, as expressões 
nordestinas, mineiras, gaúchas, etc. 
Salvemos as línguas.

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Fotos: Divulgação

Ambientado em Bananeiras, 
ficção que transita entre o 

drama psicológico e o ‘thriller’ 
vai estrear ainda neste mês na 

programação oficial da 5ª edição 
do Festissauro, em Sousa 
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Para o governador, a instituição é uma das principais ações da sua gestão e um resgate histórico do Estado

“A inauguração desse 
espaço é, sem dúvidas, um 
marco para a nossa cultura e 
a nossa história”. A afirmação 
foi feita, ontem, pelo governa-
dor João Azevêdo (Cidada-
nia), no início da entrevista 
que concedeu à imprensa as-
sim que chegou para presidir 
a solenidade de inauguração 
do Museu da Cidade de João 
Pessoa, na Praça da Indepen-
dência.

Considerando tratar-se 
de fato de uma das princi-
pais ações do seu Governo, 
ele lembrou que se trata de 
um espaço que infelizmente 
estava abandonado e que a 
partir de agora, além de pri-
meiro museu da cidade, se 
constituirá num espaço onde 
permanentemente haverá 
movimentações de cultura e 
de história.

Ele disse que, como tem 
uma correlação direta com 
a grande figura de homem 
público que foi o ex-gover-
nador João Pessoa, o museu 
tem uma grande representa-
tividade e importância para 
o Estado. “Aqui, a partir de 
agora, ao invés de abandono, 
teremos sempre a cultura e 
a história em movimento, e 
podem ter certeza disso: com 
inovações permanentes ca-
pazes de atrair parcelas da 

nossa população e turistas 
que visitam a cidade”, disse.

O governador chegou 
para a solenidade por volta 
das 11h e foi recepcionado na 
entrada do museu por uma 
plêiade de lideranças políti-
cas, entre elas o prefeito da 
capital, Cícero Lucena(PP) e 
o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adria-
no Galdino(PSB), e, apesar 
de dedicar suas observações 
à obra que estava sendo inau-
gurada, cedeu à pressão de 
alguns jornalistas repórteres 
e também tratou de política. 

Ele fez questão de alertar 
que não considera o atual mo-
mento propício para se tratar 
de sucessão governamental 
e muito particularmente de 
definição da chapa majori-
tária a ser encabeçada por 
ele, na disputa pela reeleição 
no próximo ano. Para o chefe 
do Executivo, “definir chapa 
faltando um ano para o pleito 
é um equívoco”.

O posicionamento do 
governador foi um recado 
direto aos políticos que têm 
pautado a agenda do dia a 
dia já em torno das eleições 
do ano que vem, destacada-
mente aqueles pretensos can-
didatos ou correligionários 
de alguns nomes que estão 
de olho na única vaga a ser 
oferecida ao Senado. 

“Definição de chapa ma-
joritária não se faz a um ano 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

João diz que museu é marco 
para a cultura da Paraíba

da eleição. Nós fazemos polí-
tica todos os dias, temos reu-
niões políticas todos os dias, 
entretanto, querer que seja 
definida uma chapa a um ano 
da eleição não nos parece ne-
cessário. É isso que eu tenho 
colocado sempre”, afirmou.

Questionado se é pos-
sível viabilizar um arco de 

alianças envolvendo nomes 
de colocações tão opostas 
como é o caso do ex-prefeito 
de Campina Grande Rome-
ro Rodrigues(PSD), o atual 
senador Veneziano Vital do 
Rêgo(MDB) e, para só ficar 
nesses quatro, os deputados 
federais Aguinaldo Ribei-
ro(PP) e Efraim Filho (DEM), 

o governador não tergiver-
sou. Disse que não irá pautar 
suas alianças por nomes, mas 
sim por projetos.

E explicou: “se nós que-
remos um projeto de desen-
volvimento como nós esta-
mos implantando na Paraíba, 
os nomes serão consequên-
cias dessa solução. Nós não 

podemos começar uma alian-
ça a partir de nomes e depois 
pensar em projeto. Não. Nós 
temos uma proposta para 
fazer a gestão do Estado e é 
isso que nós estamos fazen-
do. E em cima disso que pre-
cisamos definir tudo o mais, 
incluindo-se aí as alianças”, 
concluiu.

A inauguração do Museu da Cidade de João Pessoa reuniu vários representantes políticos em um apoio unânime à iniciativa do governador João Azevêdo 

Fotos: Francisco França/Secom-PB

População de rua
Comissão da ALPB aprova política para a população em situação 
de rua. Reunião ocorreu através de videoconferência e projeto 
prevê mudanças para o atendimento a necessitados. Página 14
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Prefeito e parlamentares prestigiam inauguração do Museu Cidade de JP

Presidente da CMJP elogia

Apesar de a expectativa 
maior recair sobre nomes da 
Cultura, foi marcante e até 
expressiva a presença de per-
sonalidades da classe política 
na solenidade de inauguração 
do Museu da Cidade de João 
Pessoa. E um dos primeiros 
a chegar foi o prefeito Cíce-
ro Lucena(PP) que comandou 
pessoalmente a recepção ao 
governador e destacou a im-
portância da obra.

Ele disse que o museu sur-
ge com três grandes importân-
cias que são: o fato de ser o 
primeiro, o valor de movimen-
tação, e de novo símbolo cultu-
ral da cidade. Destacou que o 
governador João Azevêdo está 

de parabéns com a iniciativa e, 
assim como ele, os segmentos 
culturais e toda população da 
cidade.

“Para todos nós, especial-
mente para aqueles que se 
dedicam mais as atividades 
culturais e históricas, essa obra 
é de muita importância para o 
Estado”, afirmou o prefeito, ao 
ser apoiado em seu posiciona-
mento pela deputada estadual 
Pollyanna Dutra(PSB) que esta-
va ao seu lado.

Pollyanna acrescentou ou-
tro segmento da população 
que também ganha com o mu-
seu é a juventude, mas precisa-
mente àquela juventude mais 
dedicada ao estudo da história 

da cidade. “Trata-se de um 
espaço físico, com muita coisa 
material aos olhos imediatos, 
mas que, observadas pelo lado 
do conhecimento, são de gran-
de valor simbólico,”, disse.

“Já sabia da importân-
cia da obra, mas, depois de 
chegar e conhecer de perto, 
fiquei ainda mais impressio-
nado e só posso repetir que o 

governador João Azevêdo e a 
população da Paraíba estão 
de parabéns com tudo isso”, 
observou o presidente da As-
sembleia Legislativa, Adriano 
Galdino, cujo posicionamento 
foi corroborado pelo também 
deputado estadual, Raniery 
Paulino(MDB).

E ainda mais objetivo que 
todos eles, tentou ser o líder 

da Base Aliada do Governo 
na Assembleia, o deputado 
Ricardo Barbosa(PSB). Ele disse 
que um dos maiores méritos do 
governador João Azevêdo com 
esse museu, mais precisamen-
te primeiro museu da cidade, 
está numa máxima tão repeti-
da e decantada justamente por 
aqueles que mais se dedicam 
à História.

“É preciso cuidar do presen-
te, é verdade; como também é 
preciso se trabalhar pensando 
no futuro. Mas povo nenhum, 
nação nenhuma chegará a lu-
gar nenhum se não se preo-
cupar com o seu passado. É 
nesse contexto que essa obra se 
enquadra”, arrematou Barbosa.

O presidente da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), vereador Dinho (Avan-
te), prestigiou na manhã de on-
tem a inauguração do primeiro 
museu da capital paraibana, 
localizado na Praça da Inde-
pendência. O chefe do Poder 
Legislativo municipal elogiou a 
iniciativa do governador João 
Azevêdo (Cidadania) ao investir 
no Museu da Cidade de João 
Pessoa, localizado no prédio 
onde residiu o então presidente 
da Paraíba, João Pessoa.

“Foi um gesto importante do 
governador e uma forma de res-
gatar nossa cidadania. A cidade 
já precisava de um equipamento 

deste porte, inclusive restau-
rando esse casarão histórico, 
preservando nossa memória e 
nossa cultura. Na Câmara tam-
bém damos uma contribuição 
com a construção da nova sede 
que vai nos manter no Centro 
Histórico de João Pessoa.”, de-
clarou o presidente da CMJP.

Também presente à soleni-
dade, o vereador Durval Ferrei-
ra (PL) disse que a inauguração 
foi uma conquista magnífica: 
“O governador está de para-
béns pela iniciativa. Como pes-
soense, fico muito alegre. Há 
mais de 30 anos eu lutava para 
que isso acontecesse”, disse o 
vereador.

É preciso cuidar do presente, é verdade; como também 
é preciso se trabalhar pensando no futuro. Mas povo 

nenhum, nação nenhuma chegará a lugar nenhum se não 
se preocupar com o seu passado. É nesse contexto que 

essa obra se enquadra 
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Projeto prevê mudanças no atendimento a pessoas carentes; reunião ocorreu através de videoconferência
A Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da As-
sembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) aprovou o Pro-
jeto de Lei (PL) 2.594/2021, 
que Institui a política esta-
dual para a população em 
situação de rua no Estado da 
Paraíba. A reunião da Comis-
são aconteceu ontem, atra-
vés de videoconferência, e 
foi presidida pelo deputado 
Chió. Ainda participaram os 
parlamentares Cida Ramos 
e Galego de Sousa.

O texto proposto pela 
deputada Camila Toscano 
estabelece que o estado da 
Paraíba adote como polí-
tica para a população em 
situação de rua o respeito 
à dignidade da pessoa hu-
mana, o direito à convivên-
cia familiar, atendimento 
humanizado, a erradicação 
de atos violentos, entre ou-
tras. O objetivo da lei, de 
acordo com a parlamentar, 
é garantir a esta população 
o acesso amplo a serviços 

e programas que integram 
as políticas públicas de saú-
de, assistência social, mo-
radia, educação, seguran-
ça, cultura, esporte, lazer, 
trabalho e renda. “Devem 
ser desenvolvidas políti-
cas que atuem na causa do 
problema, não somente em 
serviços de distribuição de 
alimentos, proporcionando 
dignidade para todos”, jus-
tificou a deputada Camila 
Toscano. “A política para a 
população de rua é funda-
mental”, completou a depu-
tada Cida Ramos, que foi a 
relatora da matéria.

Ainda preocupados, os 
paraibanos mais vulnerá-
veis, os membros da Comis-
são aprovaram também o 
PL 2.597/2021, do deputa-
do Wallber Virgolino, que 
busca identificar as pessoas 
em situação de rua no Es-
tado. O objeto principal do 
programa é providenciar o 
registro civil das pessoas 
em situação de rua, caso es-

Comissão da Assembleia aprova 
política para a população de rua
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tas não possuam documen-
tos de identificação.

Defesa dos Direitos
A Comissão de Direi-

tos Humanos e Minorias 
aprovou por unanimidade a 

comunicação compulsória 
pelas instituições de ensino 
públicas e privadas, no âm-
bito do estado da Paraíba, 
quando da existência de in-
dícios de gravidez por aluna 
com menos de 14 anos de 

idade. De acordo com o PL 
3.065, do deputado Cabo 
Gilberto, deverão ser comu-
nicados o Ministério Público 
da Paraíba, a Polícia Civil, 
a Secretaria de Educação, 
assim como, o Conselho Tu-

telar local. O parlamentar 
alerta que a violência sexual 
contra crianças e adolescen-
tes é marcada pela subno-
tificação, visto que muitas 
vezes o crime é praticado 
dentro do ambiente domés-
tico, não chegando de ime-
diato ao conhecimento das 
autoridades policiais. “A co-
municação deverá ser feita 
aos órgãos elencados, para 
que sejam adotadas as medi-
das legais cabíveis, inclusive 
a apuração de eventual cri-
me de estupro de vulnerável 
e o atendimento psicossocial 
necessário”, argumentou o 
deputado.

 Objetivo da lei 
é garantir a esta 

população o acesso 
amplo a serviços e 

programas

 O novo procurador 
geral agradeceu à sua 
família e aos amigos, 

além dos colegas que o 
antecederam

Representantes de 
instituições elogiam 

esforços para o diálogo 
em busca de soluções 

para a população

Deputados votaram por assegurar direitos e melhores condições de vida para população carente que mora nas ruas

Foto: ALPB

Bradson assume Ministério Público de Contas da PB

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba empossou 
ontem o novo procurador-
geral do Ministério Público 
de Contas, Bradson Tibério 
Luna Camelo. Também as-
sumiram novos cargos de 
subprocuradoras, Elvira 
Samara Pereira de Oliveira 
(1ª Câmara) e Sheyla Bar-
reto Braga de Queiroz (2ª 
Câmara). 

O novo procurador-ge-
ral fez um discurso de gra-
tidão à sua família e amigos. 
Entre os agradecimentos, 
ele enfatizou o bom trabalho 
realizado por aqueles que o 
antecederam na instituição. 
“É muito fácil entrar nesse 

momento com a instituição 
consolidada, um trabalho 
muito bem feito. Cada procu-
rador que me antecedeu dei-
xou a sua marca. Agradeço a 
todos pela contribuição de 
vocês e me sinto honrado em 
agora estar à frente dessa 
instituição”, pontuou. 

O então procurador-ge-
ral do MP de Contas, duran-
te o biênio de 2019 e 2020, 

Manoel Antônio dos Santos 
Neto, ressaltou os desafios 
que enfrentou na sua gestão 
devido à pandemia e desejou 
sorte e felicitações ao novo 
ocupante do cargo. “Passa-
mos a fazer pela primeira 
vez sessões de forma remo-
ta, hoje híbrida, mas nunca 
paramos, nos reinventamos. 
A atuação não foi indiferen-
te ao contexto, no início da 
pandemia muitas de nossas 
representações foram dire-
cionadas aos gastos públi-
cos, fiscalizamos de forma 
intensa”, pontuou. 

O novo procurador-ge-
ral foi nomeado pelo gover-
nador João Azevêdo, após 
compor lista tríplice, por 
meio de Ato Governamental 
nº 2.923, publicado no Diá-

rio Oficial na edição do dia 
27 de setembro. 

Perfil do novo chefe
Graduado em Direito 

(2004) e Economia (2005), 
com intercâmbio de um ano 
na Hochschule Bremen (Ale-
manha), ambos pela Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Mestre em Direito 
Econômico (2014) também 
pela UFPB e Especialista 
em Administração Pública 
(2014) pela FGV. Membro 
da American Law and Eco-
nomics Association (ALEA) 
e ex-diretor da Associação 
Brasileira de Direito e Eco-
nomia (ABDE). Ex-procu-
rador da Fazenda Nacional 
(2006-2015) e professor 
universitário. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

O procurador Bradson Camelo assume o cargo para mandato de dois anos

Foto: TCE-PB

Somente Gervásio votou contra 
PEC dos precatórios na Câmara

O deputado federal Ger-
vásio Maia(PSB) foi o único 
dos doze integrantes da ban-
cada da Paraíba na Câmara 
Federal a votar contra a  PEC 
dos Precatórios, aprovada na 
madrugada de ontem em 1º 
turno com 312 votos e 144 
contrários. Com a medida, o 
Governo Federal pretende, 
no ano que vem, postergar o 
pagamento de parte desses 
benefícios que somam hoje 
R$ 89,1 bilhões, e, com isso, 
abrir espaço financeiro para 
financiar o programa social 
Auxílio Brasil.

O relator da matéria 
é justamente o paraibano 
Hugo Motta(Republicanos) 
cuja posição foi seguida pela 
maioria dos parlamentares 
da bancada da Paraíba. Hou-
ve duas ausências - Damião 
Feliciano, do PDT e Frei 
Anastácio, do PT -, com to-
dos os demais votando pela 
aprovação da matéria. 

Os votos favoráveis, 
no caso, foram de Aguinal-
do Ribeiro(PP), Edna Hen-

rique(PSDB), Efraim Filho 
(DEM), Julian Lemos (PSL), 
Pedro Cunha Lima (PSDB), 
Ruy Carneiro(PSDB), Wellin-
gton (PL) e Wilson Santiago 
(PTB). No cômputo geral, a 
proposta recebeu somen-
te quatro votos a mais que 
os necessários, 308. O novo 
Auxílio Brasil, programa 
de assistencialismo que vai 
substituir o Bolsa Família.

Gervásio Maia explicou 
que poderia até votar favo-
ravelmente à matéria caso o 
momento e as pretensões do 
governo fossem diferentes, 
no caso, realmente em defe-
sa de um auxílio que grande 
parcela da população pre-
cisa, sobretudo como apoio 
para enfrentamento das di-
ficuldades enfrentadas por 
grande parte da população.

“O desemprego e as con-
sequências da pandemia afe-
taram e ainda afetam muitos 
trabalhadores brasileiros, 
mas não há como deixar de 
reconhecer que os objetivos 
do governo é fazer desse 

novo auxílio uma bandeira 
da qual pretende tirar inte-
resse nas eleições do ano que 
vem”, afirmou Gervásio.   

O deputado Hugo Motta 
reconheceu que realmente 
se trata de uma medida drás-
tica para milhares de pes-
soas que aguardam precató-
rios, mas ressaltou que ela 
está sendo adotada porque 
“se faz necessária’. O parla-
mentar destacou a urgência 
do assunto e afirmou que vai 
focar na vida de famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social e a credibilidade do 
Brasil. 

Motta é da base do pre-
sidente Bolsonaro e apresen-
tou um relatório propondo 
aumentar o prazo de paga-
mento de alguns precatórios, 
justamente como desejava o 
governo. “Aqueles que pude-
rem aguardar mais um pou-
co mais precisam fazer esse 
sacrifício para que milhões 
de brasileiros dos programas 
sociais possam de fato ter o 
auxílio garantido”, disse.

TJPB discute parcerias com 
MP, Estado e Prefeitura de JP

Representantes do Ju-
diciário, Ministério Público, 
Governo do Estado e Muni-
cípio de João Pessoa se reu-
niram, ontem, na sala branca 
do Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB), para discutir 
parcerias entre as institui-
ções. O próximo encontro já 
foi agendado para o próximo 
dia 17 de novembro. 

Entre os representan-
tes do Governo do Estado, 
estavam presentes o secre-
tário de Estado da Segu-
rança e Defesa Social, Jean 
Francisco Bezerra Nunes, e 
o comandante-geral da Po-
lícia Militar, coronel Euller 
Chaves. As autoridades e 
juízes discutiram assuntos 
como a segurança pública, 
direito ambiental, preserva-
ção de reservas ambientais, 
dentre outros. 

A iniciativa partiu do 
juiz Antônio Carneiro, da 
4ª Vara da Fazenda Pública 
da capital.  “Foi uma reu-
nião de trabalho bastante 
positiva em que a partir de 

agora nós temos condições 
de decidir, quer seja atra-
vés de uma sentença judi-
cial ou também através de 
uma composição, através de 
uma resolução consensual”, 
afirmou. 

Um dos participantes 
da reunião, o procurador-
geral de Justiça, Antônio 
Hortêncio Rocha Neto, dis-
se que a união de esforços é 
essencial. “A gente sempre 
diz que em questões mais 
complexas, que demandam 
uma atuação mais profun-
da, a união de poderes e de 
órgãos é essencial para que 
possamos conseguir re-
solver esses problemas. O 

Ministério Público sempre 
está aberto ao diálogo e a 
formação de parcerias para 
que o Estado como um todo 
possa resolver melhor essas 
demandas sociais”, afirmou.

Já o secretário de Esta-
do da Segurança e Defesa 
Social, Jean Francisco Be-
zerra Nunes, avaliou que o 
encontro foi bastante po-
sitivo. “É muito importan-
te que os poderes estejam 
unidos buscando parcerias, 
buscando ações transver-
sais para que a gente possa 
prestar um melhor serviço 
para nossa população. Pre-
cisamos fortalecer nossas 
ações com essas parcerias 
que são muito importantes”.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Eul-
ler Chaves, disse que é muito 
importante a união de todos. 
“A gente tem a satisfação de 
participar dessa reunião, 
de poder estabelecer ações 
integradas e conjuntas. Isso 
para nós é de grande valia”, 
frisou.
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Orlando Silva, do PC do B, relator do projeto, excluiu artigos polêmicos que poderiam possibilitar o rastreamento de usuários
Cleia Viana 
Câmara dos deputados 

Relator do PL das Fake News 
na Câmara amplia texto final 
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O relator do “PL das Fake 
News” apresentou ontem o 
relatório final ampliando ao 
alcance do texto do Senado 
O relator disse que houve um 
amplo debate sobre o tema, o 
que não impediu críticas so-
bre falta de clareza nas defi-
nições e regras para serviços 
de mensagem.

Orlando Silva excluiu 
artigos polêmicos que po-
deriam possibilitar o ras-
treamento de usuários. 
Foi adiada para a próxima 
semana, por pedido de vista 
coletivo, a votação do substi-
tutivo do deputado Orlando 
Silva (PCdoB-SP) ao Projeto 
de Lei  2630/20, e mais de 70 
apensados, que visa ao aper-
feiçoamento da legislação 
brasileira referente à liberda-
de, responsabilidade e trans-
parência na internet

Conhecido como PL das 
Fake News, o projeto já foi 
aprovado pelo Senado Fede-
ral e está sendo analisado por 
um grupo de trabalho criado 
em junho pelo presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL)], que já 
anunciou que pretende colo-
car a proposta em votação no 
Plenário neste mês.

A proposta traz regras 
para os provedores de re-
des sociais, como Facebook 
e Instagram, e serviços de 
mensageria instantânea, 
como WhatsApp e Telegram. 
“Essa ideia de que o serviço 
de mensagem trata de comu-
nicação privada e é diferente 
de outras redes talvez fizesse 
sentido tempos atrás. Hoje é 
nítido que o serviço de men-
sagem tem outras funcionali-
dades. Não é só um para um, 
nem um para um grupo, tem 
muitas hipóteses, e a viraliza-
ção de determinadas notícias 
se dá no serviço de mensa-
gem”, disse

No substitutivo, o relator 
estendeu ainda a aplicação da 
lei para ferramentas de bus-
ca, como Google e Yahoo. As 
regras incidirão sobre prove-
dores que oferecem, profis-
sionalmente e com fins eco-
nômicos, serviços ao público 
brasileiro e que tenham mais 
de 2 milhões de usuários re-
gistrados, inclusive as empre-
sas sediadas no exterior – caso 
do Telegram, por exemplo

O relator excluiu do tex-
to a obrigação de as empre-
sas estrangeiras terem sede 
no país, sob o argumento de 
que a medida afastaria in-
vestimentos, mas manteve a 
obrigação de nomearem re-
presentantes legais no Brasil.

Fora das regras
Estarão excluídos das 

regras previstas na proposta 
as empresas jornalísticas, en-
ciclopédias on-line sem fins 
lucrativos, repositórios cien-
tíficos e educativos ou plata-
formas de desenvolvimento 
e compartilhamento de soft-
ware de código aberto

O texto prevê que os con-
teúdos jornalísticos utiliza-
dos pelos provedores sejam 
remunerados. Todas as re-
gras serão revisadas no prazo 
de cinco anos.

Orlando Silva também 
exclui do texto artigos po-
lêmicos que poderiam pos-
sibilitar o rastreamento de 
usuários como o que previa 
a guarda, por três meses, 
dos registros de mensagens 
encaminhadas em massa e o 
que possibilitava às empre-
sas requererem documento 
de identidade dos responsá-
veis pelas contas. Além disso, 
criou um novo crime: promo-
ver ou financiar disparo em 
massa de mensagens inverí-
dicas com o uso de robôs.

Moderação     de    conteúdo 
O relator explicou que não 
incluiu no substitutivo o 

conceito de desinformação, 
porque não chegou a uma 
definição adequada, mas se 
mostrou aberto a fazer a con-
ceituação

Ele destacou a importân-
cia de se instituir regras de 
transparência sobre a publici-
dade e sobre a moderação de 
conteúdo realizada pelas pla-
taformas – por exemplo, a ex-
clusão de contas e conteúdos. 
No texto, Orlando Silva exigiu 
notificação para as modera-
ções feitas pelos provedores, 
a garantia do contraditório e 
de reparação no caso de mo-
deração inadequada.

Autorregulação
Além disso, determinou 

a criação pelos provedores de 
uma instituição de autorre-
gulação. Uma das principais 
funções dessa instituição 
será a de criar e administrar 
uma plataforma digital vol-
tada ao recebimento de de-
núncias sobre conteúdos ou 
contas. A autorregulação das 
plataformas será supervisio-
nada pelo Comitê Gestor da 
Internet (CGI.br). Na visão do 
relator, esse modelo é melhor 
do que criar o Conselho de 
Transparência e Responsa-
bilidade na Internet, previs-
ta no texto do Senado, uma 
vez que o CGI já se constitui 
como um órgão experiente 
em questões regulatórias da 
internet.

CGI.br vai estabelecer diretrizes
Orlando Silva destacou ainda que 

foram realizadas 15 audiências públicas 
no grupo de trabalho, o que garantiu um 
amplo debate sobre o tema. Ele se disse 
surpreso com a postura de agentes eco-
nômicos de fazer ataques ao texto, assim 
como com as críticas da Frente Parlamen-
tar Mista da Economia e Cidadania Digital, 
a qual ele mesmo integra e, segundo ele, 
não participou do debate sobre o texto.

A presidente do grupo, deputada Bru-
na Furlan (PSDB-SP), disse que quer tra-
balhar junto com o governo e com a frente 
parlamentar para buscar consensos.

Críticas ao texto
 Para o deputado Filipe Barros (PSL-PR) 

o projeto deve trazer conceitos como de-
sinformação, notícia falsa e discurso de 
ódio, para evitar o ativismo judicial. “O 
projeto, o relatório, do jeito que está, sem 
trazer conceitos claros, vai causar judicia-
lização da política e do debate público”, 
alertou. Barros teme que um juiz acabe 
decidindo “o que pode ser dito e o que 
não pode ser dito, aquilo que é falso, e o 
que é verdadeiro”.

Filipe Barros defende ainda que sejam 
instituídas regras mais categóricas para as 
plataformas interferirem no debate públi-
co e na política. “Temos que colocar freio 
nas arbitrariedades que as plataformas 

têm feito e nas que podem fazer”, disse. 
Para ele, as plataformas não podem 

derrubar páginas no caso de abuso de 
liberdade de expressão e devem retirar 
apenas conteúdos específicos

Além disso, ele defende que as regras 
para os serviços de mensageria instantânea 
devem ser diversas daquelas previstas para 
as redes sociais e que as atribuições dadas 
ao CGI.br sejam dadas ao Sistema Nacio-
nal de Defesa do Consumidor (Senacom).

Apoio vice-líder do PT, o deputado Rui 
Falcão (SP) apoia o relatório e acredita que 
houve debate amplo com os parlamentares 
e com a sociedade civil. Ele fez críticas pon-
tuais ao texto, como ao prazo de 180 dias 
para a lei entrar em vigor, que considerou 
amplo demais

Ele também criticou o  dispositivo que 
prevê a remuneração, pelos provedores, 
de conteúdos jornalísticos – ponto que foi 
apoiado por Filipe Barros. 

Falcão pede ainda que o substitutivo 
preveja reparação pecuniária pelos pro-
vedores no caso de dano ao usuário, o 
que não está previsto no texto atual Líder 
do Novo, o deputado Paulo Ganime (RJ) 
criticou o fato de o projeto ter sido retirado 
da análise da Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Informática, onde 
ele era relator, e ter sido remetido para 
análise do grupo de trabalho.

Interferência na PF

Bolsonaro depõe e faz 
ataques ao ex-juiz Moro 

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, prestou 
depoimento, na noite dessa 
quarta-feira, 3, no âmbito 
do inquérito que investiga 
suposta tentativa de inter-
ferência política do chefe do 
Executivo da Polícia Federal. 
Em oitiva realizada no Palá-
cio do Planalto, Bolsonaro 
disse que “jamais teve qual-
quer intenção” de interferir 
na PF quando “pediu” ao 
ex-ministro Sérgio Moro as 
mudanças na diretoria-ge-
ral e nas superintendências 
da corporação. O chefe do 
Executivo afirmou que pe-
diu a substituição do dele-
gado Maurício Valeixo - pivô 
da última crise entre Moro 
e Bolsonaro - “em razão da 
falta de interlocução” com o 
então diretor-geral.

Em diferentes trechos de 
seu depoimento, Bolsonaro 
atacou Moro, o ex-aliado que 
agora pode ser seu concor-
rente nas eleições 2022

O presidente repetiu a 
acusação de que o ex-juiz da 
Lava Jato teria concordado 
em colocar o delegado Ale-
xandre Ramagem na chefia 
da PF “desde que ocorresse 
após a indicação do ex-minis-
tro da Justiça à vaga no Supre-

mo Tribunal Federal”.
Além disso, afirmou que 

o ex-ministro estava “admi-
nistrando a pasta sem pensar 
no todo, sem alinhamento 
com os demais ministérios e 
o Gabinete da Presidência”.

Em nota, a defesa do 
ex-ministro Sérgio Moro 
reagiu ao fato de que não 
foi comunicada do depoi-
mento, “impedindo seu 
comparecimento a fim de 
formular questionamentos 
pertinentes”.

O ex-decano Celso de 
Mello, ao determinar que 
Bolsonaro prestasse o depoi-
mento presencialmente, ha-
via autorizado os advogados 
do ex-juiz a formularem per-
guntas a serem feitas ao chefe 
do Executivo.

A forma de oitiva do pre-
sidente no âmbito da investi-
gação se tornou um impasse 
no Supremo Tribunal Federal. 
Bolsonaro recorreu à Corte 
para depor por escrito, depois 
quis “desistir” da oitiva e, no 
início de outubro, manifestou 
“interesse em depoimento 
mediante comparecimento 
pessoal”, um ano depois do 
início do impasse que travou 
as investigações.

Após Bolsonaro infor-
mar à Corte que iria depor 
por escrito no inquérito, o 
ministro Alexandre de Mo-
raes, relator da investigação 

no STF, determinou, no dia 7 
de outubro, que a PF ouvisse 
o presidente em até 30 dias, 
mediante “prévio ajuste de 
local, dia e hora”.

O depoimento de Bol-
sonaro era uma das últimas 
etapas para a conclusão do 
inquérito. Assim que for fina-
lizado, o relatório da PF será 
enviado à Procuradoria-Geral 
da República, a quem cabe de-
cidir se há provas suficientes 
para a apresentação de uma 
denúncia contra o presidente.

Defesa de  Moro
“A defesa do ex-ministro 

Sérgio Moro foi surpreendida 
pela notícia de que o presi-
dente da República, investi-
gado no Inquérito 4831, pres-
tou depoimento à autoridade 
policial sem que a defesa do 
ex-ministro fosse intimada 
e comunicada previamente, 
impedindo seu compare-
cimento a fim de formular 
questionamentos pertinen-
tes, nos moldes do que ocor-
reu por ocasião do depoimen-
to prestado pelo ex-ministro 
em maio do ano passado. A 
adoção de procedimento di-
verso para os dois coinvesti-
gados não se justifica, tendo 
em vista a necessária isono-
mia entre os depoentes.

Rodrigo Sánchez Rios. 
Advogado do ex-ministro 
Sergio Moro”.

Foto: Agência Brasil

Pepita Ortega e 
Fausto Macedo
Agência Estado

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ontem que 
conta com a ajuda de al-
guns ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
na Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) dos Pre-
catórios, aprovada em pri-
meiro turno pela Câmara 
dos Deputados. Bolsonaro 
ainda criticou os 144 depu-
tados que votaram contra a 
medida: “votaram contra os 
pobres por eu ser o presi-
dente”.

As declarações foram 
feitas ao lado de apoiadores 

durante uma entrevista à 
Record TV na Praça dos Três 
Poderes, transmitida ao vivo 
nas redes sociais do presi-
dente. “Estamos tentando 
com o Parlamento. Alguns 
do Supremo têm colabora-
do nesse sentido também, 
a parcelar essa dívida enor-
me”, afirmou Bolsonaro so-
bre o pagamento de dívidas 
da União transitadas em jul-
gado na Justiça. 

O chefe do Executivo vol-
tou a defender o parcelamen-
to de precatórios. “Supremo 
botou tudo no meu colo para 
pagar de uma vez só”, repetiu, 
sobre a decisão da Justiça de 
executar os pagamentos, que 
poderão ser parcelados se a 
PEC for aprovada. 

Após dias de negocia-
ções e promessas de emen-
das parlamentares, o gover-
no conseguiu aprovar em 
primeiro turno, na madru-
gada de ontem, por margem 
estreita, a PEC dos precató-
rios. Foram 312 a 144 votos, 
apenas quatro a mais do que 
o necessário. 

O segundo turno deve 
acontecer na próxima terça-
feira, de acordo com o líder 
do governo na Câmara, Ri-
cardo Barros (PP-PR).

Além de parcelar o pa-
gamento de precatórios, o 
texto muda o teto de gastos 
para viabilizar o pagamen-
to de R$ 400 do Auxílio 
Brasil ao longo de 2022, 
ano eleitoral.

Presidente quer a ajuda do 
STF na PEC dos precatórios
Eduardo Gayer, 
Anne Warth e 
Amanda Pupo
Agência Estado

O texto prevê que os 
conteúdos jornalísticos 

utilizados pelos 
provedores sejam 

remunerados. Todas as 
regras serão revisadas 
no prazo de cinco anos

O presidente  repetiu a acusação 
de que o ex-juiz da Lava Jato 
teria concordado em colocar o 
delegado Alexandre Ramagem 
na chefia da PF
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Organização Mundial da Saúde pediu atenção aos governos e descreveu a nova onda como “preocupação grave”

Casos de covid batem recorde 
na Europa próximo ao inverno
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As infecções pelo novo 
coronavírus estão atingindo 
níveis recordes em muitos 
países da Europa, enquan-
to o inverno se aproxima. 
A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) pediu atenção 
aos governos e descreveu a 
nova onda como “preocupa-
ção grave”.

Números de casos em 
disparada, especialmente no 
Leste Europeu, fazem com 
que se retome as discus-
sões sobre a adoção de res-
trições da circulação, antes 
do feriado de Natal, e como 
convencer mais pessoas a 
se vacinarem.

O debate chega no mo-
mento em que alguns paí-
ses da Ásia, com exceção da 
China, reativam seus setores 
turísticos.

“O ritmo atual da trans-
missão nos 53 países da 
Europa é uma preocupação 
grave”, disse o chefe regio-
nal da OMS, Hans Kluge, 
acrescentando que a disse-
minação foi ampliada pela 
variante Delta, que é mais 
transmissível.

O vírus se espalha mais 
rápido nos meses de inver-
no, quando as pessoas se 
reúnem em ambientes fe-
chados.

Kluge já havia alertado 
que, se a Europa seguir a 
trajetória atual, pode haver 
500 mil mortes relacionadas 
à covid na região até feve-
reiro.

“Precisamos mudar 
nossas táticas antes de tudo, 

deixando de reagir a dispara-
das de covid-19 para evitar 
que elas aconteçam.”

A região somou quase 
1,8 milhão de casos novos 
na semana passada, um au-
mento de 6% na comparação 
com a semana anterior. O nú-
mero de mortes subiu 12% 
no mesmo período.

Alemanha
A Alemanha, a maior 

economia da Europa, rela-
tou 33.949 infecções novas, o 
maior aumento diário desde 

o início da pandemia no ano 
passado. Os casos da Rússia 
e da Ucrânia estão em dis-
parada. O número diário de 
infecções pelo novo coro-
navírus na Áustria atingiu 
um recorde estabelecido um 
ano atrás, tornando um lock-
down para os não vacinados 
cada vez mais provável.

Inglaterra
A prevalência da co-

vid-19 na Inglaterra atingiu 
o nível mais elevado já re-
gistrado em outubro, disse o 

Imperial College de Londres, 
liderado por um número alto 
de casos em crianças e uma 
disparada no sudoeste. A Es-
lováquia relatou 6.713 casos 
novos, também um recorde, 
e os novos casos diários na 
Hungria mais do que dobra-
ram em relação à semana 
passada, chegando a 6.268.

A Polônia, maior eco-
nomia do Leste Europeu, 
relatou 15.515 casos novos 
ontem, a cifra mais alta des-
de abril. Croácia e Eslovênia 
relataram infecções diárias 

recordes. A China está em 
estado de alerta em seus 
portos internacionais para 
diminuir o risco de entrada 
de casos do exterior, e in-
tensifica restrições dentro 
do país, em meio a um surto 
crescente a menos de 100 
dias da Olimpíada de Inver-
no de Pequim.

As autoridades também 
endurecem as restrições na 
capital, antes de uma grande 
reunião dos principais mem-
bros do Partido Comunista 
na semana que vem.

Para eliminação do carvão

Mais de 40 países aderem a aliança
Agência Brasil/RTP 
 

São mais de quatro 
dezenas os países que se 
juntam à maior aliança in-
ternacional com o objetivo 
de eliminar progressiva-
mente o carvão das políti-
cas energéticas. Um deles 
é a Ucrânia, detentora do 
terceiro maior parque in-
dustrial dependente desse 
recurso energético, depois 
da Alemanha e da Polônia. 
A China, os Estados Unidos 
e a Austrália ficam, por en-
quanto, fora do compromis-
so anunciado anteontem a 
noite.

Além dos mais de 40 paí-
ses que se comprometeram, 
na Cúpula do Clima (COP26), 

em Glasgow, na Escócia, com 
a eliminação do carvão, 11 
instituições financeiras farão 
parte da aliança. Os números 
foram divulgados nas últi-
mas horas pelo governo do 
Reino Unido.

Ainda assim, alguns dos 
países mais dependentes do 
carvão como fonte energéti-
ca, entre eles a China, Aus-
trália e os Estados Unidos, 
não se comprometeram 
com essa aliança. O gover-
no ucraniano comprome-
te-se a limitar a produção 
de carvão até 2035. Outros 
países, como o Chile, Singa-
pura, Azerbaijão, Eslovênia 
e Estônia pretendem chegar 
ao mesmo objetivo dentro 
de 15 anos. Os signatários 

da aliança internacional 
comprometeram-se, con-
cretamente, a barrar todos 
os investimentos – internos 
ou externos - em políticas 
energéticas assentadas no 
carvão. Chegaram ainda a 
acordo para recuar pro-
gressivamente na utilização 
desse recurso na década, 
com início em 2030 para 
as maiores economias mun-
diais, e a partir de 2040, 
para os países menos de-
senvolvidos.

“Fim do carvão à vista”
O secretário de Es-

tado britânico para a 
Energia e Negócios, Kwasi 
Kwarteng, chegou a afir-
mar que o fim do carvão 

está à vista. “O mundo 
avança na direção certa, 
pronto para selar o desti-
no do carvão e abraçar os 
benefícios ambientais e 
econômicos de construir 
um futuro alimentado a 
energia limpa”, destacou 
o secretário, citado na 
edição on-line da BBC.

Brechas
Todavia, o secretário 

de Estado, o trabalhista Ed 
Miliband, citou o que con-
sidera serem as brechas 
abertas por países como 
a China, entre os maiores 
emissores de poluentes do 
planeta.  Miliband disse 
também que o governo bri-
tânico, anfitrião da COP26, 

deixou que “outros se sa-
fassem”. Juan Pablo Osor-
nio, à frente da delegação 
da organização ambienta-
lista Greepeace na COP26, 
advertiu que o texto do 
compromisso “continua 
muito aquém da ambição 
que é necessária quanto 
aos combustíveis fósseis 
nesta década crítica”.

“As letras pequenas 
[do acordo de aliança] 
parecem dar aos países 
uma enorme margem de 
manobra para escolher 
o seu próprio calendá-
rio, apesar do cabeçalho 
luminoso”, acrescentou. 
Globalmente, em 2019, 
o carvão gerou cerca de 
37% da energia elétrica.

EUA começa
a vacinar 
crianças de 
5 a 11 anos
Agência Brasil

 Os Estados Unidos 
começaram na última 
quarta-feira a adminis-
trar vacinas contra co-
vid-19 em crianças de 5 
a 11 anos, a faixa etária 
mais recente a receber 
liberação para os imu-
nizantes que oferecem 
proteção da doença a 
quem os recebe e àque-
les ao seu redor.

O Centro de Contro-
le e Prevenção de Doen-
ças (CDC) recomendou a 
vacina da Pfizer/BioN-
Tech para uso amplo 
nesta faixa etária na úl-
tima terça-feira, quatro 
dias depois de ela ser 
autorizada pela Agência 
de Alimentos e Medica-
mentos norte-americana 
(FDA).

Serão distribuídas, 
nesta primeira fase, 15 
milhões de doses para 
esta faixa etária. Acre-
dita-se que as vacinas 
serão mais amplamente 
acessíveis em consultó-
rios e hospitais pediá-
tricos e em farmácias na 
semana que vem.

Para alguns pais 
norte-americanos, a no-
tícia demorou a chegar. 
Courtney Mitchell, de 
Durham, na Carolina do 
Norte, disse que acordou 
às 6h da última quarta-
feira para agendar uma 
vacinação para Jane, sua 
filha de 5 anos.

“Eu me senti me ins-
crevendo para ingressos 
de show cobiçados”, con-
tou a mãe de 42 anos a 
respeito do agendamen-
to da dose inicial de sá-
bado em uma farmácia 
da rede Walgreens.

Farmácias
As grandes redes de 

farmácias do país, Wal-
greens, Boots Alliance, 
CVS Health e Rite Aid, 
estão entre as que ofe-
recem agendamentos 
para o próximo final de 
semana.

Enquanto cerca de 
58% dos norte-ameri-
canos estão totalmen-
te vacinados contra a 
covid-19, cerca de 28 
milhões de crianças de 
menos de 12 anos não 
estavam autorizadas a se 
imunizar até agora.

Agência Brasil

O órgão regulador de 
medicamentos britânico 
anunciou ontem que apro-
vou uma pílula antiviral 
contra a covid-19, desen-
volvida conjuntamente 
pela farmacêutica MSD e 
pela Ridgeback Biothe-
rapeutics. O Reino Unido 
torna-se o primeiro país a 

liberar um tratamento que 
tem o potencial de mudar 
o curso da pandemia.

A Agência Reguladora 
de Medicamentos e Pro-
dutos de Saúde (MHRA) 
recomendou que o produ-
to, chamado molnupira-
vir, seja usado o mais ra-
pidamente possível após 
um diagnóstico positivo 
de covid-19 e cinco dias 

após o início dos sinto-
mas. Este é o primeiro 
tratamento antiviral por 
via oral contra a doença a 
ser aprovado, e o aval bri-
tânico acontece antes de 
uma potencial luz verde 
de órgãos reguladores nos 
Estados Unidos. 

Conselheiros da agên-
cia norte-americana se 
reunirão neste mês para 

discutir se o molnupiravir 
deve ser aprovado. O me-
dicamento, que receberá o 
nome comercial de Lage-
vrio no Reino Unido, tem 
sido observado de perto. 

Redução
Dados mostraram, no 

mês passado, que ele re-
duz pela metade as chan-
ces de morrer ou ser hos-

pitalizado por causa do 
novo coronavírus, para 
aqueles com risco maior 
de desenvolver formas 
graves da covid-19 quan-
do recebem o medicamen-
to no início.

O governo britânico 
disse que o Serviço Na-
cional de Saúde (NHS) do 
país irá confirmar, no de-
vido tempo, como o medi-

camento será aplicado em 
pacientes. No mês passa-
do, o Reino Unido fechou 
acordo com a MSD para 
garantir 480 mil tratamen-
tos com o molnupiravir. 
Em comunicado separado, 
a MSD afirmou que espe-
ra produzir 10 milhões de 
unidades até o final deste 
ano, com 20 milhões a se-
rem produzidos em 2022.

Coronavírus: aprovado antiviral para tratamento

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a disseminação do coronavírus em vários países foi ampliada pela variante Delta, que é mais transmissível

Foto: Agência Brasil
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Demanda cresce na Paraíba, obrigando empresas a trabalharem com agendamento para serviço de conversão
Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Reajustes de gasolina e álcool 
impulsionam procura por GNV

Edição: Nara Valusca          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Sempre quando falo de empreendedorismo 
gosto de colocar o empreendedor como um 
grande solucionador de problemas e que, a 
partir desse talento, gera alguma oportunidade 
de negócio, e consequentemente de renda. Mas, 
na vida, muito antes de nos depararmos com a 
necessidade de sobrevivência econômica, outros 
desafios farão parte de nosso crescimento.

A Educação Empreendedora trata 
justamente disso, ela é uma abordagem 
para o desenvolvimento de competências e 
habilidades importantes para a nossa vida 
na sociedade contemporânea. A busca por 
soluções precisa fazer parte de nosso cotidiano, 
e buscar isso desde pequeno é importante 
para a formação de qualquer indivíduo. O 
processo de tentativa e erro, as falhas e acertos 
que moldam nossas habilidades precisam ser 
estimuladas precocemente, quanto mais nos 
empenhamos em buscar a melhor saída, tendo 
uma postura proativa, engajada e colaborativa, 
mais aprendemos.

Levar o pensamento empreendedor para 
a sala de aula é uma grande sacada. A escola 
que coloca o pensamento crítico na vivência do 
aluno, ajuda a formar cidadãos mais autônomos 

e proativos. Ao implementar metodologias 
de ensino que incentivem a participação do 
aluno a escola o estimula a construir seu 
conhecimento e suas habilidades de maneira 
mais autônoma, o que é totalmente necessário 
para o desenvolvimento das competências 
empreendedoras.

É muito comum que só sejamos 
apresentados ao empreendedorismo quando já 
estamos no final de nossa formação acadêmica, 
ou até mesmo já dentro do mercado de 
trabalho. O ideal é que esse pensamento possa 
ser encaixado desde o início de nossa formação, 
através de uma abordagem gradual que 
também não coloque pressões incompatíveis 
com cada fase de nossa vida.

Pesquisando um pouco sobre o assunto, 
encontrei em uma publicação da revista Nova 
escola (em www.novaescola.org.br) alguns 
exemplos de como implementar a Educação 
Empreendedora nos diferentes níveis no ensino 
e com a preocupação de tratar dos conteúdos de 
maneira contextualizada, vamos a eles:

1. Educação Infantil: colocar em cena qual 
brincadeira fazer em determinado momento, 
convidando os pequenos para conversar, opinar 

e decidir, por exemplo. Outra sugestão é a ação 
de criar cantos diversos e dar às crianças a 
oportunidade de escolher em qualquer brincar, 
começando um trabalho de desenvolvimento de 
autonomia. 

2. Ensino Fundamental I: durante a 
resolução de um problema de Ciências ou de 
Matemática, e na discussão e projetos sobre 
descarte de produtos, origens e culturas, o que é 
ser criança.

3. Ensino Fundamental II: comunicação 
e participação nos combinados da turma, 
desenvolvimento de aplicativos, debates sobre 
dilemas contemporâneos. 

4. Ensino Médio: propostas de melhorias 
para o próprio ambiente escolar, projetos 
interdisciplinares sobre sustentabilidade.

É importante perceber que todos esses 
exemplos colocam o aluno em primeiro plano, 
responsável pela tomada de decisão, criando 
espaço de participação e protagonismo, mas 
também de responsabilidade.

Esses estímulos durante o processo 
de formação trarão benefícios como a 
facilidade de resolução de problemas, a 
melhor compreensão de responsabilidade, 

o desenvolvimento do senso de liderança, 
o estímulo ao comprometimento e à 
persistência, entre outras coisas que formarão 
adultos com mais condições de atingir o 
sucesso em suas carreiras.

É muito importante que as instituições 
de ensino estejam atentas a temas atuais e 
necessários como a educação empreendedora. 
Independente se aquele aluno irá ou não se 
tornar uma pessoa de negócios no futuro, os 
valores apresentados e desenvolvidos nesta 
temática, servem para a construção da vida de 
qualquer pessoa. 

Instituições de apoio ao 
empreendedorismo como o SEBRAE por 
exemplo, já percebem que essa é uma grande 
estratégia para a formação de uma geração 
mais atenta a essas questões. O Centro Sebrae 
de Referência em Educação Empreendedora 
é uma das iniciativas que busca democratizar 
esse acesso.

A Educação Empreendedora precisa fazer 
parte da realidade de todos, para que também 
ela possa ajudar a diminuir as desigualdades 
de oportunidades ainda tão presentes em 
nossa sociedade.

Educação Empreendedora

Ibovespa 

0,46%
R$ 5,616

0,02%
R$ 6,490

-0,78%
R$ 7,583

-1,77%
103.745 pts

Na Paraíba, 332 veículos 
foram convertidos para o gás 
natural veicular (GNV) ape-
nas este ano. Em 2020, 337 
aderiram ao combustível al-
ternativo, o que totaliza 669 
nos últimos dois anos. Os 
dados são do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran
-PB) e revelam uma tendên-
cia nacional: o aumento do 
preço do álcool e da gasolina 
impulsionou a procura pelo 
gás natural em todo o Brasil. 

No país, mais de 160 
mil veículos foram converti-
dos para gás natural veicular 
(GNV) nos primeiros nove me-
ses de 2021, de acordo com a 
Secretaria Nacional de Trânsi-
to (Senatran). Isto representa 
uma alta de 88,5% em compa-
ração com o mesmo período 
de 2020, quando 86.518 car-
ros fizeram a conversão.

As conversões são rea-
lizadas por oficinas cre-
denciadas junto ao Institu-
to Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (In-
metro) e, na Paraíba, a Lista-
gem de Instaladores Regis-
trados de GNV possui sete 
estabelecimentos. Eles estão 
localizados em João Pessoa 
(nos bairros de Jaguaribe 
e Torre), Campina Grande 
(Tambor e Jardim Paulista-
no) e Bayeux (Brasília).

Combustível limpo
De acordo com a Companhia Paraibana de 

Gás (PBGás), o gás natural recebe o nome de Gás 
Natural Veicular (GNV) quando substitui a gasolina 
ou o álcool nos automóveis, oferecendo vantagem 
no custo por quilômetro rodado. 

Segundo a PBGás, o gás natural impede qual-
quer transferência para outro recipiente, inviabili-
zando a perda do produto e reduzindo o gasto com 
combustível. Além disso, também não pode ser 
adulterado, assegurando a qualidade.

Por ser um combustível seco, não provoca 
lavagem nas camisas dos cilindros dos motores, 
evitando que o lubrificante seja diluído. Também é 
um combustível limpo e tem uma queima mais com-
pleta, reduzindo a deposição de carbonos nas partes 
internas do motor, aumentando a vida útil do veículo. 

Aliado à eco-
nomia em combus-
tível, existe a me-
nor necessidade 
de manutenção do 
automóvel, já que 
o gás natural não 
provoca formação 
de compostos de 
enxofre, diminuin-
do a corrosão dos 
equipamentos e a 
frequência na troca 
do escapamento. 
Portanto, trata-se de uma alternativa de elevado 
rendimento energético, custo competitivo e que 
ajuda na diminuição da poluição urbana. 

De olho nos clandestinos
A Federação Nacional da Inspeção Veicular 

(Fenive) alerta que, mesmo diante da economia, 
deve-se evitar as conversões clandestinas e sem 
qualquer tipo de critério técnico. Os principais riscos 
incluem acidentes como explosões e danos ao motor, 
ocasionados principalmente pela má instalação e 
equipamentos clandestinos, alguns até falsificados. 

Segundo Pietrus, existem cilindros que vêm de 
outros países (fabricação mais recente) e que não 
têm a qualidade dos brasileiros, com aproximada-
mente 25 anos no mercado e já reconhecidos pelas 
empresas autorizadas a fazer a conversão.

“É na montagem clandestina que está o perigo: 
é onde vão surgir os mitos de que o GNV é perigoso, 
prejudica e acaba com o motor, porque as pessoas, 
às vezes, por querer um caminho mais curto, acham 
que estão economizando, mas é onde surgem estes 
prejuízos”, finaliza o empresário.

É na montagem 
clandestina que estão os 
riscos; é também onde 
vão surgir os mitos de 
que o gás natural é 

perigoso ou que 
prejudica o motor 

A conversão do veículo para uso do GNV deve ser feita em oficinas credenciadas, com equipamentos adequados

Fotos: Evandro Pereira

Pietruz Lavor admite que mercado não estava preparado para tanta demanda

está completo até o final do 
ano”, declarou.

Antes, a instalação dos 
cilindros de GNV ocorria 
através de pronta-entrega, 
no qual o cliente chegava, 
acertava os valores e, após fi-
nalizada a venda, a estrutura 
era montada. Hoje, estes es-
tabelecimentos geralmente 
atendem por agendamento, 
tanto para pessoas físicas 
como jurídicas. “Cada em-
presa trabalha com um tipo 
de equipamento, com quali-
dades distintas”, completou o 
empresário.

Para um carro popular, 
modelo básico, por exemplo, 
o custo com o equipamento e 
a montagem (fora a taxas do 
Detran) é, em média, de R$ 
4 mil para um equipamento 
de quinta geração. A durabi-
lidade de um cilindro novo é 
de 20 anos, mas a cada cinco 
tem que ser feito um reteste, 
segundo prevê uma resolu-
ção do Inmetro.

Após a instalação, o 
Detran faz a vistoria para 
fiscalizar o equipamento e, 
para isso, existe a cobrança 
de uma taxa. Com isso, para 

fazer um processo de alte-
ração de característica para 
mudança de combustível é 
necessário o pagamento no 
valor de R$ 84,20 + vistoria 
com o mesmo preço. 

“Nos modelos mais no-
vos - carros populares anos 
2020, 2021 ou 2022 - é que 
um cilindro de 10 metros 
custa em média R$ 4 mil, mas 
existem vários outros pro-
dutos no mercado com gera-
ções anteriores, que podem 
ser mais baratos”, acrescenta 
Pietrus Lavor.

Para ele, são inúmeras 
as vantagens de realizar a 
conversão para o gás natu-
ral, principalmente do ponto 
de vista financeiro e ecoló-
gico. “A primeira vantagem é 
a financeira, mas também é 
bom para o meio ambiente. O 
álcool tem 30% menos auto-
nomia do que a gasolina. E o 
GNV tem 30% a mais de auto-
nomia em relação à gasolina. 
O GNV hoje em dia, na Paraí-
ba, é mais em conta do que o 
álcool, o que dá uma margem 
de 50% de economia para o 
consumidor”, destacou o em-
preendedor.

Pietrus Lavor é proprie-
tário de uma destas empre-
sas e afirma que, diante do 
aumento da gasolina, que em 
alguns estados ultrapassou o 
valor de R$ 7,00 por litro, o 
GNV já é uma solução reco-
nhecida por muitos motoris-
tas. “O aumento da procura 
pelo GNV é muito grande. 
Eu acho que nem as empre-
sas estavam preparadas para 
essa demanda, pois tem fal-
tado equipamento. Na minha 
empresa, o agendamento já 
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Este ano, além de descontos e parcelamentos, iniciativa oferece um bônus em dinheiro para quem fizer o pagamento à vista

Pessoas que estão ina-
dimplentes têm um canal 
aberto para negociar e pa-
gar suas dívidas por meio 
do Feirão Serasa Limpa 
Nome. Neste ano, além da 
possibilidade de renego-
ciação das dívidas com até 
99% de desconto e opções 
de parcelamento sem ju-
ros, há o auxílio dívida, um 
bônus em dinheiro para 
quem limpar o nome e fi-
zer o pagamento à vista. 
Nesses casos, a Serasa dará 
um crédito de R$ 50 para 
qualquer pessoa que nego-
ciar e pagar à vista acordos 
a partir de R$ 200. O au-
xílio é válido para uma ou 
várias dívidas somadas e 
negociadas através do apli-
cativo.  

Participam do even-
to mais de 100 empresas 
parceiras de diversos se-
tores, permitindo que dívi-
das com cartão de crédito, 
lojas, água, luz, telefone, 
entre outros, sejam nego-
ciadas por meios digitais e 
sem precisar sair de casa. 
Para participar basta bai-
xar o aplicativo Serasa, na 
loja de aplicativos do ce-
lular. Também é possível 
negociar as dívidas pela in-
ternet, pelo WhatsApp (11) 
99575-2096 ou pelo 0800 
591 1222. Além dos canais 
digitais, o interessado tam-
bém pode ir até uma das 
agências dos Correios le-
vando documento original 
com foto, fazer a consulta e 
gerar o boleto na hora.

Segundo a Serasa, 
atualmente, no Brasil, 
mais de 62 milhões de ina-
dimplentes enfrentam di-
ficuldades para conseguir 
crédito. Para o gerente 
executivo da Serasa, Ma-
theus Moura, o Feirão já 
é esperado pelo brasilei-
ro como o momento ideal 
para renegociar suas dívi-
das, mas, neste ano, é ain-
da mais especial por acon-
tecer em um momento de 
recomeço, de retomada 
da atividade econômica e 
de esperança para muitos 
brasileiros.

“Além dos diversos 
benefícios do feirão, o 
auxílio dívida é um im-
portante aliado para esse 
momento, já que é um in-
centivo financeiro para o 
consumidor quitar mais 
um acordo ou até mes-
mo outros tipos de conta, 
como água, luz, telefone, 
entre outras pela carteira 
digital da Serasa. É uma 
oportunidade de recome-
çar e queremos fazer parte 
desse momento”, disse.

Agência Brasil

Dívidas podem ser negociadas 
no Feirão Serasa Limpa Nome
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O feirão vai até 5 de dezembro, e 
o regulamento completo pode ser 

visto clicando no QR Code

1o passo: Baixar o aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Ao entrar na plataforma, 
todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela.

2o passo: Após selecionar a opção “ver ofertas” é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome 
já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.

3o passo: Depois que uma das opções for escolhida, o formato do pagamento selecionado deve ser à vista e deve acontecer até 30 de novembro. 
Depois disso, é importante revisar e finalizar o acordo feito.

4o passo: Após gerar o boleto, o pagamento deve ser efetuado até o dia 30 de novembro por meio da carteira digital da Serasa ou outro meio de 
preferência do consumidor.

5o passo: Após o pagamento, o valor de R$ 50 será creditado na Carteira Digital Serasa, que deve estar ativa. O depósito pode ocorrer até o dia 17 
de dezembro. O crédito deve ser utilizado até 31 de janeiro de 2022. Se não for usado será estornado.

Passo a passo para negociar e receber auxílio dívida on-line:

Participam do evento mais de 100 empresas 
parceiras de diversos setores, permitindo 

que dívidas com cartão de crédito, 
lojas, água, luz, telefone, entre outros

O leilão dos blocos re-
gionais da faixa de 3,5 GHz 
confirmou a expectativa 
de entrada de novos com-
petidores no mercado de 
telefonia e dados móveis. 
Esta etapa do leilão do 
5G ofertado pela Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel), ontem,  
teve como vencedoras: 
Brisanet, Sercomtel, Algar 
Telecom, Consórcio 5G 
Sul (das operadoras Uni-
fique e Copel Telecom) e 
a Cloud2u, empresa liga-
da à fabricante de equi-
pamentos de rede de São 
José dos Campos Greatek. 
Das cinco vencedoras, três 
grupos são estreantes no 
setor: Brisanet, Consórcio 
5G Sul, e Cloud2u.

A cearense Brisanet, 
maior provedora de ban-
da larga do Nordeste, foi 
a grande vencedora desta 
etapa do certame, ao arre-
matar o bloco do Nordeste 
e também do Centro-Oes-
te, mostrando seu apetite 
por crescimento.

No leilão dos blocos 
regionais, apenas o corres-
pondente ao Norte não re-
cebeu lances. Quem tentou 
muito, mas não levou nada 
nesta etapa foi a Mega Net, 
representante da Inicia-
tiva 5G - grupo que reúne 
421 provedores de várias 

regiões do país mais um 
sócio financeiro. O consór-
cio disputou seis blocos 
regionais e saiu derrotado 
em todos. O grupo visava 
arrematar os blocos para 
constituir redes neutras 
que seriam exploradas 
individualmente por cada 
uma das empresas. 

De todo modo, a con-
firmação do nível elevado 
de disputa e a chegada 
das três estreantes no 

setor móvel cumpriu um 
dos principais objetivos 
do edital formulado pela 
Anatel, que é de diversi-
ficar a oferta de serviços 
para os consumidores.

O movimento ajudará 
a atenuar a concentração 
do mercado provocada 
pela venda da Oi para as 
rivais Vivo, Claro e TIM 
- operação que aguarda 
aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade).

Leilão do 5G atrai três 
novas operadoras

Recenseamento

Censo 2022 inclui item sobre presença 
de pessoas com autismo em casa

A coleta do Censo De-
mográfico 2022 será reali-
zada de junho a agosto de 
2022, quando os recensea-
dores do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) visitarão cerca de 
78 milhões de domicílios 
no país. Serão utilizados 
dois tipos de questionário: 
o básico e o da amostra.

O questionário bási-
co da pesquisa conta com 
26 questões e investiga as 
principais características 
do domicílio e dos morado-
res. Além disso, uma par-
cela dos domicílios é sele-
cionada para responder ao 
questionário da amostra, 
que tem 77 perguntas. Esse 
questionário será aplicado 
em aproximadamente 11% 
dos lares, ou seja, cerca de 
8,5 milhões de domicílios.

Segundo o IBGE, a in-
vestigação nos domicílios 
selecionados, efetuada por 
meio do questionário da 
amostra, inclui, além dos 
quesitos presentes no ques-
tionário básico, outros mais 
detalhados, bem como per-
guntas sobre temas espe-
cíficos: características dos 
domicílios, identificação 
étnico-racial, nupcialidade, 

núcleo familiar, fecundida-
de, religião ou culto, defi-
ciência, migração interna 
ou internacional, educação, 
deslocamento para estudo, 
trabalho e rendimento, des-
locamento para trabalho, 
mortalidade e autismo.  

Entre as perguntas, 
está a que trata da presença 
de pessoas com autismo no 
domicílio, tema incluído no 
questionário do censo, con-
forme a Lei 13.861/2019.

De acordo com o ins-
tituto, em relação ao Cen-
so de 2010, o número de 
perguntas dos questioná-
rios da pesquisa do próxi-
mo ano foi reduzido de 34 
para 26 no básico, e de 102 
para 77 no questionário da 
amostra.

O IBGE informou que 
nenhuma pergunta foi re-
tirada “sem que haja uma 
estratégia para seu levanta-
mento por fontes alternati-
vas ou uma justificativa téc-
nica robusta, de modo que 
o censo seja preservado em 
suas séries históricas e te-
máticas essenciais”.

“Dados sobre emigra-
ção internacional, por exem-
plo, que foi o único tema 
integralmente retirado da 
operação, serão obtidos a 
partir de registros admi-
nistrativos disponíveis no 

Circe Bonatelli
Agência Estado

maior provedora de 
banda larga do Nordeste, 
foi a grande vencedora 
desta etapa do certame

Brisanet

Ana Cristina Campos
Agência Brasil

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil 

A coleta do Censo Demográfico será realizada de junho a agosto de 2022

Ministério da Justiça e Segu-
rança Pública”, disse o IBGE.

Ainda segundo o insti-
tuto, informações detalha-
das sobre características do 
domicílio, trabalho e rendi-
mento serão levantadas por 
meio das pesquisas domici-
liares amostrais regulares 
do IBGE, como a Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua.

“O mesmo se aplica 
a quesitos sobre desloca-
mento, que, além de serem 
investigados por pesquisas 
tradicionais, poderão ser 

objeto de estudos baseados 
em Big Data e mineração 
de dados, como já apontam 
algumas experiências inter-
nacionais bem-sucedidas”, 
completou o IBGE.

Os testes vão avaliar, 
em campo, toda a infraes-
trutura tecnológica prepa-
rada para a operação, como 
os dispositivos móveis de 
coleta (DMC), semelhantes 
a um smartphone, na cor 
azul, e os sistemas de capta-
ção, transmissão e acompa-
nhamento das informações 
coletadas.-
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No evento, que começou ontem, no Rio Grande do Sul, é esperada a presença de mais de 15 mil profissionais do turismo
Começou ontem, em 

Gramado (RS), a 33ª edição 
do Festival de Turismo da 
cidade (Festuris). Em 2020, 
a feira foi a primeira a ser 
realizada na América Latina 
no formato presencial ainda 
durante a pandemia e com 
resultados bastante posi-
tivos. No evento deste ano, 
os organizadores estimam a 
presença de mais de 15 mil 
profissionais do turismo em 
um momento importante 
para a economia mundial, 
com a redução dos casos 
de covid-19, queda no nú-
mero de mortes, avanço no 
processo de vacinação da 
população e reabertura das 
fronteiras internacionais.

O Destino Paraíba par-
ticipa do Festuris em um es-
tande próprio, pelo segundo 
ano consecutivo, e, segundo 
Ruth Avelino, presidente da 
Empresa Paraibana de Tu-
rismo (PBTur), a expectati-
va é muito grande, superan-
do o evento promovido no 
ano passado. “Em 2020, o 
evento foi excepcional, com 

os agentes de viagens muito 
interessados em conhecer 
a Paraíba, tendo em vista a 
perspectiva de reabertura 
do turismo e da tendência 
das viagens de proximidade, 
dentro do Brasil”, disse.

Na opinião da executiva 
da PBTur, o tema do Festu-
ris Gramado é muito perti-
nente - na “Era da Transfor-
mação” -, pois o momento 
é realmente das pessoas se 
reinventarem e buscarem 
novos formatos de roteiros, 
investindo na regionaliza-
ção, no sentimento de per-
tencimento e buscando no-
vas experiências. “A Paraíba 
é um destino que oferece 
essas possibilidades aos 
turistas, além do sol e mar. 
Temos potencial para ofere-
cer turismo de aventura, de 
natureza, cultural, gastro-
nômico e histórico em um 
pacote completo para quem 
pretende ter experiências 
inesquecíveis em um desti-
no que começa a despontar 
no mercado nacional”.

Assim como acontece 

em todos os eventos aos 
quais a PBTur participa, o 
estande da Paraíba estará 
aberto para que as secreta-
rias de Turismo dos muni-
cípios possam divulgar seus 
roteiros. Estão confirmadas 
as presenças de João Pessoa, 
Cabedelo, Conde, Campina 
Grande, Cabaceiras, Bana-
neiras, entre outras.  Além 
da feira, o Festuris abre a 
oportunidade de imersão 
que conectará o turismo a 
diferentes setores do mer-
cado, e alcançará profissio-
nais de diversos segmentos. 
Serão promovidos cases 
com know-how empresa-
rial de personalidades com 
grandes lições de supera-
ção na vida, que estarão no 
palco principal do evento, e 
vão abrir suas perspectivas 
sobre esse novo momento. 
No ano passado, o evento 
registrou 5 mil inscritos, 6 
mil reuniões de negócios 
por meio do aplicativo, 1,5 
mil marcas em exposição 
em 25 mil metros quadra-
dos de área.

PBTur divulga as belezas do 
Estado no Festuris Gramado
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Energisa

Aplicativo para mulheres tem 
cursos e vagas de trabalho

Cursos gratuitos e va-
gas de trabalho, todos volta-
dos para mulheres e em um 
mesmo lugar. Assim é o apli-
cativo Mulheres Positivas, 
a plataforma virtual de um 
movimento liderado pela 
TIM e que tem a colabora-
ção de mais de 30 empresas, 
incluindo a Energisa. O obje-
tivo é a promoção do desen-
volvimento pessoal e profis-
sional de mulheres por meio 
de informações e serviços. 

O aplicativo é uma das 
ações do projeto, com mais 
de 100 cursos de capacita-
ção gratuitos, além de ofer-
tas de vagas para variados 
perfis e em diferentes re-
giões do país. No aplicativo, 
as paraibanas podem parti-

cipar de quantas qualifica-
ções desejarem. 

Também há podcasts 
com dicas de como me-
lhorar o currículo, chamar 
atenção do recrutador, ges-
tão, empreendedorismo, 
inovação, empoderamento, 
entre outros, e histórias ins-
piradoras de mulheres que 
venceram obstáculos. Sem-
pre que tiver oportunida-
des, a Energisa irá publicar 
também no aplicativo. 

“Logo que conhecemos 
o projeto, nos identificamos 
com seu propósito. A Ener-
gisa quer ser protagonista 
na transformação do setor 
elétrico brasileiro e esta vi-
são nos coloca diretamente 
alinhados ao compromisso 

com a diversidade. A equi-
dade de gênero é um dos pi-
lares da diversidade e acre-
ditamos que as mulheres 
devem se empoderar e ocu-
par também posições em 
áreas predominantemente 
masculinas”, explica Tatiana 
Feliciano, diretora de Ges-
tão e Sustentabilidade, que 
complementa: “Queremos 
aumentar a participação de 
mulheres nos nossos qua-
dros operacionais”. 

O movimento da TIM 
para ampliar o acesso das 
brasileiras ao mercado de 
trabalho está prestes a com-
pletar três meses com novas 
adesões e o lançamento de 
uma ampla estratégia de co-
municação.
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oAnvisa libera dois produtos à 

base de cannabis para venda

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicou, ontem, autorização 
sanitária de mais dois pro-
dutos à base de cannabis: o 
extrato de cannabis sativa 
promediol e o extrato de can-
nabis sativa zion Medpharma 
200 mg/ml.  

Usados para tratamen-
tos de saúde, a novidade des-
ses produtos em relação a 
outros cinco já aprovados é 
que eles são compostos por 
extratos vegetais, ou seja, 
possuem em sua composição 
um conjunto de substâncias 
extraídas da planta, ao con-
trário dos demais, compostos 
por cannabidiol isolado.

Ambos são obtidos a par-
tir de extrato etanólico das 
partes aéreas de cannabis sa-
tiva e são fabricados na Suíça. 
No Brasil, serão importados 
e distribuídos como produ-

tos acabados prontos para 
uso. “Os extratos vegetais têm 
composição complexa, poden-
do conter muitas substâncias 
ativas, que podem agir por di-
ferentes mecanismos no cor-
po humano, o que torna ainda 
mais importante o controle e 
o monitoramento aplicados a 
esses produtos pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (SNVS). Há, também, toda 
a verificação de ausência de 
contaminantes que podem 
existir em extratos vegetais, a 
qual é realizada em detalhes 
pela empresa fabricante e ve-
rificada pela Anvisa, para que 
se possa garantir o uso segu-
ro desses produtos”, explicou 
a agência.

Acrescentou que os dois 
novos produtos autorizados 
estarão disponíveis sob a for-
ma de solução gotas, conten-
do 50 mg/ml de cannabidiol 
(CBD) e não mais que 0,2% de 
tetrahidrocannabinol (THC), 
e, portanto, deverão ser co-

mercializados em farmácias e 
drogarias a partir da prescri-
ção médica por meio de recei-
ta do tipo B (de cor azul).

Controle de qualidade
O CBD e o THC informa-

dos são considerados marca-
dores no controle de qualida-
de desses extratos, os quais 
são compostos também por 
outras substâncias, como de-
mais cannabinoides e taninos.

O Brasil tem hoje sete 
produtos de cannabis apro-
vados pela Anvisa com base 
na resolução 327/201. Con-
siderada ainda recente, por 
ter menos de dois anos, ela 
tem permitido que esses pro-
dutos possam ser disponibi-
lizados à população. Todos 
eles, ressalta a agência, são 
produzidos por empresas 
certificadas quanto às boas 
práticas de fabricação, que 
foram  avaliadas em relação 
à sua qualidade e adequabili-
dade para uso humano.

Karine Melo
Agência Brasil

Ouvidoria do Hospital Universitário  
lança campanha de incentivo a elogios

A Ouvidoria do Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley (HULW-UFPB), vinculado à 
Rede Ebserh, iniciou uma cam-
panha para estimular a popula-
ção a fazer manifestações posi-
tivas de valorização do trabalho 
dos profissionais que atuam no 
Hospital Universitário. 

Serão produzidos carta-
zes e peças para divulgação 
nas redes sociais, com frases 
que destacam a importância 
do elogio. Conforme o Decre-
to Federal Nº 9.492, de 5 de 
setembro de 2018, o elogio é 
a demonstração de reconheci-
mento ou de satisfação sobre 
o serviço público oferecido ou 
o atendimento recebido. 

“Além de valorizar os 
profissionais que desenvol-
vem seu trabalho com quali-
dade e respeito ao cidadão, 
com a campanha ‘Elogiar faz 
bem’, também pretendemos 
disseminar junto à comuni-
dade a importância da parti-
cipação social e de seu grande 
impacto na melhoria dos ser-
viços prestados pelos órgãos 
públicos”, explica Regina Pis-
tori, ouvidora do HULW.  

A ouvidora lembra que, 
em abril deste ano, o hospital
-escola da UFPB também criou 
um  Painel de Elogios, com pe-
riodicidade trimestral, no qual 
são divulgadas mensagens 
registradas no Fala.Br (Plata-

forma Integrada de Ouvidoria 
e Acesso à Informação), rece-

bidas por meio dos canais de 
contato da Ouvidoria.

No aplicativo, as paraibanas 
podem participar de quantas 

qualificações desejarem
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Ao todo, são 29 casos distribuídos principalmente na Mesorregião da Borborema, segundo dados do HU da UFCG
Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Síndrome de Morquio: Paraíba 
é o estado com mais pacientes

A Paraíba concentra o 
maior número de pacientes 
com mucopolissacaridose 
IV-A do Brasil, a Síndrome 
de Morquio. Ao todo, são 29 
casos distribuídos principal-
mente na Mesorregião da 
Borborema, segundo dados 
do Hospital Universitário 
Alcides Carneiro, da Univer-
sidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), referência no 
tratamento da doença. Consi-
derada rara, a doença afetou 
quatro irmãos no município 
de Princesa Isabel, no Sertão 
do Estado, um caso curioso, 
cujo diagnóstico só aconteceu 
na idade adulta e já com se-
quelas irreversíveis. 

Janailson Clementino da 
Silva, 33, conta que os sinto-
mas, como as dores, começa-
ram ainda na infância, aos 7 
anos de idade, mas ele e os 
irmãos nunca foram levados 
ao médico porque, além de 
morar em um sítio distan-
te da zona urbana, a família 
tinha pouco conhecimento 
sobre a importância dos cui-
dados que poderiam ter sido 
tomados desde os primeiros 
sinais. 

A doença foi descoberta 

através de uma de suas irmãs, 
que é agente de saúde e par-
ticipava de uma aula médica. 
Ela suspeitou que esse seria 
um diagnóstico provável dos 
irmãos, o que foi confirmado 
através de exames médicos 
mais adiante. 

“Uma grande dificuldade 
em casa é, por exemplo, calçar 
um tênis. Não consigo aga-
char. A doença também afetou 
minha audição. Enfim, são vá-
rias coisas que comprometem 
a saúde”, disse Janailson. O 
tratamento dele e dos irmãos 
é realizado no Hospital Re-
gional de Princesa Isabel, e os 
efeitos têm sido positivos. “A 
respiração está bem melhor e 
as dores musculares também. 
Melhorou muito a nossa qua-
lidade de vida”, comemorou. 

O agricultor Rafael Cle-
mentino da Silva é o caçula 
da família e não tem a doença, 
mas convive de perto com o 
problema e sabe das dificul-
dades que os familiares en-
frentam. Ele contou que eram 
cinco irmãos com sintomas, 
três mulheres e dois homens, 
e uma das irmãs faleceu aos 
16 anos de idade. “Ela não 
chegou a fazer exames, mas 
tinha todos os sinais que os 
outros têm”, ressaltou. Além 
de Janailson, foram diagnos-

ticados com a MPS Madalena, 
28, Cícero, 30 e Josefa de 40 
anos. 

Totalmente dependentes 
dos pais, os irmãos não con-
seguem realizar atividades na 
lavoura. Até mesmo as tarefas 
do dia a dia, como lavar louça, 
é complicada. Rafael contou 
que apenas Josefa se arrisca 
a fazer o serviço para ajudar 
a mãe. 

Diagnóstico
Existem algumas possí-

veis explicações para a maior 
concentração de casos de 
MPS na Paraíba ocorrer na 
Mesorregião da Borborema. 
Uma delas é a proximidade 
de Campina Grande, onde o 
Hospital Universitário Alcides 
Carneiro se tornou centro de 
referência informal, no esta-
do, para diagnóstico e trata-
mento da doença. 

Após identificados os 
primeiros casos no Sertão e 
os pacientes passarem a re-
ceber a terapia de reposição 
enzimática (TRE) no Hospital 
Regional de Cajazeiras, co-
meçaram a aparecer outros 
pacientes com Síndrome de 
Morquio, provavelmente por-
que as pessoas passaram a co-
nhecer a síndrome. “E devem 
existir muitos pacientes no 

Foto: Arquivo pessoal

Sertão que ainda não foram 
diagnosticados”, comentou a 
geneticista Paula Frassinet-
ti Vasconcelos de Medeiros, 
membro da Sociedade Brasi-
leira de Genética Médica, pro-
fessora de Genética Médica do 
curso de Medicina da UFCG e 
responsável pela Terapia de 
Reposição Enzimática (TRE), 
no HU Alcides Carneiro. 

Outra possibilidade pode 

ser pela própria história de 
colonização portuguesa na 
Paraíba. Ela relatou que foi 
realizado um estudo, em par-
ceria com a professora Simo-
ne Santos, da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
sobre a origem dos pacien-
tes com mucopolissacaridose 
tipo IV-A da Paraíba e, real-
mente, houve um ‘efeito fun-
dador’ no Estado. 

“Isto é, portugueses 
sãos, mas que tinham o gene 
Galns, da mucopolissaca-
ridose IV-A, com mutação 
em heterozigose - pela me-
tade - casavam apenas com 
pessoas da mesma família e 
dessa forma tinham 25% de 
possibilidade de, em cada 
gravidez, ter filhos com mu-
copolissacaridose tipo IV-A”, 
esclareceu.

Doença é considerada rara e afetou quatro irmãos no município de Princesa Isabel, no Sertão do Estado

Tratamento adequado prolonga vida
O tratamento da mucopolissa-

caridose é a Terapia de Reposição 
Enzimática que é de alto custo, mas 
paga pelo SUS, o que garante todo o 
acompanhamento dos pacientes. No 
caso dos irmãos, conforme a gene-
ticista Paula Frassinetti, a terapia foi 
iniciada tardiamente, em função do 
diagnóstico também tardio. Por isso, 
não poderá reverter todas as sequelas 
da doença. 

Por outro lado, a médica afirmou 
que há uma melhora na qualidade de 
vida, no movimento dos braços, na 
capacidade de andar para os que não 
perderam a deambulação, e passam a 
respirar melhor.  “O mais importante é 
que, sem a TRE, os pacientes com Mór-
quio raramente ultrapassam a terceira 
década de vida. Com a TRE, segura-
mente, viverão bem mais”, garantiu.

Ela destacou que os quatro irmãos 
estão bem, considerando que tiveram 

o diagnóstico muito tarde e, natu-
ralmente, com sequelas da doença. 
Atualmente, eles apresentam com-
prometimento de todo o esqueleto, o 
que faz com que tenham uma estatura 
muito baixa e dificuldade de andar. 

Como a Síndrome de Mórquio é 
causada pela falta de uma enzima, 
isto leva ao acúmulo, em todos os 
órgãos e sistemas, de uma substância 
chamada glicosaminoglicanos. “Dessa 
forma, os pacientes têm dificuldade de 
respirar e as válvulas cardíacas tam-
bém ficam comprometidas”, frisou.

A especialista confirmou ainda que 
é comum o diagnóstico da doença em 
fase avançada. “A mucopolissacaridose 
tipo IV-A ou Síndrome de Mórquio é 
uma doença muito rara e, como tal, 
desconhecida pela maioria dos médi-
cos. Além disso, é um mal que compro-
mete vários sistemas e órgãos, o que 
dificulta o diagnóstico”, acrescentou.

Lei aprovada este ano amplia ajuda
Mucopolissacaridoses são um 

grupo de doenças causadas por 
mutações em genes que codificam 
enzimas nos lisossomos. Uma vez que 
essas enzimas nos lisossomos são res-
ponsáveis pela ‘limpeza’ das células, 
haverá um acúmulo progressivo de 
glicosaminoglicanos o que impede o 
bom funcionamento de todas as célu-
las. Como é uma doença hereditária, 
a forma de prevenção é o aconselha-
mento genético.

De acordo com a geneticista Pau-
la Frassinetti, ao nascer, essas crianças 
não apresentam sinais da doença, 
mas chama a atenção o fato de, nos 
primeiros seis meses de vida, elas te-
rem um crescimento muito acelerado. 
Normalmente, os sinais aparecem 
depois de 12 meses, sobretudo no 
esqueleto do tórax, coluna e pernas. 

“Como não há sinais ao nascimento, 
a triagem neonatal sanguínea - teste 
do pezinho - é o único recurso para 
ter o diagnóstico precoce e iniciar o 
tratamento o quanto antes para obter 
os melhores resultados com a TRE”, 
enfatiza.

Com ap rovação  da  Le i 
14.154/2021, em 26 de maio de 
2021, o Programa Nacional de Tria-
gem Neonatal (PNTN), que atualmen-
te diagnostica apenas seis tipos doen-
ças, poderá avaliar 53 enfermidades 
raras e, na fase 3, serão incluídas as 
doenças lisossômicas, onde está inse-
rida a mucopolissacaridose tipo IV-A.

A médica observou que, pela 
formação, o geneticista tem maior 
capacidade de diagnosticar pacientes 
com doenças raras, como a mucopo-
lissacaridose tipo IV-A.



Marcos Aurélio, Juninho e Clayton estiveram na decisão de 2018 contra o Botafogo paulista em Ribeirão Preto

O  B o t a f o g o  d e c i d e 
amanhã uma vaga para a 
Série B do próximo ano 
e também uma possível 
participação na decisão do 
título da Série C, de 2021, 
que seria a segunda con-
quista de um título bra-
sileiro do clube, que foi 
campeão da Série D, em 
2013. Esta será a terceira 
vez, em oito participações 
do Botafogo na Série C, que 
o clube decide o acesso à 
segunda divisão do futebol 
brasileiro. A primeira foi 
em 2016 e a segunda, em 
2018, ambas sem sucesso.

Em 2016, o Botafogo em-
patou sem gols no Almeidão 
contra o Boa Esporte, e em 
Minas Gerais, perdeu por 1 
a 0, com um gol de Gênesis, 
aos 50 minutos do segundo 
tempo. A segunda vez foi em 
2018, quando o Belo venceu 
o Botafogo-SP por 1 a 0 em 
João Pessoa, gol de Juninho, e 
perdeu pelo mesmo placar no 
jogo de volta, em Ribeirão Pre-
to, com um gol de Caio Daniel, 
aos 48 minutos do segundo 
tempo. O time da Maravilha do 
Contorno perdeu também nos 
pênaltis, por 4 a 3.

Do plantel atual do Bo-
tafogo, três jogadores fi-
zeram parte da “decisão’’ 
em Ribeirão Preto: Juninho, 

Clayton e Marcos Aurélio. O 
narrador e coordenador da 
equipe de esportes da Rádio 
Tabajara, Lima Souto, esteve 
presente nas duas tentativas 
de acesso do Belo.

“Em termos de tristeza 
foram os dois piores jogos 
que já transmiti. Claro que o 
Botafogo já me deu muita ale-
gria também, mas esses dois 
jogos aconteceram fatos im-
previsíveis. Em Varginha-MG, 
o Botafogo tinha empatado o 
primeiro jogo em João Pessoa 
e estava muito bem no jogo 
da volta em Minas Gerais, 
quando levou um gol no final-
zinho, em um chute de fora 
da área. Foi um baque, uma 
verdadeira tragédia. Já está-

vamos levando o jogo para os 
pênaltis. Foi um gol que nar-
rei que doeu muito em mim, e 
com certeza, nos milhares de 
torcedores botafoguenses. Já 
o de Ribeirão Preto foi cerca-
do de muitas coisas boas. Nós 
viajamos muito confiantes, 
porque ganhamos o jogo em 
João Pessoa. Foi inacreditável, 
coisas do futebol. O time se-
gurou bem, o Belo meteu bola 
na trave e o jogo foi cami-
nhando para a classificação. 
E teve até um pênalti em João 
Pessoa, perdido por Marcos 
Aurélio, que poderia ter clas-
sificado o Botafogo. Quando o 
jogador do Ribeirão Preto fez 
o gol no final, eu nem narrei. 
Ninguém acreditava no que 

estava vendo, nem eu mesmo, 
porque o nosso Botafogo era 
superior e a vaga estava pra-
ticamente ganha. Aí vieram 
os pênaltis e Juninho chutou 
na trave e parece que Marcos 
Aurélio também perdeu um, 
não me lembro bem. O go-
leiro Saulo ainda defendeu 
uma cobrança, aumentando 
nossa esperança, mas não 
deu. Nós estávamos a 30 
segundos da Série B e o fator 
psicológico dos jogadores 
do Belo foi lá para baixo”, 
concluiu Lima Souto.

Se depender dos jogado-
res e da diretoria do Botafo-
go, desta vez será diferente 
de 2016 e 2018. O vice-pre-
sidente de futebol, Afonso 

Guedes, está otimista e acre-
dita que o clube vai chegar 
a disputar o título brasileiro 
da Série C.

“Estamos concentrados 
e preparados para essa ba-
talha. Passamos por tudo 
isso e hoje sabemos como 
se posicionar num jogo tão 
importante e decisivo para 
o clube. Jogadores, comis-
são técnica e diretoria jun-
tos, num só objetivo, que é 
o de acesso à Série B, e se 
Deus permitir, vamos ter o 
acesso e disputar uma final 
de Série C. A diretoria está 
dando todas as condições 
necessárias para os atletas 
em busca desse objetivo” 
afirmou o dirigente.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Três jogadores do Botafogo
podem se redimir amanhã
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Paraibano de Kart
Campeonato Paraibano será decidido amanhã no 
Circuito Internacional Paladino, quando acontece 
a sétima etapa em 13 categorias. Página 22
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Esportes

Campinense espera 10 mil torcedores contra Aparecidense
A diretoria do Campinense 

espera um público em torno 
dos 10 mil torcedores no Ami-
gão, amanhã, para incentivar 
o clube na primeira partida da 
decisão do Campeonato Brasi-
leiro da Série D, contra a Apa-
recidense de Goiás. Segundo 
o presidente do clube, Phelipe 
Cordeiro, a movimentação nos 
locais de vendas de ingressos 
está sendo muito maior do que 
contra o Atlético Cearense, na 
semana passada. “Eu tenho 
a certeza que o torcedor do 

Campinense vai comparecer 
em massa ao Amigão e vamos 
lotar a capacidade permitida 
pelo Governo do Estado. Estou 
vendo a movimentação nas 
ruas. Me deixa muito alegre 
ver os torcedores voltarem a 
vestir a camisa do clube com 
orgulho de ser raposeiro. Eu 
tenho certeza que a torcida 
vai fazer o Amigão ferver e 
empurrar o nosso time para 
conquistar o título”, disse o 
dirigente da Raposa.

Sobre a expectativa em 

relação ao título, Phelipe disse 
que o otimismo é muito grande 
e já está sonhando com a taça.

“Quando o Campinense 
chega para decidir é para 
vencer. Nós vamos buscar 
esse título, disso eu tenho a 
certeza. Respeito o adversá-
rio, que é também um gran-
de time, mas a Raposa Feroz 
está em um grande momento 
e qualquer adversário que 
vier nós estamos prontos 
para vencer”, acrescentou.O 
presidente não é candidato à 

reeleição e está se preparan-
do para deixar a presidência 
do clube, consciente do de-
ver cumprido e com todos os 
objetivos atingidos.

“Desde que assumi o 
clube, tinha em mente que 
íamos buscar o maior objeti-
vo, que era subir para a Série 
C e conseguimos. De que-
bra, ainda vencemos antes 
o Campeonato Paraibano e 
estamos com um calendário 
cheio para 2022. Fora de 
campo, também avançamos 

muito desbloqueando as 
nossas fontes de receitas, e 
agora partiremos para uni-
ficar todos os processos e 
ir gradativamente pagando 
nossas dívidas, sem compro-
meter a saúde financeira do 
clube. Eu entrego o cargo 
muito feliz em ver o Campi-
nense outra vez brilhando no 
cenário da região e no país. 
E se Deus quiser, nós vamos 
trazer mais um título brasilei-
ro para a Paraíba”, concluiu 
o presidente.

Foto: Guilherme Drovas/Botafogo

Marcos Aurélio e Clayton têm a 
segunda chance de colocar o Botafogo 
paraibano na Série B do Campeonato 

Brasileiro da próxima temporada



Disputa, em 13 categorias, acontece no Circuito Internacional Paladino; as tomadas de tempo ocorrem hoje 

O Campeonato Parai-
bano de Kart, organizado 
pela Federação de Auto-
mobilismo do Estado da 
Paraíba (FAEP), será deci-
dido nesse fim de semana. 
A competição terá a sua 
última etapa sendo realiza-
da entre hoje e amanhã no 
Circuito Paladino, no muni-
cípio de Conde, região me-
tropolitana de João Pessoa. 
A disputa, que agora chega 
em sua sétima e derradeira 
etapa, contará com grid 
para 13 categorias.

Entre as divisões mais 
disputadas, seis delas são 
destaque: Cadete, Sudam, 
Sudam Graduado, F4 Sênior, 
F4 Novatos e F400. Para a 
definição dos campeões de 
cada uma delas, além das 
demais disputas, os grids de 
largada para a última etapa 
começam a ser definidos 
hoje. A competição terá as 
tomadas de tempo sendo 
realizadas ao longo desta 
sexta-feira. Já, amanhã, se-
rão realizadas as baterias 
decisivas que vão definir 
os campeões paraibanos de 
Kart, em 2021.

Disputa aberta
Na categoria Cadete, 

o líder é Alexandre Leal 
que soma 48 pontos no 
campeonato. Ele é seguido 
por marcelo Ferreira, que 
está com 39, além de Da-

niel rebouças que aparece 
na terceira colocação, com 
34. Nessa disputa, seis pilo-
tos estão reunidos na briga 
pelo título.

Dentro das disputas da 
Sudam, a liderança está com 
George Crispim Filho, que já 
obteve 45 pontos nas seis 
primeiras etapas. Em se-
gundo lugar está Joca Neto 
com 34, seguido de perto 
por João maranhão que so-
mou 32, até o momento. A 
Sudam conta com um dos 
maiores grids do Campeo-
nato Paraibano de Kart, ao 
todo, são 14 pilotos.

Já na Sudam Gradua-
do, 9 pilotos estão na briga 
pelo título paraibano. O lí-
der da competição também 
é George Crispim Filho, que 
aparece, novamente, com 
45 pontos. Ele é seguido, 
mais uma vez, por João ma-
ranhão e Joca Neto que so-
mam, cada um, 36 pontos 
e seguem com chances de 
título.  

Na F4 Sênior, catego-
ria que conta com 12 pi-
lotos, a disputa está ex-
tremamente acirrada e 
a margem de vantagem 
é mínima. O líder, nesse 
momento, é o piloto Pe-
dro moura, que soma 41 
pontos na tabela. Apenas 
dois pontos atrás está o 
vice-líder da categoria, 
Will Nogueira. Na terceira 
colocação está Júlio César, 
dono de 34 pontos na clas-
sificação. 

Enquanto isso, na F4 
novatos, 11 competidores 
brigam pelo título estadual. 
Essa é a categoria mais acir-
rada de toda a disputa. O 
líder do campeonato, após 
seis etapas, é Felipe Figuei-
redo que está na ponta pela 
margem mínima, com 39 
pontos. Na sua cola está 
Sidney Souza, que soma 38, 
e logo em seguida, com 37, 
está Fred Figueiredo. A dis-
puta está tão apertada que 
até o quarto colocado segue 
vivo na competição, pois 
com 33 pontos somados, 
Alberi ribeiro, se vencer a 
última etapa, pode chegar 
aos 45 e superar os seus 
adversários.

Por fim, a F400 é a ca-
tegoria com o maior grid de 
todo o campeonato. Ao todo, 
são 25 pilotos concorrendo 
pelo título estadual. Cayan 
Chianca lidera a disputa com 
40 pontos somados, após 
as seis etapas. Na segunda 

colocação, com 35, está Nilo 
Mateus. O terceiro colocado, 
já sem chance de título, é 
Pedro moura que está com 
28 somados e briga para se 
garantir no pódio, pois até o 
oitavo colocado, a distância 
é de apenas sete pontos.

 2022 
Convivendo, ao longo 

de toda a disputa, com as 
restrições sanitárias e so-
ciais ocasionadas pela pan-
demia da covid-19, o saldo 
da competição é visto como 
positivo pela FAEP que já 
projeta 2022. Garibaldi 
Cunha, diretor de provas 
da Federação de Automo-
bilismo do Estado, espera, 
agora, mais uma etapa forte 
no fechamento do Campeo-
nato Paraibano de Kart. 

“Chegamos nessa úl-
tima etapa com algumas 
categorias estando ainda 
muito acirradas. Por isso, 
nossa expectativa é de uma 
competição muito forte e 
um grande encerramento 
dessa temporada. Nesse 
momento também apro-
veitamos para agradecer 
pelo empenho de todos que 
estiveram presentes nessa 
disputa, realizada ainda 
com muitas dificuldades 
por conta da pandemia. Já 
projetando o próximo ano, 
acreditamos na continui-
dade do crescimento dos 
nosso grids, assim como do 
automobilismo em geral”, 
comentou Garibaldi Cunha.

Paraibano de Kart conhece
amanhã os novos campeões

O amor entre Berenice e Júlio aconteceu à pri-
meira vista. Foi arrebatador. Ela, da janela de casa 
enquanto observava a rua, viu o moço passar. Bas-
tou que seus olhares se cruzassem uma única vez 
para que a menina dissesse “eu iria embora com 
ele!”. Parece que o universo ouviu. No dia seguin-
te, no mesmo meio de tarde, Júlio passa, percebe o 
olhar daquela que acabara de largar a infância e es-
tava prestes a se tornar esposa e pergunta: “Quer 
casar comigo?”. Nem do “sim” foi preciso. Berenice 
prontamente saiu de casa, os dois deram as mãos 
e seguiram para o cartório mais próximo numa na-
turalidade que fazia a saída parecer previamente 
combinada. Berenice sabia que não voltaria daquele 
encontro para a casa dos pais. Casada, estaria em 
outra vida, em nova casa. Ela também sabia que não 
tinha idade para isso, nem autorização. Para casar, 
fugida, aos 14 anos de idade, forjou uma nova certi-
dão de nascimento. E como os dados seriam mesmo 
trocados, aproveitou para mudar de nome. Passou a 
se chamar Carmélia, a esposa de Júlio, e juntos de-
ram início a uma longa história de amor.

No mundo do futebol, Carmélia seria chamada 
de “gata”. É assim que se chama quem altera sua ida-
de nos documentos para obter um benefício. Só que 
no futebol é o contrário. Os atletas mudam a idade 
para menos, assim conseguem jogar em categorias 
inferiores com as vantagens de mais força física e 
experiência. 

Assim foi com Antônio. Aos 18 anos e sem uma 
carreira consolidada na base de time algum, o jo-
vem teria sérias dificuldades para conseguir espa-
ço em um clube profissional. Ele veio de São Paulo 
com a família para morar na Paraíba. Filho de pais 
paraibanos que fizeram o retorno por falta de opor-
tunidade na cidade grande, Antônio não tinha se-
quer um DVD com seus melhores lances. Desde os 
12 anos tentava espaço nos times de lá, dos quatro 
grandes até os do interior. Do Mirassol ao Mogi Mi-
rim, arriscou todos. 

Na despedida da capital paulista, um amigo re-
comendou que ele buscasse a sorte nos clubes pa-
raibanos, mas como gato, pois o futebol no Nordeste 
já tinha alto nível para a pouca bola dele como pro-
fissional. 

Só que para um bom olheiro, não é preciso ver 
documento para se constatar que um jogador é gato. 
A puberdade denuncia as mudanças hormonais nos 
corpos dos meninos que fazem um adolescente de 
15 anos ter características absolutamente diferen-
tes daquele jogador de 18. E nesse aspecto, Antônio 
tinha sorte. Era franzino e tinha cara de pirralho. 
Passaria como um belo gato. 

O primeiro teste foi em João Pessoa, no Botafo-
go. Se não dava na cara que era gato pelo físico, a 
equipe técnica desconfiou da maturidade na movi-
mentação. Antônio era menos afoito que os outros. 
E assim são os mais velhos, conhecem os ‘atalhos’ no 
campo de jogo. Uma rápida pesquisa e logo a farsa 
foi descoberta. 

Ainda na capital, Antônio tentou outros clubes. 
No Auto Esporte, perceberam que ele, apesar de 
miudinho, não entrava em divididas como um meni-
no da faixa etária abaixo dos 15 anos. No CSP ele até 
passaria no teste, mas logo abriram os olhos quando 
perceberam a forma como ele protegia a bola para 
manter o domínio. 

De clube em clube, adentrando pelo interior, 
passando pelos maiorais e chegando aos gigantes 
do Sertão, aos poucos as chances de Antônio conse-
guir uma vaga em um time sub-15 eram reduzidas. 

Ele ouvia o motivo pelo qual fora descoberto a 
cada teste. A informação servia para que adotasse 
uma nova postura no exame seguinte. Ao passo que 
não acreditava no seu próprio potencial para alcan-
çar o inimaginável, a sonhada vaga no profissional, 
Antônio seguia escondendo a verdade. “Não marcar, 
não dividir, não chutar de primeira, não fazer jogo 
de corpo”. No último teste, no Paraíba de Cajazeiras, 
Antônio não foi desmascarado, mas reprovado por 
critério técnico. De tanto se conter, deixou de ser.

É gato!

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com  Chegamos nessa 

última etapa com 
algumas categorias 
estando ainda muito 
acirradas. Por isso, 

nossa expectativa é de 
uma competição muito 

forte e um grande 
encerramento dessa 

temporada 

referência no futebol 
com cinco conquistas de 
Copa, o Brasil está começan-
do a chamar a atenção mun-
dial também para modali-
dades menos conhecidas. O 
país faturou, na Olimpíada 
de Tóquio, medalhas impor-
tantes no skate e no surfe 
que ajudaram a popularizar 
estes esportes. Agora, o Brasil 
tem novo desafio e muito po-
tencial para se tornar desta-
que também no breakdance, 

que fará sua estreia nos Jogos 
Olímpicos de Paris, em 2024.

A novidade ainda é tími-
da, mas com possibilidade de 
cair nas graças do público. Há 
um caminho a ser percorrido. 
Tudo pode se potencializar 
com a conquista do mundial 
de Break, em Gdansk, na Po-
lônia. Trata-se da principal 
disputa internacional da mo-
dalidade. A competição come-
çou ontem e vai até amanhã. 
Dois brasileiros se destacam 
com chances de ficar com o 
troféu: Isabela rocha, a B-

Girl It’sa, e Alexandre Duarte, 
o B-Boy Xandin. Quem se 
classificar no primeiro dia 
da competição avança para a 
final, dois dias depois.

O mundial é simples, e 
acontece no formato de dis-
puta eliminatória. Cada par-
ticipante demonstrará suas 
habilidades na dança em 
um palco sob os olhares de 
um grupo especial de juízes, 
todos com diversos títulos 
na bagagem e nome de peso 
no esporte. O competidor 
que se sair melhor, elimina 

seu rival. Os dois brasileiros 
fizeram história ao vencer 
a etapa realizada em outu-
bro em São Paulo, classifi-
cando-se para a disputa do 
Mundial. Eles conquistaram 
a red Bull BC One, compe-
tição realizada em mais de 
30 países e que reuniu os 
principais nomes da modali-
dade ao redor do planeta. Tal 
classificação cria a chance 
de o público geral conhecer 
os dois representantes do 
Brasil com boas chances de 
medalhas olímpicas.

Brasileiros se destacam no breakdance
Agência Estado
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A disputa pelo título paraibano de 
kart está acirrada e promete belos 
duelos hoje, na tomada de tempo, 
e amanhã, durante as provas
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Decisão do STJD impede que o clube tenha torcida em seus jogos como mandante do Campeonato Brasileiro

Lutando contra o re-
baixamento no Campeona-
to Brasileiro, o Grêmio so-
freu mais uma derrota fora 
de campo na quarta-feira. 
Após o Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) 
impedir que o clube tenha 
torcida em seus jogos como 
mandante no Brasileirão, foi 
a vez do Juizado do Torcedor 
e Grandes Eventos do Minis-
tério Público do Rio Grande 
do Sul proibir a presença de 
tricolores no clássico con-
tra o Internacional, marcado 
para sábado, no Beira-Rio. 
A decisão é consequência 
da invasão de campo após a 
derrota da equipe por 3 a 1 
para o Palmeiras, em casa, no 
último domingo.

“Não tenho dúvidas ao 
afirmar que os benefícios, 
limitados à possibilidade de 
estar no estádio, e assistir ao 
jogo, não compensam o ris-
co a que pessoas inocentes 
poderão se ver submetidas”, 
argumentou o juiz Marco 
Aurélio Martins Xavier. “Não 
é fato que justifique a libera-
ção desse acesso, que só nos 
prenuncia o agravamento de 
rivalidades doentias, provo-
cações e grande possibilida-

Agência Estado

Justiça proíbe torcedores do
Grêmio no Gre-Nal, amanhã 

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

de de novos atos de violên-
cia”, completou.

Na decisão, o magis-
trado também suspendeu a 
participação de todas as tor-
cidas organizadas do Grêmio 
em dias de jogos do clube 
pelo prazo de 180 dias. Xa-

vier baseou a sua decisão 
em relação ao  setor norte 
da Arena, onde saíram os 
torcedores que depredaram 
a cabine do VAR e tentaram 
invadir o túnel que dá acesso 
aos vestiários ao fim do re-
vés diante do Palmeiras.

No caso da punição do 
STJD, ainda não há data para 
o julgamento do clube e a 
equipe seguirá mandando 
seus jogos sem torcida até 
lá. Dependendo da decisão 
final, as partidas disputadas 
sem público para cumprir 

a liminar podem entrar na 
conta da punição. O Grêmio 
ainda pode recorrer. Dentro 
de campo, a situação do Grêmio 
segue delicada no Campeonato 
Brasileiro. Nesta quarta-feira, o 
time gaúcho foi derrotado por 
2 a 1 pelo Atlético-MG, em Belo 

Horizonte, em jogo atrasado 
da 19ª rodada. Faltando dez 
jogos para a equipe gaúcha na 
competição, o time de Vagner 
Mancini está na penúltima co-
locação com 26 pontos, sete 
atrás o Bahia, primeira equipe 
fora da zona do rebaixamento.

Devido a invasão de torcedores e quebra do equipamento do VAR no jogo diante do Palmeiras, os jogadores não poderão contar com o incentivo no momento mais importante do Brasileiro

Presidente afastado da 
Confederação Brasileira de 
Futebol, Rogério Caboclo, 
continua se movimentando 
nos bastidores para conti-
nuar a dirigir a entidade que 
organiza o futebol brasileiro. 
O ex-dirigente protocolou, na 
última quarta-feira, um docu-
mento onde nomeia Antônio 
Carlos Nunes de Lima, o Co-
ronel Nunes, como seu suces-
sor ao cargo enquanto não 
exerce suas funções. Os dois 
assinam o registro.

Caboclo foi retirado de 
suas funções na CBF, após 
uma série de denúncias so-
bre abuso moral e sexual en-
volvendo uma funcionária. 
Ele foi afastado no dia 29 de 
setembro por uma assem-
bleia-geral extraordinária, 
que decidiu que a Confedera-
ção deveria então ser coman-
dada por Ednaldo Rodrigues 
Gomes. Caboclo e Nunes afir-
mam que tal decisão é ilegal.

Segundo o documento 
protocolado conjuntamente 
pelos dirigentes, Nunes de-
verá comandar a entidade  de 
forma interina e sua nomea-
ção deve ser feita diretamen-
te por Caboclo, mesmo afas-
tado de seu cargo, conforme 
especifica o artigo 61. Cabo-
clo foi eleito em 2018 para 
um mandato válido de 2019 
a 2023.

A petição foi protocolada 
nesta quarta na própria CBF. 
Além do artigo 61, que diz 
que é Caboclo quem tem de 
indicar seu sucessor provi-
sório, também consta no do-
cumento os artigos 48, 69-in-
ciso V e 72. Os itens dizem 
que “a presidência da CBF 
deve ser exercida por aquele, 

dentre os vice-presidentes, 
que for indicado pelo presi-
dente ausente, licenciado ou 
impedido”. A regra é válida e 
diz que a decisão deverá ser 
cumprida sendo quaisquer 
que sejam os motivos que 
tiraram Caboclo do poder. 
“O outorgado, Antonio Carlos 
Nunes de Lima, se compro-
mete a assumir o cargo a ele 
designado de maneira irretra-
tável e irrevogável”, assinam 
os dois políticos. Eles argu-
mentam ainda que não há a 
possibilidade de qualquer 
outra nomeação deste tipo na 
CBF que não seja a defendida 
por eles. 

Del Nero
Rogério Caboclo e Co-

ronel Nunes aproveitaram o 
documento para inviabilizar 
a decisão que então teria par-
tido de uma articulação de 
Marco Polo Del Nero, ex-pre-
sidente da entidade. Ele foi 
afastado do futebol por 20 
anos e não pode participar ou 
tomar qualquer decisão ad-
ministrativa em nenhum nível 
na modalidade. Porém, ao que 
apontam os dois dirigentes, o 
mesmo continua articulando 
e exercendo influência sobre 
outros dirigentes.

Segundo eles, o Conse-
lho de Administração da en-
tidade escolheu o vice-pre-
sidente Ednaldo Rodrigues 
Gomes de forma ilegal. De 
acordo com o documento, a 
escolha pelo atual presidente 
em exercício da CBF aconte-
ceu na própria casa de Del 
Nero, com outros represen-
tantes da entidade presentes.

“A referida escolha ocor-
reu em reunião na casa do sr. 
Marco Polo Del Nero, banido 
de atividades

Caboclo quer o Coronel
Nunes na presidência
Agência Estado

Protocolo sanitário

GP São Paulo de F-1 terá tecnologia 
para uso do passaporte da vacinação

O Grande Prêmio de 
São Paulo de Fórmula 1 re-
correu à tecnologia para 
auxiliar nas medidas adota-
das no protocolo sanitário 
para o evento neste ano, 
que acontece nos dias 12, 
13 e 14 deste mês. Público e 
profissionais que compare-
cerem à corrida no Autódro-
mo de Interlagos terão que 
apresentar um passaporte 
virtual com o certificado de 
vacina contra a covid-19

O cadastro obrigatório 
terá de ser feito até o dia 10 
de novembro, por meio da 
plataforma Chronus i-Pass-
port. A tecnologia foi desen-
volvida pela startup franco
-brasileira Mooh!Tech, como 

o passaporte oficial do even-
to. Para entrar no autódromo 
nos três dias da 19ª etapa do 
calendário de 2021 da Fór-
mula 1, os profissionais (staff 
e patrocinadores) e público 
(torcedores e convidados) 
terão de apresentar o Chro-
nus com certificado de vaci-
na contra a covid-19 e testes 
negativos. O link do pré-ca-
dastro será disponibilizado 
em breve nos canais oficiais 
e parceiros do evento.

O protocolo sanitário 
para o GP de São Paulo defini-
do pelas autoridades da cida-
de e do Estado exige a apre-
sentação de comprovante de 
vacinação com ao menos uma 
dose. Quem não completou 
o esquema vacinal - crianças 
entre 5 e 12 anos - ou aque-
les que tomaram apenas uma 

dose terá de apresentar teste 
negativo para covid-19 do 
tipo antígeno (realizado até 
24 horas antes de cada acesso 
ao autódromo) ou PCR (rea-
lizado até 48 horas antes). O 
uso de máscara é obrigatório 
durante todo o evento.

“A segurança do públi-
co é tão importante quanto 
a realização da corrida. Com 
a tecnologia Chronus I-Pass-
port, as pessoas poderão 
usufruir do evento com a 
tranquilidade de que estarão 
protegidas, mas lembrando 
que, ainda assim, deverão res-
peitar as normas de seguran-
ça”, diz Alan Adler, CEO do GP 
São Paulo de F1. A Mooh!Tech 
desenvolveu o sistema a fim 
de que seja um passe digital, 
em complemento ao proto-
colo de saúde adotado pelo 

Ricardo Gaciba
Npon npo nop pno npo

evento, com o intuito de con-
ter a propagação do covid-19. 
Segundo os responsáveis pela 
tecnologia, a certificação ga-
rante consistência e seguran-
ça para todos os envolvidos, 
já que a plataforma Chronus 
consegue antecipar a aferi-
ção dos dados com o cruza-
mento das informações, cor-
rigindo-as quando possível 
ou sinalizando rapidamente 
às autoridades para que tais 
inconsistências possam ser 
retificadas na fonte.

“A tecnologia Chronus 
pacifica os dados infor-
mados, ou seja, consegue 
identificar inconsistência e 
conceder mais segurança e 
expertise às informações de 
vacinação para os estados 
e municípios. A plataforma 
utiliza tecnologia avançada, 
segura e confiável, e even-
tuais erros ou tentativas de 
fraudes de registro de in-
formações relacionadas à 
vacinação são detectadas”, 
explica Everton Cruz, CEO da 
Mooh!Tech. 

Para validar o i-Passport 
em alguns estados há a opção 
de pré-cadastro no site www.
ipassport.com, pois algumas 
localidades não possuem 
ainda API de integração e 
registram as informações de 
forma manual.

Após esse pré-cadastro, 
o usuário deve aguardar no 
máximo 48 horas para que 
as informações sejam con-
solidadas pela tecnologia 
Chronus e assim baixar o app 
Chronus no smartphone IOS 
ou Android.O Grande Prêmio de Fórmula 1 de 2021 será disputado no próximo dia 14, no autódromo de Interlagos
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Ordem de serviço beneficia os Cemitérios Nossa Senhora da Conceição, no Centro, e Descanso Eterno, em Jacumã

Cemitérios do Conde vão ser 
reformados e terão ossuários

Dois cemitérios públicos 
do município do Conde, cidade 
que integra a Região Metro-
politana de João Pessoa, vão 
passar por reformas de requa-
lificação e terão ossuários. A 
ordem de serviço que beneficia 
os Cemitérios Municipais Nos-
sa Senhora da Conceição, no 
Centro, e Descanso Eterno, no 
Distrito de Jacumã, foi assinada 
pela prefeita Karla Pimentel 
(Pros), na tarde da última terça-
feira (2), Dia de Finados.

O ato de assinatura ocor-
reu durante a tradicional Missa 
de Finados celebrada em frente 
ao Cemitério Nossa Senhora da 
Conceição. O projeto foi enca-
minhado ao setor de licitação 
da prefeitura em caráter de ur-
gência. “Queremos entregar os 
dois cemitérios completamente 
reformados o mais breve possí-
vel”, garantiu a prefeita.

Segundo ela, “os dois ce-
mitérios receberão reformas 
estruturais e ganharão ossuá-
rios”. Com isso, a capacidade 
de acomodação será ampliada. 
“Trabalhamos para devolver a 
dignidade do nosso povo. Não 
apenas para os que estão entre 
nós. Isso é extensivo aos que 
partiram, deixando saudades”, 
manifestou a prefeita.

O chefe de gabinete da 
prefeita, Aleksandro Pessoa, o 
secretário da Infraestrutura, 
Tiago Silva, e o coordenador 
dos cemitérios da cidade, Gen-
derson Carneiro, acompanha-
ram a prefeita na solenidade.

Da Redação

1963 — José de Borba Vasconcelos, político (PB)
1973 — Padre Zé Coutinho, religioso católico (PB)
1979 — Graça Mello, ator, diretor
e dramaturgo brasileiro
1983 — Humberto Mauro, cineasta brasileiro

Mortes na História

Obituário
Márcio Alves (Pereirinha)
3/11/2021 – Aos 45 anos, no Sítio 
Enjeitado, Distrito de Piranhas Velha, 
em São José de Piranhas (PB), assassi-
nado. A vítima do homicídio seguia em 
sua motocicleta quando foi alvejado 
com um tiro de grosso calibre na cabe-
ça. Caso está sob investigação.

Foto: Redes Sociais

Aforismo
“Por que ter medo da 

morte se é um processo 
natural e inevitável?”

(Paula Francinete)
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Quase todos os dias

Pintor de carros visita o próprio túmulo

Alberto Jorge Souza tem 
54 anos e costuma surpreen-
der os visitantes do Cemité-
rio Campo Jorge, na cidade de 
Caicó, no Rio Grande do Nor-
te. Isso porque o rapaz, ainda 
vivo, visita seu próprio túmulo 
praticamente todos os dias nos 
últimos sete anos.

A história, contada pelo 
Portal G1 e depois replicada 
em vários sites de notícias, 
é de que Alberto, conheci-
do como Beto Fera, mandou 
construir o próprio túmulo 
ainda em 2014, com direito 
a uma foto dele ilustrando o 
local. De acordo com o rapaz, 
tratava-se de um “sonho de 
infância”.

“Sempre foi um sonho 
que eu tive, de infância, para 
quando eu morrer ter meu 
canto certo, para não ficar 
procurando botar na cova de 
uma família, de outra família, 
que às vezes não gosta. Eu 
tendo meu canto sei que ali é 
minha casa. Nós somos mor-
tais. Viemos ao mundo, mas é 
uma passagem muito curta”, 
declara o “morto-vivo”.

Beto relata que ganhou 
o espaço de uma madrinha, 
depois que seu padrinho teve 

Da Redação

Homem garante que 
sempre foi um sonho de 
infância ter um jazigo

“só pra ele”

Vontade

os restos mortais transferi-
dos para outro cemitério. O 
pintor automotivo quer dei-
xar tudo pronto para quan-
do a morte chegar. E só não 
comprou um caixão porque 
gostaria de deixar exposto 
na sala de casa, mas lhe falta 
espaço.

A decisão de manter um 
local em sua homenagem no 
cemitério, porém, fez com 
que o rapaz já fosse “con-
fundido” com fantasma. Uma 
amiga de infância, por exem-
plo, chegou a perder o fôlego 
ao encontrar Beto, logo após 
ter visto seu túmulo. “Ela 
disse até que acendeu vela. 
Quando me encontrou, teve 
um susto tão grande que fi-
cou querendo falar comigo e 
faltava voz”, lembra.

Beto Fera mandou construir o
próprio túmulo ainda em 2014, 
com direito a uma foto dele
ilustrando o local de sua sepultura

Jaider Esbell
2/11/2021 – Aos 41 anos, em São Paulo 
(SP). Artista plástico roraimense, um dos 
destaques da ‘34ª Bienal de São Paulo’. 
O artista foi encontrado morto em seu 
apartamento. Era um dos artistas ma-
cuxis mais renomados de Roraima por 
trazer luz à vivência indígena por meio da arte. Também 
era escritor e ativista da causa Macuxi. Nasceu em 1979, 

Foto: Instagram

no município de Normandia, região Norte de Roraima, onde 
atualmente está a reserva indígena Raposa Serra do Sol. Era 
filho adotivo de Vovó Bernaldina, mestra indígena da cultura 
Macuxi, que morreu em junho de 2020 por covid-19.

Kianne Colins (Kin)
30/10/2021 – Aos 23 anos, no Rio de Janeiro 
(RJ), por atropelamento. Passista da Escola 
de Samba Beija-flor. Ela voltava de uma 
festa com amigos e estava a poucos metros 
de casa quando foi atingida por um carro.

Foto: TV Globo

Basílio do Nascimento
30/10/2021 – Aos 71 anos, em Díli, no 
Timor-Leste, após um ataque cardíaco. 
Bispo de Baucau, a segunda maior cidade 
de Timor-Leste. Teve um papel preponde-
rante no referendo sobre a independência 
do território, em 1999. Era natural de Suai.

Foto: Reprodução

Aaron Beck
1º/11/2021 – Aos 100 anos. Médico 
psiquiatra norte-americano considerado 
“pai da terapia cognitiva”. Junto com a filha, 
ele fundou o Instituto Beck para Terapia 
Cognitivo-Comportamental.

Foto: Divulgação

Hulda Bittencourt
1º/11/2021 – Aos 87 anos, em São Paulo 
(SP), em decorrência de um AVC. Coreó-
grafa e bailarina, uma das maiores repre-
sentantes do balé moderno no Brasil. Em 
1977 ela criou, em São Paulo, a companhia 
de dança Cisne Negro, que formou várias 
gerações de bailarinos.

Foto: Correio do Povo
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Breves & Curtas
# Morreu, não ressuscitou e foi sepultado
O corpo do pastor Huber Carlos Rodrigues, que escreveu que 
ressuscitaria após três dias, foi enterrado na madrugada do úl-
timo dia 26 em Goiatuba, na região sul de Goiás. O corpo dele 

CONTATOS 

n Para críticas, correções, colaborações, 
sugestões, informações sobre óbitos e propostas 
de temas relacionados à Seção Memorial do 
jornal A União, o leitor pode entrar em contato 
pelo e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com 
ou pelo WhatsApp (83) 98854-1491.

estava na funerária desde o dia 22 e a viúva se recusava a li-
berá-lo por acreditar que ele fosse ressuscitar. Ele morreu por 
complicações cardiorrespiratórias em um hospital de Itumbia-
ra (GO). No documento, assinado em 2008, o pastor disse que 
teve divinas revelações do Espírito Santo e que passaria por 
um “mistério de Deus”, onde ressuscitaria às 23h30 após três 
dias de sua morte. O prazo terminou na noite do dia 25.

# Primeira morte em um set de filmagens
Martha Mansfield foi a primeira atriz da história a morrer em 
um set de filmagens. Durante as gravações de ‘The Warrens 
of Virginia’, em 1923, a jovem decidiu descansar em seu carro 
enquanto ainda estava com o traje de sua personagem. Um 
membro do elenco que estava próximo ao veículo acendeu um 
fósforo que caiu no vestido de Martha. A atriz ficou gravemen-
te ferida e foi levada ao hospital, mas morreu no dia seguinte.

# Número de mortes maternas por covid-19 I
O número de mortes maternas por covid-19 mais que tripli-
cou em 2021. Dados do Observatório Obstétrico Brasileiro 
(OOBr), mantido pela Universidade de São Paulo (USP) e 
pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mos-
tram que pelo menos 1.455 gestantes e puérperas tiveram 
óbitos por novo coronavírus registrados de 1º de janeiro a 
20 de outubro deste ano. No ano passado, foram 460. Nessa 
esteira, a taxa de mortalidade materna disparou de 6,7% em 
2020 para 12,6% neste ano.

# Número de mortes maternas por covid-19 II
Esse salto expõe os maiores perigos pelos quais essas mulheres 
passam na gestação ou após o parto, tanto que o Ministério da 
Saúde as incluiu como grupo de risco para o novo coronavírus 
no ano passado. A falta de acesso à saúde, a superlotação dos 
hospitais, a disseminação da variante Delta e a escassez de testes 
podem ter agravado o cenário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
PROCESSO N.º 021/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2021
OBJETO: Aquisição de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura 

de Alagoa Grande.
 HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 
as empresas: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMO-
TORES LTDA – lotes: 06,08,52.200,00,13,14,15 e 21, no valor total de R$ 362.000,00 (Trezentos 
e sessenta e dois mil reais); O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP – lotes: 
01,02,03,04 e 20, no valor total de R$ 367.200,00 (Trezentos e sessenta e sete mil e duzentos reais); 
GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA – lote 19, 
no valor total de R$ 24.500,00 (Vinte e quatro mil e quinhentos reais); e AUTO CAR COMÉRCIO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA – lotes: 05,07,09,10,11,12,16,17 e 
18, no valor total de R$ 515.400,00 (Quinhentos e quinze mil e quatrocentos reais). 

Alagoa Grande(PB), 3 de novembro de 2021.                                                                                                                          
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 06 ao Contrato nº 54/2019 – Processo: 025/2019, Tomada de Preços 
nº 007/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e SOBRAL CONSTRU-
TORA LTDA - ME. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, a 
partir do dia 11/11/2021.

Alagoa Grande(PB), 28 de outubro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 09 ao Contrato nº 89/2018 – Processo: 028/2018, Tomada de Preços 
nº 002/2018 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e SOBRAL CONSTRU-
TORA LTDA - ME. Objeto: Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a vigência do contrato, a 
partir do dia 10/11/2021.

Alagoa Grande(PB), 28 de outubro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de Móveis e eletrodoméstico diversos, destinado a esta prefeitura. 

A Pregoeira convoca o comparecimento dos participantes: ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA; 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA; GM COMERCIO E SERVICO 
LTDA; JANDERSON COSTA LEAO LIMA; LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS 
HOSPITALAR EIRELI; M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI; REDE DE NEGO-
CIOS EM TECNOLOGIA LTDA; THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE; WW 
COMERCIAL EIRELI, para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 11 de novembro 
de 2021 às 14:00 horas. 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 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 04 de Novembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma empresa 
especializada em construção civil, para construção e execução dos serviços de Pavimentação em 
Paralelepípedo e Drenagem na Aldeia São Miguel, localizada no Município de Baia da traição – PB, 
conforme Termo de Referência e Contrato de Repasse nº 1074074–09/2020. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
99383–7991. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/
Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 04 de Novembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RETIFICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE EXPE-

RIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLE-
MENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, nas especialidades 
de: Clínica Médica Geral. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba – DOE/PB, 
Edição de Nº 17.485, do dia 30 de outubro de 2021, pagina 48; Jornal A União do dia 30 de outu-
bro de 2021, página 26, ONDE SE LÊ: “R$ 20.220,00”, LEIA-SE: “R$ 40.440,00”. Permanecendo 
inalteradas as demais informações da publicação supramencionada.

Barra de Santana - PB, 04 de novembro de 2021.
Cacilda Farias Lopes de Andrade

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE EXPE-

RIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA, PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLE-
MENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA, nas especialidades 
de: Clínica Médica Geral. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba – DOE/PB, 
Edição de Nº 17.485, do dia 30 de outubro de 2021, pagina 48; Jornal A União do dia 30 de outu-
bro de 2021, página 26, ONDE SE LÊ: “R$ 20.220,00”, LEIA-SE: “R$ 40.440,00”. Permanecendo 
inalteradas as demais informações da publicação supramencionada.

Barra de Santana - PB, 04 de novembro de 2021.
Cacilda Farias Lopes de Andrade

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00049/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA DE 
CAMINHÕES, ÔNIBUS E VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA 
PERTENCENTE E LOCADA AO MUNICIPIO DE BELÉM–PB; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: APARECIDO FRANKLIN SOARES 03070176488 - R$ 27.300,00; 
MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - R$ 16.800,00.

Belém - PB, 04 de Novembro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita 
 

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDI-

CAMENTOS LTDA, CNPJ nº 26.156.923/0001-20. Ref. PP 00013/2021. OBJETO: CONTRAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALAR 
DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM-PB.. Extrato do 
1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00043/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente 
ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 132.781,28 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL. SETECENTOS E 
OITENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) serão pagas através da seguinte dotação orça-
mentária: 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.3021007.2073 MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS 0069.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CON-
SUMO 0070.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE – APS 0039.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSU-
MO 10.302.1007.2075 MANTUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL – CESB 
0090.3.3.90.30.00.1.2011.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0091.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 
0121.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DE 
ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 0149.3.3.90.30.00.1.214.000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1008.2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL 0157.3.3.90.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS UR-
GENCIA E EMERGENCIA – SAMU 192 0171.3.90.30.00.1.2011.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
0172.3.3.90.30.00.1.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2201 MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER 0187.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 01.88.3.3.90.30.00.1.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2209 
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE BELÉM 0197.3.3.90.30.00.1.2011.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 10198.3.3.90.30.00.1.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
– MAC 0213.3.3.90.30.00.1.2011.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0214.3.3.90.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO. Assinaturas da prorrogação contratual em: 03/11/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E ARTMED COMERCIAL EIRELI , CNPJ 

nº 04.361.467/0001-18. Ref. PP 00013/2021. OBJETO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BELÉM-PB.. Extrato do 1º. TERMO 
ADITIVO ao Contrato n.º 00042/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente ao 
ADITAMENTO DE VALOR R$ 68.217,46 (SESSENTA E OITO MIL, DUZENTOS E DEZESSETE 
REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), serão pagas através da seguinte dotação orçamentária: 
02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.3021007.2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS 0069.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
0070.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE – APS 0039.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.1007.2075 MANTUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA POLICLINICA MUNICIPAL – CESB 
0090.3.3.90.30.00.1.2011.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0091.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 
0121.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DE 
ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 0149.3.3.90.30.00.1.214.000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1008.2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL 0157.3.3.90.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1007.2159 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS UR-
GENCIA E EMERGENCIA – SAMU 192 0171.3.90.30.00.1.2011.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
0172.3.3.90.30.00.1.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2201 MANUTENÇÃO DO 
CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DA MULHER 0187.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO 01.88.3.3.90.30.00.1.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2209 
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE BELÉM 0197.3.3.90.30.00.1.2011.0000 
MATERIAL DE CONSUMO 10198.3.3.90.30.00.1.2014.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
– MAC 0213.3.3.90.30.00.1.2011.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0214.3.3.90.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO. Assinaturas da prorrogação contratual em: 03/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICA-

MENTOS LTDA, CNPJ nº 26.156.923/0001-20. Ref. PP 00016/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO, DE FORMA PARCE-
LADA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. 
Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00050/2021, com a empresa acima mencionada, 
correspondente ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 12.287,88 (DOZE MIL, DUZENTOS E OITEN-
TA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) serão pagas através da seguinte dotação 
orçamentária: 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 MANUTEN-
ÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE – APS 0039.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERUAL DE 
CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 
0121.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DA 
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 0149.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1008.2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL 0157.3.390.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO . Assinaturas da prorrogação contratual em: 03/11/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA, 

CNPJ nº: 11.511.020/0001-43. Ref. PP 00016/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTÓLOGICO, DE FORMA PARCELADA, DESTI-
NADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Extrato do 1º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00052/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente 
ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 26.342,74 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E 
DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) serão pagas através da seguinte dotação 
orçamentária: 002.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 MANUTEN-
ÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE – APS 0039.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERUAL DE 
CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 
0121.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DA 
ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 0149.3.3.90.30.00.1.214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1008.2142 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE BUCAL 0157.3.390.30.00.1.214.0000 
MATERIAL DE CONSUMO .Assinaturas da prorrogação contratual em: 03/11/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E ARTMED COMERCIAL EIRELI. CNPJ 

nº 04.361.467/0001-18. Ref. PP 00017/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE FORMA PARCELADA 
DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Extrato do 
1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00053/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente 
ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 126.284,24 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS E OITENTA 
E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) serão pagas através da seguinte dotação 
orçamentária: 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.303.1008.2078 ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA BASICA 0098.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0099.3.3.90.32.00.1.213.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0100.3.3.90.32.00.1.214.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.301.1008.2135 MUNITENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE BELEM 0122.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA Assinaturas da prorrogação contratual em: 03/11/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB E EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICA-

MENTOS LTDA, CNPJ nº 26.156.923/0001-20. Ref. PP 00017/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE FORMA 
PARCELADA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM 
PB. Extrato do 1º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00054/2021, com a empresa acima mencionada, 
correspondente ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 169.407,09 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, 
QUATROCENTOS E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) serão pagas através da seguinte dotação 
orçamentária: 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.303.1008.2078 ASSISTENCIA 
FARMACEUTICA BASICA 0098.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0099.3.3.90.32.00.1.213.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0100.3.3.90.32.00.1.214.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.301.1008.2135 MUNITENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE BELEM 0122.3.3.90.32.00.1.001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA. Assinaturas da prorrogação contratual em: 03/11/2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.031/2018

INSTRUMENTO: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.031/2018– PMBV
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 – PMBV
OBJETIVO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: ACCOCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 

02.349.757/0001-10
VALOR DO CONTRATO: Fica alterada a CLÁSULA TERCEIRA, que trata do valor global do 

contrato, para revisar o preço do contrato, a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro ini-
cialmente pactuado no valor de R$ 124.740,53 (cento e vinte e quatro mil setecentos e quarenta 
reais e cinquenta e três centavos), razão pela qual o valor do contrato passará de R$ 2.473.215,21 
(dois milhões quatrocentos e setenta e três mil duzentos e quinze reais e vinte e um centavos) para 
R$ 2.597.955,74 (dois milhões quinhentos e noventa e sete mil novecentos e cinquenta e cinco 
reais e setenta e quatro centavos), referente a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do 
contrato que sofrerá uma revisão no valor global de 5,01% (cinco vírgula zero um por cento) do 
valor inicialmente ajustado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 14:30 horas 
do dia 22 de Novembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação 
de empresa para executar os serviços de recuperação do fossão localizado nas proximidades do 
Centro de Eventos e conserto da tubulação de esgoto das Ruas a margem da PB 237 no municipio de 
Bom Sucesso/PB, conforme projeto anexo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. 
E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 04 de Novembro de 2021
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, por meio do site www.licitacaoca-
bedelo.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa para o 
fornecimento de kit escolar destinados as Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 09:15 
horas do dia 18 de Novembro 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; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br; www.licitacaocabedelo.com.br. 

Cabedelo - PB, 04 de Novembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 216/2021

ERRATA
A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, através DA COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público para o conhecimento dos interessados, a ERRATA 
NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 
006/2021. Desta forma, o ITEM 4.10. da PLANILHA onde lê-se “BASE/CÓDIGO →92804-SINAPI.” 
leia-se “BASE/CÓDIGO →95445-SINAPI.” e o ITEM 4.11. da PLANILHA onde lê-se “BASE/CÓDIGO 
→03091-ORSE.” leia-se “BASE/CÓDIGO →92804-SINAPI.”

Campina Grande, 04 de novembro de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de licitação

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Eletrodomésticos 

para atender a necessidades da Superintendia de Trânsito e Transportes Públicos. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 15.451.1025.2091 – Ações 
de Melhoria no Sistema de Transito 04.122.2001.2092 – Ações Administrativas 4490.52.99 – Equi-
pamento e Material Permanente 1001 – Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
de Campina Grande e:  CT Nº 00155/2021 - 04.11.21 - ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS 
E ELETROELETRONICOS EIRELI - R$ 5.521,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00005/2021
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 DP00005/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA, PARA O PROGRAMA DE ABASTE-
CIMENTO D’ÁGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CASSERENGUE/PB, EM VIRTUDE DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO, CON-
FORME DECRETO LEGISLATIVO (ALPB), Nº 283, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSÉ JARDEL SOUSA DE MELO - R$ 
54.000,00; MARINÊS BORBA AZEVEDO DE LIMA - R$ 54.000,00.

Casserengue - PB, 28 de Outubro de 2021,
ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
EXTRATO DE CONTRATOS DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº DP00005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA, PARA O PROGRAMA DE ABASTE-

CIMENTO D’ÁGUA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CASSERENGUE/PB, EM VIRTUDE DA FORTE ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO, CON-
FORME DECRETO LEGISLATIVO (ALPB), Nº 283, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS 
CONVÊNIO GOVERNO DOS ESTADO (TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS ESTADO OUTROS) = 
20.070 – SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 08.244.0011.2069 – ELEMENTO DE DESPESA: 
33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 29/04/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Casserengue e: CT Nº 00061/2021 - 29.10.21 
- JOSÉ JARDEL SOUSA DE MELO - R$ 54.000,00; CT Nº 00062/2021 - 29.10.21 - MARINÊS 
BORBA AZEVEDO DE LIMA - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
2° EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de veículos com motoristas, para prestação de serviços no transporte 
escolar dos alunos da rede pública de ensino do município de Conceição/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00054/2021. 
DOTAÇÃO: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 368 1009 2014MANUT. DAS ATIVIDA-

DES DO SALARIO EDUCAÇÃO; 12 1009 2016 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
PNATE; 12 368 1009 2017 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO; 
12 368 1009 2018 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR; 12 361 1009 2024 OUTRAS 
DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA; 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 95402/2021 - CICERO 

WELLINGTON MARQUES DE BARROS - CPF Nº. 052.043.904-05 – Vencedor do item 60 – totali-
zando em R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais); CT Nº 95405/2021 - FRANCISCO EDCLECIO 
BERTO DE SOUSA - CPF Nº. 086.120.284-85 – Vencedor dos itens 16 e 29 – totalizando em R$ 
13.040,00 (treze mil e quarenta reais); CT Nº 95406/2021 - FRANCISCO EVERTON DE OLIVEIRA 
DUARTE - CPF Nº. 131.689.654-48 – Vencedor do item 21 – totalizando em R$ 6.160,00 (seis mil 
cento e sessenta reais); CT Nº 95412/2021 - JOSÉ RONALDO DE BRITO - CPF Nº. 032.876.144-
36 – Vencedor do item 03 – totalizando em R$ 5.368,00 (cinco mil trezentos e sessenta e oito reais); 
CT Nº 95413/2021 - MARCIO SILVA PEREIRA - CPF Nº. 080.159.984-92 – Vencedor do item 04 
– totalizando em R$ 7.520,00 (sete mil quinhentos e vinte reais).

Conceição - PB, 25 de outubro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
3° EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de veículos com motoristas, para prestação de serviços no transporte 
escolar dos alunos da rede pública de ensino do município de Conceição/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00054/2021. 
DOTAÇÃO: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 368 1009 2014MANUT. DAS ATIVIDA-

DES DO SALARIO EDUCAÇÃO; 12 1009 2016 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 
PNATE; 12 368 1009 2017 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO ESTADO; 
12 368 1009 2018 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR; 12 361 1009 2024 OUTRAS 
DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% - ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36 
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA; 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 95407/2021 - FRANCIS-

CO JOSENILDO ALVES DE SOUSA - CPF Nº. 057.079.824-85 – Vencedor do item 56 – totalizando 
em R$ 8.000,00 (oito mil reais); CT Nº 95408/2021 - GILVAN JACKSON BARBOSA XAVIER - CPF 
Nº. 082.841.234-01 – Vencedor do item 18 – totalizando em R$ 10.860,00 (dez mil oitocentos e 
sessenta reais); CT Nº 95409/2021 - JOÃO RIBEIRO DA SILVA - CPF Nº. 094.822.494-02 – Vencedor 
do item 31 – totalizando em R$ 12.400,00 (doze mil quatrocentos reais); CT Nº 95411/2021 - JOÃO 
XAVIER DE SOUSA NETO - CPF Nº. 048.877.424-10 – Vencedor do item 33 – totalizando em R$ 
8.080,00 (oito mil e oitenta reais).

Conceição - PB, 28 de outubro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Dezembro de 2021, licitação 
modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de engenharia espe-
cializada, para a execução dos serviços de limpeza urbana no Município de Conde-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 
horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: 
www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 04 de Novembro de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de frango abatido 
inteiro congelado destinado a distribuição no período Natalino. Abertura da sessão pública: 13:00 
horas do dia 17 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 
08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@
gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 03 de Novembro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SOTEIO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2021. OBJETO: Contratação de empresa no ramo 

pertinente para os serviços de manutenção predial de três Unidades Escolares, neste Município - 
Escolas Municipais: Abelardo Alves de Azevedo; João Gomes Ribeiro; e Maria da Penha Accioly de 
Souza. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas, bem como todas as demais licitantes, 
e quem mais possa interessar, para participa da sessão pública, que ocorrerá às 16:00 horas do 
dia 08 de Novembro de 2021, no mesmo local das reuniões anteriores, na Rodovia Pb 018, S/N 
- Rodovia - Conde - PB, onde será realizado SORTEIO em ato público, necessário a definição da 
classificação final do referido certame: Beta Projetos e Construções Limitada; Construtora Forte 
Brasil Eireli; e Quality Construções Ltda. INFORMAÇÕES: no horário das 12:00 as 18:00 horas - de 
Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.

Conde - PB, 04 de Novembro de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SÍTIO TAPERA, CONGO/PB. LICITANTE 
HABILITADO: AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 27.106.131/0001-04. LICI-
TANTE INABILITADO: HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 26.836.842/0001-71; Itens 
- 6.1.3.2; 6.1.4; 6.1.4.7 e subitem; 6.1.4.8 e subitem, do Edital da Tomada de Preço nº 00002/2021. 
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 
16/11/2021, às 08:30 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - 
Congo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: 
licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 03 de Novembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº. 010/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, 
NESTE MUNICÍPIO. DATA, HORA E LOCAL: 24/11/2021, às 09:00 horas (horário local), na sala da 
CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. EDITAL E 
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital completo junto a CPL no endereço 
supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Demais informações na sede da 
CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 04 de novembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E 

DRENAGEM NO SÍTIO JARDIM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ - PB. LICITANTES 
HABILITADOS: B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA CNPJ 29.842.086/0001-81, B&N EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 24.263.536/0001-68, CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA CNPJ 26.635.344/0001-60, CARDOSO CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI 
CNPJ 27.082.033/0001-84, DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ 38.374.079/0001-93, 
DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA CNPJ 42.733.975/0001-
79, JOSÉ CREZIO LOPES FILHO CNPJ 23.304.039/0001-06, LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES 
EIRELI CNPJ 24.621.931/0001-75, MAC CONSTRUTORA EIRELI CNPJ 14.206.183/0001-00, SC 
CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 40.599.842/0001-26, TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
CNPJ 15.034.271/0001-35 e VIGA ENGENHARIA LTDA CNPJ 14.575.353/0001-24. LICITANTES 
INABILITADOS: JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI CNPJ 26.951.460/0001-99 não atendimento ao 
item 6.4 III do edital, MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP CNPJ 18.920.924/0001-71 não aten-
dimento ao item 4.1 do edital, ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 37.566.790/0001-87 não 
atendimento ao item 4.1 do edital e GSC CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 14.055.950/0001-28 
não atendimento ao item 4.1 do edital. Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da Lei 
nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, a abertura das propostas será realizada no dia 
16/11/2021 às 09:00 horas. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 
08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 04 de novembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos “FARMÁCIA BÁSICA” destinados ao aten-
dimento da população municipal, exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00020/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / SUS: 40.000 – 10.303.0004.2056 – 40.001 
– 10.303.0004.2066 – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 
115/2021 - 27.10.21 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA-
MENTOS LTDA - R$ 8.206,00.

Cuitegi, 27 de outubro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Empresa Especializada no Ramo da Construção Civil para Reforma e Conclusão da Ampliação da 
Secretaria de Educação deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 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, 03 de Novembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gado Bravo comunica que no Aviso de Errata – 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021, na TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES, fica 
alterada. Maiores informações no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
As empresas interessadas poderão obter as informações da alteração ao Edital gratuitamente 
através do Site www.gadobravo.pb.gov.br, pelo telefone (83) 3347–1820

Gado Bravo - PB, 04 de Novembro de 2021.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 01101/2021. PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO e a empresa GENILDA BARBOSA DE SALES  objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO PARCELADO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO 
PERIÓDICA, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Acréscimo, 
o valor de R$ 67.000,26 (Sessenta e Sete mil e reais e Vinte e Seis centavos) representado em 
percentual de aproximadamente 25 % de acréscimo do valor total do contrato, ficando, portanto, 
o valor de R$ 361.358,36 (Trezentos e Sessenta e Um mil e Trezentos e Cinquenta e Oito reais e 
Tinta e Seis centavos), a partir da assinatura do presente. FUNDAMENTAÇÃO: este Termo Aditivo, 
com base na Cláusula Oitava do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 65, §1º, inciso I, da 
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINATURA: 03.11.21

Gado Bravo – PB, 03 de Novembro de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito Constitucional

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 5 de novembro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RESULTADO FASE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, execução dos serviços de conclusão 

da construção de uma Praça localizada no Bairro Zuza Martins, junto ao Município de Itatuba-PB.  
LICITANTE CLASSIFICAÇÃO: 1º LUGAR: PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI - CNPJ: 
40.760.485/0001-36 - R$ 170.236,39. 2º LUGAR CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI- CNPJ: 30.272.239/0001-81 – R$ 174.397,56. 3º LUGAR PLANENG ENGENHARIA LTDA 
- CNPJ: 27.700.986/0001-69 – R$ 179.011,46. 4º LUGAR PAINEL ENGENHARIA & SERVICOS 
LTDA - CNPJ: 39.411.366/0001-99– R$ 181.509,02. 5º LUGAR HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI 
- CNPJ: 40.628.974/0001-39 – R$ 186.651,18. 6º LUGAR CFR CONSTRÇÕES E SERÇOS EIRELI 
- CNPJ: 28.099.674/0001-04 – R$ 190.475,32. 7º LUGAR FABIO JUNIOR FRANCO EIRELI - CNPJ: 
27.512.389/0001-00 – R$ 206.989,05. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 
08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 04 de Outubro de 2021.
ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA

Presidente da Comissão

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 obra de EXECUÇÃO DE PONTE DE 
ESTRUTURA MISTA EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA E ELEVAÇÃO DE 
GREIDE, LOCALIZADA NA RUA BRASILINO ALVES NÓBREGA, NO BAIRRO CUIÁ, EM JOÃO 
PESSOA-PB.

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 renovação da LICENÇA PRÉVIA para obra de CONSTRUÇÃO DE 
PONTE METÁLICA PARA ELEVAÇÃO DO GREIDE, DA RUA BRASILINO ALVES DA NÓBREGA, 
NOS BAIRROS MANGABEIRA/VALENTINA, EM JOÃO PESSOA-PB.

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 renovação da LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA para obra de 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO BAIRRO SEIXAS 
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NAS RUAS: RUA DOS CAMARÕES, RUA DAS LAGOSTAS, RUA 
DOS MARISCOS, RUA DOS COQUEIROS, RUA DAS JANGADAS, RUA ESTRELA DO MAR, 
TRAVESSA DAS JANGADAS, RUA FRANCISCO LUNGA, RUA JORNALISTA JAIR ALVES DOS 
SANTOS, RUA ANTÔNIO RIBEIRO, RUA ORLANDO DE CAVALCANTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.019/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/053287

CHAVE CGM: VBWG-28MG-MXYU-U4AI
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Executar os Serviços de Implantação 

de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem na Rua Honduras, no bairro de Mumbaba na 
cidade de João Pessoa-PB. 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, comunica aos interessados que 
fica determinado que a reunião para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comercial, 
dar-se-á no dia 06 de outubro de 2021, impreterivelmente às 9:00h, no mesmo local indicado no 
Preâmbulo do Edital.  

Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

João Pessoa, 04 de outubro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAVE CGM: HW62-3R0O-GJCZ-QFZK
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09023/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/042395          CHAVE 

LICITAÇÕES-E Nº 891567
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material elétrico para a manutenção dos 

prédios administrativos e as unidades da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa.
Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 

aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos Decretos 
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO 
o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima iden-
tificado, em favor da empresa DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o 
nº07.190.090/0001-70,a qual foi vencedora dos:

ITEM 01 (BRAÇADEIRA ELETRODUTO), com valor unitário de R$ 79,04 (setenta e nove reais 
e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$79,04 (setenta e nove reais e quatro centavos); 
ITEM 06 (BRAÇADEIRA ELETRODUTO), com valor unitário de R$ 0,65 (sessenta e cinco centavos), 
perfazendo o valor total de R$65,00 (sessenta e cinco reais); ITEM 07 (BRAÇADEIRA ELETRO-
DUTO), com valor unitário de R$ 0,58 (cinquenta e oito centavos), perfazendo o valor total de 
R$58,00 (cinquenta e oito reais); ITEM 08 (ABRAÇADEIRA), com valor unitário de R$ 0,38 (trinta 
e oito centavos), perfazendo o valor total de R$38,00 (trinta e oito reais); ITEM 11 (ABRAÇADEIRA), 
com valor unitário de R$ 0,41 (quarenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$82,00 (oi-
tenta e dois reais); ITEM 12 (BUCHA ELETRODUTO), com valor unitário de R$ 0,90 (noventa 
centavos), perfazendo o valor total de R$90,00 (noventa reais);ITEM 13 (BUCHA ELETRODUTO), 
com valor unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), perfazendo o valor total de R$160,00 
(cento e sessenta reais);ITEM 14 (BUCHA ELETRODUTO), com valor unitário de R$ 1,50 (um real 
e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$150,00 (cento e cinquenta reais); ITEM 16 
(ARUELA ELETRODUTO), com valor unitário de R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos), perfazendo 
o valor total de R$52,00 (cinquenta e dois reais); ITEM 24 (CABO ELÉTRIO), com valor unitário de 
R$ 11,74 (onze reais e setenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$1.174,00 (um mil, 
cento e setenta e quatro reais);ITEM 25 (CABO ELÉTRIO), com valor unitário de R$ 8,04 (oito reais 
e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$804,00 (oitocentos e quatro reais); ITEM 34 (CABO 
ELÉTRIO), com valor unitário de R$ 15,16 (quinze reais e dezesseis centavos), perfazendo o valor 
total de R$18.950,00 (dezoito mil, novecentos e cinquenta reais); ITEM 35 (CABO ELÉTRIO), com 
valor unitário de R$ 2.495,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e cinco reais), perfazendo o valor 
total de R$4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais);ITEM 42 (DISJUNTOR BAIXA TENSÃO), 
com valor unitário de R$ 7,59 (sete reais e cinquenta e nove centavos), perfazendo o valor total de 
R$1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais); ITEM 44 (DISJUNTOR BAIXA TENSÃO), com 
valor unitário de R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$575,00 
(quinhentos e setenta e cinco reais); ITEM 45 (DISJUNTOR BAIXA TENSÃO), com valor unitário 
de R$ 14,25 (quatorze reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$285,00 (du-
zentos e oitenta e cinco reais); ITEM 61 (DISJUNTOR BAIXA TENSÃO), com valor unitário de R$ 
39,98 (trinta e nove reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor total de R$3.998,00 (três 
mil, novecentos e noventa e oito reais); ITEM 71 (LÂMPADA LED), com valor unitário de R$ 46,66 
(quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R$2.333,00 (dois 
mil, trezentos e trinta e três reais); ITEM 72 (LÂMPADA LED), com valor unitário de R$ 24,95 
(vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$24.950,00 (vinte e 
quatro mil, novecentos e cinquenta reais); ITEM 75 (LÂMPADA LED), com valor unitário de R$ 6,56 
(seis reais e cinquenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R$32.800,00 (trinta e dois mil 
e oitocentos reais);ITEM 76 (LÂMPADA LUZ MISTA), com valor unitário de R$ 16,40 (dezesseis 
reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R$1.640,00 (um mil, seiscentos e quarenta 
reais);ITEM 77 (FILTRO LINHA TENSÃO), com valor unitário de R$ 28,48 (vinte e oito reais e 
quarenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$14.240,00 (quatorze mil, duzentos e 
quarenta reais); ITEM 79 (CONJUNTO ELÉTRICO), com valor unitário de R$ 4,50 (quatro reais e 
cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais); 
ITEM 81 (CONJUNTO ELÉTRICO), com valor unitário de R$ 5,96 (cinco reais e noventa e seis 
centavos), perfazendo o valor total de R$2.980,00 (dois mil, novecentos e oitenta reais);ITEM 85 
(CAIXA PASSAGEM), com valor unitário de R$ 0,67 (sessenta e sete centavos), perfazendo o 
valor total de R$67,00 (sessenta e sete reais); ITEM 93 (TOMADA), com valor unitário de R$ 3,75 
(três reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$75,00 (setenta e cinco reais); 
ITEM 136 (CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO), com valor unitário de R$ 78,00 (setenta e oito real), perfa-
zendo o valor total de R$1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais); ITEM 139 (CAIXA DE 
DISTRIBUIÇÃO), com valor unitário de R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos), perfazen-
do o valor total de R$290,00 (duzentos e noventa reais); ITEM 140 (CANALETA), com valor unitá-
rio de R$ 6,71(seis reais e setenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$23.485,00 (vinte 
e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais); ITEM 151 (SOQUETE LÂMPADA), com valor uni-
tário de R$ 9,53(nove reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o valor total de R$4.765,00 
(quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais); ITEM 161 (CABEÇOTE ELETRODUTO), com 
valor unitário de R$ 6,40(seis reais e quarenta centavos), perfazendo o valor total de R$320,00 
(trezentos e vinte reais); ITEM 195 (ELETRODUTO ROSCÁVEL), com valor unitário de R$ 32,00(trin-
ta e dois reais), perfazendo o valor total de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais);ITEM 220 (FITA 
ISOLANTE), com valor unitário de R$ 3,99(três reais e noventa e nove centavos), perfazendo o 
valor total de R$2.394,00 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais);ITEM 221 (FITA ISOLANTE), 
com valor unitário de R$ 3,99(três reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor total de 
R$2.394,00 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais);ITEM 224 (PLUGUE PROLONGADOR), 
com valor unitário de R$ 3,50(três reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$1.750,00 
(um mil, setecentos e cinquenta reais); ITEM 229 (HASTE ATERRAMENTO), com valor unitário de 
R$ 51,33(cinquenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor total de R$1.539,90 (um 
mil, quinhentos e trinta e nove  reais e noventa centavos); ITEM 231 (RELÉ), com valor unitário de 
R$ 34,00(trinta e quatro reais), perfazendo o valor total de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais); 
ITEM 242 (QUADRO EMBUTIR), com valor unitário de R$ 153,27(cento e cinquenta e três reais e 
vinte e sete centavos), perfazendo o valor total de R$7.663,50 (sete mil, seiscentos e sessenta e 
três reais e cinquenta centavos);ITEM 244 (QUADRO EMBUTIR), com valor unitário de R$ 
265,43(duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos), perfazendo o valor total de 
R$7.962,90 (sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos);ITEM 245 (CAIXA 
DE DISTRIBUIÇÃO), com valor unitário de R$ 235,00(duzentos e trinta e cinco reais), perfazendo 
o valor total de R$4.718,00 (quatro mil, setecentos e dezoito reais);ITEM 249 (CABO FIO FLEXÍVEL), 
com valor unitário de R$ 193,59(cento e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), perfa-
zendo o valor total de R$19.359,00 (dezenove mil, trezentos e cinquenta e nove reais);ITEM 250 
(CABO FIO FLEXÍVEL), com valor unitário de R$ 190,90(cento e noventa reais e noventa centavos), 
perfazendo o valor total de R$19.090,00 (dezenove mil e noventa reais);ITEM 251 (CABO FIO 
FLEXÍVEL), com valor unitário de R$ 190,80(cento e noventa reais e oitenta centavos), perfazendo 
o valor total de R$9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta reais);ITEM 252 (CABO FIO FLEXÍVEL), 
com valor unitário de R$ 319,00(trezentos e dezenove reais), perfazendo o valor total de R$31.900,00 
(trinta e um mil e novecentos reais); ITEM 254 (CABO FIO FLEXÍVEL), com valor unitário de R$ 
316,49(trezentos e dezesseis reais e quarenta e nove centavos), perfazendo o valor total de 
R$31.649,00 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais); ITEM 258 (CABO FIO FLEXÍVEL), 
com valor unitário de R$ 452,96(quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), 
perfazendo o valor total de R$45.296,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais); O 
valor total dos itens é de R$ 334.129,34 (trezentos e trinta e quatro mil, cento e vinte e nove reais 
e trinta e quatro centavos).

Em favor da empresa EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 37.278.673/0001-18,a qual foi vencedora dos:

ITEM 20(CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL), com valor unitário de R$ 5.043,27 (cinco mil, quarenta e 
três reais e vinte e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 50.432,70 (cinquenta mil, quatro-
centos e trinta e dois reais e setenta centavos); ITEM 21(CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL), com valor 
unitário de R$ 66,86 (sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 
66.860,00 (sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais); ITEM 27(CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL), 
com valor unitário de R$ 24,81 (vinte e quatro reais e oitenta e um centavos), perfazendo o valor total 
de R$24.810,00(vinte e quatro mil, oitocentos e dez reais);ITEM 28(CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL), 
com valor unitário de R$ 31,32 (trinta e um reais e trinta e dois centavos), perfazendo o valor total 
de R$ 31.320,00 (trinta e um mil, trezentos e vinte reais); ITEM 30(CABO ELÉTRICO NÚ COBRE), 
com valor unitário de R$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo o valor total de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais); ITEM 32(CABO COBRE NÚ), com valor unitário de R$ 11,01 (onze reais e um centavo), 
perfazendo o valor total de R$5.505,00(cinco mil, quinhentos e cinco reais). O valor total dos itens 
é deR$ 188.927,70 (cento e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e setenta centavos).

Em favor da empresa REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - ME inscrita no CNPJ sob o nº 
11.966.359/0001-34,a qual foi vencedora dos:

ITEM 17(ARRUELA ELETRODUTO), com valor unitário de R$ 0,81 (oitenta e um centavos), 
perfazendo o valor total de R$81,00(oitenta e um reais); ITEM 18(CABO TELEFÔNICO), com valor 
unitário de R$ 246,99 (duzentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), perfazendo o 
valor total de R$2.469,90(dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos); ITEM 
19(CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL), com valor unitário de R$ 127,81 (cento e vinte e sete reais e 
oitenta e um centavos), perfazendo o valor total de R$51.124,00(cinquenta e um mil, cento e vinte 
e quatro reais); ITEM 29(FIO ELÉTRICO), com valor unitário de R$ 16,86 (dezesseis reais e oiten-
ta e seis centavos), perfazendo o valor total de R$5.058,00(cinco mil e cinquenta e oito reais); ITEM 
31(CABO COBRENÚ), com valor unitário de R$ 48,74 (quarenta e oito reais e setenta e quatro 
centavos), perfazendo o valor total de R$9.748,00(nove mil, setecentos e quarenta e oito reais); 
ITEM 38(FIO ELÉTRICO), com valor unitário de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e nove centavos), 
perfazendo o valor total de R$4.990,00(quatro mil, novecentos e noventa reais); ITEM 40(DISJUN-
TOR BAIXA TENSÃO), com valor unitário de R$ 16,65 (dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), 
perfazendo o valor total de R$1.665,00(um mil, seiscentos e sessenta e cinco centavos); ITEM 
41(DISJUNTOR BAIXA TENSÃO), com valor unitário de R$ 18,67 (dezoito reais e sessenta e sete 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 3.734,00 (três mil, setecentos e trinta e quatro reais); 

ITEM 43(DISJUNTOR BAIXA TENSÃO), com valor unitário de R$ 18,00 (dezoito reais), perfazendo 
o valor total de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais);ITEM 48(DISJUNTOR DIN), com valor 
unitário de R$ 9,95 (nove reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.990,00 
(um mil, novecentos e noventa reais); ITEM 50(DISJUNTOR DIN), com valor unitário de R$ 11,90 
(onze reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R$1.190,00(um mil, cento e noventa 
reais);ITEM 51 (DISJUNTOR DIN), com valor unitário de R$ 39,80 (trinta e nove reais e oitenta 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 3.980,00 (três mil, novecentos e oitenta reais);ITEM 53 
(DISJUNTOR DIN), com valor unitário de R$ 43,45 (quarenta e três reais quarenta e cinco centavos), 
perfazendo o valor total de R$4.345,00 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais);ITEM 54 
(DIN TRIFÁSICO), com valor unitário de R$ 66,63 (sessenta e seis reais e sessenta e três centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 1.998,90 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa 
centavos); ITEM 58 (DISJUNTOR DIN), com valor unitário de R$ 39,98 (trinta e nove reais e no-
venta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.999,00 (um mil, novecentos e noventa e 
nove reais); ITEM 60 (DISJUNTOR DIN), com valor unitário de R$ 37,00 (trinta e sete reais), per-
fazendo o valor total de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais);ITEM 64(DISJUNTOR 
BAIXA TENSÃO), com valor unitário de R$ 197,74 (cento e noventa e sete reais e setenta e quatro 
centavos), perfazendo o valor total de R$9.887,00 (nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais);ITEM 
66 (DISJUNTOR DR), com valor unitário de R$ 359,42 (trezentos e cinquenta e nove reais e qua-
renta e dois centavos), perfazendo o valor total de R$8.985,50 (oito mil, novecentos e oitenta e 
cinco reais e cinquenta centavos ITEM 80 (CONJUNTO ELÉTRICO), com valor unitário de R$ 8,53 
(oito reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.706,00 (um mil, setecentos 
e seis reais); ITEM 84 (PLACA CEGA), com valor unitário de R$ 8,53 (oito reais e cinquenta e três 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.706,00 (um mil, setecentos e seis reais); ITEM 86 
(CAIXA PASSAGEM), com valor unitário de R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 109,50 (cento e nove reais e cinquenta centavos); ITEM 91 (TOMADA), com 
valor unitário de R$ 9,02 (nove reais e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 9.020,00 (nove 
mil e vinte reais); ITEM 92 (TOMADA), com valor unitário de R$ 11,00 (onze reais), perfazendo o 
valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais);ITEM 95 (DIMMER CONTROLE ROTATI-
VO), com valor unitário de R$ 30,92 (trinta reais e noventa e dois centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 6.184,00 (seis mil, cento e oitenta e quatro reais);ITEM 97 (CONECTOR PARAFUSO), 
com valor unitário de R$ 15,71 (quinze reais e setenta e um centavos), perfazendo o valor total de 
R$ 1.571,00 (um mil, quinhentos e setenta e um reais);ITEM 99 (CONECTOR DERIVAÇÃO), com 
valor unitário de R$ 31,84 (trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), perfazendo o valor total 
de R$ 3.184,00 (três mil, cento e oitenta e quatro reais);ITEM 100 (CONECTOR DERIVAÇÃO), com 
valor unitário de R$ 25,19 (vinte e cinco reais e dezenove centavos), perfazendo o valor total de R$ 
2.519,00 (dois mil, quinhentos e dezenove reais);ITEM 101 (CONECTOR DERIVAÇÃO), com valor 
unitário de R$ 22,00 (vinte e dois reais), perfazendo o valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzen-
tos reais);ITEM 111 (CONECTOR), com valor unitário de R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais);ITEM 112 (CONECTOR), com 
valor unitário de R$ 12,95 (doze reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 
1.295,00 (um mil, duzentos e noventa e cinco reais);ITEM 114 (CONECTOR ELÉTRICO), com 
valor unitário de R$ 38,90 (trinta e oito reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R$ 
3.890,00 (três mil, oitocentos e noventa reais);ITEM 115 (CONECTOR ADAPTAÇÃO), com valor 
unitário de R$ 40,27 (quarenta reais e vinte e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 4.027,00 
(quatro mil, vinte e sete reais);ITEM 123 (TERMINAL CABO), com valor unitário de R$ 9,50 (nove 
reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta e 
cinco reais);ITEM 137 (QUADRO DISTRIBUIÇÃO), com valor unitário de R$ 641,33 (seiscentos e 
quarenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 19.239,90 (dezenove 
mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos);ITEM 141 (CANALETA PVC), com valor 
unitário de R$ 30,24 (trinta reais e vinte e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 4.536,00 
(quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais);ITEM 143 (CANALETA PVC), com valor unitário de R$ 
34,60 (trinta e quatro reais e sessenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 10.380,00 (dez mil, 
trezentos e oitenta reais);ITEM 144 (CANALETA PVC), com valor unitário de R$ 51,85 (cinquenta 
e um reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 7.777,50 (sete mil, setecen-
tos e setenta e sete reais e cinquenta centavos);ITEM 148 (CANALETA PVC), com valor unitário 
de R$ 89,65 (oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 
69.478,75 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos);ITEM 
149 (CANALETA PVC), com valor unitário de R$ 96,26 (noventa e seis reais e vinte e seis centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 14.439,00 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e nove reais);ITEM 
158 (LUMINÁRIA), com valor unitário de R$ 14,61 (quatorze reais e sessenta e um centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 4.383,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e três reais);ITEM 160 
(CABEÇOTE), com valor unitário de R$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos), perfazen-
do o valor total de R$ 222,50 (duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos);ITEM 166 (CA-
BEÇOTE), com valor unitário de R$ 28,00 (vinte e oito reais), perfazendo o valor total de R$ 1.400,00 
(mil e quatrocentos reais);ITEM 167 (CONDULETE), com valor unitário de R$ 7,88 (sete reais e 
oitenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete reais e 
sessenta centavos);ITEM 168 (CONDULETE), com valor unitário de R$ 8,32 (oito reais e trinta e 
dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 166,40 (cento e sessenta e seis reais e quarenta 
centavos);ITEM 169 (CONDULETE), com valor unitário de R$ 17,12 (dezessete reais e doze 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 342,40 (trezentos e quarenta e dois reais e quarenta 
centavos);ITEM 170 (CONDULETE), com valor unitário de R$ 8,32 (oito reais e trinta e dois centa-
vos), perfazendo o valor total de R$ 166,40 (cento e sessenta e seis reais e quarenta centavos);ITEM 
171 (CONDULETE), com valor unitário de R$ 9,05 (nove reais e cinco centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais);ITEM 172 (CONDULETE), com valor unitário 
de R$ 11,17 (onze reais e dezessete centavos), perfazendo o valor total de R$ 223,40 (duzentos e 
vinte e três reais e quarenta centavos);ITEM 173 (CONDULETE), com valor unitário de R$ 8,00 
(oito reais), perfazendo o valor total de R$ 160,00 (cento e sessenta reais);ITEM 174 (CONDULE-
TE), com valor unitário de R$ 13,71 (treze reais e setenta e um reais), perfazendo o valor total de 
R$ 274,20 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte centavos);ITEM 175 (CONDULETE), com 
valor unitário de R$ 19,00 (dezenove reais), perfazendo o valor total de R$ 380,00 (trezentos e 
oitenta reais);ITEM 176 (CONDULETE), com valor unitário de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais), 
perfazendo o valor total de R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais);ITEM 177 (CONDULETE), 
com valor unitário de R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 650,60 (seiscentos e cinquenta reais e sessenta centavos);ITEM 178 (CONDULETE), 
com valor unitário de R$ 9,59(nove reais e cinquenta e nove centavos), perfazendo o valor total de 
R$ 191,80 (cento e noventa e um reais e oitenta centavos);ITEM 179 (CONDULETE), com valor 
unitário de R$ 10,00 (dez reais), perfazendo o valor total de R$ 200,00 (duzentos reais);ITEM 180 
(CONDULETE), com valor unitário de R$ 9,09(nove reais e nove centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 181,80 (cento e oitenta e um reais e oitenta centavos);ITEM 181 (CONDULETE), com 
valor unitário de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), perfazendo o valor total de R$ 1.020,00 (um mil 
e vinte reais);ITEM 182 (CONDULETE), com valor unitário de R$ 20,45 (vinte reais e quarenta e 
cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 613,50 (seiscentos e treze reais e cinquenta 
centavos);ITEM 186 (CONDULETE), com valor unitário de R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais);ITEM 189 (ELETRODU-
TO ROSCÁVEL), com valor unitário de R$ 13,00 (treze reais), perfazendo o valor total de R$ 1.300,00 
(mil e trezentos reais);ITEM 190 (ELETRODUTO SOLDÁVEL), com valor unitário de R$ 20,00 
(vinte reais), perfazendo o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais);ITEM 191 (ELETRODUTO 
ROSCÁVEL), com valor unitário de R$ 14,91 (quatorze reais e noventa e um centavos), perfazen-
do o valor total de R$ 1.491,00 (um mil, quatrocentos e noventa e um reais);ITEM 193 (ELETRO-
DUTO ROSCÁVEL), com valor unitário de R$ 24,98 (vinte e quatro reais e noventa e oito centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 2.498,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais);ITEM 196 
(ELETRODUTO SOLDÁVEL), com valor unitário de R$ 55,38 (cinquenta e cinco reais e trinta e oito 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 5.538,00 (cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais);ITEM 
198 (LUVA ELETRODUTO), com valor unitário de R$ 1,95(um real e noventa e cinco centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais);ITEM 199 (LUVA ELETRO-
DUTO), com valor unitário de R$ 3,00 (três reais), perfazendo o valor total de R$ 300,00 (trezentos 
reais);ITEM 200 (LUVA SOLDÁVEL), com valor unitário de R$ 5,27 (cinco reais e vinte e sete 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 527,00 (quinhentos e vinte e sete reais);ITEM 202 (LUVA 
SOLDÁVEL), com valor unitário de R$ 7,53 (sete reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 753,00 (setecentos e cinquenta e três reais);ITEM 207 (TAMPA PARA CONDULE-
TE), com valor unitário de R$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos), perfazendo o valor total de 
R$ 83,75 (oitenta e três reais e setenta e cinco centavos);ITEM 217 (FITA ISOLANTE), com valor 
unitário de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 11.250,00 
(onze mil, duzentos e cinquenta reais);ITEM 218 (FITA ISOLANTE), com valor unitário de R$ 4,35 
(quatro reais e trinta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 2.610,00 (dois mil, seiscen-
tos e dez reais);ITEM 219 (FITA ISOLANTE), com valor unitário de R$ 4,40 (quatro reais e quaren-
ta centavos), perfazendo o valor total de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais);ITEM 
226 (PLUGUE PROLONGADOR), com valor unitário de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 2.975,00 (dois mil, novecentos e setenta e cinco reais); 
ITEM 227 (ADAPTADOR DE TOMADA), com valor unitário de R$ 15,60 (quinze reais e sessenta 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 3.120,00 (três mil, cento e vinte reais); ITEM 228 (HASTE 
DE ATERRAMENTO), com valor unitário de R$ 21,00 (vinte e um reais), perfazendo o valor total 
de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); ITEM 233 (RELE FOTOCÉLULA), com valor unitário de 
R$ 25,96 (vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 6.490,00 
(seis mil, quatrocentos e noventa reais); ITEM 239 (CONECTOR EM COBRE), com valor unitário 
de R$ 24,67 (vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 
2.467,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais);ITEM 241 (QUADRO EMBUTIR), com 
valor unitário de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), perfazendo o valor total de R$ 12.900,00 
(doze mil e novecentos reais); ITEM 248 (CABO FIO FLEXÍVEL), com valor unitário de R$ 197,00 
(cento e noventa e sete reais), perfazendo o valor total de R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecen-
tos reais);ITEM 253 (CABO FIO FLEXÍVEL), com valor unitário de R$ 290,00 (duzentos e noventa 
reais), perfazendo o valor total de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil  reais); ITEM 255 (CABO FIO 
FLEXÍVEL), com valor unitário de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), perfazendo o valor total de R$ 
15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais);ITEM 256 (CABO FIO FLEXÍVEL), com valor unitário de 
R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), perfazendo o valor total de R$ 40.500,00 (quarenta mil e 
quinhentos reais);ITEM 257 (CABO FIO FLEXÍVEL), com valor unitário de R$ 385,63 (trezentos e 
oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 38.563,00 (trinta 
e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais);O valor total dos itens é deR$ 504.231,80 (quinhen-
tos e quatro mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

O valor global dos itens é deR$ 1.027.288,84 (um milhão, vinte e sete mil, duzentos e oitenta 
e oito reais e oitenta e quatro centavos).Em consequência, fica convocado o proponente para a 
assinatura da Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 03 de novembro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02
AO CONTRATO N° 02.010/2021-UEP/SEGGOV

PARTES: 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, POR MEIO DA SECRETARIA DE GESTÃO 

GOVERNAMENTAL 
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADO: CONSÓRCIO ENGECONSULT – TECGEO
CNPJ: 41.336.614/0001-26
LICITAÇÃO: SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE E NO CUSTO Nº 91001/2020
OBJETO: RETIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CLÁUSULAS ALTERADAS: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
a) Classificação Funcional: 02.101.16.482.5552.1617 – Planejamento e Desenvolvimento Urbano
b) Natureza da despesa: 4.4.90.35 
c) Fonte: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 65 § 8° da Lei Federal n°. 8.666/93.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 28/04/2021
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 27 de outubro de 2021.
MARCIO DIEGO FERNANDES TAVARES DE ALBUQUERQUE

Secretário
SEGGOV – Secretaria de Gestão Governamental

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 14:30 horas do dia 25 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DE 
UMA CRECHE ESCOLAR TIPO B. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@
gmail.com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 03 de Novembro de 2021
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de patrulha mecanizada, conforme especificações do termo de referência, 
Contrato de Repasse nº 870920/2018/MAPA/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa de Dentro e Contrato 
Repasse nº 870920/2018/MAPA/CAIXA 02.080 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20 606 0641 1022 
Aquis de Equip e Implementos Agricolas 000108 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente 
000355 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente Contrato de Repasse MAPA 870920/2018 
– Operação 1055062–20. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro e: CT Nº 00121/2021 - 04.11.21 - DF COMERCIO 
DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - R$ 225.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULOS 0 KM E OUTROS) PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROPOSTA Nº: 
11264.183000/1210-02 – MINISTÉRIO DA SAUDE E RECURSOS PRÓPRIOS. Abertura da sessão 
publica: 08:30 horas do dia 18 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 
18 de Novembro 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 08h Às 12h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: licitacao@lagoaseca.pb.gov.br. Edital: 
licitacao@lagoaseca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 04 de Novembro de 2021
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS 0 KM, TIPO UTILITÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Abertura da sessão publica: 11:30 horas do dia 18 de Novembro de 
2021. Início da fase de lances: 11:31 horas do dia 18 de Novembro 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 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. 
E-mail: licitacao@lagoaseca.pb.gov.br. Edital: licitacao@lagoaseca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 04 de Novembro de 2021
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 043/2021 - SRP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 043/2021, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (RESSONÂNCIA MAGNETICA E OUTROS). DATA DA 
ABERTURA: 18 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 14H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 04 de Novembro de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os inte-

ressados o resultado do julgamento das propostas de preços referente a Tomada de Preços Nº 
001/2021, onde tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços 
de engenharia na Pavimentação em paralelepípedo de 04 (Quatro) vias urbanas (Rua Helena 
Barbosa da Silva, Rua Erotildes Maria de Brito, Rua Severina Josefa da Conceição, Rua Otacílio 
Nunes da Nóbrega) todas localizadas na Zona Urbana de Livramento-PB. Propostas classificadas: 
1º Lugar Gamarra Const.-EPP, CNPJ: 26.420.889/0001-50, com valor total de R$ 299.899,70; 2º 
Lugar Torre Const. Eireli, CNPJ: 29.050.310/0001-00, com valor total de R$ 323.969,71; 3º Lugar A 
F Eng.Eireli, CNPJ: 07.242.420/0001-23, com valor total de R$ 346.426,09; 4º Lugar Covale Eireli, 
CNPJ: 11.170.603/0001-58, com valor total de R$ 354.529,17. Propostas desclassificadas: Ventura 
& Leite Ltda, CNPJ: 37.261.300/0001-34; ELF Teixeira Eireli, CNPJ: 17.560.794/0001-40; Ametista 
Eireli, CNPJ: 29.828.673/0001-16; Const. Apodi Eireli, CNPJ: 17.620.703/0001-15; Silva e Leite 
Ltda, CNPJ: 17.287.720/0001-82; Inprel Eireli, CNPJ: 03.757.786/0001-84; Sertão Pre-moldados 
Const.e Serviços Eireli, CNPJ: 19.008.742/0001-91. Motivo de todos: Não apresentaram o CD-ROM 
com isso não atendeu a letra f “Deverá apresentar planilha de quantitativos e preços unitários de 
conformidade com a planilha de quantitativos e preços, fornecida impresso e em CD-ROM (colocar 
dentro do envelope proposta), sempre em padrão MS-Excel” do item 11.1 do edital. Informações 
junto a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00min (dias úteis). 

Livramento-PB, 03 de novembro de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os inte-

ressados o resultado do julgamento das propostas de preços referente a Tomada de Preços Nº 
002/2021, onde tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços 
de engenharia na Construção de 01 (Uma) Passagem Molhada para adequação de estrada vicinal 
(Lado esquerdo de 30,08m, Centro de 22,25m, Lado direito de 25,52m), localizada no Sítio Arius de 
Livramento-PB. Propostas classificadas: 1º Lugar Torre Const. Eireli, CNPJ: 29.050.310/0001-00, 
com valor total de R$ 191.469,02; 2º Lugar Covale Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58, com valor 
total de R$ 198.289,52. Propostas desclassificadas: Parayba Eireli, CNPJ: 37.325.870/0001-40; 
Const. Apodi Eireli, CNPJ: 17.620.703/0001-15. Motivo de todos: Não apresentaram o CD-ROM 
com isso não atendeu a letra f “Deverá apresentar planilha de quantitativos e preços unitários de 
conformidade com a planilha de quantitativos e preços, fornecida impresso e em CD-ROM (colocar 
dentro do envelope proposta), sempre em padrão MS-Excel” do item 11.1 do edital. Informações 
junto a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00min (dias úteis). 

Livramento-PB, 03 de novembro de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A Prefeitura de Livramento-PB, vem através do Presidente da CPL torna público para os inte-

ressados o resultado do julgamento das propostas de preços referente a Tomada de Preços Nº 
003/2021, onde tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestar serviços 
de engenharia na Pavimentação em paralelepípedo de 03 (Três) vias urbanas (Rua José Estevão 
Maranhão - Estaca 0 a 8+10m, Rua José Estevão Maranhão - Estaca 8+10m a 16+2,76m, Rua 
José Estevão Maranhão - Estaca 16+2,76m a 18+11,69m) todas localizadas na Zona Urbana de 
Livramento-PB. Propostas classificadas: 1º Lugar Ventura & Leite Ltda, CNPJ: 37.261.300/0001-34, 
com valor total de R$ 204.392,60; 2º Lugar Gamarra Const.-EPP, CNPJ: 26.420.889/0001-50, com 
valor total de R$ 218.248,19; 3º Lugar Torre Const. Eireli, CNPJ: 29.050.310/0001-00, com valor 
total de R$ 235.285,40; 4º Lugar A F Eng.Eireli, CNPJ: 07.242.420/0001-23, com valor total de R$ 
250.015,00; 5º Lugar Reta Const. Ltda, CNPJ: 40.761.924/0001-25, com valor total de R$ 251.948,15; 
6º Lugar Covale Eireli, CNPJ: 11.170.603/0001-58, com valor total de R$ 257.492,72; 7º Lugar Freitas 
Ltda, CNPJ: 26.743.365/0001-08, com valor total de R$ 274.215,72; Propostas desclassificadas: 
Inprel Eireli, CNPJ: 03.757.786/0001-84; Const. Apodi Eireli, CNPJ: 17.620.703/0001-15; Silva e 
Leite Ltda, CNPJ: 17.287.720/0001-82; ELF Teixeira Eireli, CNPJ: 17.560.794/0001-40; Ametista 
Eireli, CNPJ: 29.828.673/0001-16; Parayba Eireli, CNPJ: 37.325.870/0001-40. Motivo de todos: Não 
apresentaram o CD-ROM com isso não atendeu a letra f “Deverá apresentar planilha de quantitativos 
e preços unitários de conformidade com a planilha de quantitativos e preços, fornecida impresso e 
em CD-ROM (colocar dentro do envelope proposta), sempre em padrão MS-Excel” do item 11.1 do 
edital. Informações junto a CPL: No horário das 08h:00 às 12h:00min (dias úteis). 

Livramento-PB, 03 de novembro de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS: 004/2021.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar que após abertura 
e análise dos envelopes de proposta de preços, em reunião ocorrida em 29 de Outubro de 2021 as 
09:00hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas alterações 
em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço GLOBAL, a empresa 
consideradas CLASSIFICADAS foram, em primeiro lugar a empresa CONSTRUTORA SF EIRELI 
com valor total de R$ 534.604,92 (Quinhentos e Trinta e Quatro Mil, Seiscentos e Quatro Reais 
e Noventa e Dois Centavos) em segundo lugar a empresa CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI 
– ME com valor total de R$ 537.869,80 (Quinhentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Sessenta e 
Nove Reais e Oitenta Centavos), em terceiro lugar a empresa S & L CONSTRUÇÕES E INCOR-
PORAÇÕES LTDA com valor total de R$ 538.025,13 (Quinhentos e Trinta e Oito Mil, Vinte e Cinco 
Reais e Treze Centavos). Já a empresas COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E 
LOCAÇÕES EIRELI – ME; RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS; SERRA CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA e R F SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI foram consideradas DES-
CLASSIFICADAS por não atenderem as exigências da Cláusula 8 subitem 8.1.1 do edital como 
também não atendeu a diligência realizada pela CPL. Maiores informações e o DETALHAMENTO 
do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do site www.mamanguape.
pb.gov.br/licitacoes2021

Mamanguape, 03 de Novembro de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

 AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 
00001/2021, para o dia 12 de Novembro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divul-
gado: Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: camaramamanguape@hotmail.com. 

Mamanguape - PB, 04 de Novembro de 2021
CLÁUDIO LEITE FILHO

 Presidente da Comissão

PREFEITURA DE MANAÍRA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

O presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Manaíra torna público 
para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 
00002/2021, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma de Escolas 
da Zona Rural do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária, que a abertura dos 
envelopes de proposta de preços será realizada no dia 09/11/2021 às 10:00 horas no mesmo local 
da primeira reunião.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL na Rua José Rosas, 
s/n - Centro - Manaíra- PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. 

Manaíra - PB, 04 de Novembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 92001/2021, 92002/2021 E 92003/2021.
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de 

Ensino da Prefeitura de Manaíra – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS:20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 306 1005 

2013 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL; 12 306 1005 2014 ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA; 12 306 1005 2015 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE; 12 361 1005 
2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – MDE; 12 361 1005 2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES 
DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO;  3390.30 MATERIAL DE CONSUMO

 VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e J C OLIVEIRA NUNES COMER-

CIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS – ME - CNPJ nº 27.343.146/0001-96 – Valor R$ 81.950,00.  
LUZIA PEREIRA DA SILVA – ME – CNPJ nº 24.066.165/0001-24 – Valor R$ 14.760,00. RAIMUNDO 
ADELMAR FONSECA PIRES EPP – CNPJ nº 07.526.979/0001-85 – Valor R$ 41.850,00. Valor 
Total: R$ 138.560,00.   

Manaíra/PB, 05 outubro de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 92201/2021.
OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos de doação, constantes na Tabela CMED/

ANVISA para atender a demanda do município de Manaíra – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.700 Fundo Municipal de Saúde - Manutenção 

das Atividades da Secretaria de Saúde FUS; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30  MATERIAL DE 
CONSUMO; 10 301 1008 2057 Oferecer Medicação Complementar – REMEMU - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

 VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e Ativa Médico Cirúrgica Ltda – 

CNPJ nº 09.182.725/0001-12 – Valor R$ 64.536,00. 
Manaíra/PB, 20 outubro de 2021. 

Manoel Virgulino Simão
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 92301/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de próteses dentaria para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do município de Manaíra – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2021. 
DOTAÇÃO: 02.700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 301 1008 2043 Manutenção do Programa Saúde Bucal – SB
10 301 1008 2050 Manutenção de Outros Programas do SUS
3390.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
3390.30 - Material de Consumo.
 VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e ELVIS KERLLYS OLIVEIRA 

B DE LIMA – ME, CNPJ nº 18.202.031/0001-90, Valor R$ 72.000,00. Valor Total R$ 72.000,00.  
Manaíra/PB, 20 outubro de 2021. 

Manoel Virgulino Simão
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados 
ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Manaíra/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00003/2021. DOTAÇÃO: DOTAÇÃO: 20.600 
Secretaria de Educação e Cultura- 12 306 1005 2013 Alimentação Escolar - Ensino Fundamental; 
12 306 1005 2014 Alimentação Escolar - Pré-Escola; 12 361 1005 2021 Manutenção de Transporte 
Escolar Com o MDE - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo.

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e: CT Nº 21101/2021 - IOLANDA 

MARIA DELFINO DA SILVA - R$ 19.998,22; CT Nº 21802/2021 -  ANTÔNIO FELIX FLORENTINO 
- R$ 19.998,22; CT Nº 21803/2021; CICERO VICENTE DE ARRUDA JUNIOR - R$ 19.988,22.

Manaíra, 04 de outubro de 2021.
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2021

Objeto: Construção de uma Escola com 06 salas de aulas, com quadra – Projeto FNDE.
Vencedoras: JGA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 10.540.927/0001-78 com o valor global de R$ 

2.247.353,85 (dois milhões duzentos e quarenta e sete mil trezentos e cinquenta e três reais e 
oitenta e cinco centavos). 

Resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 8.666/93. Fica desde já convocada 
para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 04 de novembro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, através da comissão de licitação, julgamento das 

propostas de preços. Foi declarada classificada a proposta da empresa SOMOS CONSTRUÇÕES 
EIRELI-CNPJ nº 35.042.630/0001-03, com o valor global de R$ 107.108,78 (cento e sete mil, cento 
e oito reais e setenta e oito centavos). Concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recurso.

Piancó -PB, 04 de Novembro de 2021.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA  

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó torna público, através da comissão de licitação, julgamento das 

propostas de preços. Foi declarada classificada a proposta da empresa SOMOS CONSTRUÇÕES 
EIRELI – CNPJ nº 35.042.630/0001-03 com o valor global de R$ 278.223,44 (duzentos e setenta 
e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos). Concede-se o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para recurso.

Piancó -PB, 04 de Novembro de 2021.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para prestar serviços no fornecimento de Urnas Funerárias, Translados e Mortalhas para 
sepultamentos de falecidos de famílias reconhecidamente carentes deste Município; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: SANTA RITA SERVICOS FUNERARIOS 
LTDA - R$ 29.450,00.

Pilões - PB, 19 de Outubro de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 18 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos da tabela ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, SIMILARES, ÉTICOS CONTROLADOS 
E GENÉRICOS CONTROLADOS. 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 3.555/00; 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 su-
pracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 04 de Novembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços no fornecimento de Urnas Funerárias, 
Translados e Mortalhas para sepultamentos de falecidos de famílias reconhecidamente carentes 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos: 
FPM, ICMS, TRIBUTOS: 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 
00066/2021 - 20.10.21 - SANTA RITA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - R$ 29.450,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00043/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE TECIDOS. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 19 de Novembro de 2021. Início da 
fase de lances: 11:00 horas do dia 19 de Novembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 04 de Novembro de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MÓVEIS EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, destinados a secretaria 
municipal de educação. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de novembro de 2021. 
Início da fase de lances: 09:30 horas do dia 19 de novembro de 2021. Referência: horário de Bra-
sília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /
https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 04 de novembro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIS, PÃES E CARNES 
PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Remígio: 02.050 – Secretaria de Educação 1230610012057 – Manutenção 
do Programa Merenda Escolar 3390.30 – Material de Consumo Fonte de recursos: 1001 – Recursos 
Ordinários 1122 – Transferências dos Recursos FNDE referente ao Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00176/2021 - 25.10.21 - ALEXSANDRA DINIZ FERNAN-
DES - ME - R$ 132.900,00; CT Nº 00177/2021 - 25.10.21 - MERILUCIA DA SILVA - R$ 98.757,00; 
CT Nº 00178/2021 - 25.10.21 - FRANCIEL MONTEIRO DA ROCHA - R$ 46.065,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL (LEITE), DESTINADOS A SUPRIR 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
nº DV00011/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00074/2021 - Farias Comercio Vare-
jista de Medicamentos Ltda - CNPJ: 04.923.356/0001-58 - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 4.361,34. 
ASSINATURA: 15.10.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Contratação de Empresa 
Especializada para prestação de serviços continuo, de conexão à rede mundial de computadores, 
(transmissão de sinal de INTERNET), banda larga, com entrega em fibra óptica na zona urbana e 
rural de Riacho de Santo Antonio – PB, conforme termo de referência; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Riacho de Santo Antônio - PB, 04 de Novembro de 2021
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DE 

PRAÇA PUBLICA NO SITIO PÉ BRANCO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB. 
LICITANTES HABILITADOS: BELIRARDO FERREIRA SILVA; CONSTRUTORA E LOCADORA ALE-
XANDRE LTDA; FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – ME; INPREL CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI; J DE FONTE RANGEL EIRELI; MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; SPX CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI. 
LICITANTES INABILITADOS: A EMPRESA T. A. FRANÇA FOI INABILITADA POR DESCUMPRIR 
O ITEM 8.2.7 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO, QUE TRATA DA CERTIDÃO DE DEBITOS 
MUNICIPAIS VENCIDAS DESDE O DIA 30/10/2021; A EMPRESA ALS CONSTRUÇÕES SERVI-
ÇOS E EVENTOS EIRELI FOI INABILITADA POR DESCUMPRIR OS ITENS 8.2.7 QUE TRATA 
DA CERTIDÃO DE DEBITOS ESTADUAL VENCIDA DESDE O DIA 26/10/2021 E O ITEM 8.2.8 
QUE TRATA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA REGULARIDADE DO FGTS VENCIDA DESDE O DIA 
26/10/2021; A EMPRESA PROMAV ENGENHARIA LTDA FOI INABILITADA POR DESCUMPRIR 
O ITEM 8.2.6 DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO QUE TRATA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE 
DEBITOS FEDERAL VENCIDAD DESDE O DIA 31/10/2021. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 18/11/2021, às 08:45 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com. 

Santa Helena - PB, 04 de novembro de 2021
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 10301/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS-PB - CNPJ nº 01.612.693/0001-

36. CONTRATADA: MERCEARIA DA JANAILDA LTDA - CNPJ nº 06.128.655/0001-26. OBJETO: 
O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a cláusula décima do contrato. DOS VALORES: 
Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, os preços unitários permanecem inalterados 
sendo aditivadas as quantidades em 25% que correspondem ao valor total de R$ 36.427,50 (trinta 
e seis mil e quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), que somado ao originário 
de R$ 145.710,00 (cento e quarenta e cinco mil e setecentos e dez reais), importará o valor total 
de R$ 182.137,50 (cento e oitenta e dois mil e cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 
portanto dentro do acréscimo de 25%. PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: até o final 
do exercício financeiro.

Santa Inês-PB, 27 de outubro de 2021.   
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de 
infraestrutura para festividades (lives) promovidas pelo Município de Santa Luzia - PB.

TIPO: MENOR PREÇO.  
DATA DA ABERTURA: 18/11/2021 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 04 de novembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 

VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 19 de novembro de 2021, por meio do site www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço,  para AQUI-
SIÇÃO DE ARMÁRIOS PARA ARQUIVOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 
GESTÃO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE SANTA RITA/PB Edital disponível: https://licitacoes.
santarita.pb.gov.br /categoria/editais;  www.tce.pb.gov.br;  www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 04 de novembro de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2021

PROCESSO N° 181/2021
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE CONSERVAÇÃO 

DE VACINAS/MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
SANTA RITA / PB

A Pregoeira Oficial do Município de Santa Rita, PB, torna público que está suspenso tempora-
riamente o Pregão Eletrônico, em epígrafe, em razão do deferimento de impugnação apresentada 
pela empresa Nova Instruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP, inscrita no CNPJ n° 
12.561.319/0001-75. A continuidade do procedimento licitatório será divulgada através dos meios 
utilizados anteriormente.

Santa Rita, 04 de Novembro de 2021.
Valquiria Silva de Araujo
Pregoeira Oficial - PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0111/2021
Objetivo: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para reforma 

e ampliação da Escola Celestino Gomes de Sá, conforme termo de referência Anexo I do edital 
Reunião as 08hs:30min do dia 22 de novembro de 2021.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 

Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07:30 as 11:30 hs, site 
do http: http://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.
licitacao@saojoselt.pb.gov.br

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 28 DE OUTUBRO DE 2021
JOAO JUCELIO SILVA DO VALE

Presidente da CPL/PMSJL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2021

PROCESSO ADMINITRARTIVO  0112/2021
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para 

reforma e ampliação da Escola Genésio Araújo conforme termo de referência Anexo I do edital 
Reunião as 10hs:30min do dia 22 de novembro de 2021.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, 

Nº 54 - Centro - São José da Lagoa Tapada - PB. De segunda a sexta de 07:30 as 11:30 hs, site 
do http: http://saojoselt.pb.gov.br/acessoainformacao/licitacoes,http://www.tce.pb.gov.br,Email.
licitacao@saojoselt.pb.gov.br

SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA-PB, 28 DE OUTUBRO DE 2021
JOAO JUCELIO SILVA DO VALE

Presidente da CPL/PMSJL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00051/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de Assessoria na área de educação para este Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FUTURA CONSULTORIA E 
SERVIÇOS EIRELI ME - R$ 42.000,00. Convocamos a empresa vencedora para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Solânea - PB, 03 de Novembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00073/2021, que objetiva: Aquisição de Gás 
GLP, destinado ao atendimento das Secretarias da Prefeitura Municipal – Solânea/PB, durante o 
exercício 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RONALDO 
FERNANDES DOS SANTOS ME - R$ 26.500,00.

Solânea - PB, 29 de Outubro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00074/2021, que objetiva: Aquisição de Bombas 
Submersas Monofásicas para a Prefeitura Municipal de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: JOSIANE FERREIRA DE MELO 12485215448 – ITEM 
04 - R$ 17.700,00.

Solânea - PB, 04 de Novembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00077/2021, que objetiva: Contratação dos serviços 
de implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão–PEC da Estratégia de saúde da 
Família do Ministério da Saúde, assim como a instalação e manutenção de um sistema próprio para 
agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de Endemias com ferramentas de gestão de 
dados, georreferenciamento, pesquisas de campo, busca ativa, sistema de indicadores do Previne 
Brasil e com suporte exclusivamente presencial, no Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: EDER BATISTA DE SOUSA ME - R$ 231.000,00.

Solânea - PB, 29 de Outubro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação dos serviços de implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do 
Cidadão–PEC da Estratégia de saúde da Família do Ministério da Saúde, assim como a instalação 
e manutenção de um sistema próprio para agentes comunitários de saúde e agentes comunitários 
de Endemias com ferramentas de gestão de dados, georreferenciamento, pesquisas de campo, 
busca ativa, sistema de indicadores do Previne Brasil e com suporte exclusivamente presencial, no 
Município de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00077/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.2039/1
0.302.2010.2046. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 03/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Solânea e: CT Nº 00349/2021 - 03.11.21 - EDER BATISTA DE SOUSA ME - R$ 231.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Gás GLP, destinado ao atendimento das Secretarias da Prefeitura 
Municipal – Solânea/PB, durante o exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00073/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01:00 – GABINETE DO 
PREFEITO – 04.122.1002.2002 – 02:00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004 
– 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMLIAR – 20.122.2003.2011 – 05:00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2018/12.361.2005.2019/12.361.205.2022/12.365.2005.2032/12.366.20
05.2033/12.366.2005.2034/13.366.2005.2035 – 06:00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.2
039/10.301.2008.2040/10.301.2008.2042/10.302.2009.2043/10.302.2009.2044/10.302.2009.2045/
10.302.2010.2046/10.305.2011.2048/10.301.2010.2050/10.301.2008.2053 – 07:00 – SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CDADANIA – 08.243.2013.2054/08.243.2015.2055/08/08,244
,2013,2056/08.244.2014.2057/08.244.2015.2058/08.244.2015.2060/08.244.2015.2061/08.244.201
5.2062/08.243.2013.2063/15.452.1002.2067 – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2066/15.452.1002.2067 – 09:00 – SECRETARIA 
DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – 13.392.2021.2069/22.122.1002.2071 – 10:00 – SE-
CRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2073 
– ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 
00352/2021 - 03.11.21 - RONALDO FERNANDES DOS SANTOS ME - R$ 26.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI - Valor: R$ 574.800,16. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 04 de Novembro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

NOTIFICAÇÃO 11/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições
legais, resolve NOTIFICAR os prestadores/servidores abaixo listados:
Abdias Machado dos Santos– matricula nº 671.768-3
Para que no prazo de 03 (três) dias, emitam JUSTIFICATIVA acerca do suposto
acúmulo de funções no Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS e nesta
SEECT/PB, tendo em vista o Processo nº SEE-PRC-2021/11581, que objetiva apurar as irregu-

laridades apontas no Relatório de Inspeção Especial realizado pela Auditoria de Contas do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

Por fim, informamos que tal justificativa deverá ser encaminhada para esta Comissão
Permanente de Inquérito - CPI - SEECT/PB, no endereço de e-mail que será disponibilizado 

pela Secretaria desta Comissão.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

NOTIFICAÇÃO 12/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições
legais, resolve NOTIFICAR os prestadores/servidores abaixo listados:
Francisco de Assis Alves da Silva – matricula nº 610.137-2
Para que no prazo de 03 (três) dias, emitam JUSTIFICATIVA acerca do suposto
acúmulo de funções no Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS e nesta
SEECT/PB, tendo em vista o Processo nº SEE-PRC-2021/11581, que objetiva apurar as irregu-

laridades apontas no Relatório de Inspeção Especial realizado pela Auditoria de Contas do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

Por fim, informamos que tal justificativa deverá ser encaminhada para esta Comissão
Permanente de Inquérito - CPI - SEECT/PB, no endereço de e-mail que será disponibilizado 

pela Secretaria desta Comissão.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

NOTIFICAÇÃO 13/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições
legais, resolve NOTIFICAR os prestadores/servidores abaixo listados:
Joilton Geraldo de Almeida– matricula nº 169.724-2
Para que no prazo de 03 (três) dias, emitam JUSTIFICATIVA acerca do suposto
acúmulo de funções no Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS e nesta
SEECT/PB, tendo em vista o Processo nº SEE-PRC-2021/11581, que objetiva apurar as irregu-

laridades apontas no Relatório de Inspeção Especial realizado pela Auditoria de Contas do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

Por fim, informamos que tal justificativa deverá ser encaminhada para esta Comissão
Permanente de Inquérito - CPI - SEECT/PB, no endereço de e-mail que será disponibilizado 

pela Secretaria desta Comissão.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

NOTIFICAÇÃO 14/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições
legais, resolve NOTIFICAR os prestadores/servidores abaixo listados:
Joseilda Medeiros Diniz– matricula nº 659.600-2
Para que no prazo de 03 (três) dias, emitam JUSTIFICATIVA acerca do suposto
acúmulo de funções no Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS e nesta
SEECT/PB, tendo em vista o Processo nº SEE-PRC-2021/11581, que objetiva apurar as irregu-

laridades apontas no Relatório de Inspeção Especial realizado pela Auditoria de Contas do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

Por fim, informamos que tal justificativa deverá ser encaminhada para esta Comissão
Permanente de Inquérito - CPI - SEECT/PB, no endereço de e-mail que será disponibilizado 

pela Secretaria desta Comissão.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

NOTIFICAÇÃO 15/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições
legais, resolve NOTIFICAR os prestadores/servidores abaixo listados:
Josicleia Paulo dos Santos de Marrocos– matricula nº 999.247-2
Para que no prazo de 03 (três) dias, emitam JUSTIFICATIVA acerca do suposto
acúmulo de funções no Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS e nesta
SEECT/PB, tendo em vista o Processo nº SEE-PRC-2021/11581, que objetiva apurar as irregu-

laridades apontas no Relatório de Inspeção Especial realizado pela Auditoria de Contas do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

Por fim, informamos que tal justificativa deverá ser encaminhada para esta Comissão
Permanente de Inquérito - CPI - SEECT/PB, no endereço de e-mail que será disponibilizado 

pela Secretaria desta Comissão.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

NOTIFICAÇÃO 16/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições
legais, resolve NOTIFICAR os prestadores/servidores abaixo listados:
Marcio da Silva Laranjeira– matricula nº 600.502-1
Para que no prazo de 03 (três) dias, emitam JUSTIFICATIVA acerca do suposto
acúmulo de funções no Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS e nesta
SEECT/PB, tendo em vista o Processo nº SEE-PRC-2021/11581, que objetiva apurar as irregu-

laridades apontas no Relatório de Inspeção Especial realizado pela Auditoria de Contas do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

Por fim, informamos que tal justificativa deverá ser encaminhada para esta Comissão
Permanente de Inquérito - CPI - SEECT/PB, no endereço de e-mail que será disponibilizado 

pela Secretaria desta Comissão.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

NOTIFICAÇÃO 17/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições
legais, resolve NOTIFICAR os prestadores/servidores abaixo listados:
Danielle da Costa Melo– matricula nº 694.218-1
Para que no prazo de 03 (três) dias, emitam JUSTIFICATIVA acerca do suposto
acúmulo de funções no Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS e nesta
SEECT/PB, tendo em vista o Processo nº SEE-PRC-2021/11581, que objetiva apurar as irregu-

laridades apontas no Relatório de Inspeção Especial realizado pela Auditoria de Contas do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

Por fim, informamos que tal justificativa deverá ser encaminhada para esta Comissão
Permanente de Inquérito - CPI - SEECT/PB, no endereço de e-mail que será disponibilizado 

pela Secretaria desta Comissão.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

NOTIFICAÇÃO 17/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições
legais, resolve NOTIFICAR os prestadores/servidores abaixo listados:
Nathan Ronny Ferreira Lucena - matrícula nº 630.504-1
Para que no prazo de 03 (três) dias, emitam JUSTIFICATIVA acerca do suposto
acúmulo de funções no Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS e nesta
SEECT/PB, tendo em vista o Processo nº SEE-PRC-2021/11581, que objetiva apurar as irregu-

laridades apontas no Relatório de Inspeção Especial realizado pela Auditoria de Contas do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

Por fim, informamos que tal justificativa deverá ser encaminhada para esta Comissão
Permanente de Inquérito - CPI - SEECT/PB, no endereço de e-mail que será disponibilizado 

pela Secretaria desta Comissão.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB
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NOTIFICAÇÃO 10/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições
legais, resolve NOTIFICAR os prestadores/servidores abaixo listados:
Maristela Duarte da Silva - matrícula nº 603.046-7
Para que no prazo de 03 (três) dias, emitam JUSTIFICATIVA acerca do suposto
acúmulo de funções no Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS e nesta
SEECT/PB, tendo em vista o Processo nº SEE-PRC-2021/11581, que objetiva apurar as irregu-

laridades apontas no Relatório de Inspeção Especial realizado pela Auditoria de Contas do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

Por fim, informamos que tal justificativa deverá ser encaminhada para esta Comissão
Permanente de Inquérito - CPI - SEECT/PB, no endereço de e-mail que será disponibilizado 

pela Secretaria desta Comissão.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

NOTIFICAÇÃO 18/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições
legais, resolve NOTIFICAR os prestadores/servidores abaixo listados:
Danielle da Costa Melo– matricula nº 694.218-1
Para que no prazo de 03 (três) dias, emitam JUSTIFICATIVA acerca do suposto
acúmulo de funções no Espaço Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS e nesta
SEECT/PB, tendo em vista o Processo nº SEE-PRC-2021/11581, que objetiva apurar as irregu-

laridades apontas no Relatório de Inspeção Especial realizado pela Auditoria de Contas do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba.

Por fim, informamos que tal justificativa deverá ser encaminhada para esta Comissão
Permanente de Inquérito - CPI - SEECT/PB, no endereço de e-mail que será disponibilizado 

pela Secretaria desta Comissão.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 36/2021
Registro CGE Nº 21-02060-0

AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. 
Min. José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, que nas publicações da realização da  referida CONCORRÊNCIA, no Diário 
Oficial do estado e Jornal A União do dia 28/10/2021, onde se Lê   “Valor estimado da obra: R$ 
4.011.929,43”, leia-se “Valor estimado da obra: R$ 3.411.562,59”.

João Pessoa, 04 de novembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021
Registro CGE Nº 21-01577-5

JULGAMENTO 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 TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
do Acesso Viário a 6ª CIRETRAN no Município de Cajazeiras/PB), que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem 1º lugar: CLPT CONSTRUTORA – EIRELI - R$ 2.202.446,07, 2º lugar: TEIXEIRA CONS-
TRUÇÕES - A.L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA –  R$ 2.251.293,15, 3º lugar - F C EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIO LTDA – R$ 2.324.571,09 (*) e 4º lugar - CONSTRUTORA GURGEL SOARES  
LTDA – R$ 2.421.426,56.

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 29.11.1” b” e “c” do edita
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 04 de novembro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO
A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-

01, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO – através do Proc. 2021-008555/TEC/LI-8175 para a construção de uma 
Agrovila – Águas de Acauã, composto por 100 unidades habitacionais, no município do Itatuba- PB. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária

SUCONOR S.A.
CNPJ Nº 12.726.493/0001-20

NIRE Nº 25300007974
Convidamos os Senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Extraordinária que se 

realizará no dia 16 de novembro de 2021 às 9:00 horas na Sede social na rua Capitão José Rodrigues 
do Ó, 501 nesta Cidade de João Pessoa-PB, com a seguinte Ordem do Dia:

a) Deliberar sobre o grupamento de ações ordinárias e Preferenciais Classes “A”, “B” e “C” da 
Companhia ambas na proporção de 100.000 para 1 conforme proposta aprovada pelo Conselho 
de Administração em Reunião realizada em 08 de outubro de 2021;

b) Autorizar para que os Administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários a 
implementação do grupamento, caso aprovado o item a) acima;

c) Aprovar a alteração da redação do atual artigo 5º do Estatuto Social, para dar nova redação 
ao texto deste artigo caso seja aprovada a matéria do item a);

d) Outros assuntos de interesse geral.
João Pessoa, 03 de novembro de 2021.

GUSTAVO ROBERTO GANZERLI NAHAS
Presidente do Conselho de Administração
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Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2117972 CPF: 071720144XX, CONTRATO: 2223878 CPF: 031613754XX, 
CONTRATO: 0502699 CPF: 602895894XX, CONTRATO: 4104464 CPF: 768259224XX, 
CONTRATO: 2104533 CPF: 009020404XX, CONTRATO: 0500094 CPF: 893829514XX, 
CONTRATO: 4101322 CPF: 665853684XX, CONTRATO: 2200969 CPF: 011518484XX, CON-
TRATO: 0211363 CPF: 854977974XX, CONTRATO: 2220868 CPF: 103605714XX, CONTRA-
TO: 2106437 CPF: 126138184XX, CONTRATO: 2135972 CPF: 717579544XX, CONTRATO: 
1207133 CPF: 611123218XX, CONTRATO: 2201587 CPF: 126671894XX, CONTRATO: 2157135 
CPF: 087785774XX, CONTRATO: 2173702 CPF: 029281614XX, CONTRATO: 4102278 
CPF: 622837074XX, CONTRATO: 0247000 CPF: 494937284XX, CONTRATO: 2176429 
CPF: 705491344XX, CONTRATO: 2185822 CPF: 018763584XX, CONTRATO: 0230522 
CPF: 023448744XX, CONTRATO: 2607470 CPF: 171317964XX, CONTRATO: 2230682 
CPF: 711091524XX, CONTRATO: 2237745 CPF: 175683054XX, CONTRATO: 2194142 
CPF: 026394274XX, CONTRATO: 6103067 CPF: 027297084XX, CONTRATO: 4101043 
CPF: 144283184XX, CONTRATO: 2179140 CPF: 028615574XX, CONTRATO: 2148285 
CPF: 840494564XX, CONTRATO: 2123715 CPF: 451441844XX, CONTRATO: 2225108 
CPF: 981548424XX, CONTRATO: 2601468 CPF: 137513514XX, CONTRATO: 2208183 
CPF: 026651284XX, CONTRATO: 2232202 CPF: 148371214XX, CONTRATO: 2164913 
CPF: 107090284XX, CONTRATO: 2216491 CPF: 009789664XX, CONTRATO: 2200966 
CPF: 712167094XX, CONTRATO: 0500173 CPF: 040390584XX, CONTRATO: 2186918 
CPF: 702024814XX, CONTRATO: 2125648 CPF: 010050384XX, CONTRATO: 2180609 
CPF: 288315784XX, CONTRATO: 2131282 CPF: 691529344XX, CONTRATO: 2145358 
CPF: 121790904XX, CONTRATO: 2163268 CPF: 107444384XX, CONTRATO: 0505827 
CPF: 109531594XX, CONTRATO: 2120871 CPF: 713269364XX, CONTRATO: 2701641 
CPF: 739234944XX, CONTRATO: 5102890 CPF: 086995614XX, CONTRATO: 2138988 
CPF: 733477524XX, CONTRATO: 4200987 CPF: 023402704XX, CONTRATO: 2194496 
CPF: 893812974XX, CONTRATO: 6201060 CPF: 461249694XX, CONTRATO: 2221400 
CPF: 034358354XX, CONTRATO: 2112344 CPF: 361174984XX, CONTRATO: 2193206 CPF: 
308508354XX, CONTRATO: 0504851 CPF: 021530184XX, CONTRATO: 2185488 CPF: 
424135404XX, CONTRATO: 6200153 CPF: 063059774XX, CONTRATO: 2602469 CPF: 
023939214XX, CONTRATO: 2198752 CPF: 714736924XX, CONTRATO: 4104025 CPF: 
154138454XX, CONTRATO: 0503756 CPF: 206094854XX, CONTRATO: 0503114 CPF: 
012163114XX, CONTRATO: 2228153 CPF: 059203814XX, CONTRATO: 21100512 CPF: 
046487604XX, CONTRATO: 2121033 CPF: 518481204XX, CONTRATO: 2183734 CPF: 
110538124XX, CONTRATO: 2231908 CPF: 147944044XX, CONTRATO: 2107976 CPF: 
705003614XX, CONTRATO: 2120412 CPF: 028548264XX, CONTRATO: 2107469 CPF: 
101526294XX, CONTRATO: 0505836 CPF: 511770484XX, CONTRATO: 2163057 CPF: 
064519284XX, CONTRATO: 2194207 CPF: 285554304XX, CONTRATO: 2124661 CPF: 
117602514XX, CONTRATO: 2609950 CPF: 173961084XX
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Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2602266 CPF: 137014544XX, CONTRATO: 2608079 CPF: 122752684XX, 
CONTRATO: 2235960 CPF: 033879294XX, CONTRATO: 2235269 CPF: 173805394XX, 
CONTRATO: 2231506 CPF: 110011104XX, CONTRATO: 2210241 CPF: 109471714XX, CON-
TRATO: 2600146 CPF: 010287644XX, CONTRATO: 2610538 CPF: 717315524XX, CONTRA-
TO: 2401457 CPF: 068134554XX, CONTRATO: 2173191 CPF: 107125164XX, CONTRATO: 
4102374 CPF: 057268124XX, CONTRATO: 2601526 CPF: 701498664XX, CONTRATO: 2113415 
CPF: 049882774XX, CONTRATO: 2500165 CPF: 076838274XX, CONTRATO: 2500166 CPF: 
097672564XX, CONTRATO: 2238173 CPF: 173092154XX, CONTRATO: 6106972 CPF: 
087013604XX

Edital De Citação Com Prazo De 20 (Vite) Dias.  O DR. Manuel Maria  Antunes De Melo, Juiz 
de Direito em exercício na 11ª Vara Cível da Capital, em virtude da Lei, etc...  Faz  Saber ,  a todos 
quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório 11ª 
Vara Cível, situado no Fórum Des. Mário Moacyr Porto, 4º andar, Av. João Machado, 532, Jaguaribe, 
n/capital, centro, n/capital, se processam os termos de uma Ação de Cobrança, processo Judicial 
Eletrônico(PJE) nº: 0064178-87.2014..8.15.2001, movida por Banco Do Brasil S/A em face de 
Pousada Do Cajueiro Ltda - Me Carlos Antonio De Avila e  Beatriz  Danielle  Macena Da Silva,  e, 
na forma do Art. 256, II do NCPC, através do presente Edital, determina o MM Juiz a CITAÇÃO 
dos promovidos: Pousada Do Cajueiro Ltda – Me,  CNPJ 07.393.825/0001-62, Carlos Antonio De 
Avila,  CPF 526.130.628-0 e  Beatriz Danielle Macena Da Silva, CPF 037.958.464-6 atualmente 
estabelecida e residentes em local incerto e não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
querendo, apresentar contestação, advertindo-se de que não sendo contestada a ação, presumir-
-se-ão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, constantes da inicial, cujo prazo 
iniciará após o término do prazo do Edital,  sendo-lhe nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, IV do NCPC) na figura de Defensor Público para sua defesa (art. 72, II, § único, 
CPC/2015). E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, publicado o presente no DJEN 
da plataforma de Editais do CNJ e em jornal de ampla circulação. Dado e passado aos 27 dias do 
mês de setembro do ano de 2021.

Edital De Citação Com Prazo De 20 (Vinte) Dias. O Dr. Manuel Maria Antunes De Melo, Juíz de 
Direito em exercício na 11ª Vara Cível da Capital, em virtude da Lei, etc... Faz Saber, a todos quantos 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório 11ª Vara Cível, 
situado no Fórum Des. Mário Moacyr Porto, 4º andar, Av. João Machado, 532, Jaguaribe, n/capital, 
centro, n/capital, se processam os termos da Ação de Execução, processo Judicial Eletrônico(PJE) 
Nº: 0837527-14.2016.8.15.2001, movida por Banco Do Brasil S/A em face de Restaurante China 
Taywan Ltda e outros. Na forma do Art. 256 II, e § 3º, do NCPC como a promovida não fora locali-
zada, e para que mais tarde alguém não alegue ignorância, mandou o MM Juiz expedir o presente, 
ficando Citada: Jaqueline Gomes De Souza Alves, portadora do CPF nº. 051.134.574-77, atualmente 
em lugar incerto e não sabido; para, proceder ao pagamento da quantia de R$136.771,95 (Cento e 
trinta e seis mil setecentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos) indicado na exordial, 
no prazo de 03 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829), sob pena de penhora e avaliação 
de bens, que deverá ser cumprida pelo Oficial de Justiça. Fixados os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade caso a parte 
executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais embargos 
devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 
do CPCivil. Ciente a parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da 
parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido 
de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante 
em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento 
ao mês (CPC, art. 916), cujo prazo iniciará após o término do prazo do Edital, sendo-lhe nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do NCPC) na figura de Defensor Público para sua 
defesa (art. 72, II, § único, CPC/2015). E para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, 
publicado o presente no DJEN da plataforma de Editais do CNJ e, em jornal de ampla circulação. 
Dado e passado aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2021.

O SR. ALLISON DENNIS DELMAS NUNES, CPF: 790.133.844-04, VEM POR MEIO DESTA TOR-
NAR PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO DE Nº 113/2021 DO EMPREENDMENTO LOCALIZADO NA AV. MONTEIRO DA 
FRANCA,ST. 04; QD. 097; LT. 0388, BAIRRO DE MANAÍRA, NESTA CAPITAL.

ATLANTIS CAMBOINHA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO STE LTDA – CNPJ Nº 
33.469.142/0001-51 torna público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquiculturaa Licença de Instalação para a construção de uma edificação multifamiliar, localizado 
na rua Max Henrick Zagel, 42 – Loteamento Jardim Atlântico, Camboinha – Cabedelo/PB.

O proprietário JALSER RENIER PADILHA , CPF: 383.531.992-20,representado pelo procurador(a) 
Sr.a Maria da Conceição Vanderlei , CPF132.067.614-68  torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente ,Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Ambintal para a Reforma 
da unidade residencial situado na Rua Luna Pedrosa , 128 , CEP. 58101-574 – Cabedelo PB.

Vinícius de Andrade Souza, Rg 2547348 SSP/PB, CPF 035.770.694-30 torna público requeri-
mento à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de 
Operação para autorização do imóvel unifamiliar construído, situado à Via Principal 01, s/n, Lote 
17, Quadra E, Condomínio Villas Ponta de Campina, Cep. 58.310-000, Bairro Ponta de Campina, 
cidade Cabedelo/PB.

A B&F Construções Empreendimentos e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ: 33.376.790/0001-63, torna 
público que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação para uma 
construção composta por 04 (quatro) blocos de edifícios multi-familiares, situados no Condomínio 
Park Cowboy, Rua Dr. Valdevino Gregório de Andrade, setor 56, quadra 184, lote 0279, Gramame, 
CEP: 58063-480, João Pessoa - PB.

EU, RENATO CASTRO DE LAGO, CPF: 702.220.028-91DECLARO PARA FINS DE COMPROVA-
ÇÃO QUE REQUERÍ Á SEMAPA (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E PESCA DE CABEDELO), 
ÁS LICENÇAS PRÉVIA (LP)  E INSTALAÇÃO (LI), PARA O RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LOCA-
LIZADO NA RUA IVO SOUTO MAIOR, N° 102 CAMBOINHA, CEP 58101-275 – 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 DE ABASTECIMENTO DE AGUA = IT: 225.926,15 = AC: 1.696,67M 
= L/ATV: LOTEAMENTO MORADA NOBRE III, SUMÉ/PB. Processo: 2021-008539/TEC/LO-3160.

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 DE ÁGUA = IT: 37.002,14 = AC: 1.098M= 
L/ATV: LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DA BOA VISTA, SOLÂNEA/PB. Processo: 2021-008557/
TEC/LO-3167.

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 DE AGUA = IT: 505.694,34 = AC: 815 
M = L/ATV: LOTEAMENTO ORQUIDEAS DO SUL, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2021-008566/
TEC/LO-3168.

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 ESGOTAMENTO SANITÁRIO = IT: 17.446,87 = L/ATV: 
LOTEAMENTO ORQUÍDEAS DO SUL, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2021-008571/TEC/LO-3170.
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