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PB lança programa 
que garante proteção 
da primeira infância
Com investimento de R$ 150 milhões, Governo do Estado vai construir 100 creches e implantar 
ações de educação, saúde, esporte e assistência social voltadas a crianças de 0 a 6 anos. Página 13
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No lançamento do Paraíba Primeira 
Infância, governador João Azevêdo 

destacou que o programa vai contemplar 
diretamente 7.200 crianças e suas mães

 

Certificado vai facilitar venda 
de produtos de origem animal
Documento emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento foi anunciado ontem por João Azevêdo, 
durante o programa Conversa com o Governador. Página 3

Colunas

Precisamos dar o primeiro passo que é decidir 
de uma vez por todas ter uma vida com educação 

financeira e que talvez seja o passo mais difícil para 
a maioria das pessoas  Página 17

Flávio Uchôa

Assistimos gente nascer e morrer. Observamos 
a sala de espera. A tristeza estampada nos rostos 

das visitas. A sisudez dos médicos. O entra e sai dos 
enfermeiros  Página 10

Ana Adelaide Peixoto

Acordo Aeroclube doa 25 hectares à Prefeitura da capital 
para a construção de parque ecológico no local. Página 4
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Economia

Negociação Para garantir as matrículas do próximo 
ano, escolas oferecem descontos de até 30%. Página 5
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Postos poderão vender etanol e 
gasolina por sistema de entrega
Nova regra foi publicada ontem pela ANP, numa tentativa 
de baixar o preço dos combustíveis. Empresários da Paraíba 
ainda estudam como vão implantar o serviço. Página 17

Geral

Paraíba

Prefeitura quer alargar a faixa 
de areia na orla de João Pessoa
Secretaria de Planejamento iniciou estudos e licenciamentos 
ambientais para ampliar a área em três pontos específicos 
nas praias de Cabo Branco, Manaíra e Bessa. Página 19

Paraíba é primeiro estado com 
dois títulos “Cidade Criativa”
Campina Grande foi anunciada ontem como escolhida na 
categoria Artes Midiáticas, juntando-se a João Pessoa no 
seleto grupo da Rede Criativa da Unesco. Página 17

Domínio paraibano 
Quarta etapa do Open de Vôlei 
de Praia confirma favoritismo 
da Paraíba com terceiro 
ouro para a dupla 
Vítor Felipe e Renato. 
Página 22
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Foto: Eduardo Tavares/Divulgação

De volta às galerias Exposição ‘Claustrum’, de Flávio Tavares, marca 
a retomada das atividades presenciais da Fundação Espaço Cultural. Página 9
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É opinião unânime de educadores de que a convivência 
de crianças em creches desempenha um papel fundamental 
na vida delas, porque facilita a sua transição para a escola 
propriamente dita, criando laços de sociabilização, e também 
pavimenta, podemos assim nos expressar, o caminho até a 
sua alfabetização, futuramente. Em outras palavras, a creche 
é a porta de entrada para a vida escolar, uma vez que ajuda a 
criança a desenvolver habilidades sociais, já a partir dos dois 
anos de idade. E há outro aspecto que merece ser ressaltado: 
o ingresso numa creche auxilia a criança a desapegar da 
presença familiar, o que facilitará sua entrada na pré-escola.    

As políticas públicas que têm um olhar especial para essa 
fase em particular da criança com um ambiente socialmente 
saudável são fundamentais para que elas façam essa transição 
– sobre a qual falávamos – até a pré-escola. Nesse sentido, é 
possível afirmar, com convicção: quanto mais cedo a criança 
frequentar um espaço escolar, mais rápido ela se desenvolverá 
para os desafios posteriores que se apresentarão em sua 
formação educacional.

O lançamento, pelo Governo da Paraíba, do programa 
‘Paraíba Primeira Infância’, ratifica que a gestão estadual tem 
um olhar diferenciado para a proteção e formação de crianças 
e, por extensão, para a vida dos pais, que podem trabalhar com 
tranquilidade enquanto os pequeninos estão sendo motivados 
e estimulados nos equipamentos públicos.  

Há que se destacar o empenho do Governo do Estado 
para estimular a construção de creches na Paraíba, que é de 
competência específica das prefeituras municipais. Porém, 
a gestão estadual irá disponibilizar mais de R$ 100 milhões 
para este objetivo. Os recursos serão repassados para os 
municípios, prioritariamente para aqueles com menos de 
50% das crianças atendidas por creches - esse é o percentual 
mínimo que é estabelecido como meta pelo Plano Nacional de 
Educação. O programa prevê a construção de 100 creches.

O alcance social do programa é traduzido em números: o 
‘Paraíba Primeira Infância’ atenderá cerca de 7.200 crianças, 
beneficiando seis mil famílias de baixa renda. De fato, é uma 
política pública inserida no contexto da inclusão social.

Primeira infância Perdão, Marília!
Não conheço a sua obra musical. Da ge-

ração que se acostumou a ouvir os  Beatles, 
Roberto Carlos,  Tim Maia, Chico Buarque, 
Caetano e Milton Nascimento, sempre fui 
um pouco arredio,  relutante e, confesso,   
até preconceituoso, em aceitar me adaptar 
a esses tempos que marcaram a ascensão 
da música sertaneja, forronejo, sofrência 
e tantos outros estilos que são hoje uma 
realidade indiscutível nas plataformas 
musicais, que comovem a juventude,  que 
lotam as casas de show e dominam os 
acessos nas redes sociais.

Mas a cantora Marília Mendonça 
sempre chamou a minha atenção, não 
apenas pela sua voz, grave e marcante,  
ou pela qualidade de suas composições, 
mas, sobretudo, pela personalidade que 
exibia em suas apresentações;  pelo  seu 
comportamento pessoal e 
sinceridade que inspira-
va em suas declarações.  
Além disso, ao contrário 
de tantas outras artistas 
de sua época, que utilizam 
a cultura do corpo e do 
erotismo como principais 
ingredientes para alavan-
car as suas carreiras, era 
a mesma pessoa, em cima 
ou fora do palco, interpre-
tando suas canções com comovedora 
simplicidade.

Para retratar o meu sentimento em 
relação à perda dessa grande artista, fui 
recorrer a um texto que a jornalista Al-
biege Fernandes, companheira de gera-
ção, ex-dirigente de A União, profissional 
talentosa e escritora sensível, publicou 
em sua página no facebook em que revela 
sentimentos muito parecidos com o que 
eu gostaria de dizer sobre a Rainha da 
Sofrência, cujo falecimento enlutou e im-
pactou o País que chora a sua morte.  Eis 
o que ela diz:

“O Brasil não conhece o Brasil. Eu me 
incluo nessa bolha que abriga uma massa 
besta, fraca, seletiva, que não conhecia 

Marília Mendonça, a ‘rainha da sofrência’, 
assim como a consagrada Maíza Mataraz-
zo que tanto agradou às elites de sua época.

Por preconceito, esta romântica que 
vos escreve, não conhecia a menina que, na 
Praia da Pipa, aqui pertinho, se desculpou 
com o público por ter cometido transfobia. 
Vi essa informação em um post da poe-
ta paraibana, Debora Gil Pantaleão, que 
agradeceu por esse gesto humanitário de 
Marília e lamentou a tragédia que matou 
a menina.

Marília cantava de óculos de grau, 
talvez a miopia machista que, quiçá, tenha 
começado a ser tratada pelas letras das 
músicas onde escancarava um peito dila-
cerado pelas desilusões. Marília era gordi-
nha, coxas grossas, peitões e uma presença 
tão forte que rasgou o denso pano do palco 

sertanejo e assentou, bem 
no foco das luzes da ribalta, 
um movimento de nome 
feio, ‘feminejo’ que deverá 
continuar sim, abrigando 
talentos femininos no seg-
mento musical que é tão 
legítimo na região de onde 
ela veio, quanto é genuíno o 
forró nordestino.

O ‘feminejo’ era seu re-
duto, o apoio que lhe dava 

segurança para rebelar-se entre seus 
pares machistas do sertanejo, e declarar, 
alto e bom som, sua escolha política con-
trária a deles. Marília integrou-se ao grito 
#EleNão em 2018, mostrando mais uma 
vez, que tinha fôlego de sobra para cantar, 
e entoar política. Marília, como todo fe-
nômeno artístico popular, ganhou muito 
dinheiro em pouco tempo,  mas resistiu 
aos apelos e manteve sua forma natural. 
Não retalhou o corpo nem o rosto, apre-
sentava-se sem apelo erótico. Mostrava a 
alma, a força e a sensibilidade tão madu-
ras quanto infantis, de uma menina que 
sentia o drama das mulheres. 

Marília Mendonça, perdão pelo meu 
preconceito”.

Um poeta, uma época
Vanildo Ribeiro de Lyra Brito desem-

penhou um papel de grande importância 
na renovação das artes na Paraíba, no fim 
dos anos cinquenta do segundo milênio. 
Naqueles tempos, um grupo de jovens 
procurava caminhos para uma nova 
estética. Essa tendência manifestava-se 
não só na poesia, onde Vanildo Brito era 
destaque, mas no teatro, no cinema, nas 
artes plásticas. 

Um grupo de 14 poetas (catorze, 
como os versos de um soneto) deu refe-
rência temporal a essa tendência, pois 
publicou antologia com a data/título: 
Geração 59. A data não 
está muito exata, que o 
livro já estava pronto des-
de 1958; mas, por dificul-
dades técnicas, só pôde 
sair do prelo em março 
de 1959, modificando-se, 
assim, o seu título.

O grupo era cons-
tituído por Celso Almir 
Japiassu Lins Falcão, 
Clemente Rosas Ribeiro, 
Geraldo Medeiros, João 
Ramiro Farias de Mello, 
Jomar Morais de Souto, 
José Bezerra Cavalcanti, 
José (Zezito) Cabral, Ju-
randy Moura, Liana de Barros Mesqui-
ta, Marcos Aprígio de Sá, Luiz Correa, 
Ronaldo José da Cunha Lima, Tarcísio 
Meira César, Vanildo Brito. 

Eu cheguei depois, em 1961, aos de-
zesseis anos. Não sou da Geração 59, 
como pensam alguns, mas seu filho, ou 
continuador da G-59, como também era 
chamada. Outros também chegaram 
empós, como a poetisa Rejane Sobreira 
e o poeta Marcos dos Anjos, que logo se 
afastou da G-59 para formar o Grupo 
Sanhauá - com suas edições mimeogra-
fadas e capas em xilogravura sobre papel 

carne-seca, diagramadas por Pontes da 
Silva. Não fui da antologia, pois na época 
tinha apenas 14 anos, mas fiz parte do fe-
nômeno da Geração 59 - que abrangia um 
tempo maior e uma área de atividades 
além da poesia, como pretendo mostrar. 
Falo assim porque falar de Vanildo Brito 
é falar da Geração 59, e vice-versa. 

Não era bem um movimento; era 
mais uma tendência, um sentimento de 
renovação. O movimento de 1922 já havia 
chegado à Paraíba, como testemunham 
alguns textos de Olivina Carneiro da 
Cunha, o notável poema Hospitalidade, 

da autoria de Aderbal Pira-
gibe, e o manifesto moder-
nista assinado no Sertão, 
no município de Princesa 
(atual Princesa Isabel), por 
membros do Grêmio Li-
terário Pereira Lima, sob 
inspiração do intelectual 
Joaquim Inojosa.

O grupo de poetas da 
Geração 59 teve um grande 
estímulo quando Vanildo 
Brito assumiu a editoria 
do suplemento literário A 
União nas Letras e nas Ar-
tes, continuador do antigo 
Correio das Artes (o suple-

mento literário mais antigo em circulação 
no Brasil). O Correio das Artes foi fundado 
em 1949 por Orris Soares (o mesmo fun-
dador do jornal O Norte), mas seu nome 
sofreu mudança na editoria de Vanildo 
Brito, por conta do surgimento, na época, 
do jornal Correio da Paraíba. Posterior-
mente, continuou sendo publicado sob o 
título de U-2, na editoria de Jurandy Mou-
ra, voltando ao seu título antigo na edito-
ria de Sérgio de Castro Pinto, quando foi 
alçado à condição de suplemento nacional 
e ganhou o prêmio de melhor suplemento 
literário brasileiro.

 (...) Era a mesma 
pessoa, em cima ou fora 
do palco, interpretando 

suas canções com 
comovedora 

simplicidade    

 (...) Falar de 
Vanildo Brito é falar da 

Geração 59, e vice-
versa. Não 

era bem um 
movimento; era mais 
uma tendência, um 

sentimento de 
renovação   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sintoniopinto@gmail.com | Colaborador

Saudade e respeito

Fotolegenda
Foto: Roberto Guedes
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Documentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai facilitar o comércio com os outros estados do país
O governador João Aze-

vêdo anunciou, ontem, que a 
Paraíba recebeu do Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, por meio da 
Secretaria de Defesa Agro-
pecuária, o Certificado de 
Adesão ao Sistema Brasilei-
ro de Inspeção de Produtos 
de Origem Animal (Sisbi). 
Com isso, os produtos fabri-
cados no Estado da Paraíba, 

que têm um registro na Ge-
rência Executiva de Defesa 
Agropecuária (Geda), pode-
rão ser comercializados em 
qualquer Estado brasileiro. 
A informação foi repassada 
no programa Conversa com o 
Governador, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara.

O Sisbi visa contribuir 
para a oferta de alimentos 

saudáveis aos consumidores; 
possibilitar maior inserção 
dos produtos da Agricultura 
Familiar no mercado formal, 
local, regional e nacional; for-
talecer os municípios abrindo 
espaço para integração destes 
e incentivando o desenvolvi-
mento local e dos territórios; 
promover maior integração 
entre os serviços de inspeção 
federal, estadual e municipal, 

reduzindo o comércio de pro-
dutos sem inspeção.

Na oportunidade, o go-
vernador João Azevêdo ex-
plicou que este certificado 
tem grande relevância para 
a agricultura e para incen-
tivar a comercialização dos 
produtos paraibanos para 
outros estados brasileiros. “É 
uma vitória da Secretaria do 
Desenvolvimento da Agrope-

cuária e da Pesca que conse-
gue agora, definitivamente, 
inserir o Estado no Sisbi, re-
cebendo este certificado. É 
algo muito importante para 
a agricultura, porque mui-
tas pessoas que produzem 
de queijos a derivados fica-
vam sem a possibilidade de 
vender seus produtos fora e 
agora terão a garantia da co-
mercialização”, afirmou.

PB recebe certificado para venda 
de produtos de origem animal

 “A Executiva Nacional deu car-
ta branca para que os diretórios 
decidam o que é melhor em 
cada Estado. Na Paraíba, va-
mos caminhar com João Aze-
vêdo”, disse, em entrevista à TV 
Arapuan, o presidente estadu-
al do Podemos, Júnior Araújo, 
assegurando que essa decisão 
“foi tomada por unanimidade” 
pelos filiados. Amanhã, Sérgio 
Moro filia-se ao Podemos. 

Tem auTonomia 
“Estou aguardando o prefeito 
me chamar para uma conver-
sa”. Do presidente da Câma-
ra Municipal de João Pessoa, 
Dinho Dowsley (Avante), re-
portando-se à possibilidade 
de assumir, interinamente, a 
prefeitura da capital, devido 
à viagem do prefeito Cícero 
Lucena – o vice-prefeito, Léo 
Bezerra (Cidadania), também 
estará em viagem.  

Na solenidade de lançamento do pro-
grama ‘Paraíba Primeira Infância’, que 
trata da construção de creches, o go-
vernador João Azevêdo deu notícia 
alvissareira: “Vamos zerar a ‘fila da 
vergonha’, em dezembro”, disse, refe-
rindo-se à espera de anos e anos de 12 
mil paraibanos por cirurgias eletivas. A 
meta do ‘Opera Paraíba’ foi interrom-
pida em 2020, por causa da pandemia.   

‘Fila da vergonha’ 

Bancada Federal deverá desTinar r$ 40 milhões 
para oBra de duplicação da Br-230, diz eFraim 

por curTo período 

Uma das obras rodoviárias mais importantes dos últimos tempos, a duplicação da rodovia 
federal BR-230, no trecho de Campina Grande até a Praça do Meio do Mundo, em Poci-
nhos, tem mobilizado toda a bancada federal paraibana – na semana passada, houve 
um ato, no auditório da Fiep, em defesa da celeridade da obra, cujo projeto executivo já 
foi concluído, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit). Amanhã, informa o deputado federal Efraim Filho (foto), os 12 deputados estadu-
ais e os três senadores da bancada paraibana irão discutir a destinação de emendas para 
a execução da obra, orçada em R$ 400 milhões. “Tenho feito a defesa de tratar essa 

obra como prioritária, por que é uma obra estruturante que salva vidas”, afirmou 
o parlamentar, que é coordenador da bancada federal da Paraíba. Ele se refere 
a uma informação ratificada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) segundo a 
qual a estrada, que tem pouco mais de 30km, concentra 23% dos acidentes 
registrados na circunscrição da 2ª Delegacia da PRF. A bancada paraibana 
dispõe de emendas de R$ 240 milhões, no total. Desse valor, R$ 40 milhões 

serão destinados à obra de duplicação.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Em entrevista a uma rádio da capital, o deputa-
do federal Aguinaldo Ribeiro (Progressistas) se 
mostrou, digamos assim, mais contundente na 
admissão de que será mesmo candidato a se-
nador, no próximo ano. E fez uma comparação 
com o universo do futebol para se expressar: 
“Estou pronto para o jogo. Estou treinado. Vou 
entrar para fazer gol”.     

“vou enTrar para Fazer gol”, 
aFirma aguinaldo riBeiro  

idenTiFicação políTica 

possiBilidade descarTada 

E o governador João Azevêdo reafirmou que 
as conversas com o Progressistas e com o PSD, 
com vistas às eleições do próximo ano, estão 
em curso. De acordo com ele, o Cidadania 
tem buscado dialogar com partidos que te-
nham uma identificação “com a nossa forma 
de fazer política”, refutando qualquer aproxi-
mação com legendas de extrema-direita.     

A propósito do Cidadania, o governador descarta a 
possibilidade de sair do partido para disputar a ree-
leição por outra legenda – ocorreram especulação 
de sua ida ao PSD, possivelmente por causa da apro-
ximação de lideranças deste último com a gestão es-
tadual. Só um motivo o faria deixar o Cidadania: se o 
partido mudasse, radicalmente, sua linha ideológica.  
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João Azevêdo disse que 
o certificado tem grande 

relevância para a agricultura 
e incentiva a comercialização 
dos produtos paraibanos para 

outros estados brasileiros

Foto: Divulgação

Anunciada renovação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA-Leite)
O governador João Azevêdo 

anunciou, também, ontem, a re-
novação até o mês de dezembro 
do subsídio estadual destinado 
aos produtores e usinas de bene-
ficiamento de leite, que fornecem 
ao Governo do Estado, por meio 
do Programa de Aquisição de Ali-
mentos – modalidade leite (PAA
-Leite). O Estado vai investir cerca 
de R$ 5 milhões na contrapartida 
do programa. O anúncio foi feito 
durante o programa Conversa 
com o Governador, transmitido 
em cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara.

O programa contempla mais 
de 1.300 produtores em 73 mu-
nicípios paraibanos, garantindo 
alimento para 29 mil famílias 
que são beneficiadas com leite 
do PAA-Leite. O PAA-Leite é um 
programa executado por meio 

de um convênio com o Governo 
Federal e hoje conta com recur-
sos que giram em torno dos R$ 
24 milhões, dos quais cerca de 5 
milhões são próprios do Estado, 
que os repassa a título de contra-
partida financeira. Desde 2020, 
os estados produtores aguardam 
novo convênio, que possibilite 
uma ampliação do programa, 
bem como a atualização dos 
preços pagos pela União.

Durante o Conversa com 
o Governador, João Azevêdo 
lembrou que o Programa de 
Aquisição de Alimentos já existe 
há um bom tempo, mas por 
não ser reajustado o valor por 
parte do Governo Federal, esta-
va se tornando inviável para os 
produtores de leite da Paraíba. 
“Então, o Governo autorizou o 
acréscimo de 25 centavos por 

cada litro de leite de vaca e 20 
centavos a mais no valor do 
leite de cabra, aos pequenos 
produtores para que esse valor 
viabilizasse e desse continuidade 
ao programa. Fizemos isso até 
outubro, porque havia a expec-
tativa de que o Governo Federal 
iria renovar e adequar os novos 
valores. Isso não aconteceu. O 
que foi feito, em nível federal, 
foi a prorrogação até dezembro 
com o compromisso de que em 
dezembro será feito o reajuste. 
Da mesma forma, nós estamos 
anunciando à população e ga-
rantindo aos produtores que 
também vamos manter a dife-
rença que o Governo paga até 
dezembro”, explicou.  

O governador ainda acres-
centou: “Essa é uma forma de 
garantir a produção do leite e a 

renda das pessoas que depen-
dem desse segmento, além de 
levar essa produção às pessoas 
mais carentes. Com isso, o Es-
tado vai bancar cerca de R$ 5 
milhões dessa contrapartida. 

Espero que o Governo Federal 
honre o compromisso de, em de-
zembro, garantir um novo preço 
para que o Estado possa investir 
esse recurso em melhorias para 
o segmento”, frisou.

A Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB) 
anunciou ontem a sus-
pensão do concurso pú-
blico para provimento de 
cargos de professor após 
ter detectado equívoco 
no edital. A instituição in-
formou que vai adequar o 
edital em relação à reser-
va de vagas para cotistas, 

além de estar analisando 
a situação jurídica do con-
curso.

O Ministério Público 
Federal (MPF) havia ajui-
zado ação civil pública pe-
dindo à Justiça que deter-
minasse, liminarmente, a 
suspensão do concurso até 
que o edital fosse retificado, 
incluindo reserva de vagas 

para candidatos autodecla-
rados negros e pessoas com 
deficiência (PCD).

Na mesma ação, pe-
las mesmas razões, o MPF 
também pede a anulação do 
Concurso Público de Pro-
vas e Títulos para Professor 
Efetivo do Departamento de 
Ciência da Informação, rea-
lizado em 2019.

A ação do MPF ainda 
busca que a universidade 
seja condenada a adotar a 
reserva de cotas em quais-
quer dos concursos que 
realizar e organizar para 
provimento de cargos efe-
tivos e temporários no âm-
bito da administração pú-
blica federal. O objetivo é 
assegurar a efetividade da 

Lei nº 12.990/2014 (que 
reserva aos negros 20% 
das vagas oferecidas nos 
concursos públicos) e da 
Lei nº 8.112/90 (que asse-
gura para as pessoas com 
deficiência até 20% das va-
gas oferecidas no concur-
so, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiên-
cia de que são portadoras).

Multa
Além da concessão da 

tutela de urgência (medida 
liminar), o Ministério Públi-
co Federal requereu que a 
universidade seja multada 
em valor não inferior a R$ 
10 mil, por dia, por obriga-
ção descumprida. O valor 
deve ser revertido ao Fundo 
de Direitos Difusos.

UFPB suspende concurso e adequa vaga a cotista 

O programa contempla mais de 
1.300 produtores em 73 municípios 
paraibanos, garantindo alimento 
para 29 mil famílias que são bene-
ficiadas com leite do PAA-Leite
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Termo de ajustamento de conduta firmado ontem com o Ministério Público prevê entrega de 25 hectares para construção de parque
A Prefeitura Municipal de 

João Pessoa firmou um termo de 
ajustamento de conduta (TAC) 
com o Ministério Público da 
Paraíba se comprometendo a 
utilizar a área a ser doada pelo 
Aeroclube na implantação do 
Parque Linear Urbano – Parque 
Parahyba. O TAC teve como inter-
veniente e anuente o Aeroclube 
da Paraíba. A área a ser doada ao 
município será correspondente 
a pelo menos 82,5% da área do 
imóvel, o que representa apro-
ximadamente 25 hectares. No 
mínimo de 75% da área total 
deve ser utilizada exclusivamen-
te para a implantação de parque 
público, destinando-se a área pú-
blica adicional, correspondente a 
7,5% do total, para equipamen-
tos de mobilidade urbana. 

O TAC foi assinado, na tar-
de de ontem, pelo promotor de 
Justiça Carlos Romero Lauria 

Paulo Neto; pelo prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena Filho; pelo 
procurador-geral do município, 
Bruno Augusto Albuquerque da 
Nóbrega; e pelo secretério mu-
nicipal de Planejamento, José 
William Montenegro.

Conforme o TAC, a área a 
ser utilizada pelo parque deve 
consistir em porção territorial 
única e contínua, que ocupará 
necessariamente toda a parte do 
terreno mais aproximada da orla 
marítima, limitada pelas Ruas 
Suzy Lacerda (sudeste), Francisca 
Bezerra Dias (sudoeste), trecho 
da Rua Miriam Barreto Rabelo 
e lotes da Quadra 28, e Rua Luiz 
Alves da Rocha, altura dos lotes 
da Quadra 32 (nordeste).

Além disso, também ficou 
definido que o projeto e a efeti-
va implantação do parque deve 
compatibilizar-se com os planos 
de manejo e de uso ambiental da 

Zona de Preservação Ambiental 
e de Proteção Paisagística de-
limitada pela Lei Municipal nº 
11.854/2010, que delimitou o 
Parque Parahyba.

O TAC estabelece ainda que 
a fração de área privada que vai 
continuar com o atual proprie-
tário do Aeroclube, correspon-
dente a 17,5% da área total, será 
distribuída em dois lotes descon-
tínuos, a serem demarcados e si-
tuados em cada uma das laterais 
do terreno, contíguas respecti-
vamente, de um lado (sudoeste) 
aos lotes da Quadra 26 e de outro 
(nordeste) ao trecho da Rua Uni-
versitário Luiz Alves da Rocha 
até a altura do entroncamento 
com a Rua Benigno Walter Bar-
cia. O município não permitirá 
nenhum acesso ou passagem 
privativa dos lotes privados para 
o parque público que não seja 
por meio da rede viária local.

Aeroclube formaliza doação 
de terreno à Prefeitura de JP

Caso Kelton Marques

CPI da Banda Larga

Motoboys voltam a realizar 
protesto no Retão de Manaíra

CMJP debate fiscalização de 
fiação desordenada em postes

Dezenas de motoboys 
se reuniram, ontem, no cru-
zamento da Avenida Flávio 
Ribeiro Coutinho (Retão de 
Manaíra) com a Rua Miriam 
Barreto Rabelo, em João Pes-
soa, para pedir justiça pela 
morte de Kelton Marques, 
vítima de acidente de trânsito 
no último dia 11 de setembro. 

O protesto, que aconte-
ceu no local do acidente, teve 
início por volta das 15h30 e 
se estendeu até o  início da 
noite. Motoboys e trabalha-
dores de delivery reivindi-
cavam a prisão do suspeito 
do crime, Ruan Ferreira de 
Oliveira, que está foragido 
há quase dois meses. Adesi-
vos com fotos da vítima e do 
acusado foram distribuídos 
entre os motociclistas que 
estiveram ao local.

Segundo o organizador 
da manifestação, Duarte Jú-
nior, além da homenagem ao 

motoboy Kelton, a categoria 
se reuniu para pedir melho-
res condições de trabalho e 
segurança. “Nosso objetivo 
principal é trazer respos-
ta para este caso que já vai 
completar dois meses. Mas 
também estamos aqui para 
mostrar que somos trabalha-
dores, pais de família e me-
recemos respeito”, afirmou 
Duarte, assegurando que as 
mobilizações do movimento 
de motoboys que lidera são 
sempre pacíficas.

A família de Kelton Mar-
ques também participou do 
ato. Para a mãe do motoboy, 
Maria Salete, a união da cate-
goria tem ajudado a superar 
a morte do filho. “Os moto-
queiros estão dando muita 
força à minha família. Eles 
têm sido como filhos, para 
mim. E a gente está aqui para 
pedir por justiça e pela prisão 
de quem tirou a vida do meu 

filho”, disse a mãe do moto-
boy que perdeu a vida por 
um ato de irresponsabilidade 
no trânsito. 

Durante a realização do 
protesto, parte do trânsito no 
Retão de Manaíra (sentido 
praia) ficou bloqueado. Equi-
pes da Superintendência de 
Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP) desvia-
ram o trânsito para a Avenida 
Monteiro da Franca, anterior 
ao cruzamento onde ocorreu 
o acidente com a Rua Miriam 
Barreto Rabelo.

Por volta das 17h, os mo-
toboys seguiram para outro 
local, se concentrando, dessa 
vez, na esquina da Rua Ma-
noel Arruda Cavalcanti, pró-
ximo ao Manaíra Shopping. 
Além da Semob-JP, equipes 
da Polícia Militar também 
estavam no local para fazer 
o patrulhamento e garantir a 
segurança da manifestação.

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP) que investiga a pres-
tação de serviços de internet 
banda larga na capital deba-
teu, ontem, a fiscalização sobre 
a fiação desordenada em pos-
tes encontrada no município. 
O assunto entrou em pauta 
pois, além da poluição visual e 
o perigo de fios soltos, o desor-
denamento desses cabos pode 
ocasionar diminuição da qua-
lidade ou até em interrupção 
dos serviços prestados pelas 
empresas operadoras.

Responderam questio-
namentos sobre o tema os 
representantes da Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), Thiago Botelho 
e Fábio Koleski; e os represen-
tantes das empresas Oi e Vivo, 
Alexander Castro e Enylson 
Camolesi, respectivamente. 
Durante a reunião, ainda foi 
debatida a importância da 
educação do consumidor e 
os meios que podem ser ado-
tados para deixar as infor-
mações mais claras para os 
usuários de internet.

O vereador Coronel So-
breira (MDB) questionou 
sobre a competência de fis-

calização sobre o desordena-
mento das fiações dos postes 
na capital. Para ele é injusto 
essa tarefa recair apenas para 
o poder público. A presidente 
da CPI, vereadora Eliza Virgí-
nia (Progressistas) e o relator 
Odon Bezerra (Cidadania) ra-
tificaram a importância de en-
contrar uma solução para essa 
questão, uma vez que, além 
da visível poluição, a desor-
denação e ruptura de cabos 
é danosa para o consumidor 
e perigosa para transeuntes.

Thiago Botelho afirmou 
que a organização da fiação é 
uma competência comparti-
lhada entre a rede prestadora 
de serviços e a empresa con-
cessionária de energia elétrica 
detentora dos postes. “Esses 
dois entes precisam ser co-
brados. O poder público tem 
competência de estimular so-
luções para essas questões. A 
detentora do poste para reali-
zar a fiscalização do cumpri-
mento do projeto técnico de 
uso dos postes pelas empresas 
detentoras dos cabos e estas 
devem zelar pela sua rede com 
manutenção, seja para evitar 
acidentes ou evitar interrup-
ções de serviços”, afirmou o 
representante da Anatel.

Para Alexander Castro, o 
valor pago pelas operadoras 
para a utilização dos postes 
deveria ser complementar mí-
nimo, como previsto em regu-
lamentação. “Mas não é isso 
que acontece, pagamos um 
valor de referência e até mais”, 
informou o representante da 
Oi, salientando que ainda está 
previsto em regulamentação 
que cabe à empresa distribui-
dora de energia elétrica fazer 
essa fiscalização.

Enylson Camolesi afir-
mou que, como é um proble-
ma de grandes cidades no 
mundo, deve-se pesquisar as 
alternativas já adotadas que 
tiveram êxito para serem apli-
cadas em cada caso. “Deve-se 
resolver de forma coordenada 
com todos os agentes envol-
vidos e fazer o aterramento 
dos fios, com a participação 
da municipalidade, em uns 
casos e em outros apenas o 
reordenamento da via aérea”, 
afirmou o representante da 
Vivo, explicando que o ater-
ramento é um procedimento 
de alto custo e em alguns ca-
sos não é viável repassar os 
custos para o consumidor, por 
isso a importância da avalia-
ção dos casos.

Foto: Ortilo Antonio

Os trabalhadores reivindicaram a prisão do suspeito do crime, Ruan Ferreira de Oliveira, que está foragido há quase dois meses

Campina Grande registra menor 
ocupação em leitos de UTI no ano

João Pessoa realiza mutirão 
de vacinação, hoje, até 22h

Os resultados do avanço da 
vacinação, com 73,11% da popu-
lação paraibana vacinada com, 
pelo menos, uma dose, refletem 
de forma direta na ocupação 
de leitos para o tratamento da 
doença, com a redução da pos-
sibilidade do desenvolvimento 
de quadros graves de covid-19.

Na cidade de Campina 
Grande, com 91% da população 
acima de 12 anos vacinada com 

uma dose, foi registrada, pela pri-
meira vez no ano, a menor taxa 
de ocupação em leitos de UTI. A 
Secretaria Municipal confirmou 
9% de leitos de UTI ocupados e 
6% nos leitos de enfermaria. 

Considerando as demais 
69 cidades que fazem parte da 
macrorregião de saúde sediada 
pela Rainha da Borborema, são 
14% e 9% nos leitos de UTI e 
enfermaria, respectivamente.

Em todo o Estado, a ocupa-
ção total de leitos de UTI (adul-
to, pediátrico e obstétrico) é de 

25% e 15% em enfermarias. Nas 
demais macrorregiões de Saú-
de, o Sertão lidera com 48% de 
leitos de UTI ocupados, além de 
29% em enfermarias. A Região 
Metropolitana de João Pessoa 
registra 29% em UTI e 15% em 
enfermarias. 

Dados do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar confir-
mou a internação de 10 pacien-
tes, totalizando 129 pacientes 
internados nas unidades de re-
ferência para o tratamento da 
doença.

A Prefeitura de João 
Pessoa segue, hoje, com sua 
campanha de vacinação con-
tra a covid-19 imunizando 
das 8h às 22h, em 20 pontos 
de vacinação. Nos ginásios, a 
vacinação funciona das 8h às 
12h. Já para os postos do tipo 
drive-thru, das 12h às 22h. O 
funcionamento nas policlíni-
cas municipais é das 8h às 16h.

A primeira dose é destina-

da para adolescentes a partir 
dos 12 anos. A segunda dose 
é destinada a pessoas que 
receberam a D1 da Corona-
Vac (Butantan) há mais de 28 
dias, e AstraZeneca (Fiocruz) 
e Pfizer, há 90 dias. Já a D3 é 
aplicada em quem tem mais de 
60 anos, imunossuprimidos e 
trabalhadores de saúde.

Todos os públicos devem 
realizar o agendamento, que 

está disponível desde ontem, 
às 19h, pelo aplicativo Vaci-
na João Pessoa ou site vacina.
joaopessoa.pb.gov.br.

Quem tiver alguma dú-
vida pode enviar mensagem 
por um dos números de 
whatsapp (83) 98600-4815 
e 98699-2917, a qualquer dia 
da semana entre 8h e 17h, ou 
enviar e-mail para vacinajp@
gmail.com

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

O Programa Empreen-
der PB realiza, no decorrer 
desta semana, inscrições 
para concessões de crédito 
e assinaturas de contratos. 
As inscrições terão início a 
partir das 8h de amanhã, por 
meio do site www.empreen-
der.pb.gov.br, no qual serão 
disponibilizadas 780 vagas, 
sendo 30 para cada municí-
pio contemplado. Os cadas-
tros podem ser realizados até 
o dia 17 de novembro ou até 
enquanto existirem vagas.

Os municípios que fa-
zem parte desse ciclo de 
inscrições são: Caaporã, Lu-
cena, Santa Rita, Mari, Ara-
çagi, Belém, Pilões, Serraria, 
Alagoa Nova, Caturité, Tenó-

rio, São Domingos do Cariri, 
Frei Martinho, Sossego, São 
Vicente do Seridó, Congo, 
Parari, Prata, São João do 
Cariri, Itabaiana, Juarez Tá-
vora, Riachão do Bacamar-
te, Serra Redonda, Cuité de 
Mamanguape, Itapororoca e 
Pedro Régis. 

Os cadastros abrangem 
as linhas de crédito Em-
preender Pessoa Física, Em-
preender Juventudes, Em-
preender Profissional Liberal 
e Empreender Profissional 
Liberal Juventudes. A equi-
pe orienta aos interessados 
que façam a leitura do Edi-
tal (disponível no site) para 
verificar a documentação 
obrigatória.

Contratos
Até sexta-feira (12), o 

Programa Empreender PB 
realiza a assinatura de 130 
contratos para empreen-
dedores de João Pessoa, 
em um investimento de 
R$1.135.500,00.

Dentre as assinaturas, 
17 serão realizadas para 
pessoas com deficiên-
cia, por meio da parceria 
com a Fundação Centro 
Integrado de Apoio ao 
Portador de Deficiência 
(Funad). Nesta demanda, 
pessoas com deficiência 
física, visual, auditiva ou 
intelectual possuem aten-
dimento preferencial para 
acesso ao crédito.

Empreender Paraíba abre 780 
vagas e realiza 130 contratos
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Obras em Campina
Cerca de 70% das obras do Arco Metropolitano Leste de 
Campina Grande devem ser concluídas no primeiro semestre 
de 2022. Os investimentos superam R$ 17 milhões. Página 6
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Colégios iniciaram negociações com os pais para efetuar as matrículas, e os abatimentos nas mensalidades chegam a 30%

Escolas particulares oferecem 
descontos para manter alunos
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A procura de alunos nova-
tos e a rematrícula dos vetera-
nos na rede privada de ensino 
da Paraíba já começaram e se-
guem até o preenchimento do 
número de vagas. O início do 
ano letivo está previsto para 
24 de janeiro. O momento, no 
entanto, é de pesquisa por men-
salidades mais acessíveis, pois 
muitos pais mantiveram o es-
tudo dos filhos com dificuldade 
na pandemia. 

Para fidelizar alunos, algu-
mas escolas estão oferecendo 
descontos de até 30% sobre 
o valor da matrícula, e alguns 
estabelecimentos também têm 
permitido o parcelamento, tudo 
para que as despesas caibam no 
orçamento familiar. 

A diretora das três unida-
des do Colégio Intensivo, Kátia 
Oliveira, informou que a campa-
nha de matrícula foi lançada em 
outubro para fidelizar os alunos. 
“Entendemos que muitos pais 
tiveram redução de salário, per-
da de gratificação ou até mesmo 
o desemprego devido à pande-

mia. Por isso, seguramos o valor 
da mensalidade por dois anos”, 
afirmou a diretora. O reajuste 
da mensalidade acontecerá só 
no próximo ano.

Pesquisa
A gestora do Colégio Evo-

luir Joana Paula Monteiro, loca-
lizado no Cristo Redentor, disse 
que muitos pais de alunos estão 
entrando em contato pelas re-
des sociais para agendar uma 
visita à escola. “Os pais de alu-
nos novatos estão agendando 
visita para conhecer a estrutura 
da escola, pesquisando o preço 
da mensalidade que cabe no or-
çamento”, afirmou.

Ela diz que já começou a 
ligar para os pais dos alunos 
veteranos. “Todos os dias ligo 
para os pais de alunos de uma 
turma diferente, oferecendo a 
promoção da matrícula. Deixo 
claro que é bom garantir a vaga 
com antecedência”, declarou. 

Na avaliação Paula Montei-
ro, a Educação Infantil é a faixa 
etária de alunos que está mais 
preocupada em efetuar a ma-
trícula. “Muitos pais de alunos 
tiraram as crianças da educação 

infantil em virtude da pande-
mia, então, resolveram anteci-
par a matrícula para garantir a 
vaga”, explicou. 

Samires Spinelli iria ma-
tricular a filha de três anos ano 
passado, mas decidiu adiar a 
decisão devido à pandemia. 
Agora, ela, começou a fazer 
pesquisa de preços das mensa-
lidades e avaliar qual escola se 
encaixa melhor na sua rotina. 
Os preços variam de R$ 150 a 
R$ 440, referentes ao mater-
nal II. “Já visitei cinco escolas. 
Estou pesquisando o preço, a 
estrutura e o acolhimento da 
equipe pedagógica”, pontuou. 

O presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Esta-
belecimentos de Ensino Pri-
vado da Paraíba (Sintepe-PB), 
Odésio Medeiros, disse que a 
entidade tem recomendado re-
ajustes de 10% na mensalidade 
dos alunos, tendo em vista que 
as escolas permaneceram dois 
anos sem aumento na mensa-
lidade. “Os gestores escolares 
têm autonomia para decidir o 
valor do aumento, baseado na 
planilha de custo da escola”, 
informou.

Foto: Ortilo Antônio

Muitos pais 
de alunos da 
Educação 
Infantil 
retiraram 
os filhos das 
escolas devido 
à pandemia 
e à crise 
financeira

Dificuldades financeiras dos pais
Muitos pais de alunos mantiveram 

os filhos em escolas privadas com di-
ficuldade. Diana Alves faz parte dessa 
estatística, pois seu marido permane-
ce desempregado. O casal tem dois 
filhos em idade escolar, Arthur Davi e 
Evellyn Maria. Os filhos estudam no 
Colégio Shamah, localizado no Bairro 
das Indústrias, e estão no 2º ano da 
Educação Infantil e 7º ano do Ensino 
Fundamental, respectivamente.

“O meu marido saiu da empresa 
no final de 2019. No ano seguinte, 
conseguimos uma bolsa de estudos 
que dava desconto se pagássemos o 
ano todo. Como ele tinha recebido o 
valor da rescisão, demos prioridade 
à escola. Mas nem sonhávamos que 
aconteceria a pandemia em 2020”, re-
lembrou. O casal possui uma mercea-
ria de médio porte, mas não oferece 
um lucro rentável, sendo difícil pagar 
a mensalidade dos filhos.

Diana sempre teve um bom rela-
cionamento com a gestão escolar. Se 
a situação financeira ficar complicada 
em 2022, pedirá um desconto na 
mensalidade dos filhos. “Eles recebem 
elogio por serem bons alunos. Amo 
a qualidade de ensino da escola, en-
tão, para não precisar colocar a mais 
velha em escola pública, vou pedir 
um desconto se a situação financeira 
apertar", afirmou.

Para a gestora do Colégio Sha-
mah, Isis Lemos, a matrícula de novos 
alunos tem relação com a qualidade 
de ensino. “A captação de novos 
alunos tem sido de bairros vizinhos. 
Quando pergunto o motivo de es-
colherem a escola, eles afirmam ter 
recebido indicação”, declarou. Em 
relação às dificuldades financeiras, a 
gestora afirma que cada situação vai 
ser analisada individualmente e com 
a atenção que os alunos merecem.

Paraíba recebe 69 mil doses 
de vacinas contra a covid-19

Um lote com 69.030 
doses de vacinas contra a 
covid-19 chegou na Paraíba 
ontem. O montante, enviado 
pelo Ministério da Saúde, se 
divide em doses destinadas 
para completar o ciclo de 
imunização da população, 
com a segunda dose, e dose 
de reforço.

Para a segunda dose, o 
Estado recebeu 44.460 do-
ses da vacina Pfizer, referen-
te as pautas 48 e 49 de dis-
tribuição. Todo o lote ficará 
reservado na rede de frio da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) para entrega posterior 
aos municípios.

Já para doses de reforço 
o lote contém 24.570 doses 
também da Pfizer. Destinado 
para uso em idosos acima de 
60 anos e trabalhadores da 
saúde, o montante será en-
tregue aos 223 municípios 
paraibanos hoje.

O Ministério da Saúde re-
gistrou 6.740 doses de reforço 
aplicadas em pessoas com alto 
grau de imunossupressão e 
140.041 na população com 
idade a partir de 60 anos. 

A Paraíba já distribuiu 
5.975.804 doses de vacina 
aos municípios, chegando ao 
registro, segundo o Ministério 
da Saúde, de 5.066.590 doses 
aplicadas, onde 2.968.369 pes-
soas foram vacinadas com a pri-
meira dose e 1.951.440 com-

pletaram os esquemas vacinais, 
onde 1.887.634 tomaram as 
duas doses e 63.806 utilizaram 
imunizante de dose única.

Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com 

Vacinas recebidas são da Pfizer 

Foto: Geovanna Albuquerque Agência Saúde DF
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Sindicato afirma que atividade é exclusiva do bancário e que gera risco, porque compromete a atenção do segurança

Vigilantes fazem atendimento 
aos clientes em bancos de JP

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Várias agências bancárias 
de João Pessoa utilizam para 
o atendimento ao público os 
vigilantes. Estes realizam al-
guns tipos de orientações para 
serviços e caixas eletrônicos, 
tarefas divididas com os fun-
cionários do banco. Na agência 
da Caixa Econômica Federal lo-
calizada  bairro dos Bancários, 
por exemplo, existe o aviso na 
porta informando que os segu-
ranças estão ali também para 
auxiliar os visitantes. 

“Os vigilantes e os demais 
funcionários desse estabele-
cimento estão à disposição 
para atendê-los com o devido 
respeito e acatamento, se-
guindo orientações dos seus 
superiores. Desrespeitá-los no 
exercício de suas funções pro-
fissionais poderá configurar 
infrações sujeitas às penalida-
des da lei: Injúria, difamação e 
calúnia”, informa o texto expos-
to na agência da Caixa.

De acordo com o presi-
dente do Sindicato dos Bancá-
rios da Paraíba, Lindonjhonson 
Almeida, esta é uma situação 
que pode ser vista tanto em 
agências públicas como pri-
vadas. Porém, ele afirma que 
os vigilantes não estão autori-
zados a prestar esclarecimen-
tos, já que a função é guardar o 
patrimônio e fazer a segurança. 

Lindonjhonson Almeida 
acrescenta que estas ativida-
des não têm nenhuma relação 

com pagamentos e recebimen-
tos de valores e, portanto, se 
estes trabalhadores oferecem 
estas explicações, eles e a insti-
tuição bancária estão errados. 
“Não é papel do vigilante ficar 
orientando em terminal eletrô-
nico, sobre pagamentos. Não é 
o papel do vigilante. O banco 
tem que contratar funcioná-
rios”, declarou.

O sindicalista observa que 
alguns vigilantes podem chegar 
a organizar filas, para não gerar 
aglomerações nem outros pro-
blemas, mas orientar quanto 
às finanças está fora de suas 
atribuições.

Outro problema causado 
por este desvio de função, se-
gundo o presidente do Sindica-
to dos Bancários, é a distração 
do vigilante, pois ao dar aten-
ção ao problema do cliente, 
se perde em suas tarefas de 
observar o ambiente e garan-
tir a segurança do local. “Ele 
não tem que ficar mostrando 
ao cliente como é que faz ou 
não alguma coisa. Até porque 
é perigoso”, lembrou .

Lindonjhonson Almeida 
defende a contração de funcio-
nários capacitados para tratar 
sobre finanças com o público 
e tem orientado os bancários 
a não aceitarem esta condu-
ta.   “Isso não pode acontecer. 
Muitas vezes a agência tem 
poucos funcionários e as pes-
soas vão e pedem orientação 
ao vigilante que quer explicar 
sabendo que não é a função 
dele”, finalizou.

Consumidores opiniam
Clientes têm reclamado da falta de treinamento dos 

seguranças para auxiliar as pessoas nestes locais e que 
o mesmo problema também é verificado em agências 
do Banco do Brasil dos bairros mais movimentados, 
como em Mangabeira.  

A dona de casa Nice Pereira acredita não fazer 
tanta diferença em um atendimento feito por um vigi-
lante e um funcionário do banco se for algo simples. 
“Essas pessoas que nos auxiliam podem ser estagiários, 
atendentes ou o vigilante. Acho que eles nos auxiliam 
mais se a gente for lá e perguntar. Só que eles fazem 
isso tudo e ainda vigiam”, relatou.

Para o comerciante Jaudemir Vasconcelos, o vigi-
lante tem a exclusiva função de fazer a segurança do 
local. “Atendimento é obrigação do banco que não quer 
colocar um estagiário para orientar o cliente, mas coloca 
um vigilante que não tem nada a ver com atendimento. 
Distrai o vigilante e o bandido pode entrar e fazer o 
que quiser. O papel deles é fazer a segurança, não o 
atendimento”, criticou. 

  
Situação incomum
A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) de-

clarou, através de nota, que a orientação dos clientes 
pelos seguranças se trata de uma situação pontual 
observada em poucas agências, não sendo, portanto, 
uma regra para todas as instituições do país.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que 
não recebeu denúncias sobre vigilantes do banco realizan-
do atendimentos bancários. Alem disso, acrescentou que  
as orientações ao público nas agências são realiza-
das pelos empregados da instituição e recepcionistas. 
“Já os vigilantes atuam para manutenção do fluxo de 
entrada e saída de pessoas no interior das unidades, 
observando requisitos de segurança normatizados em 
legislação específica. A Caixa  alerta os clientes a rece-
berem atendimento apenas de empregados do banco 
e recepcionistas “, citou a nota.

Já o Banco do Brasil (BB) informou que o serviço 
de vigilância é meramente patrimonial e que este 
não pode fazer atendimentos porque este não é um 
funcionário do quadro. Assim, o BB ressaltou que esta 
conduta não é orientada pelo banco e é preciso en-
tender o que está acontecendo na agência para que 
sejam tomadas as providências necessárias.

Fotos: Roberto Guedes

Campina Grande

Arco Metropolitano avança e já tem 
cerca de 70% das obras em execução

As obras do Arco Metropo-
litano Leste de Campina Gran-
de estão avançadas e já contam 
com cerca de 70% dos serviços 
em execução, devendo ser con-
cluídas no primeiro semestre 
de 2022. Com extensão total 
de 6,42 km, a obra vai oferecer 
mais segurança aos seus usuá-
rios e moradores da área bene-
ficiada e melhorar o tráfego de 
veículos na Região Metropoli-
tana da cidade. O investimen-
to, com recursos próprios do 
Tesouro Estadual, é superior a 
R$ 17 milhões.

Executado pelo Departa-
mento de Estradas da Paraíba, 
por meio da construtora Co-
sampa Projetos e Construções 
Ltda., o Arco Metropolitano é 
considerado uma das grandes 
obras de mobilidade em Cam-
pina Grande e vai beneficiar, 
diretamente, a Região Metro-
politana da cidade e cerca de 
650 mil habitantes.

De acordo com o gestor 
do DER, engenheiro Oduwal-
do Andrade e Silva, os serviços 
estão em ritmo acelerado, “lem-
brando que temos execução em 
cortes e aterros, desmonte de 

Na agência da Caixa Econômica Federal localizada nos Bancários, há um aviso informando que os seguranças estão à disposição para atender o público

O Departamento Esta-
dual de Trânsito da Paraíba 
(Detran-PB) e a Secretaria 
do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), responsáveis pelo 
Programa Habilitação Social 
(PHS), divulgaram nova rela-
ção dos candidatos habilita-
dos à gratuidade da Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH). Nessa segunda cha-
mada, 427 candidatos fo-
ram aprovados nas provas 
Saber Ler e Escrever e estão 
aptos a abrir o Registro Na-
cional de Condutores Habi-
litados (Renach) nas unida-
des do Detran-PB.

No início do processo 
foram inscritos 32 mil can-
didatos em todo o Estado. 
Desses, 5 mil foram selecio-
nados e considerados aptos 
por preencherem o perfil de 
renda e de público prioritá-
rio, exigidos pelo edital. Os 
aprovados nessa etapa devem 
agendar, junto ao Detran, o 
atendimento presencial para 
entrega da documentação 
pessoal e comprovante de re-
sidência.

Na etapa da aferição do 
‘Saber Ler e Escrever’, apli-
cada pela Sedh, os candida-
tos receberam um protocolo 

informando que estavam 
aptos a abrirem o Renach 
no Detran-PB. Para isso, eles 
precisam acessar o site do 
Detran (www.detran.pb.gov.
br) e agendar a abertura do 
Renach, de acordo com a sua 
região. Cada candidato vai 
escolher qual a Ciretran ou 
posto do Detran na hora do 
agendamento. No dia agen-
dado, ele deve comparecer 
ao posto do Detran ou Cire-
tran escolhido, com a docu-
mentação necessária, que 
está disponível no site do 
PHS (http://habilitacaoso-
cial.pb.gov.br).

Etapas
Para emitir o Renach do 

Programa Habilitação Social 
(PHS), entre no site do De-
tran e faça o agendamento 
para atendimento presen-
cial. Acesse 'Agendamento de 
Serviços', escolha o tipo de 
serviço 'Habilitação' e sele-
cione o serviço 'Atendimento 
PHS - Programa de Habili-
tação Social'. São liberadas 
50 vagas por dia para cada 
posto do Detran. O agenda-
mento é liberado 72h depois 
do candidato realizar, e estar 
aprovado, na fase 'Saber Ler 
e Escrever'.

Habilitação Social divulga nova 
relação com 427 candidatos

rochas, implantação do siste-
ma de drenagem para escoa-
mento de águas pluviais, cons-
trução de um viaduto sobre a 
BR-104, pavimentação em 
CBUQ (Concreto Betuminoso 
Usinado a Quente), sinalização 
horizontal e vertical, colocação 
de defensas metálicas, ilumina-
ção pública, paisagismo e recu-
peração de áreas degradadas”.

Com uma via de 16,5 me-
tros de largura, inclusive cal-
çadas, meio-fio, linha d’água, 
pista de rolamento, acosta-

mentos e ciclovias, o Arco vai 
interligar a BR-230, BR-104 e 
PB-095, retirando o tráfego 
de longa distância do centro 
da cidade, principalmente ca-
minhões pesados. Além disso, 
vai ordenar o tráfego na zona 
central de Campina e melhorar 
a mobilidade urbana, reduzir 
o tempo de deslocamento das 
pessoas e os índices de aciden-
tes de trânsito, como também 
promover o desenvolvimento 
e elevar a qualidade de vida da 
população regional.

Ao falar sobre a obra, o 
topógrafo do DER, Luiz Carlos, 
que acompanha os trabalhos, 
diariamente, revela que uma 
das dificuldades para abertura 
do trecho é a grande quanti-
dade de pedras existentes em 
toda sua extensão. “Os traba-
lhos são executados dentro do 
cronograma traçado, inclusive 
a perfuração de rochas para 
explosões com dinamite e re-
tirada das pedras. A Cosam-
pa, empresa de engenharia 
responsável pela obra, tem 
uma jornada de trabalho de 
12 horas ou até mais, dia-
riamente, visando cumprir 
o cronograma traçado pelo 
DER”, afirmou.

João Severino Batista, 
morador da região por onde 
passa o Arco, disse que o em-
preendimento do Governo 
João Azevêdo, “com certeza, 
deixa toda a população de 
Campina Grande muito feliz, 
principalmente porque vai 
desafogar o trânsito pesado 
por dentro da cidade, além de 
facilitar o tráfego de veículos 
que se destinam a outras ci-
dades do Estado”.

Obras devem ser concluídas no primeiro semestre do próximo ano

Foto: Secom-PB
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Comprimidos estavam embalados em caixas e teriam como destino festas realizadas na orla da capital

Policiais da Delegacia 
de Repressão ao Entorpe-
cente prendeu, nessa se-
gunda-feira (8), em João 
Pessoa, um homem em fla-
grante com mais de 100 
comprimidos e substância 
alucinógena, 20 gramas de 
ecstasy, também conheci-
do MDMA, além de dinhei-
ro e uma balança. A ação 
dos agentes de investigação 
aconteceu no bairro do Costa 
e Silva e o produto, segundo 
o delegado Marcos Paulo, 
teria sido resgatado pelo ho-
mem na agência dos Correios 
e Telégrafos daquele bairro.

Segundo o delegado 
Marcos Paulo, que coman-
dou a operação, o homem 
confessou que a droga era 
sua e que no esquema crimi-
noso sua função era receber, 
guardar e depois repassar na 
orla e ainda revelou que re-
cebia R$ 300 por cada enco-
menda guardada. “Ao avistar 
os policiais, ele ainda tentou 
se livrar do pacote”, disse.

O delegado revelou que 
a droga teria como destino a 
orla da capital, onde seria ne-
gociada com viciados. “Esse 
é o tipo de droga usado por 
pessoas das classes média e 
alta”, explicou. Ele disse ain-
da que as investigações vão 
continuar para descobrir a 
procedência da droga.

Ecstasy enviado pelos Correios 
é apreendido em João Pessoa

Idoso em Patos 
morre atropelado

Um idoso de 73 anos morreu 
atropelado no início da ma-
nhã dessa segunda-feira (8), 
na BR-230, entrada da cidade 
de Patos. Segundo a delega-
da Daniela Quirino, a vítima, 
identificada por Francisco Be-
zerra diariamente atravessa a 
rodovia com destino ao mer-
cado público da cidade, onde 
trabalhava, quando foi atro-
pelado por uma motocicleta, 
cujo piloto fugiu e não foi 
identificado. A delegada soli-
cita a quem tiver informações 
que ligue para o número 197.

Traficante é preso 
em Alagoa Grande

Um suspeito de atuar no 
tráfico de drogas foi preso 
no domingo (7), na cidade 
de Alagoa Grande. Com ele, 
policiais militares apreende-
ram 23 papelotes de cocaí-
na, 83 pedras de crack e 67 
papelotes de maconha, um 
rádio comunicador e dinhei-
ro. O homem de 34 anos es-
tava em uma moto, também 
apreendida, pois o condutor 
não possuía a CNH. O sus-
peito e o material apreen-
dido foram levados para a 
Delegacia de Polícia.

Policiais conhecem 
arma israelense

Dois agentes da Paraíba, 
ambos da Delegacia de Com-
bate ao Crime Organizado 
(Draco), participaram de tes-
tes com o fuzil Arad calibre 
5,56x45mm. O manuseio e 
tiros com o armamento foram 
realizados no estande de tiro 
da Polícia Civil de São Paulo.
A análise das armas aconteceu 
no fim de semana, a convite 
da Israel Weapon Industries 
(IWI), empresa fabricante de 
armas de fogo de Israel. Os 
policiais conheceram detalhes 
de funcionamento das armas 
e efetuaram vários disparos.

Mulheres ficam 
feridas em briga

Duas mulheres, de 24 anos e 
26, estão internadas no Hos-
pital de Emergência e Trau-
ma e o estado clínico delas é 
considerado regular.  Segun-
do informações da polícia, 
na noite desse domingo (7), 
as mulheres, que têm um 
relacionamento estavam be-
bendo, no Condomínio Vista 
Alegre 7, bairro Colinas do 
Sul, em João Pessoa, quan-
do começaram a discutir e 
ambas usaram facas e foram 
feridas. Uma das mulheres 
foi esfaqueada na barriga, 
e a outra ficou ferida na re-
gião do pescoço.

Curtas

Outra apreensão
No início da tarde des-

sa segunda-feira, em Ingá, 
agentes da delegacia daquela 
cidade estouraram uma boca 
de fumo após denúncia atra-
vés do 197.  Na ocasião, hou-

ve a prisão em flagrante de 
dois adultos e na apreensão 
de dois menores de idade. 

Segundo o delegado Lu-
ciano Soares, houve a apreen-
são de drogas, uma arma de 
fogo, munições, balança, em-

balagens para o entorpecente, 
além de dinheiro e diversos 
aparelhos celulares.

O pessoal detido não teve 
o nome revelado, no entanto, 
o delegado informou que eles 
já são conhecidos dos agentes 

de investigação. “Ainda esta-
mos realizando diligências 
com o objetivo de descobrir 
a destinação da droga”, escla-
receu Luciano ao garantir que 
são realizadas operações de 
combate ao tráfico de drogas.

Homem foi preso em flagrante com 100 comprimidos, 20 gramas de ecstasy, dinheiro e uma balança; em Ingá, outra operação também localizou drogas

Fotos: Ascom/PCPB

Hospitais têm cerca de 800 
entradas no fim de semana

Os hospitais de Emer-
gência e Trauma de João 
Pessoa e Campina Grande 
realizaram um total de 794 
atendimentos no primeiro 
fim de semana do mês de no-
vembro, sendo 331 na capital 
e 463 na unidade hospitalar 
campinense. O número de 
quedas nos dois hospitais, 
98 em João Pessoa e 90 em 
Campina Grande, superou os 

demais atendimentos.
De acordo com a Assesso-

ria de Comunicação do hospi-
tal de Trauma de João Pessoa, 
o bairro do Valentina Figuei-
redo lidera os atendimentos 
com 18 entradas, seguido 
por Mangabeira (14), Bessa 
(nove), Pedro Gondim (sete) 
e Bancários (sete). Já em rela-
ção aos municípios, Santa Rita 
lidera com 21, depois Cabe-

delo (14), Bayeux (10), Sapé 
(oito) e Conde (seis). 

Em relação ao hospital 
Emergência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, o município 
de Campina Grande registrou 
14 acidentes de motos nesse 
fim de semana, seguido por 
Boqueirão (três), Coxixola 
(dois), Cuité (dois) e Lagoa 
Seca (dois).

O primeiro fim de se-
mana de novembro ter-
minou com a prisão de 
139 suspeitos e a apreen-
são de 19 armas de fogo, 
nas operações realizadas 
pela Polícia Militar, da 
noite da última sexta-fei-
ra (5) até o fim da noite 
desse domingo (7), em 
todo o Estado. 

Nesse período, pelo 
menos quatro operações 
diferentes foram desen-
volvidas. As apreensões 
de armas de fogo dos 
últimos três dias acon-
teceram nas cidades de 
João Pessoa, Cabedelo, 
Mogeiro, Campina Gran-
de, Natuba, Queimadas, 
Alagoinha, Aroeiras, 
Barra de Santa Rosa, 

Juazeirinho e Sousa.
Ainda no período, 

foram recuperados 20 
veículos com registros 
de roubos ou furtos e 
realizados 1.371 atendi-
mentos pela PM.

A corporação agora 
planeja uma operação 
específica para o próxi-
mo fim de semana quan-
do acontece o feriado da 
República, na segunda-
feira (15).

Foram realizadas 
abordagens a motoristas 
e ocupantes de veículos, 
nos bares e em locais 
suspeitos. 

Um grande efetivo 
foi utilizado pela Polícia 
Militar durante as ações 
em todas as regiões.

Ações prendem 139 
pessoas no Estado

Os acidentes envolvendo moto totalizaram 105, com 46 entradas no hospital da capital e 
59 no Hospital Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Outros atendimentos:

Saiba mais

Atendimentos

Arma de fogo
Arma branca

Atropelamento
Automóvel

João Pessoa

9
7
3
6

Campina Grande

2
2
1
7

Total

11
9
4
13

Limpar o pátio

PRF leiloa 1.115 veículos dias 22, 23 e 29
A Polícia Rodoviária Fe-

deral está disponibilizando 
1.115 lotes de veículos para 
leilão, entre motocicletas e 
automóveis, que estão nos 
pátios da PRF nas cidades 
de Santa Rita e Campina 
Grande. O leilão, na mo-
dalidade eletrônica está 
marcado para os dias 22 e 
23, em Santa Rita e 29, em 
Campina Grande. Esses veí-
culos foram retidos em fis-
calizações ou abandonados 

e removidos para os pátios 
conveniados. 

De acordo com a PRF, 
724 lotes de veículos em 
Santa Rita e 391 em Cam-
pina Grande. Antes de se-
rem leiloados, os veículos 
apreendidos pela PRF pos-
suem o prazo de até 60 dias 
para serem retirados dos 
pátios pelos proprietários 
ou pela pessoa que o con-
duzia no momento da fisca-
lização. Após esse prazo, a 

PRF poderá leiloar os auto-
móveis e com os valores ar-
recadados pagar as dívidas 
de guincho, pátio e demais 
tributos existentes.

Os interessados em 
participar poderão analisar 
presencialmente os veícu-
los após agendamento, com 
antecedência mínima de 48 
horas, nos horários comer-
ciais, através dos telefones 
3229-1771 e 3338-2875 
(ambos fixo e whatsapp). Os veículos estão à disposição dos interessados, em Santa Rita e CG

Foto: Ascom/PRF
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Expectativa é de que número de cartas seja maior do que em 2020, já que as escolas públicas estão retomando as aulas presenciais

Campanha Papai Noel dos 
Correios começa quinta-feira

Baixe nosso

APlicativo

Siga, curta e compartilhe:                 Rádio Tabajara
Escute em qualquer lugar: www.radiotabajara.pb.gov.br
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Sara Gomes 
saragomesreporterauniao@gmail.com 

A campanha Papai Noel 
dos Correios 2021 será lança-
da nacionalmente, amanhã. Na 
Paraíba, está prevista para a 
quinta-feira. A novidade deste 
ano é que a campanha ocor-
rerá em formato híbrido, ou 
seja, haverá cartinhas físicas 
que serão disponibilizadas nos 
pontos de apadrinhamento, 
ainda a serem definidos, en-
quanto que outras poderão ser 
adotadas diretamente no blog 
do Papai Noel dos Correios.

No ano passado, 1,2 mil 
cartinhas foram adotadas, na 
Paraíba, do total de 1,8 mil se-
lecionadas, ficando 600 car-
tinhas sem serem atendidas. 

Para este ano, a expecta-
tiva é que o número de carti-
nhas seja maior do que o ano 
passado, já que a Paraíba se 
encontra com menos restri-
ções sanitárias e com o retor-
no das aulas presenciais. As 
cartinhas estarão disponíveis 
à população a partir do dia 11, 
porém os pontos de apadri-
nhamento ainda estão sendo 
definidos.

A maior parte das insti-
tuições, cerca de 1.400, foram 
indicadas pelas Secretarias de 
Educação de João Pessoa e do 

Estado da Paraíba, e o restan-
te das cartinhas foi enviado  
digitalmente pela sociedade. 
Já são 23 instituições de en-
sino públicas selecionadas 
para participar da campanha 
de 2021, nos municípios de 
João Pessoa, Monteiro, Conde 
e Campina Grande, mas exis-
te a possibilidade de ampliar 
a participação de escolas de 
outros municípios. O projeto 
atende a alunos da educação 
infantil até o 5º ano do fun-
damental I.

Papai Noel dos Correios
Ao longo de três décadas, 

a campanha Papai Noel dos 
Correios conseguiu atender ao 
pedido de mais de 6 milhões 
de cartinhas em todo o Brasil 
– muitas delas com histórias 
emocionantes de solidarieda-
de. A iniciativa, além de esti-
mular as crianças a escreve-
rem cartas, propaga também 
os valores natalinos, como 
solidariedade e esperança. 

Toda a sociedade pode 
participar dessa imensa cor-
rente do bem que une esfor-
ços da empresa, empregados 
e voluntários para atender, 
dentro do possível, aos pedi-
dos de presentes daqueles que 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade social.

Foto: Marcos Russo

Ao longo de 
três décadas, a 
campanha Papai 
Noel dos Correios 
conseguiu atender 
ao pedido de mais 
de seis milhões de 
cartinhas em todo 
o Brasil - muitas 
delas com histórias 
emocionantes de 
solidariedade

Primeiros cachos

Ipês amarelos, rosas e 
roxos começam a florescer
José Alves
zavieira2@gmail.com

               
Os ipês amarelos, rosas 

e roxos, mesmo que timida-
mente, começam a mudar a 
paisagem do Parque Solon de 
Lucena (Lagoa), da Praça da 
Paz e da Avenida Beira Rio. A 
floração destas árvores tem 
muito a ver com o clima, com 
a quantidade de chuva, a du-
ração do período de chuva e a 
temperatura, além de outros  
fatores que interferem dire-
tamente na mudança delas, 
podendo adiantar ou retar-
dar o período.  O Ipê rosa, 
por exemplo, é uma espécie 
exótica, nativa de El Salvador, 
que se adaptou muito bem a 
temperatura da capital.

De acordo com o enge-
nheiro agrônomo e diretor 
de Controle Ambiental da 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de João Pessoa 
(Semam), Ânderson Fontes, 
os ipês são tão belos quando 
florescem que proporcionam 
um espetáculo à parte para os 
pessoenses e turistas que tran-
sitam por João Pessoa, no perí-
odo de setembro a dezembro, 
um verdadeiro espetáculo da 
natureza, que acontece todos 
os anos e dura cerca de 20 dias. 

“Em João Pessoa, existem 
catalogados, aproximadamen-
te, 1.500 ipês das espécies 
rosa, roxo e amarelo. No mês 
de novembro, essas árvores 
e arbustos estão começando 
a florar na Praça da Paz e na 
Avenida Beira Rio. No Parque 
Solon de Lucena, os Ipês tam-
bém iniciaram a floração, mas 
ainda timidamente. Na Lagoa, 

os ipês devem mudar mesmo 
a paisagem nas primeiras se-
manas do mês de dezembro”, 
informou Fontes.

O engenheiro ressaltou 
que a cidade de João Pessoa 
tem mais de 300 mil árvores 
plantadas em praças, canteiros 
centrais de avenidas e ruas, nas 
calçadas e em residências. As 
espécies de ipês registradas 
pela Semam estão espalhadas 
em vários pontos, principal-
mente nos canteiros centrais 
de avenidas, a exemplo da 
Beira Rio, onde existem muitas 
craibeiras que lembram o ipê 
amarelo. As craibeiras também 

estão presentes nas praças e no 
Parque Solon de Lucena.

Ele enfatizou que, no 
caso dos ipês amarelos, esse 
fenômeno acontece mais tar-
diamente, próximo ao final do 
ano, dependendo das condi-
ções ambientais, destacan-
do que os ipês amarelos e o 
jacarandá rosa e roxo, estão 
entre as espécies de árvores 
nativas da mata atlântica. Na 
Praça da Paz, por exemplo, os 
arbustos da espécie Resedar 
começaram a florar e já podem 
ser vistos pelas pessoas que 
praticam caminhadas naquela 
localidade. 

O Ipê rosa, nativo de El Salvador, se adaptou muito bem à temperatura da capital

Foto: Roberto Guedes
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Administração
‘Administração Aplicada à Arquivologia’ é a primeira 
obra de uma trilogia escrita por Jimmy de Almeida 
Léllis e Anna Carla Silva de Queiroz. Página 12
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O artista plástico Flávio 
Tavares se dedica em suas 
obras à figuração como ale-
goria. Ele cria em suas te-
las espaços imaginários que 
funcionam como um cenário 
de fantasia cheios de perso-
nagens reais. E com O Claus-
trum, que Tavares expõe pela 
primeira vez na retomada 
das ações presenciais do pro-
jeto ‘Panapaná - Novembro 
das Artes Visuais’, promovido 
pela Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc), o 
pintor coloca o público como 
parte integrante de sua obra. 
Formado por cinco telas que 
fechadas formam um qua-
drilátero simulando um am-
biente de enclausuramento, o 
conjunto forma uma obra au-
tobiográfica com uma grande 
dose de ficção e com um forte 
tom de protesto político.

A exposição é aberta à 
visitação a partir de hoje na 
Galeria Archidy Picado, locali-
zada no Espaço Cultural. Para 
ter acesso à galeria é preciso 
realizar um agendamento 
através do site agendamentos.
pb.gov.br. O horário de visita-

ção é das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, de segunda a sexta. É 
preciso apresentar, ainda, o 
cartão de vacinação contra a 
covid-19, com pelo menos 14 
dias após a primeira dose, e 
uso de máscara. A programa-
ção traz ainda, às 19h, uma 
transmissão ao vivo de um 
bate-papo com a presença de 
Flávio Tavares e da ilustrado-
ra e designer editorial parai-
bana Luyse Costa no canal do 
YouTube da Funesc.

Os quadros serão apre-
sentados tal qual o artista 
realizou a pintura, mas dois 
lados estarão abertos para 
que o público possa se mo-
vimentar por dentro dele. 
Nesse contexto, a própria 
galeria com as suas dimen-
sões diminutas e o teto mais 
baixo é parte da exposição. 
“Estou enclausurado para 
que tenha, verdadeiramen-
te, todos os sentimentos 
claustrofóbicos deste mun-
do apocalíptico que esta-
mos vivenciando. Uma das 
quatro partes fica aberta 
para que eu respire e evitar 
a toxicidade da tinta. Eu me 
comparo, às vezes, a um 
mecânico cheirando a óleo”, 
relaciona o cenógrafo, pin-

tor e desenhista natural de 
João Pessoa.

“Tem uma transpiração 
de sobrevivência”, conta Ta-
vares sobre as cinco telas 
expostas e que trazem como 
tema ‘Família’, ‘Infância’, ‘Ju-
ventude’ e ‘Inferno’, medindo 
3m de largura por 1,7m de 
altura. A última parte é uma 
sátira ao governo Federal e 
faz uma relação na tela que 
retrata o juízo final com a 
peste bubônica da idade mé-
dia, que é atualizada para a 
crise sanitária da pandemia 
do coronavírus. “Estamos 
numa guerra e a gente tem 
que lutar com as armas que 
temos, como o pincel e a tinta, 
no meu caso. A consciência 
política aflorou muito e um 
sentido comunitário de so-
brevivência, que é como uma 
resistência mesmo”, compara 
o artista de 71 anos. 

O universo pictórico do 
artista é cercado de rememo-
rações pessoais e estéticas. 
Uma foto de sua família pode 
ser vista na obra com seu 
autoretrato de quando ainda 
era criança, assim como de 
personalidades que povoam 
o imaginário do pintor. A tra-
jetória de Flávio Tavares está 

sempre muito próxima de 
suas referências à História da 
Arte, como sua relação com o 
universo da antropofagia e do 
surrealismo, sempre visível 
em suas obras. Essas aproxi-
mações a artistas e movimen-
tos que influenciam Tavares é 
agregado por circunstâncias 
bem locais de onde o pintor 
nasceu. Na parte da tela que 
traz o retrato de sua família, o 
artista recria a paisagem des-
de o Centro até a orla de João 
Pessoa. “Tem o Varadouro, 
onde se comprava todo tipo 
de material de construção 
civil, entre outros produtos, 
e bairro para a farra dos mais 
velhos e de poetas, como os 
do Grupo Sanhauá, que são 
importantíssimos e eu mes-
mo lia esses grandes poetas, 
a Lagoa do Parque Sólon de 
Lucena, que era o ponto de 
atração para quem queira se 
encontrar e olhar quem por 
lá andava, e a praia do Cabo 
Branco, um ponto que mar-
cou a vida de todos”, cita.

Quem for à exposição 
vai poder se deparar com ou-
tras obras além dos quadros 
que compõem O Claustrum e 
que trazem mais camadas de 
compreensão sobre a obra 

e o processo de criação de 
Flávio Tavares. Uma delas é a 
apresentação de Cláudio Car-
doso Paiva, que conta com um 
poema de Hildeberto Barbo-
sa, professor, poeta e crítico 
literário que acompanha a 
trajetória de Tavares há mais 
de 40 anos. Denominado O 
Claustro, o poema foi desen-
volvido a partir do trabalho 
do artista plástico.

“É uma apresentação 
bastante penetrante desse 
momento político. Ele não 
fica apenas na crítica de arte, 
mas na contextualização da 
política mundial que nós es-
tamos vivendo e que leva até 
aquela obra”, destaca Tavares, 
lembrando ainda que o pú-

blico terá acesso também a 
vídeos gravados por seu filho 
retratando o processo criati-
vo do artista. “Eu abri o meu 
ateliê no sentido visual. Eu 
faço isso para desmistificar 
um pouco o trabalho do pin-
tor que, por causa da clausu-
ra, fica sempre muito fechado 
e elitista. Como eu não tenho 
mais uma saúde plena para 
dar aulas, eu fico transmitin-
do a minha experiência”, afir-
ma Tavares sobre a exposição 
organizada pelo presidente 
da Funesc, Pedro Santos, e 
Edilson Parra, artista visual 
e gerente de Artes Visuais da 
Fundação. O Claustrum deve 
ficar aberto ao público até o 
dia 15 de janeiro.

‘Claustrum’ marca volta de 
Flávio Tavares às galerias
Aberta ao público a partir de hoje, em João Pessoa, exposição é a primeira da retomada das ações presenciais da Funesc
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Funesc promove bate-papo virtual com Tavares e Luyse Costa
A edição do projeto ‘Pa-

napaná - Novembro das Artes 
Visuais’ vai promover ainda um 
bate-papo entre Flávio Tavares 
e a ilustradora e designer parai-
bana Luyse Costa no canal do 
YouTube da Funesc, às 19h. Foi 
ela quem produziu o material 
gráfico da exposição, como sina-
lização, catálogo e convites. “Vou 
falar sobre minhas reflexões sobre 
produção diante desse cenário de 
pandemia. Vou poder falar mais 
sobre como foi produzir muitas 
capas de livro no decorrer deste 
ano difícil”, adianta a artista.

Atualmente, Luyse Costa 
tem se dedicado à produção de 
projetos editoriais, como capas e 
projetos gráficos de livros, para 
editoras como Patuá, DSOP, Casa 
de Letras e atualmente está com 

projetos em andamento com a 
Editora Vienense e Martin Claret. 
A pessoense é finalista do Brasil 
Design Award por seu trabalho 
ilustrando capas da coleção 
Machado de Assis. “Minha preo-
cupação sempre é de impactar, 
atender as expectativas do autor/
cliente/editora, mas sem perder 
a sensibilidade característica do 
meu trabalho”, destaca ela. Luyse 
trabalha há nove anos no ramo 
editorial e tem mais de 50 capas 
pela editora Patuá. Ela é a autora 
de Anayde Beiriz: uma biografia 
em quadrinhos.

Já Flávio Tavares prepara a 
sua próxima exposição, cujo tema 
deverá ser A eterna solidão da 
América Latina, uma referência 
ao discurso de Gabriel García 
Márquez, ao receber o Nobel de 

Literatura em 1982 e retratar a 
dura realidade latino-americana. 
“Eu estou fazendo Cem Anos de 
Solidão, não é uma ilustração, 
mas relembrando alguns perso-
nagens de García Márquez, que 
eu já tinha pintado (Os funerais 
da) Mamãe Grande, O Amor nos 
tempos do Cólera”, adianta.

Tavares enxerga esse trabalho 
como uma continuidade de O 
Claustrum. “Sempre tive influência 
e um imaginário meio fantástico, 
que minha pintura tem em deter-
minados pontos. Isso vem muito 
do realismo fantástico da literatura 
latino-americana, seja ela Jorge 
Amado, García Márquez ou Carlos 
Fuentes”. Essa revisita a Márquez 
faz parte de uma busca perene do 
artista em configurar uma expres-
são estética que seja descoloniza-

da das influências europeias e que 
seja interiorizada – sem ufanismo 
nenhum –, mas dentro das cultu-
ras primordiais da américa latina. 
“Procuro dentro da minha forma 
figurativa transpirar um pouco da 
latinidade da gente”.

Foto: Eduardo Tavares/Divulgação

Obra de Tavares fica na Galeria Archidy Picado até o dia 15 de janeiro

Composto por cinco telas que, fechadas, formam 
um quadrilátero simulando um ambiente de 
enclausuramento, conjunto forma uma obra 

autobiográfica com dose ficcional
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Ilustradora e designer paraibana 
Luyse Costa foi responsável por todo 
o material gráfico da exposição ‘O 
Claustrum’, como catálogo e convites

Foto: Divulgação
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Até o ano de 2019, seja por lazer, seja por ativida-
des profissionais, acho que realizei um número razoá-
vel de viagens, tanto aqui pelo Brasil, como pelo Exte-
rior. Desde o ano de 1998, já com uma aposentadoria 
e ministrando aulas na UFPB, iniciei, juntamente com 
outros casais amigos, um programa de viagens pelo 
exterior. Fiz muitas outras viagens a serviço do Minis-
tério Público, da UFPB e do Unipê. Em 2018, consegui 
minha aposentadoria pela UFPB, após quase 30 anos 
de atividades. E como foi bom!

Em 2019, fomos à Austrália e à Nova Zelândia, um 
primor de cultura e deleite! Para 2020 estavam pro-
gramadas viagens ao Egito e a Minas Gerais, para um 
congresso importante. Aí veio a pandemia e as duas 
viagens foram canceladas. Confesso que, intimamen-
te, passei a sentir que nunca mais viajaria, principal-
mente se o meio de transporte fosse uma aeronave. 
Porém, chegou o ano de 2021 e, apesar das trapalha-
das do Governo Federal, o processo de vacinação foi 
se consolidando.

Fui convidado, há cerca de seis anos, para inte-
grar, como representante da Paraíba junto à Conamp 
(Associação Nacional dos Membros do Ministério Pú-
blico), a Comissão Nacional de Aposentados do MP. 
Antes da chegada do coronavirus, os representantes 
dos Estados iam regularmente a Brasília para reuniões 
de trabalho junto aos parlamentares para tentarmos 
assegurar os direitos e garantias inseridos na CF/88. 
E, no ano passado, o presidente da nossa Associação, 
promotor de Justiça Leonardo Quintans, convidou-me 
para integrar sua chapa como diretor de Previdência e 
Beneficência da referida entidade de classe. 

Mesmo ainda com a pandemia em alta, convidou-
me várias vezes para ir à capital federal, mas recusei, 
imaginando como seriam as quase três horas dentro 
de um avião, sem comer ou beber e usando máscara o 
tempo inteiro. Porém, no dia 13 de setembro último, 
dada a importância da reunião para o futuro dos apo-
sentados, não pude recusar e lá fomos nós. Confesso 
que estava com vontade de ir a um aeroporto, carregar 
a mala, observar pessoas correndo e escutar o indefec-
tível “senhores passageiros”.

O embarque, que parecia tranquilo, deixou-me 
nervoso. Apesar das facilidades eletrônicas, sem ne-
cessidade de ir ao balcão da empresa aérea, penei com 
a revista: o detector de metais me fez passar duas ve-
zes pelo mesmo, apesar de haver colocado na esteira 
celular, moedas e cinto. Mas o detector mirou em um 
adereço de metal na minha carteira de cédulas, do ta-
manho de uma unha de criança. Pensei até em retirar a 
máscara, mas não foi necessário.

O voo João Pessoa-Brasília, que durou cerca de 
duas horas e quarenta minutos, foi muito tranquilo, no 
qual serviram apenas copinhos de água mineral. Após 
o pouso em Brasília, senti verdadeiramente o clima 
das viagens aeronáuticas: aeroporto lotado, pessoas 
correndo com suas respectivas bagagens, cafés cheios 
de clientes. Lembrei de 2019 e tive saudades do burbu-
rinho de sempre! Como sempre fazia das outras vezes, 
procurei um jornal para comprar e não havia. Aliás, o 
Correio Brasiliense não é mais encontrado nem nos ho-
téis nem no centro da cidade de Brasília.

Além de pessoas atarantadas, correndo de um 
lado para o outro, voltei a escutar as vozes de sempre: 
“Embarque imediato no portão 30”. Confesso que tive 
saudades das viagens anteriores a 2020! Escadas de 
acesso, ônibus lotado (para chegarmos ao terminal 
de passageiros) e a surpresa: um rapaz me cedeu o lu-
gar no ônibus. E ainda queria carregar minha mala de 
mão... Foram muitas emoções nessa viagem feita após 
mais de dois anos, principalmente para quem sempre 
gostou de aeronaves e de aeroportos. 

Durante os voos de ida e volta, observei algumas 
novidades: só podem lanchar os maiores de 60 e os me-
nores de 12 anos. De minha parte, adorei, pois sempre 
levo comigo minhas barrinhas de cereais... Enquanto 
isso, nesse “primeiro voo” pós-pandemia, as filas nos ba-
nheiros eram imensas...

O primeiro voo

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

FernandoArtigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com
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Colunista colaborador

Vida, minha vida...
Luz, quero luz
Sei que além das cortinas são 

palcos azuis
E infinitas cortinas com palcos atrás
Arranca vida, estufa veia
E pulsa, pulsa, pulsa, pulsa, pulsa 

mais
(Chico Buarque)

Esta semana li um post da amiga 
Albiege Fernandes, no qual ela pensa 
sobre o Dia de Finados e de como se 
sente diante da morte e sua irrever-
sibilidade. Bia também filosofa sobre 
nascimentos, regressos, o não enten-
dimento diante do mistério da vida, 
o respirar...Eu me identifiquei com o 
mistério que sinto diante da morte. 
E assim como ela, o embevecimento 
diante da vida (choro com os bebês). 
Realmente Bia, tem-se pouco a dizer 
quando a morte é “morte morrida”! 
Eu também fiquei a pensar nas suas 
palavras e pensamentos.

A semana foi triste. Tensa. Entre 
idas e vindas ao hospital acompanhar 
uma pessoa querida. Tudo difícil. E 
além do mais, a logística, o cansaço, a 
apreensão, o pensamento no conforto, 
nas dores, e nos dias que passam deva-
gar e tristemente.

No hospital acontece de tudo. Já 
acompanhei meu pai, Juca, e agora 
a minha mãe. E eu própria já estive 
neles algumas vezes pela vida. Assis-
timos gente nascer e morrer. Obser-
vamos a sala de espera. A tristeza 
estampada nos rostos das visitas. A 
sisudez dos médicos. O entra e sai 
dos enfermeiros. E outros profissio-
nais de saúde: nutricionistas, fisio-

terapeutas, fonoaudiólogos, psicólo-
gos... e por aí vamos.

Numa dessas idas e vindas, vejo um 
rosto familiar. De máscara. Chegando 
perto o reconheço: Batista, o paraibano 
ilustre e auxiliar de Claude Troigros, 
famoso chef dos programas Que Maravi-
lha, do GNT. Quase sem sentir, e porque 
o assisto na TV (gosto dos programas 
do Claude), já me senti íntima e falei: 
“Oi, Batista”. E ele gentilmente me cum-
primentou. Falei que assisto o quadro 
Chato pra Comer, e sempre me arrepio 
ao me colocar naquele lugar, já que não 
suporto carne de boi e penso: Se Claude 
me servisse um Filé Mignon, o que eu 
faria? Ele sorriu simpaticamente. E 
lhe perguntei se tinha alguém doente? 
“Minha mãe”. E eu: “Eu também”. Dese-
jamos boa recuperação para as mães e 
nos despedimos. Mas percebi uma leve 
tristeza no seu olhar.

Observo também as mulheres 
recém-paridas, caminhando com seus 
robes. Uma caminhada feliz, pois em 
pouco tempo deixarão o hospital com 
os seus bebês. E foi isso o que aconteceu 
ontem. Ao sair do hospital meio-dia 
em ponto. Sol escaldante. Lá está ela, 
uma jovem mãe, cabelos pretos, vestido 
indiano longo e uma bebezinha toda 
vestida de vermelho – camisinha pagão, 
manta, sapatinho e um laçarote imen-

so na cabeça para já falar de pronto: 
Sou uma menina! Não resisti! E já me 
aproximei para saber seu nome? Ester! 
nome da moda! Mas não é aquela de 
A Letra Escarlate, de Nathaniel Haw-
thorne! Nem ela estaria marcada por 
nada. A não ser por aquela sexta-feira 
iluminada. E eu, sem pudor nenhum e 
só emocionada, falei com aquela fala-
miada, que normalmente falamos para 
os bebês: “coisinha mais linda e fofa!”. 
A sua boquinha entrecortada em forma 
de coração nem mexia; dormia o sono 
dos justos de quem está chegando neste 
vasto mundo. Não sabe nem entende 
de nada! Nada do clima, nem do Sergio 
Moro e Dallagnol, nem dos vírus que 
ainda nos ameaçam. A mãe, num orgu-
lho só, me contava que levava Ester para 
conhecer os irmãos, dois. Tão jovem e já 
mãe de três filhos, pensei. E claro, o meu 
lado racional e da sociedade do cansa-
ço... franzia a testa a pensar no trabalho 
imensurável que dá um bebê; nas noites 
sem dormir; nas mamadas interminá-
veis; no choro, o do bebê e o das mães... 
enfim, tudo tão misturado, mas bor-
bulhava também naquela alegria e paz 
que a gente sente quando vê um bebê 
nascido com saúde, e desejado, princi-
palmente pela mãe.

Logo fui buscar meu carro em frente 
e, enquanto manobrava, vi outra cena: o 
pai, que se aproximava orgulhoso, e tira-
va a primeira selfie do trio: Ele, a esposa, 
e Ester. O sorriso deles era sem legenda. 
E o meu, por um instante, também.

Vim dirigindo pela Beira Rio, 
com o vento na cara, as lágrimas de 
susto, apreensão e surpresa, e pen-
sando na vida.

Vida minha viva....

Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

A Vida
Crônica

 Enfim, tudo tão misturado, mas 
borbulhava também naquela alegria e 
paz que a gente sente quando vê um 
bebê nascido com saúde, e desejado, 

principalmente pela mãe 

Foto: Divulgação

“Confesso que tive saudades das viagens anteriores a 2020”

Uma morte repentina, 
trágica e que envolva alguém 
famoso, capaz de deixar enlu-
tados milhares de fãs, sacode o 
marasmo de qualquer redação 
de jornal no mundo e o coração 
daqueles que se importam com 
o outro. Marília Mendonça, 
cantora, compositora, artista 
com 40 milhões de seguidores 
somente no Instagram (para 
dar um parâmetro ao leitor, na 
mesma rede social, o fenômeno 
Juliette tem 32,7 milhões) é a 
mais nova vítima desse infortú-
nio ao perder a vida – ao lado 
de mais quatro pessoas – em 
um acidente aéreo na tarde da 
última sexta-feira.

Particularmente, eu não 
tenho qualquer conexão com 
a obra de Marília. Ouvi algu-
mas de suas canções muito 
en passant e, por isso, não sou 
a pessoa indicada para dimensionar a perda artística para o 
Brasil. Deixo isso para meus brilhantes colegas Mauro Ferreira, 
do G1, e Júlio Maria, d’O Estadão, que fizeram ótimos textos a 
respeito do caráter artístico da cantora. Entretanto, não sou 
completamente alheio à carreira dela.

Como um jornalista habituado a cobrir música, como se diz 
no jargão jornalístico, sempre olhei (ou, melhor, ouvi) para além 
dos meus gostos pessoais. Conheci Marília ao mesmo tempo 
que soube da dupla Maiara e Maraísa quando elas, as mulheres, 
se tornaram as figuras de proa da música sertaneja. E à medida 
que a popularidade de Marília crescia e ocupava mais espaço na 
mídia, não foi difícil topar com notícias sobre a cantora.

Foi assim que fiquei sabendo que, em 2018, ela estava em 
João Pessoa para fazer um show-surpresa, gratuito, no Ponto de 
Cem Réis, reunindo milhares de fãs, e da rixa provocada por Elba 
Ramalho, no ano anterior, quando a cantora paraibana criticou a 
presença maciça de artistas sertanejos no Maior São João do Mun-
do, sendo rebatida pela colega goiana, ícone do gênero.

Mas acima do artista, qualquer artista, acima de cargos, 
fama ou profissão, está o ser humano. Aquele que perdeu a 
vida abruptamente. Uma jovem mãe, que deixa orfã um bebê 
de quase 2 anos. Uma jovem filha, cuja mãe, desconsolada, 
estampava as manchetes de todos os grandes portais no fim 
de semana. Irmã, parente, amiga… alguém que, como muitas 
mulheres e homens, saiu para uma agenda de trabalho e não 
voltou. E não voltará nunca mais.

Aliás, ela, o tio-assessor, o 
produtor e os dois experientes 
pilotos do bimotor Beechcraft 
C90 King Air… cinco funerais, 
cinco famílias enlutadas que 
perderam seus entes queridos 
abruptamente. Uma dor imen-
surável para esses familiares 
e amigos, que só mesmo um 
povo de um país fraternalmente 
miserável não se deixa abalar. 
Miséria provocada por uma 
divisão política absurda, a ponto 
de friamente fuzilar o corpo de 
Marília e desrespeitar a dor de 
todos os familiares envolvidos 
na tragédia com impropérios de 
grosso calibre.

Incrédulo, li, ao longo 
do fim de semana, os “cance-
lamentos” – para usar uma 
palavra da moda – dirigidos 
à artista que acabara de mor-
rer. Ataques que “comemora-

vam” a morte de “bolsonarista e transfóbica” – vários jornais 
mostraram que ela foi uma das primeiras artistas a ir contra 
o Governo Bolsonaro, enquanto o controverso episódio de 
transfobia, datado de agosto de 2020, a cantora se descul-
pou publicamente.

Isso sem falar nos ataques gordofóbicos (e, por vezes, 
misóginos), criticados pela Folha de S.Paulo, em texto que não 
poupou até o próprio jornal, que em um artigo de Gustavo 
Alonso, publicado na edição de sábado, lembrou que a artista 
“era gordinha e brigava com a balança”, afirmando que recente-
mente a sertaneja vinha se tornando “bela para o mercado. Mas 
definitivamente não foi isso que o Brasil viu nela”.

Talvez fosse por Marília não ser cantora de Tik Tok, de “mú-
sicas de 20 segundos”, como brincou o Porta dos Fundos com 
Caetano Veloso em um episódio recente. Talvez porque Marília 
Mendonça tinha atitude, desafiou o machismo e, à reboque do 
sucesso de suas músicas, promoveu a autoestima e a valorização 
da mulher comum, sem filtros de rede sociais, com casa para 
sustentar e disposição para tornar o mundo melhor.

Aos familiares das cinco vítimas da tragédia que aba-
lou o Brasil na última sexta-feira (li que o copiloto, Tarciso 
Pessoa Viana, além de dois filhos, deixa esposa grávida), só 
resta a solidariedade, a nossa solidariedade, a do brasileiro 
comum, que a despeito de arte e política, consegue escapar 
das ferragens ideológicas e resgatar a humanidade que nos 
faz irmãos, e iguais, na hora da morte.

Marília Mendonça: empatia e 
sororidade na hora de morte

Marília Medonça segura bandeira da Paraíba em show-surpresa no Ponto de Cem Réis

Foto: Reprodução/Rede Social



Cultura

De qualquer viagem, ainda que pequena, regresso como 
de um sono cheio de sonhos – uma confusão tórpida, com as 
sensações coladas umas às outras, bêbado do que vi. 

(Fernando Pessoa. Livro do Desassossego. Frag-
mento 122) 

Melchiades Montenegro é um artista de múltiplos 
talentos – escritor, pintor, poeta, musicista, coleciona-
dor de objetos de arte. Possui a maior e mais bonita 
coleção de presépios de Pernambuco, muitos foram 
adquiridos em suas inúmeras viagens, outros presen-
teados pelos amigos. Recentemente esteve em João 
Pessoa para prestigiar a entrega das comendas Afonso 
Pereira e Joacil de Brito Pereira, promoção da UBE-PB, 
fruto da iniciativa do professor Luiz Augusto da Mata, 
presidente da entidade na Paraíba. Naquela ocasião me 
presenteou com mais um livro de sua autoria publica-
do recentemente – Andarilhos.

Melchiades já incursionou no conto, na crítica lite-
rária, na literatura infantil, na análise do cancioneiro 
nacional. Em Andarilhos, fez a opção pelo romance juve-
nil de aventuras. Nessa linha, seguiu os pernambucanos 
Haroldo Bruno e Marcus Accioly que escreveram, res-
pectivamente, O misterioso rapto de Flor-do-Sereno e Gu-
riatã: um cordel para menino. Nesses dois livros, como no 
de Melchiades, sente-se a mesma presença do mistério, 
do clima de aventuras. 

O romance de aventuras e de mistério sempre atraiu 
o leitor jovem. É a idade do processo de formação da iden-
tidade do indivíduo. Esse tipo de romance foi muito di-
fundido pelos escritores do século 19, como atestam os 
livros de José de Alencar, Visconde de Taunay e vários 
escritores românticos. 

Nos anos 1920-1930, Monteiro Lobato criou um 
local paradisíaco – o Sítio do Picapau Amarelo – e as 
crianças brasileiras passaram a morar dentro do sítio, a 
conviver com personagens incríveis criados pelo pai da 
literatura infantil brasileira. Com o passar dos anos, a 
partir de 1970, o espaço das narrativas infantis passou 
por modificações.  A realidade urbana das grandes cida-
des se tornou o motivo condutor dos textos dirigidos às 
crianças e jovens. Com a preocupação mais recente com 
o meio ambiente, sente-se um retorno às narrativas em 
que a vida campesina aparece como lugar idílico. É o que 
acontece com o livro Andarilhos.

Dividido em 14 capítulos de extensão homogênea 
e com linguagem adequada ao público a que se desti-
na, cada capítulo começa com uma epígrafe que ante-
cipa, de modo sintético, o que vem a seguir, mas sem 
oferecer spoiler. Esse recurso estilístico é utilizado 
por alguns escritores e muitas vezes aguça a curiosi-
dade do leitor.

Uma fictícia fazenda de agronegócio foi o espaço es-
colhido pelo escritor para o desenrolar da trama. A fa-
zenda está situada nas proximidades do Rio Araguaia, no 
estado de Tocantins. Os protagonistas são três crianças 
que moram em Recife e vão com os avós visitar a fazenda 
adquirida pelo avô paterno. Grandes surpresas aguar-
dam as crianças que desconhecem os mistérios que en-
volvem a região. Os personagens têm nomes gregos, mas 
não existe nenhuma semelhança entre a história e a mi-
tologia grega. O livro, por seu clima de mistério, estaria 
mais próximo de uma ficção científica.

No primeiro capítulo, o leitor trava conhecimento 
com os personagens da trama que são: quatro adultos, 
os avós, o filho, sua esposa, três meninos, sendo dois fi-
lhos do casal e um primo. Todos estavam ansiosos para 
conhecer a nova fazenda do avô. O administrador da pro-
priedade, Sr. Rigel, se encarregou de esclarecer tudo e ad-
vertiu que a região era tranquila, chamou a atenção para 
um aspecto – o local onde o riacho fazia a curva e entrava 
para a mata era misterioso e aconselhava que ninguém 
ousasse entrar nessa mata, os mais antigos contavam 
que várias pessoas haviam desaparecido ao tentar des-
vendar o mistério. Os meninos ouviram tudo atentamen-
te e depois de um dia todo de viagem foram dormir.

Criança gosta de desafios, dormiram e acorda-
ram bem cedo, partiram em busca de aventuras. O que 
aconteceu depois? Três meninos desparecidos, rituais 
indígenas, infusões de chás, consultas a um pajé, a uma 
professora inteligente. Uma família em desespero, pais 
aflitos, avós desconsolados. O resto da história só é 
revelado no último capítulo. Onde estão os meninos: 
Teseu? Hércules? Leo? Será que estão “dormindo pro-
fundamente” como no poema do poeta pernambucano 
Manuel Bandeira? Não sei...

Com este livro, Melchiades Montenegro provoca in-
quietações no leitor e traz para discussões temas como 
ocultismo, sessões holísticas, tradições regionais, co-
nhecimentos geográficos e históricos, preservação do 
meio ambiente. Ecologia e ficção científica caminham 
passo a passo.

‘Andarilhos’

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Audiovisual

As inscrições estão abertas ao curso 
de interpretação para cinema e televisão 
‘Imersão – A Desconstrução do Eu Perso-
nagem’, que o ator, roteirista e diretor pa-
raibano Sebastião Formiga ministrará dos 
dias 24 a 27 deste mês, na Escola de Arte 
Recriar, em João Pessoa. O valor do investi-
mento é R$ 150. São oferecidas 14 vagas e 
os interessados podem se inscrever pelos 
perfis no Instagram do artista (@formiga-
filmes8 e @sebastiãoformiga), ou então 
pelo número (83) 98750-7583, que tam-
bém é WhastApp. 

O curso será realizado de forma pre-
sencial, sempre no período das 19h às 
22h, numa área ao ar livre da Escola de 
Arte Recriar, localizada na Avenida Rio 
Grande do Sul, 453, no Bairro dos Estados. 
A programação ainda inclui a ‘Festa cêni-
ca’, que ocorrerá no último dia do evento, 
um sábado, das 17h às 23h. “Serão obe-
decidos todos os protocolos de segurança 
de prevenção a covid-19, como o uso de 
máscaras, e os participantes devem com-
provar que já foram vacinados contra essa 
doença”, garantiu Sebastião Formiga, que 
nasceu na cidade de Pombal, atua há mais 
de 35 anos em teatro, TV e cinema.

“O objetivo do curso é melhorar o 
nível de compreensão e interpretação do 
ator nas áreas de cinema e TV. Para isso, 
a programação inclui vários jogos, dinâmi-
ca e brincadeiras, além de improvisação 
de textos, na qual utilizarei frases que eu 
mesmo desenvolvi para trabalhar com os 
alunos. Normalmente, se reconhece o ar-
quétipo estereotipado, num processo an-
tropológico de quem vai interpretar um 
personagem. Mas, durante o curso, o obje-
tivo é desconstruir o personagem, levando 
cada participante a vivenciar as matrizes e 
descobrir, em suas próprias emoções, por 
meio da busca de uma sintonia fina, sen-

sações como o ato de respirar e o de olhar 
para a câmera”, disse Sebastião, acrescen-
tando que a ‘Festa cênica’ será a ocasião 
em que os participantes vão ter a oportu-
nidade de apresentar, na prática, o conteú-
do que aprenderam durante o evento. 

O artista observou alguns aspectos 
que diferenciam a atuação em cinema e TV. 
“Isso ocorre não só pelo veículo, mas tam-
bém pela linguagem. Na TV, a linguagem é 
mais coloquial, abordando de forma aber-
ta o dia a dia e é mais rápida. No cinema, a 
produção é mais reflexiva, dialética e mais 
pensada”, explicou Sebastião Formiga.

Curso de interpretação para 
cinema e TV abre inscrições

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil no Instagram 

da Formiga Filmes

Ator paraibano Sebastião Formiga 
ministrará neste mês ‘Imersão - A 
desconstrução do eu personagem’

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
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Serviço

Com Angelina Jolie, ‘Eternos’ se passa após ‘Vingadores: Ultimato’, inaugurando a ‘Fase 4’ do Universo Marvel



Uma vez, em jornal, escrevi sobre 
o Sol. Contei uma viagem a 
Campina Grande e de como, no 

ônibus, perto das cinco da tarde, conversei 
com o Sol.

Alguns amigos leitores da época me 
telefonaram e perguntaram se eu tinha en-
trado numa experiência alucinógena, coisas 
parecidas...

Nada mesmo, “no drugs”, nem “sex”, 
nem “rock'n'roll”. Foi a cabeça mesmo, livre, 
desintoxicada, desimpedida, comungando 
com o Sol, sabendo, através de seus raios, 
que ali há uma vasta forma de inteligência, 
saber, paciência.

Começa a haver uma admissão coletiva, 
ainda que tênue e silênciosa, de que não es-
tamos sós. Não somos tão superiores. Ou não 
somos mesmo superiores em nada.

Vibrei um dia com a notícia de que 
extraterrestres pousaram, se deixaram ver, 
perto de Moscou. Não foi em sonho. Eles 
existem. É saudável admitir os ETs.

Quando pela primeira vez vi 2001 - Uma 
odisséia no espaço, aconteceu uma coisa 
interessante. Foi no Rio de Janeiro. No Cine 
Metro-Copacabana.
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O cinema era bem largo, com filas de 
poltronas em forma de arco. No intervalo, 
de uma sessão para outra, senti que, de am-
bos os lados, cerca de oito metros à direita 
e a mesma distância à esquerda, vinha uma 
expécie de energia que “passava” à minha 
frente. Olhando nas duas direções vi que 
duas pessoas se observavam, como se con-
versassem à distância, comigo no “meio”.

Quando saí do cinema, numa das 
esquinas da Nossa Senhora de Copacaba-
na, senti que era seguido. Olhei. Eram os 
dois. Parei. Se aproximaram. Ao meu lado, 
pararam um pouco, não disseram nada, 
sorriram e foram embora.

Algo de bem estranho? Sim. Os dois 
tinham rostos iguais, mais que os dos 
nossos gêmeos, louros, olhos extrema-
mente esverdeados, como uma distância 
de mais de dez centímetros entre eles. Os 
olhos estavam muito mais para as orelha 
do que para o nariz!

Contei isso no apartamento que di-
vidia com amigos, na Silveira Martins, no 
Flamengo. Ninguém acreditou. Tudo caiu 
na terreno da gozação, principalmente da 
parte do ator Ednaldo do Egypto e do mú-
sico Naná Vasconcelos.

Quem me levou a sério, um dia 
depois, foi Carlinhos, office-boy da TV 
Tupi, onde eu trabalhava. Sugeriu que eu 
fosse a um programa contar a história, 
aproveitando a continuidade do filme de 
Stanley Kubrick. Claro que não fui. Não 
esqueço cada detalhe daquele insólito fim 
de tarde.
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Tempos depois, comecei a achar que 
filmes como Contatos imediatos do ter-
ceiro grau e E.T. (foto), ambos de Steven 
Spielberg, foram parte de um projeto para 
que a humanidade, pouco a pouco, ficasse 
preparada para o primeiro grande com 
extraterrestres, a acontecer talvez até o ano 
de 2030.

Considero hoje em dia que não foi por 
mera brincadeira ou mesmo coincidência 
que o cineasta François Truffaut (um dos 
pioneiros da nouvelle vague, falecido em 
1984) participou do elenco de Contatos 
imediatos do terceiro grau. O diretor francês 
era muito ligado a um grupo de estudiosos 
de Ovnis.

No meio disso tudo, dessas lembranças, 
não acho nada babaca, nem fantasioso dizer 
que conversei com o Sol, a caminho da serra 
da Borborema. 

Não sei qual língua foi usada para a 
conversa mais que esotérica. Enfim, língua 
nenhuma. Era um sentido extraordinário, 
aproximando, num ônibus interurbano, o 
micro do macrocosmo.

Cultura

Já está disponível aos 
leitores a obra Administra-
ção Aplicada à Arquivolo-
gia: um ‘duo-elo’ necessário 
neste novo mundo Pós-Co-
vid–19, a primeira de uma 
trilogia escrita pelo admi-
nistrador e psicólogo clínico 
Jimmy de Almeida Léllis e 
pela arquivista e professora 
Anna Carla Silva de Quei-
roz. Publicada em parceria, 
através de edital, com a Aca-
demia Paraibana de Ciência 
da Administração (APCA), 
o livro no formato digital 
pode ser baixado gratuita-
mente no site da própria 
entidade (apca.com.br), ou 
ser adquirida a edição física, 
impressa, ao preço de R$ 35, 
pelos perfis dos autores no 
Instagram.

“O livro é específico 
para os alunos de bachare-
lado em Arquivologia das 
universidades e vem preen-
cher uma lacuna, nessa área, 
porque o que existe nos cur-
sos, no país, é um conteúdo 
direcionado para a adminis-
tração, mas não é voltado 
para a arquivologia. Então, 
essa obra surge para tentar 
fazer uma ponte, como uma 
ferramenta para facilitar a 
tomada de decisão no setor 
de arquivo, criando proce-
dimento operacional padrão 
para a atividade do arqui-
vista, o que leva à qualidade 
do serviço e, mais na frente, 
para se obter a certificação 
de qualidade, como o ISO, 
servindo como subsídio para 
aplicar na empresa”, disse o 
administrador e psicólogo 
Jimmy Léllis.

O autor informou que o 
livro Administração Aplicada 
à Arquivologia está dividido 
em cinco partes. “No primei-
ro e no segundo capítulos 
nós tratamos sobre admi-
nistração, especificamente. 
O advento da pandemia da 
covid-19 contribuiu para 
o surgimento de uma nova 
realidade, que chamo de 
pós-contemporânea, com a 

qual as empresas terão que 
aprender a conviver. No ter-
ceiro capítulo abordamos a 
organização e métodos espe-
cíficos para o setor de arqui-
vologia, propondo sugestões 
que podem ser utilizadas 
como ferramentas para a 
realização do trabalho. No 
quarto capítulo tratamos do 
ambiente dos arquivos e o 
quinto é totalmente prático, 
com procedimento opera-
cional padrão. A proposta de 
se padronizar os trabalhos 
contribui para que um esta-
giário que chega à empresa 
fique sabendo como agir no 
serviço, pois nem sempre ele 
poderá encontrar alguém 
disposto a lhe ensinar”, co-
mentou o escritor.

Jimmy Léllis lembrou 
que o projeto de se escrever 
essa obra já vinha sendo ela-
borado há algum tempo e o 
conteúdo pode ser aplicado 
em empresas de diversas 
áreas que possuam arqui-
vos, a exemplo de hospitais, 
que precisam lidar com os 
prontuários, e órgãos públi-
cos, como tribunais, além 
de indústria e comércio, os 
quais também se valem de 
documentos.

“Mas o formato do li-
vro só surgiu agora, com 
o advento da pandemia, 
quando decidimos que era 
o momento propício para 
realizar o lançamento. Com 
o aparecimento da co-
vid-19 mudou tudo 
n o  a m b i e n te 
de traba-
l h o , 

que passou a ser executado 
tanto de forma presencial, 
fisicamente, como também 
remotamente. Então, uma 
das alternativas para se 
adaptar a essa nova reali-
dade é digitalizar aqueles 
documentos em papel que 
podem passar por esse tipo 
de processo. Esse procedi-
mento evita, por exemplo, 
que aquele documento físi-
co velho, empoeirado, que 
para ser manuseado se faz 
necessário o uso de másca-
ra, contribua para o risco do 
surgimento de problemas 
respiratórios no trabalha-
dor, por causa do ambiente 
insalubre. E, além disso, 
como psicólogo clínico, no 
atendimento ao público, 
pude perceber que a pande-
mia também afetou as pes-
soas”, afirmou Jimmy Léllis, 
que também é pós-doutor 
em comportamento infor-
macional pela Universidade 
de Porto, em Portugal. 

Ele ainda observou que o 
livro possui um conteúdo que 
leva à reflexão, com impres-
sões, considerações e apre-
ciações de cunho 
p e s s o a l , 

mas que são figurativas de 
um pensamento condizente 
com a nova realidade trazida 
pela pandemia. E também 
disse que a obra oferece en-
caminhamento de sugestões 
para lidar com eventuais pro-
blemas com que se deparem 
as instituições e empresas. 
Nesse sentido, o “duo-elo” 
que está no título refere-se a 
um dueto – no caso da música, 
composição para duas vozes – 
e o elo serve como elemento 
de ligação, dentro da conota-
ção que ambos os autores en-
caram como sendo “uma nova 
estruturação a esse momento 
de desalinho e desconcerto 
pós-contemporâneo”. 

Próximos livros
Referindo-se aos outros 

dois livros que vão integra 
a trilogia, o administrador e 
psicólogo Jimmy Léllis infor-
mou que a próxima edição 
já está 70% pronta. “A obra 
vai tratar sobre indicadores 
de desenvolvimento, que é a 
forma de se medir a qua-
l idade e  a 

produtividade, e que vai aju-
dar na tomada de decisões. 
A previsão de lançamento 
é em fevereiro do próximo 
ano. E o terceiro livro será 
sobre práticas investigati-
vas, para ajudar na área de 
trabalho de conclusão de 
curso, com previsão de lan-

çamento até junho”, 
disse ele.

Livro propõe soluções na área 
de arquivologia para empresas

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Versão digital da obra está disponível gratuitamente no site da Academia Paraibana de Ciência da Administração
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Livro possui conteúdo que leva à 
reflexão, com impressões de cunho 
pessoal, mas que são figurativas de 
um pensamento condizente com a 

nova realidade trazida pela pandemia

Primeira de uma trilogia é escrita pelo administrador e psicólogo clínico Jimmy 
de Almeida Léllis (D) e pela arquivista e professora Anna Carla Silva (E)
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Primeiro contato com ETs pode acontecer talvez até 2030
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Governador João Azevêdo lançou ontem o Primeira Infância, com investimentos que somam R$ 150 milhões

Programa garantirá creche e 
assistência às crianças na PB

O governador João Aze-
vêdo lançou, nesta segun-
da-feira (8), no Palácio da 
Redenção, em João Pessoa, 
o programa Paraíba Primei-
ra Infância, que consiste na 
execução de ações integra-
das da educação, saúde, as-
sistência social, esporte e 
infraestrutura voltadas para 
crianças de 0 a 6 seis anos. 
Nas ações, que somam inves-
timentos de R$ 150 milhões 
em diversas áreas, está in-
serida a construção de 100 
creches, garantindo a uni-
versalização do atendimen-
to em todos os municípios 
da Paraíba. 

 Os empreendimentos 
serão construídos em muni-
cípios com menos de 50% 
das crianças matriculadas 
em creches ou pré-escolas 
ou nos que têm o menor per-
centual de vagas para aten-
der a demanda. A ação tem o 
objetivo de garantir o acesso 
das crianças às políticas pú-
blicas, visando ao desenvol-
vimento delas em todos os 
aspectos biopsicossociais.

O programa Paraíba 
Primeira Infância atuará em 
eixos que preveem o cuida-
do materno-infantil, com 
ações de saúde em atenção 
à gestação e ao nascimento, 
ao cumprimento de calendá-
rio de vacinação e redução 
da mortalidade maternoin-
fantil; e com a convivência 

familiar e comunitária, a 
partir de ações da política 
de assistência social para 
fortalecer os vínculos fami-
liares e comunitários por 
meio da articulação da rede 
socioassistencial  com ser-
viços, programas, projetos e 
benefícios. 

Também estão previs-
tos cuidados com a diver-
são, com ações de incenti-
vo ao brincar, ao esporte, à 
cultura, como ferramentas 
para o desenvolvimento fí-
sico, cognitivo e emocional 
das crianças, assim como 
de construção e adaptação 
de equipamentos públicos 
para atendimento à primei-
ra infância; e cuidados com 
o desenvolvimento, com ini-
ciativas da política de edu-
cação, voltadas ao acesso à 
educação infantil, como ga-
rantia de direito, que visem 
o desenvolvimento integral 
da criança.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressal-
tou que o programa Paraíba 
Primeira Infância irá con-
templar diretamente 7.200 
crianças e mães que terão 
tranquilidade para atuar no 
mercado de trabalho com 
a garantia de um local com 
toda estrutura para cuidar 
de seus filhos. “Como gestor 
público, tenho muito orgu-
lho de lançar um programa 
como esse que irá envolver 

todo o acompanhamento à 
primeira infância a partir da 
gestação. Eu tenho certeza 
de que esse será um marco 
porque teremos a oportuni-
dade de ampliar a rede de 
assistência, impactando nas 
vidas das crianças e de seus 
familiares porque temos um 
compromisso com políticas 
de inclusão, contemplando 

famílias que mais precisam 
da atenção do poder públi-
co”, frisou. 

O gestor também elen-
cou uma série de ações de 
governo destinadas a diver-
sos segmentos da sociedade. 
“Nós cuidamos da atenção à 
saúde, fortalecemos estrutu-
ras hospitalares, investimos 
recursos no Centro Social 

Urbano, Restaurantes Popu-
lares, criamos o programa 
Tá na Mesa, ampliamos as 
refeições do programa Pra-
to Cheio para as pessoas em 
situação de rua, adquirimos 
alimentos da agricultura fa-
miliar e lançamos programas 
como o Paraíba que Acolhe e 
Família Acolhedora”, acres-
centou. 

Durante a solenidade de lançamento, João Azevêdo ressaltou que o programa será um marco, impactando na vida das crianças e de seus familiares

O programa prevê 
a construção de 100 
creches, garantindo 
a universalização do 

atendimento em todos 
os municípios da PB

Comitê intersetorial vai acompanhar, monitorar e sugerir ações

Creches serão instaladas em locais de fácil acesso nos municípios

Caberá à Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Hu-
mano a capacitação de equi-
pes que atuam nos programas 
Primeira Infância e Criança 
Feliz; priorizar a inserção de 
famílias com crianças de zero 
a seis anos e que não possuem 
benefícios de transferência de 
renda no Cartão Alimentação 
e na concessão de alimentos 
do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA); além de  im-
plantar e manter o Serviço dos 
programas Família Acolhedora 
e Paraíba que Acolhe.

O secretário de Desen-
volvimento Humano, Tibério 
Limeira, explicou que a pasta 
ficará responsável pelo pro-
grama e será criado um comitê 
intersetorial que fará o acom-
panhamento, monitoramento 
e sugestão de novas políticas 

públicas. “Esse será um gran-
de programa que permitirá 
melhorias significativas nos 
indicadores relacionados às 
políticas da primeira infância”, 
pontuou. 

Na área da educação, se-
rão promovidas iniciativas de 
formações continuadas visando 
à capacitação dos profissionais 
que atuam nas redes de educa-
ção dos municípios; monitorar a 
ausência ou a ampliação de va-
gas em creches; e compartilhar 
experiências exitosas referentes 
ao ensino infantil.

“A equipe do programa 
Integra Paraíba ficará respon-
sável pela análise da deman-
da nos municípios. Aliado às 
ações intersetoriais, o progra-
ma terá uma grande pujança e 
tenho certeza de que ganhará 
projeção nacional”, avaliou o 

secretário de Estado da Edu-
cação, Cláudio Furtado.

A Secretaria de Estado da 
Saúde ficará com a responsa-
bilidade de qualificar as 1561 
equipes da Atenção Primária 

em Saúde sobre o desenvol-
vimento infantil; ofertar ações 
voltadas a crianças com déficit 
no desenvolvimento; dispo-

nibilizar a rede de Banco de 
Leite Humano para incentivar 
o aleitamento materno e a 
alimentação saudável para 
crianças na primeira infância; 
garantir respeito e apoio à 
amamentação como forma de 
promover a saúde da mulher 
trabalhadora e de seu bebê 
para amamentação exclusiva 
até seis meses de vida; e apri-
morar programas, projetos e 
ações voltadas a prevenção 
da gravidez na adolescência 
e doenças e infecções sexual-
mente transmissíveis (ISTs), 
com o objetivo de minimizar os 
riscos ao nascituro e às gestan-
tes. Além disso, a Secretaria de 
Estado também irá beneficiar 
117 mil mulheres em algum 
momento da lactação e garan-
tir distribuição de vitamina A. 
“Esse programa representa o 

futuro do cidadão paraibano”, 
enfatizou o secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medeiros. 

A Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer também se 
integrará ao projeto por meio 
da realização de atividades lú-
dicas voltadas para as crianças; 
execução de ações e atividades 
comunitárias que venham va-
lorizar os aspectos regionais 
e culturais para incentivar o 
lazer; e a destinação de “kits 
esportivos” como incentivo à 
prática de atividades físicas 
desde a infância.

 “Vamos promover capa-
citações para os profissionais 
que vão atuar nas creches, 
visando o desenvolvimento 
motor, cognitivo e psicossocial 
das crianças”, explicou a secre-
tária executiva da Juventude, 
Rafaela Camaraense.

Já a Secretaria de Es-
tado da Infraestrutura, dos 
Recursos Hídricos e do Meio 
Ambiente irá desenvolver 
projetos de construção ou 
adaptação de equipamentos 
públicos voltados para crian-
ças, como as praças públicas 
e creches; proporcionar ações 
de incentivo do plantio e 
cuidados do meio ambiente; 
potencializar o uso de mate-
riais recicláveis na confecção 
de brinquedos; realizar cam-
panhas de doação de mudas; 

e mapear em creches que 
não possuam rede de abas-
tecimento de água e verificar 
possibilidades de inserção em 
programas hídricos.

 O secretário de Estado da 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente, 
Deusdete Queiroga, destacou 
a grandiosidade do progra-
ma. “Essa é uma ação que 
mudará a realidade de apoio 
e assistência à primeira infân-
cia. Nós vamos escolher junto 
aos municípios os terrenos 

adequados para a construção 
de creches, com infraestrutu-
ra disponível e em locais de 
fácil acesso”, disse. 

“É uma satisfação de par-
ticipar do lançamento de um 
grande programa, dando às 
crianças a oportunidade de 
um futuro melhor e de serem 
doutores em várias áreas, 
pois teremos 7.200 vagas dis-
poníveis para as pessoas que 
mais precisam no Estado e 
parabenizamos o governador 
por essa ação da Paraíba que 

dará exemplo a todo país”, 
disse o deputado federal Wil-
son Santiago. 

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, Adriano 
Galdino, enalteceu a abran-
gência do programa e desta-
cou o apoio do Poder Legisla-
tivo à iniciativa. “A Assembleia 
recebe com muita alegria e 
satisfação esse projeto de lei 
oriundo do Poder Executivo 
que tem um alcance social 
muito  grande, dialogando 
com os mais vulneráveis e 

mais carentes, oferecendo 
educação de qualidade e isso 
me deixa muito satisfeito de 
saber que o governo tem esse 
olhar diferenciado para quem 
mais precisa”, falou. 

O desembargador do 
Tribunal de Justiça, João Be-
nedito; deputados  estaduais; 
vereadores; o presidente da 
Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba 
(Famup), George Coelho; e 
auxiliares da gestão estadual 
estiveram presentes.

Foto: Francisco França/Secom-PB

Esse será um 
grande programa que 
permitirá melhorias 

significativas nos 
indicadores 

relacionados às 
políticas da primeira 

infância 
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Covid-19 no mundo
Os casos de covid-19 ultrapassaram ontem a marca dos 250 milhões. 
O número diário médio de confirmações caiu, mas o vírus ainda 
infecta 50 milhões de pessoas no planeta a cada 90 dias. Página 14
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Encontro é para traçar plano de distribuição dos R$ 240 milhões já assegurados em emendas para principais regiões da Paraíba

Bancada federal vai se reunir 
com governador e prefeitos
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Com um total de R$ 240 
milhões já assegurados em 
emendas, a bancada federal 
da Paraíba (três senadores e 12 
deputados) se reúne amanhã, 
em Brasília, com o governador 
João Azevêdo (Cidadania) e os 
prefeitos da capital e de Cam-
pina Grande, respectivamente, 
Cícero Lucena (PP) e Bruno 
Cunha Lima (PSD). Os parla-
mentares querem discutir e 
começar a traçar um plano de 
distribuição desses recursos 
das emendas pelas principais 
regiões do Estado.

A informação foi presta-
da ontem pelo coordenador da 
bancada, o deputado Efraim 
Filho (DEM), ao destacar que 
um dos principais temas em 
pauta é o orçamento para du-
plicação da BR-230 (trecho 
Campina Grande à Praça Meio 
do Mundo), obra cujo valor to-
tal, de R$ 400 milhões, deverá 
contar com 10% dos recursos 
oriundos de emendas parla-
mentares.

“Todas as obras têm sua 
importância mas, realmente, 
temos tratado essa duplicação 
como prioridade”, antecipou 
Efraim Filho, ao salientar que os 
deputados e senadores paraiba-
nos já confirmaram presença 
no encontro, que está marcado 
para as 17h no Plenário 4 da 
Câmara dos Deputados.

Ele detalhou que, de iní-
cio, o trecho da duplicação a 
ser contemplado é o que liga 
o município de Campina Gran-
de, no Agreste paraibano, até a 
Praça do Meio do Mundo, mais 
precisamente até o encontro da 
BR-412 com a BR-230, entre 
Campina Grande, Boa Vista e 
Pocinhos.

Ele salientou que a impor-

tância dessa duplicação passa 
pelo fato de ela ser uma obra 
estruturante, que passará a sal-
var vidas. Ele acrescentou que 
a pauta dessa reunião também 
incluirá vários outros entendi-
mentos para se chegar à me-
lhor forma de distribuição de 
recursos.

Efraim Filho informou que, 
além de toda bancada federal 
paraibana, do governador e 
dos prefeitos de João Pessoa 
e Campina Grande, a reunião 
também contará com a parti-
cipação de algumas entidades 
e instituições, destacadamente 
universidades.

Na mesma entrevista, o 
deputado federal Efraim Fi-
lho também foi provocado a 
falar sobre sua postulação ao 
Senado Federal nas eleições 
do próximo ano, mais preci-
samente sobre os nomes que 
vê em melhores condições para 
integrar a chapa do governa-
dor João Azevêdo. Ele terminou 
mostrando um amplo rol de 
motivos para comprovar que 
esse nome seria naturalmente 
o dele mesmo. 

“Eu já faço parte do grupo 
porque votei em João Azevêdo 
para ser governador”, lembrou o 
parlamentar, ao acrescentar que 
“outros nomes têm todo o direi-
to de pleitear e de marcar pre-
sença na disputa mas, sabendo, 
como toda Paraíba sabe, dessa 
minha natural pré-condição. Se 
dependesse de outros, João nem 
governador seria”.

Ele reforçou que é, sobre-
tudo, por isso, mas também por 
outros critérios de pesquisa e 
tudo mais, que sempre esteve 
muito tranquilo quanto à esco-
lha que o governador anunciar 
no momento certo. “É por isso 
que não paro de trabalhar e de 
articular apoio por todas as re-
giões do Estado”, disse.

“Missão especial”

Eva Gouveia assume a Secretaria 
Executiva de Articulação Política
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

A nova secretária exe-
cutiva de Articulação Polí-
tica do Governo do Estado 
da Paraíba, Eva Gouveia 
(PSD), ressaltou que che-
ga ao Executivo estadual 
com a missão de unir e 
pacificar. A ex-vereadora 
de Campina Grande tomou 
posse do cargo ontem pela 
manhã, em solenidade no 
Palácio da Redenção.

“Tenho uma missão 
especial de pacificar a 
cidade, de unir os agen-
tes políticos em torno do 
projeto de retomada pós-
pandemia, de atenção às 
necessidades mais emer-

gentes de um Estado que 
tem entregue resultados 
ao seu povo”, disse em en-
trevista ao Jornal A União. 

Eva Gouveia reafir-
mou ainda a sua gratidão 
ao governador João Aze-
vêdo (Cidadania) pelo 
convite e comentou so-
bre a administração que 
vem sendo realizada no 
Estado. “Recebi o convi-
te com muita gratidão ao 
governador João Azevêdo 
pela confiança e reconhe-
cimento ao nosso traba-
lho. [...] A Paraíba vai bem 
porque tem a dedicação de 
um governo que mantém 
o equilíbrio fiscal, está 
atentado à economia e tem 
trabalho pelo desenvolvi-

mento do Estado”. 
De acordo com a se-

cretária, ontem começou 
um momento de menos 
cores partidárias e mais 
trabalho. “Porque Campi-
na é grande, acolhe e vai 
muito além dos nossos 
limites territoriais. Nós 
ecoamos em tantas outras 
terras e através de nossa 
voz fazemos outras cida-
des serem ouvidas”, escre-
veu em suas redes sociais. 

Posse de Pimentel Filho
Com a posse de Eva 

Gouveia, também ocorre-
ram mudanças na Câma-
ra Municipal de Campina 
Grande. O suplente de 
vereador Pimentel Filho 

(PSD) tomou posse ontem 
na Casa, assumindo o lu-
gar da secretária. 

Durante a solenidade, 
Pimentel disse que volta 
à Casa com o dever de 
cumprir o seu mandato 
pela cidade de Campina 
Grande, “Deus escreve 
certo por linhas bem de-
finidas”, disse. 

Antônio Alves Pimen-
tel Filho foi vereador por 
nove mandatos, presiden-
te do Poder Legislativo e 
obteve 2.590 votos, fican-
do na primeira suplência 
do PSD nas últimas elei-
ções. Assumindo nesta 
data a condição de verea-
dor em exercício no seu 
10º mandato.

A Assembleia Legislativa 
do Estado da Paraíba (ALPB) 
realiza hoje, a partir  das 9h30, 
no Palácio da Redenção, a ce-
rimônia de promulgação da 
Emenda Constitucional que al-
terou a organização estrutural 
e funcional da Polícia Militar 
do Estado.

À tarde, a partir das 
14h30, está programada ainda 
a primeira reunião da comis-
são especial encarregada de 
emitir parecer sobre o projeto 
do Governo que trata de diver-
sas inovações para as áreas de 
Ciência e Tecnologia no Estado.

Principais momentos da 
agenda do Poder Legislativo 
para esta semana, tanto a ce-
rimônia quanto a reunião da 
comissão especial acontece 
através do sistema de vídeo-
conferência, com a primeira 
atividade programada para 
ser coordenada pelo próprio 
presidente da Assembleia, o 
deputado estadual Adriano 
Galdino (PSB).   

As atividades desta sema-
na começaram desde ontem 
de manhã com uma reunião 
ordinária da Comissão de 
Constituição e Justiça, conti-
nuando na parte da tarde com 
a Comissão de Desenvolvimen-
to, Turismo e Meio Ambiente. 

Em face da cerimônia marcada 
para o Palácio da Redenção, 
hoje pela manhã os deputados 
não terão sessão plenária.

Para amanhã, dia 10, a 
atividade também já agenda-
da é uma reunião da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
que discute e investiga crimes 
praticados na Paraíba contra a 
população LGBTQIA+, a CPI da 
Homofobia. Será uma sessão 
pública e tem início previsto 
para as 14h30.

Depois de amanhã, quin-
ta-feira, dia 11, a partir das 
10h, a Frente Parlamentar em 
Defesa da Assistência Social 
também participa das ativida-
des desta semana na Assem-
bleia Legislativa. Na ocasião, 
deputados e convidados vão 
debater os impactos do Pro-
grama Auxílio Brasil, do Gover-
no Federal, junto às entidades 
representativas, deliberativas 
e de controle da política da as-
sistência social e da sociedade 
civil da Paraíba.

A última reunião da sema-
na está programada para as 
14h30 da mesma quinta-feira 
e será uma reunião da Comis-
são dos Direitos da Mulher que 
realiza reunião ordinária para 
deliberar sobre várias maté-
rias em pauta.

AL promulga emenda 
de reestruturação da PM

Foto: Reprodução Instagram

Em solenidade no Palácio da Redenção, governador empossa ex-vereadora no novo cargo; ela avalia que sua missão é pacificar e unir agentes políticos

O ex-senador por oito 
anos e ex-prefeito de Ma-
naus por três mandatos, 
Arthur Virgílio (PSDB) 
esteve visitando a Paraí-
ba, neste final de semana 
e, além de confirmar que 
também disputa a condi-
ção de presidenciável do 
seu partido, criticou com 
veemência todos os tuca-
nos que, na semana pas-
sada, ajudaram o Governo 
Federal a aprovar a PEC 

dos Precatórios na Câmara 
Federal. 

“A aprovação da PEC foi 
um calote porque dará um 
cheque em branco a Bolso-
naro em 2022”, afirmou Ar-
thur Virgílio, em entrevista 
que concedeu à imprensa 
na sede da Federação da In-
dústria em Campina Grande, 
ocasião em que estava la-
deado pelos parlamentares 
Ruy Carneiro e Pedro Cunha 
Lima, justamente dois votos 
do PSDB em prol da matéria. 
O terceiro foi da deputada 
Edna Henrique.

Arthur Virgílio afirmou 
que, “mesmo agindo de boa 
intenção, na medida em que 
o governo promete usar o 
dinheiro no Auxílio Brasil, 
os três parlamentares parai-
banos erraram em votar fa-
voráveis ao calote”, afirmou 
Virgílio, ao tentar amenizar 
afirmando em seguida que, 
ao contrário dos três parai-
banos, “uma grande parcela 
dos parlamentares é que vou 
como gado mesmo”, disse.

Os tucanos´ da Paraíba 
recepcionaram Arthur Virgí-
lio Neto como mais um pre-

sidenciável, e mais ou menos 
um mês depois de fazerem 
o mesmo com os governa-
dores de São Paulo e do Rio 
Grande do Sul, respectiva-
mente, João Dória e Eduardo 
Leite.

Além das atividades po-
líticas, Arthur Virgílio, tam-
bém visitou a Paraíba como 
convidado para conhecer e 
contribuir com a “Olho do 
Tempo – Escola Viva” que, no 
Litoral Sul do Estado, desen-
volve a campanha “Rio Gra-
mame quer viver em águas 
limpas’.

Na Paraíba, ex-senador Arthur Virgílio 
confirma disputa pela Presidência

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com



Brasil

No entendimento da ministra do STF, o presidente distribuiu dinheiro aos congressistas favoráveis a ele em troca de votos
Eduardo Gayer 
Agência Estado

Bolsonaro defende orçamento 
secreto e critica Rosa Weber
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O presidente Jair Bol-
sonaro criticou ontem, a 
decisão da ministra Rosa 
Weber, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), de 
suspender todos os pa-
gamentos feitos por meio 
do orçamento secreto. Se-
gundo o presidente, não é 
possível se falar em “barga-
nha” se quem decide como 
e onde o dinheiro público 
deve ser enviado é o rela-
tor-geral do Orçamento, ou 
seja, um parlamentar.

A decisão impôs um 
duro revés ao presidente, 
que tem distribuído bilhões 
de reais a um grupo de de-
putados e senadores para 
aprovar projetos de seu 
interesse no Congresso. Na 
prática, a ministra da mais 
alta Corte do país reconhe-
ce que o Palácio do Planalto 
deu dinheiro a congressis-
tas em troca de votos.

“Os argumentos usados 
pela relatora do Supremo 
não são justos. Dizer que 
nós estamos barganhando. 
Como eu posso barganhar 
se quem é o dono da caneta 
é o relator, o parlamentar?”, 
disse Bolsonaro em en-
trevista à rádio Jovem Pan 
Curitiba. “O parlamentar 
é quem sabe onde precisa 
de recursos. Não vou dis-
cutir a legalidade porque é 
legal”, acrescentou, sobre a 
distribuição de bilhões de 
reais do Orçamento sem 

transparência e já questio-
nado por órgãos de contro-
le, como o Tribunal de Con-
tas da União (TCU).

Na sexta-feira, 5, Rosa 
Weber mandou suspender 
“imediatamente” a execu-
ção das emendas de rela-
tor-geral, mecanismo do 
orçamento secreto, até que 
os demais ministros da 
Corte julguem se o forma-
to é ou não legal. A análise 
está marcada para ser feita 
no plenário virtual, a partir 
desta terça-feira.

Na decisão, de 49 pá-
ginas, Rosa Weber se disse 
“perplexa” com o esquema 
de distribuição de recur-
sos públicos. “Causa per-
plexidade a descoberta de 
que parcela significativa do 
Orçamento da União esteja 
sendo ofertada a grupo de 
parlamentares, mediante 
distribuição arbitrária en-
tabulada entre coalizões 
políticas, para que tais con-
gressistas utilizem recur-
sos públicos conforme seus 
interesses pessoais, sem 
a observância de critérios 
objetivos destinados à con-
cretização das políticas pú-
blicas a que deveriam ser-
vir as despesas”, afirmou a 
ministra.

Rosa pontuou ainda 
que os recursos eram dis-
tribuídos “sem qualquer 
justificação fundada em 
critérios técnicos ou jurí-
dicos, realizada por vias 
informais e obscuras, sem 
que os dados dessas opera-

ções sequer sejam registra-
dos para efeito de controle 
por parte das autoridades 
competentes ou da popula-
ção lesada”.

A prática de troca de 
emendas por votos no Con-
gresso também ocorreu em 
outros governos. Mas Bol-
sonaro inovou ao utilizar 
as emendas de relator (RP-
9) - antes previstas apenas 
para correções na peça or-
çamentária - como forma 
de distribuir recursos às 

margens da fiscalização do 
eleitor e de órgãos de con-
trole do dinheiro público.

Para o presidente, que 
nos últimos meses tem ado-
tado um tom mais modera-
do ao se referir a ministros 
da Corte, houve um “ex-
cesso de interferência” do 
Judiciário. “O Supremo age 
demais nessas questões. A 
gente lamenta isso aí, não é, 
no meu entender, papel do 
Supremo. Os poderes têm 
que ser respeitados”, de-

clarou o presidente. “Quem 
quer ser presidente da Re-
pública, quem quer decidir, 
que se candidate”.

A decisão de Rosa We-
ber respondeu a questiona-
mento de quatro partidos, 
PSOL, Novo, Cidadania e PSB, 
que pediam a suspensão dos 
pagamentos de emenda de 
relator após o Estadão re-
velar o esquema. Dois deles, 
Cidadania e PSB, que têm 
parlamentares beneficiados 
pelo orçamento secreto, che-

garam a recuar, mas a ação 
prosseguiu mesmo assim.

A liminar foi dada no 
mesmo dia em que o Esta-
dão revelou a continuidade 
da prática pelo Planalto, com 
a distribuição de R$ 1,2 bi-
lhão a deputados na véspera 
da votação da Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
dos precatórios. Ao jornal, 
o deputado Celso Maldaner 
(MDB-SC) admitiu que a ofer-
ta levada a parlamentares foi 
de R$ 15 milhões por voto.

Rosa Weber: “Causa perplexidade a 
descoberta de que parcela significativa 
do Orçamento da União esteja sendo 
ofertada a grupo de parlamentares”

O ministro da Justiça, 
Anderson Torres, refez os 
cálculos da partilha do Fun-
do Nacional de Segurança 
Pública (FNSP) aos Estados 
com um critério que, entre 
outras mudanças, aumen-
tou a previsão de repasses 
ao Distrito Federal (DF), por 
onde pretende disputar uma 
vaga na Câmara dos Deputa-
dos em 2022. 

A nova metodologia de 
distribuição reduz cotas de 
Estados mais populosos e 
com maiores registros de 
criminalidade, como Rio de 
Janeiro, São Paulo e Minas 
Gerais. Em contrapartida, 
aumenta as de unidades da 
federação menores, como 
das regiões Norte e Nordeste, 
além do DF.

Mesmo sem os proble-
mas típicos de divisas e com 
uma dinâmica particular de 
segurança pública, a parcela 
destinada a Brasília este ano 
deverá ser R$ 8,8 milhões 
maior do que os R$ 16,5 mi-
lhões previstos na proposta 
inicial. Além do DF, as trans-
ferências a 12 Estados foram 
alçadas a um patamar mí-
nimo, de aproximadamente 
R$ 25,3 milhões, criado pelo 
ministério sem pesar as rea-
lidades distintas do enfrenta-
mento à violência.

O método utilizado para 

o rateio ignorou as duas su-
gestões elaboradas por um 
grupo de trabalho criado 
pelo próprio ministério, com 
representantes dos Estados, 
para estabelecer critérios 
mais justos. Em vez de con-
siderar aspectos populacio-
nais, índices de criminalida-
de, quedas de indicadores e 
tamanho dos efetivos poli-
ciais, o ministro decidiu usar 
como métrica principal a dis-
tribuição igualitária, metodo-
logia que havia sido recusada 
pelo grupo de trabalho.

Conforme a nova regra, 
os 26 estados e o DF não 
poderão receber menos de 
3,5% dos R$ 722 milhões 
do FNSP previstos para este 
ano. Assim, 94,5% do fundo 
será distribuído igualmen-
te, sem prestigiar resultados 
de combate à criminalidade 
ou considerar gargalos que 
precisam ser atacados. Só os 
outros 5,5% dependerão das 
peculiaridades locais. 

Para que fosse possí-
vel padronizar as parcelas, 
o ministério enxugou cotas 
previstas para os Estados 
maiores - com mais desafios 
na área da segurança - para 
ampliar as das unidades me-
nores.

O dinheiro, que ainda 
não foi liberado, será pulve-
rizado pelos Estados. Com 
mais de 46 milhões de ha-
bitantes e mais de 121,1 mil 
homens no efetivo policial, 

São Paulo deverá receber R$ 
31,1 milhões. É pouco mais 
do que os R$ 28,8 milhões 
a serem pagos ao Acre, com 
menos de 900 mil moradores 
e cerca de 3,8 mil policiais. 

O governo de Sergipe 
deverá ter R$ 25,2 milhões 
para usar com os 6,9 mil 
policiais que protegem 2,3 
milhões de habitantes. Já Mi-
nas Gerais, com 21 milhões 
de habitantes e 54,9 mil po-
liciais, terá pouco mais: R$ 
28,8 milhões.

A parcela transferida 
aos Estados, alimentada com 
a arrecadação das loterias, 
poderá ser maior no ano que 
vem e alcançar R$ 1,2 bilhão. 
A partilha se dará com base 
no mesmo critério definido 
pela equipe de Anderson 
Torres.

Os Estados assinaram 
a adesão aos novos critérios 
do FNSP em outubro. As es-
timativas de receitas foram 
reduzidas em unidades como 
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Minas Ge-
rais - todos esses são bases 
eleitorais de desafetos ou de 
futuros adversários de Bol-
sonaro. 

Em contrapartida, a es-
timativa de receita cresceu, 
além de no DF, em estados 
como Roraima, Paraíba, Piauí 
e Rio Grande do Norte. Bolso-
naro tem feito acenos às re-
giões Norte e Nordeste com 
vistas à reeleição.

Justiça muda critérios de 
repasse FNSP aos Estados
Vinicius Valfré
Agência Estado

Moro aciona o STF contra 
depoimento do presidente

Pivô do inquérito que 
investiga se o presidente Jair 
Bolsonaro tentou interferir 
politicamente na Polícia Fe-
deral, o ex-ministro da Jus-
tiça Sergio Moro acionou o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) contra o depoimento 
do chefe do Executivo. Ele 
pede ao ministro Alexandre 
de Moraes, relator da inves-
tigação, que cobre parecer da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) sobre a oitiva.

O principal ponto ques-
tionado por Moro é que o 
interrogatório foi feito pela 
Polícia Federal sem a partici-
pação de seus advogados e da 
PGR. A defesa do ex-ministro 
diz que faltou isonomia no 

tratamento dispensado ao 
presidente.

“Esperavam os signatá-
rios da presente serem comu-
nicados da data de oitiva do 
segundo investigado - e assim 
também o fosse a própria PGR 
- mantendo-se o mesmo pro-
cedimento adotado quando 
do depoimento prestado pelo 
ex-Ministro Sérgio Fernando 
Moro, em homenagem à isono-
mia processual. Nada obstante, 
o depoimento do Sr. Presiden-
te da República foi colhido em 
audiência reservada, presidida 
pela autoridade policial em 
período noturno, sem partici-
pação desta Defesa e da Pro-
curadoria Geral da República”, 
dizem os advogados ao STF.

Em depoimento, Bolsona-
ro admitiu que pediu trocas na 
diretoria-geral e nas superin-

tendências da Polícia Federal e 
disse que o ex-ministro da Justi-
ça condicionou as substituições 
a uma vaga no STF. Interlocu-
tores de Moro disseram que as 
perguntas foram selecionadas 
para ‘blindar’ o presidente. A 
defesa chegou a preparar uma 
lista de questionamentos, mas 
não foi comunicada da data da 
oitiva, o que impediu o compa-
recimento no Palácio do Pla-
nalto na última quinta-feira, 4, 
quando Bolsonaro foi ouvido.

Interrogado pela Polí-
cia Federal em maio do ano 
passado, Moro afirmou que 
a troca na diretoria-geral te-
ria sido solicitada por Bol-
sonaro porque o presidente 
‘precisava de pessoas de sua 
confiança, para que pudesse 
interagir, telefonar e obter 
relatórios de inteligência’.

Foto: Agência Brasil

Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro disse que esperava ser informado sobre o depoimento

Foto: Agência Brasil

Rayssa Motta
Agência Estado



Mundo

Média diária registrou queda de 36%, mas vírus ainda infecta 50 milhões de pessoas no planeta a cada 90 dias

Número de casos de covid no 
mundo passa de 250 milhões
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Agência Brasil

O número de casos de co-
vid-19 no mundo ultrapassou 
a marca de 250 milhões ontem 
e alguns países do Leste da Eu-
ropa registram surtos recordes 
no mesmo momento em que a 
disparada da variante Delta di-
minui e muitos países reativam 
o comércio e o turismo.

O número diário médio de 
casos caiu 36% nos últimos três 
meses, de acordo com análise da 
Reuters, mas o vírus ainda está 
infectando 50 milhões de pessoas 
em todo o mundo a cada 90 dias, 
devido à variante Delta altamente 
transmissível. Por outro lado, foi 
necessário quase um ano para se 
notificar os primeiros 50 milhões 
de casos da doença. 

Especialistas da área de saú-
de têm a esperança de que muitas 
nações tenham 
deixado o pior 
da pandemia 
para trás, gra-
ças às vacinas 
e à exposição 
natural, mas 
alertam que o 
clima mais frio 
e as festas de fim 
de ano podem 
fazer os casos 
aumentarem.

“Achamos 
que de agora 
até o o final de 2022, é o ponto 
no qual assumimos o controle do 
vírus, quando podemos diminuir 
consideravelmente as doenças 
graves e as mortes”, disse Maria 
Van Kerkhove, epidemiologista 
que comanda a resposta da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) 
à pandemia. 

As infecções ainda estão 
crescendo em 55 de 240 países. 
Rússia, Ucrânia e Grécia atingi-
ram ou estão próximas de níveis 
recordes de casos relatados, 
desde que a pandemia começou 
cerca de dois anos atrás, segundo 
análise da Reuters.

O Leste da Europa tem uma 
das menores taxas de vacinação 
da região. Mais da metade de to-
das as infecções novas relatadas 
em todo o mundo foram de países 
europeus, sendo 1 milhão de in-
fecções novas a cada quatro dias.

Na semana passada, várias 
regiões russas disseram que 

podem impor restrições adicio-
nais ou prorrogar a interdição de 
ambientes de trabalho, já que o 
país testemunha um recorde de 
mortes por causa da doença.

Ontem, a Rússia relatou 
39.400 casos novos de covid-19, 
sendo quase 5 mil só em Moscou.

Japão
O Japão não registrou no úl-

timo domingo nenhuma morte 
diária por covid-19, pela primeira 
vez em mais de um ano, informou 
a imprensa local.

Antes do domingo, não ha-
via um dia sem uma morte causa-
da pela doença desde 2 de agosto 
de 2020, de acordo com agência 
japonesa NHK.

Os casos e mortes por co-
vid-19 caíram drasticamente 
em todo o Japão, pois a vacina-
ção ganhou impulso e chegou a 

mais de 70% da 
população.

Novas in-
fecções diárias 
atingiram um 
pico de mais de 
25 mil durante 
uma onda em 
agosto, impul-
sionada pela 
variante Delta 
do novo coro-
navírus, que é 
mais transmis-
sível. O país teve 

mais de 18 mil mortes por causa 
da doença durante a pandemia 
até agora.

Para evitar um possível res-
surgimento da covid-19 neste 
inverno, o governo planeja co-
meçar a aplicar doses de reforço 
da vacina no próximo mês. Além 
disso, trabalha para adquirir me-
dicamentos em pílula, que têm 
se mostrado promissores no 
tratamento de casos mais leves 
da doença em estudos clínicos, a 
fim de reduzir as hospitalizações.

Shigeru Omi, o principal 
conselheiro de saúde do país, 
indicou nova escala para medir 
a gravidade das infecções pelo 
novo coronavírus e uma ferra-
menta para prever os leitos hos-
pitalares que podem ser necessá-
rios em eventual nova fase.

“Aprendemos nos últimos 
dois anos, que precisamos tomar 
medidas fortes, rápidas e inten-
sivas”, disse Omi.

Agência Brasil

 Os países em desenvolvi-
mento têm alertado, cada vez 
com mais frequência, para o 
fato de serem, “injustamente”, 
os alvos dos impactos da falta 
de ação dos países ricos para 
reverter alguns dos efeitos 
das alterações climáticas, ou 
pelo menos evitar que as tem-
peraturas globais aumentem 
mais de 1,5 Celsius. Ontem, dia 
em que começou a segunda 
semana da cúpula climática 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU) em Glasgow, 
na Escócia, vários grupos de 
comunidades vulneráveis, in-
dígenas, ativistas e membros 
da sociedade civil criticam as 
restrições de acesso às nego-
ciações. Paralelamente, a ONG 
Global Witness observou que 
a maior delegação presente na 
COP26 é a de representantes 

da indústria dos combustíveis 
fósseis, o que leva os especia-
listas a questionar a legitimi-
dade do evento.

Os debates nesta sema-
na serão sobre temas como 
a adaptação às alterações cli-
máticas, o papel da mulher 
na ação climática, a ciência e 
inovação, a descarbonização 
dos transportes e as cidades, 
culminando com o fim das 
negociações na próxima sex-
ta-feira. As negociações visam 
a um acordo final da COP26, a 
ser assinado por todos os 197 
países que participam do en-
contro.

O documento deverá in-
cluir metas concretas para o 
corte das emissões de dióxido 
de carbono e para o aumento 
do investimento público no 
combate, mitigação e adapta-
ção às alterações climáticas. 
Mas as negociações continuam 

a ocorrer a portas fechadas e, 
por isso, a legitimidade da cú-
pula tem sido questionada por 
participantes da sociedade ci-
vil, que consideram as restri-
ções de acesso às negociações 
“inéditas e injustas”.

Integrantes de centenas 
de organizações ambientais 
e acadêmicas, de justiça cli-
mática, de comunidades indí-
genas e de grupos de direitos 
das mulheres, que estão como 
observadores das negociações 
da COP26, afirmam que serem 
excluídos das negociações 
pode ter consequências nefas-
tas para milhões de pessoas.

“As vozes da sociedade 
civil são fundamentais para o 
resultado da COP26, mas não 
temos sido capazes de fazer 
o nosso trabalho. Se a partici-
pação e a inclusão são a me-
dida de legitimidade, então 
estamos num terreno muito 

instável”, disse ao The Guar-
dian Tasneem Essop, diretor 
executivo da Climate Action 
Network (CAN), que represen-
ta mais de 1.500 organizações 
em mais de 130 países.

Os observadores são uma 
espécie de vigilantes informais 
da cúpula. Isto é, são os olhos e 
os ouvidos do público durante 
as negociações, para garantir 
que os procedimentos sejam 
transparentes e que reflitam 
as preocupações das comu-
nidades e grupos com maior 
probabilidade de serem afeta-
dos pelas decisões dos líderes 
mundiais.

No entanto, sua capaci-
dade de observar, interagir e 
intervir nas negociações sobre 
os mercados de carbono, ca-
tástrofes e danos e até sobre 
as necessidades de financia-
mento climático foi restrita 
durante a primeira semana, 

diz o jornal britânico. “Há mi-
lhares de ativistas que deviam 
estar aqui, mas estão ausentes 
e é chocante que se restrinja o 
espaço para a sociedade civil e 
as vozes da linha de frente. É 
ofensivo, injusto e inaceitável”, 
considerou também Gina Cor-
tes, membro do Grupo de Mu-
lheres e Gênero, acrescentan-
do que têm de ser denunciadas 
“as profundas desigualdades e 
injustiças desta cúpula”.

Mais inclusiva
Na preparação para a 

26ª Conferência das Nações 
Unidas para as Alterações Cli-
máticas, o governo britânico 
assegurou que o encontro em 
Glasgow seria o mais inclusi-
vo realizado até agora. Mas, na 
realidade, cerca de dois terços 
das organizações não gover-
namentais (ONGs) que habi-
tualmente têm delegados em 

representação na COP não es-
tão em Glasgow. Restrições por 
causa da vacinação contra a 
covid-19, limites nas viagens e 
até preços dos deslocamentos 
foram alguns dos principais 
motivos que impediram a pre-
sença de muitas instituições. 

De acordo com os obser-
vadores, a situação foi mais 
crítica nos primeiros dois dias 
de encontros de líderes, na se-
mana passada, quando cada 
organização podia ter a partici-
pação apenas de dois represen-
tantes, quando ocorriam even-
tos diferentes em seis salas de 
negociação, simultâneamente.

Além disso, na edição des-
te ano da cimeira climática da 
ONU as estações de trabalho, os 
gabinetes e até as zonas de ali-
mentação também foram isola-
das, de forma a impedir que os 
observadores tenham contato 
direto com os negociadores.

COP26: participação da sociedade civil é limitada

Mais da metade de 
todas as infecções 

novas relatadas em 
todo o mundo foram de 
países europeus, sendo 
1 milhão de infecções 

novas a cada quatro dias

Pandemia

EUA abrem fronteiras para viajantes 
estrangeiros totalmente vacinados
Agência Brasil/RTP 

Os Estados Unidos 
(EUA) reabriram ontem 
suas fronteiras terrestres 
e aéreas aos passageiros 
estrangeiros com a vaci-
nação completa contra a 
covid-19, depois de um 
ano e meio de terem sido 
encerradas.

Termina assim a es-
pera de regiões como a 
Europa, que aguardava 
uma medida recíproca de 
Washington desde que a 
União Europeia (UE) abriu 
suas portas aos norte-a-
mericanos vacinados, no 
início do verão.

Agora, segundo a Casa 
Branca, os estrangeiros 
que desejarem entrar nos 
EUA para visitas consi-
deradas não essenciais, 

como turismo ou para 
encontros familiares, po-
derão fazê-lo tanto por 
via aérea quanto pelas 
fronteiras terrestres do 
México e Canadá.

Também poderão fa-
zê-lo viajantes interna-
cionais vacinados e que 
voem de países até então 
sujeitos a restrições de 
viagem devido à pande-
mia, lista que inclui os 
26 estados europeus do 
espaço Schengen, além do 
Reino Unido, da Irlanda, 
do Brasil, da China, do Irã, 
da África do Sul e Índia.

A abertura das fron-
teiras ocorre depois de 
os Estados Unidos terem 
atingido 70% da sua po-
pulação adulta totalmente 
vacinada, com a adminis-
tração de doses de reforço 

para maiores de 65 anos e 
a vacinação de crianças de 
5 a 11 anos, que começa 
nesta semana.

Os Estados Unidos 
aceitarão todas as vacinas 
licenciadas pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS).

Além da obrigatorie-
dade da vacina, os passa-
geiros internacionais de-
vem apresentar teste de 
covid-19 negativo (PCR ou 
antígenos), realizado três 
dias antes da viagem.

O Departamento de 
Segurança Interna (DHS, 
na sigla em inglês) pre-
vê que “devido ao maior 
volume de viajantes, os 
tempos de espera na al-
fândega serão prolonga-
dos”. Por isso recomenda 
que tenham os documen-

tos na mão e que tenham 
“paciência”,  conforme 
indicado em comunica-
do divulgado na semana 
passada.

Viajantes internacio-
nais totalmente vacinados 
não devem cumprir a qua-
rentena ao chegar aos Es-
tados Unidos, mas devem 
fornecer informações de 
contato para facilitar o 
rastreamento em caso de 
contágio.

Crianças com idade 
entre 2 e 17 anos não 
precisam estar vacina-
das para entrar nos EUA, 
mas devem apresentar 
teste de covid-19 nega-
tivo, realizado três dias 
antes da viagem. Crianças 
menores de 2 anos estão 
isentas tanto da vacina 
quanto do teste.

Foto: Agência Brasil

Agora, os estrangeiros que desejarem entrar nos EUA poderão fazê-lo tanto por via aérea quanto pelas fronteiras terrestres do México e Canadá
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Postos da Paraíba ainda não têm ações definidas para implementar a medida que precisa de autorização do órgão

Os postos de combustí-
veis paraibanos poderão se 
adequar ao serviço de deli-
very, mediante uma autoriza-
ção da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP). O órgão 
publicou ontem a resolução 
que altera regras de comer-
cialização de combustíveis 
em todo o país como parte 
da tentativa do governo de 
reduzir o preço do produto, 
mas a medida ainda não tem 
ações definidas pelos postos.

De acordo com o Sindi-
cato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo do 
Estado da Paraíba (Sindipe-
tro/Paraíba), o setor ainda 
não sabe como será o fun-
cionamento do serviço, pois 
a fase atual é de adaptação 
para que os revendedores 
tracem detalhes sobre a ado-
ção do modelo. 

Segundo o Sindicato, 
as empresas do setor terão 
que pedir autorização a ANP 
e o combustível deve circu-
lar em um veículo adaptado 
para este transporte até o 
cliente final, o que deve de-
mandar investimentos dos 
postos. Além disso, existem 
várias regras de segurança 
que precisam ser observadas 
como a proibição do abas-
tecimento em locais subter-

râneos (como garagens) ou 
ruas com muita circulação. 
A atividade também estará 
restrita ao etanol hidratado 
e gasolina comum (excluindo 
o diesel e a gasolina aditiva-
da) e os preços por litro dos 
combustíveis automotivos 
deverão ser apresentados ao 
consumidor com duas casas 
decimais nos painéis e nas 
bombas medidoras, em vez 
de três, como ocorre atual-
mente. Para aderir ao pro-

grama, o posto deverá estar 
adimplente com o Programa 
de Monitoramento da Quali-
dade da ANP (PMQC) e o de-
livery deverá ser feito até os 
limites do município onde se 
encontra o revendedor vare-
jista autorizado.

“O objetivo é fazer essa 
venda de uma forma mais 
restrita e com todo o proto-
colo. Neste processo de re-
gulação do delivery, o posto 

tem que pedir autorização 
da ANP e estar em confor-
midade com os requisitos 
que a agência estabelece. 
Na Paraíba, ainda existe 
uma preparação para que 
isso seja implementado”, 
destaca o  Sindipetro-PB em 
comunicado.

Sobre a possibilidade de 
redução nos preços pratica-
dos, o Sindicato considera 
difícil e argumenta que a en-
trega nos tanques de postos 
exige mão de obra e diferen-
tes procedimentos para ar-
mazenagem e distribuição, o 
que não reduz os custos. 

Procon
A superintendente da 

Autarquia de Proteção e De-
fesa do Consumidor do Esta-
do da Paraíba (Procon–PB), 
Késsia Liliana Cavalcanti, ob-
servou que, após a autoriza-
ção, o segmento ainda estu-
da como as entregas deverão 
funcionar e avaliou que, por 
ser um novo serviço que será 
ofertado ao consumidor, este 
terá um custo a mais para o 
cliente, devido ao desloca-
mento. “A gente tem muita 
preocupação inclusive para 
que seja feito corretamente. 
Tem que ter nota fiscal, tem 
que ter CNPJ. Os Procons jun-
to com o Inmetro, vão acom-
panhar de perto e estaremos 
vigilantes observando como 
isto vai ocorrer”, assegurou.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

ANP libera venda de gasolina 
e etanol por sistema delivery 

MP sobre venda no varejo é prorrogada

O Diário Oficial da União (DOU) 
publicou ontem o ato da Mesa do 
Congresso Nacional que prorroga, 
por mais 60 dias, a validade da Medi-
da Provisória (MP) 1069/21, que trata 
da comercialização de combustíveis 
por revendedor varejista.

A medida provisória abre a 
possibilidade de que os postos 
vinculados a distribuidor específi-
co (bandeirados) possam vender 
combustível de outro fornecedor, a 
chamada “bomba branca”.

A MP diz ainda que, enquanto 
não houver regulamentação das 
novas regras por parte da Agência 
Nacional de Petróleo (ANP), a defi-
nição será feita por decreto.

Em setembro, o governo editou 
um decreto determinando que os 
postos são obrigados a identificar 
de forma “destacada e de fácil vi-
sualização” a origem do combustível 
vendido.

A medida também antecipa a 
venda direta de etanol pelos produ-
tores ou importadores aos postos de 
combustíveis, dispensando a inter-
mediação das distribuidoras.

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Artes Midiáticas

Campina conquista título de 
Cidade Criativa da Unesco

Popularmente conhe-
cida como a Rainha da Bor-
borema, a capital do tra-
balho, e como a terra d’O 
Maior São João do Mundo, 
Campina Grande passou 
a contar ontem com mais 
um importante título: o de 
Cidade Criativa da Unesco. 
Com a conquista, anun-
ciada pela instituição em 
Paris, o município passa 
a fazer parte de um seleto 
grupo, formado por 295 
cidades de todo o mundo, 
que integram a Rede de Ci-
dades Criativas da Unesco.

Para que essa conquis-
ta fosse possível, a Prefeitu-
ra de Campina Grande con-
tou com apoio do Sebrae 
Paraíba, da Fundação Par-
que Tecnológico da Paraíba 
e de diversas instituições, 
que integraram o comitê 
responsável por elaborar 
e apresentar a candida-
tura oficial do município.  
Além de ser uma impor-
tante conquista para o mu-
nicípio, o título de Cidade 
Criativa obtido por Campi-

na é inédito no Brasil, uma 
vez que o país já contava 
com 10 cidades integran-
do a rede da Unesco, mas 
nenhuma delas na catego-
ria Artes Midiáticas. Com 
a concessão desse título, a 
Paraíba passa a ser o único 
estado do Brasil a ter duas 
cidades criativas integran-
do a rede da Unesco, uma 
vez que a capital, João Pes-
soa, também é detentora 
do selo, na categoria Arte-
sanato e Artes Populares. 

Representando o Con-
selho Deliberativo Esta-
dual do Sebrae Paraíba 
(CDE), o empresário Ale-
xandre Moura destacou, 
durante entrevista cole-
tiva, a contribuição dada 
pelo Sebrae, que desde o 
primeiro momento apoiou, 
por meio de uma consul-
toria especializada, o pro-
cesso de candidatura de 
Campina Grande. Segundo 
o conselheiro, a conquista 
do título de Cidade Criati-
va é o primeiro passo para 
que novas oportunidades 

nessa área possam surgir e 
beneficiar a população. 

“Campina Grande agora 
faz parte de um grupo de eli-
te no mundo. As portas estão 
abertas para a cidade. Cabe, 
agora, atravessar essas por-
tas e avançar, não só na área 
em que ela foi escolhida Ci-
dade Criativa, mas também 
em diversas áreas corre-
latas, como a tecnologia”, 
afirmou Alexandre Moura. 
Por sua vez, o prefeito de 
Campina Grande, Bruno 
Cunha Lima, ressaltou que 
a concessão do título ele-
va a responsabilidade do 
município para incentivar 
ações de fomento a econo-
mia criativa. 

“Mais do que um selo, 
que deve ser comemorado 
pelo poder público, é essen-
cial que a cidade se aproprie 
dessa conquista”, pontuou o 
prefeito. Com o anúncio de 
ontem, que incluiu recife 
(categoria Música) o Brasil 
passa a contar com 12 ci-
dades criativas, eleitas em 
diversas categorias.

Fotos: Divulgação

Com anúncio realizado ontem, a 
Paraíba se torna o único Estado 
brasileiro a ter duas cidades com 
o selo oferecido pela instituição

Ibovespa 
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Conheço algumas pessoas que ficam 
tristes quando chega o dia de receber o 
salário - resultado de toda uma labuta 
mensal - e a ele se referem como dia do 
repasse ou da transferência. 

Recebem da empresa e repassam 
para os credores, começando aquele ciclo 
vicioso denominado no livro ‘Pai rico, 
pai pobre’ de “corrida dos ratos”, que 
nada mais é que trabalhar para receber 
dinheiro, para gastar e depois ficar sem 
dinheiro, então só resta trabalhar... .

Lembro de um trecho de uma 
música do Zeca Baleiro que diz: “Mas 
pior que o fim do mundo para mim é o 
fim do mês”.

Mas, qual mesmo serão as causas 
para que muitas famílias vivam essa 
verdadeira montanha russa financeira? 

Vejamos alguns palpites que 
acredito serem fundamentais nesse sobe 
e desce.

São pessoas que gastam mais do 
que ganham, ou seja, vivem um degrau 
ou vários degraus acima do seu poder 
aquisitivo.

Gastam antes de receber, como por 
exemplo, o recebimento da primeira 
parcela do 13º, ou o salário neste mês de 
novembro que já estaria comprometido 
com algum gasto. 

De pessoas que fazem compras 

impulsivas, na sua maioria pelo desejo 
e não na necessidade, lembrando 
que quando se tem a predominância 
de compras por desejo não existe 
sustentabilidade financeira. 

Podemos resumir que são pessoas 
que não possuem uma relação 
saudável com o consumo, esta sim é 
a base para uma vida com educação 
financeira, porque o principal motivo do 
desequilíbrio é de como e quanto gasta e 
não de quanto recebe. 

E ainda mesmo que sobre algum 
recurso perto de receber o próximo 
salário, inventam algum gasto para ele 
em vez de guardar, começando todo o 

ciclo vicioso novamente.
E para finalizar, pedem ajuda ao 

limite do cheque especial ou do cartão de 
crédito, como se não houvesse amanhã 
ou achando que eles fazem parte do 
contracheque.

Para tentar resolver a situação, 
precisamos dar o primeiro passo que é 
decidir de uma vez por todas ter uma vida 
com educação financeira e que talvez seja 
a o passo mais difícil para a maioria das 
pessoas.

Só depois de uma decisão convicta e 
com a participação de toda a família que se 
dará os próximos passos e que vou relatar 
em nossa coluna da semana que vem.

Agonia do final do mês

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador
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Iniciativa visa reduzir os 
preços do produto, mas 
deve aumentar o custo 

ao consumidor final

Preço
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Hidroponia, cultivo orgânico e ações de sustentabilidade são destaques em evento realizado pelo banco no Estado
O Banco do Nordeste re-

conhecerá nove clientes que 
atuam na Paraíba e que de-
monstraram crescimento das 
atividades após o acesso ao 
microcrédito urbano e rural, 
por meio dos programas Cre-
diamigo e Agroamigo, além 
do bom desempenho ao utili-
zarem os recursos do Progra-
ma Nacional da Agricultura 
Familiar (Pronaf). A premia-
ção ocorrerá em João Pessoa 
hoje, às 9h, no auditório do 
Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae-PB).

O evento marca o XIV 
Prêmio Banco do Nordeste de 
Microfinanças e o VI Prêmio 
BNB de Agricultura Familiar. 
A seleção foi realizada em 
todos os estados nordesti-
nos, além de Minas Gerais e 
Espírito Santo. No setor ru-
ral, os clientes selecionados 
se destacam pela adoção de 
sistemas de hidroponia e de 
viveiros orgânicos, otimizan-
do a produção de hortaliças e 
garantindo a qualidade nutri-
cional dos produtos. No setor 
urbano, os clientes selecio-
nados registram crescimento 
em vendas e profissionaliza-
ção das atividades. Todos os 
casos selecionados ressaltam 
o acesso ao crédito aliado a 
ações de capacitação.

Para a realização do 
prêmio, foram formadas co-
missões de jurados com ins-

tituições parceiras, como Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), 
Empresa Paraibana de Pes-
quisa, Extensão Rural e Regu-
larização Fundiária (Empaer) 
e Sebrae, além de órgãos das 
esferas federal, estadual e 
municipal.

Clientes
Os clientes selecionados 

foram reconhecidos pelo uso 
de métodos, equipamentos e 
processos inovadores, meca-
nização e automação (Inova-
ção e Tecnologia), pela agre-
gação de valor aos produtos 
e melhorias nas condições 
de venda (Beneficiamento 
e Comercialização) e pelas 
iniciativas de valorização à 
exploração econômica com 
preservação do meio ambien-
te e/ou utilização de métodos 
agroecológicos de produção.

Na avaliação do superin-
tendente do Banco do Nor-
deste na Paraíba, João Nilton 
Castro Martins, a premiação 
dos clientes estimula a pro-
fissionalização das atividades 
em todos os recantos do Esta-
do. “É uma oportunidade de 
destacar clientes que, mesmo 
empreendendo por necessi-
dade, podem evoluir em suas 
atividades, buscando agre-
gar conhecimento e usando 
o crédito de forma eficiente”, 
avalia.

BNB premia iniciativas na PB 
em microcrédito urbano e rural
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A Câmara dos Dirigentes 
Lojistas de João Pessoa, em 
parceria com a Energisa, está 
realizando um mutirão de ne-
gociação de débitos voltado 
para empresas do Estado. A 
iniciativa acontecerá até sex-
ta-feira (12), das 8h às 16h, no 
auditório da CDL, no Centro da 
capital.

Além da opção de com-
parecimento presencial, é 
possível, também, realizar a 
negociação por meio do What-
sApp: (83) 99135-2909. Nos 
dois casos, é necessário ter a 
fatura de energia em mãos, do-
cumento de vinculação entre 
o negociador a unidade (ex.: 
procuração, contrato social) e 
documentos pessoais.

Os clientes cadastrados 
como pessoa física também 
podem renegociar seus dé-
bitos em um outro mutirão, 
realizado pelo Procon-PB em 
parceria com a Energisa, du-
rante desta semana. Para esse 
público, a negociação aconte-
cerá das 8h às 16h, na Sede do 
Procon, localizada na Avenida 
Almirante Barroso, e é neces-
sário agendar horário pelo te-
lefone (83) 3218-5441. 

O gerente de Serviços Co-
merciais da Energisa, Felipe 
Costa, explica que “as condi-
ções de pagamento são dife-
renciadas e facilitadas e levam 
em consideração as especifi-
cidades das empresas e dos 
clientes”. 

Energisa e CDL fazem 
negociações de dívidas 

O Sebrae retomou ontem, 
de forma integral, suas ativi-
dades presenciais em todas as 
agências na Paraíba. Os em-
preendedores que desejam 
orientação empresarial assim 
como outros serviços ofereci-
dos pelo Sebrae, a exemplo de 
cursos e consultorias, podem 
buscar as unidades das 8h 
às 12h e das 14h às 18h nos 
municípios de João Pessoa, 
Campina Grande, Guarabira, 
Cajazeiras, Araruna, Montei-
ro, Sousa, Pombal, Patos e Ita-
poranga.

Os interessados no aten-
dimento podem ter acesso 
aos serviços, também, por 
meio de outros canais, como 
a Central de Relacionamento 
e o WhatsApp, cujo número é 
o 0800 570 0800. Outra for-
ma de contar com os serviços 

de orientação empresarial é 
acessando o “Converse onli-
ne com o Sebrae”, ferramenta 
disponível no site da insti-
tuição, no endereço http://
www.sebraepb.com.br/.

A jornada de trabalho 
para os colaboradores, que es-
tavam trabalhando de forma 
remota devido à pandemia de 
covid-19, passa a ser majori-
tariamente presencial, com 
exceção dos integrantes do 
grupo de risco que não com-
pletaram o protocolo de va-
cinação, assim como gestan-
tes. O Sebrae Paraíba destaca 
ainda que a vacinação é um 
dever coletivo e o meio mais 
seguro e eficaz no combate à 
doença e, por isso, mantém a 
recomendação de imunização 
por meio da vacina para todos 
os seus colaboradores.

Sebrae Paraíba retoma 
atendimento presencial

Divulgação no país

São Paulo investe em ações para 
retomar faturamento no turismo

De olho na retomada do 
turismo, o estado de São Pau-
lo vem ampliando a divulga-
ção dos atrativos locais nas 
diferentes regiões do Brasil. 
A intenção é recuperar o fa-
turamento do setor até o ano 
que vem e, para isso, a chega-
da de visitantes ao Estado é 
fundamental. 

“Quase 40% do fatura-
mento do turismo do Brasil 
passa por São Paulo e tive-
mos uma queda de quase 
20% do PIB do Turismo em 
2020. Em 2021 a gente co-
meçou a ter uma recupera-
ção gradual de 9.3% e, em 
2022, queremos a retomada 
plena, com recuperação de 
todos os empregos perdidos”, 
destacou o secretário execu-
tivo de Turismo do Estado, 
Guilherme Miranda, durante 
uma apresentação das ações 
governamentais na última 
quinta-feira (4). 

O evento reuniu jornalis-
tas de várias cidades do país 
para detalhar as medidas 
de fortalecimento do setor, 
como parte de iniciativas do 
programa São Paulo pra To-

Thais Cirino
thaiscirino@epc.pb.gov.br

Pandemia promoveu 
alterações no perfil 

dos visitantes e alertou 
para um novo público

Mudanças

dos, realizado pelo São Paulo 
Convention & Visitors Bu-
reau (SPCVB) e pela Associa-
ção Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear), com apoio 
institucional da Secretaria de 
Turismo e Viagens do Estado 
de São Paulo (Setur). 

Principal cenário dos 
eventos corporativos do Bra-
sil, São Paulo perdeu público 
com a pandemia de covid-19 
e precisou se reinventar para 
manter as operações em 
funcionamento. No período 
mais difícil da crise, a solu-
ção encontrada foi mostrar 
o Estado ao seu próprio mo-
rador. As viagens de carro de 
um município a outro, por 
exemplo, tornaram-se mais 

frequentes e houve mudança 
no perfil dos viajantes.

“Sempre recebemos 
pessoas que vinham a São 
Paulo para negócios e, de re-
pente, vimos o lobby do hotel 
repleto de crianças. As famí-
lias passaram a ser o nosso 
público”, destacou Marco 
Amaral, vice-presidente de 
operações da rede Minor Ho-
tels na Europa e América do 
Sul, que detém as marcas Ti-
voli Mofarrej, onde o evento 
foi realizado.

O Estado também in-

vestiu na vacinação, na cria-
ção de distritos turísticos 
(de acordo com a vocação 
de cada região) e se empe-
nha para mostrar que, além 
dos tradicionais museus e da 
badalada noite paulistana, 
também é possível encontrar 
diversão nos arredores da 
metrópole, com os parques 
aquáticos (como os encon-
trados na cidade de Olímpia) 
e o turismo de natureza e de 
aventura (como os que ocor-
rem na região do Vale da Ri-
beira).

Representantes das entidades turísticas detalham medidas para atrair visitantes 

Foto: Divulgação

Retomar malha áerea é desafio e necessidade
Para atrair os turistas, contudo, 

ainda há desafios para o setor. A 
realização de eventos enfrenta al-
gumas restrições e a malha aérea 
também não opera em sua tota-
lidade. Mesmo assim, a liberação 
do uso de máscaras (aguardado 
para dezembro) e a retomada de 
contratos (adiados pela covid-19) 
deixam empresários otimistas. “Te-
rão mais eventos no mesmo local e 
ao mesmo tempo, mas em menor 
quantidade”, destacou Toni Sando, 
presidente Executivo da Fundação 
25 de Janeiro.

Em relação à retomada na 
aviação, os problemas são mais 
complexos. A crise econômica que 
castiga o Brasil fez os preços das 
passagens aéreas dispararem, en-
quanto a renda do brasileiro caiu. 
“O desafio da aviação é que 51% 
dos custos são dolarizados: 35% 
é o querosene de aviação e 17% 
é o leasing das aeronaves. Só o 
combustível subiu 91.7%”, explicou 
Eduardo Sanovicz, presidente da 
Associação Brasileira das Empresas 
Aéreas (Abear). A expectativa é que 
a malha doméstica seja totalmente 

restabelecida até março de 2022, 
enquanto a malha internacional só 
no final de 2023. “Até agora temos 
75% da malha doméstica no ar e 
25% da malha internacional”, disse. 

Sobre a importância de reto-
mar o fluxo em São Paulo, Eduar-
do Sanovicz resumiu: “O Estado 
responde por 38% da aviação 
nacional. Quando o fluxo voltar 
a gente ganha tração. Retomar 
São Paulo significa alimentar a 
malha nacional, porque o Estado 
é o maior receptor, mas também, 
o maior emissor de passageiros”.

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP), por 
meio da Secretaria da Receita 
Municipal (Serem), está con-
vocando os representantes 
de 216 empresas optantes 
do Simples Nacional, em dé-
bito com o município, para se 
regularizarem a situação até 
30 de novembro e evitar a ex-
clusão do regime tributário.

A listagem com os no-
mes das empresas consta no 
Anexo Único da Portaria Tri-
butária nº 017/SEREM, de 
15/10/2021, publicada no 
Semanário Oficial do Municí-
pio nº 1811. Essas empresas 
possuem débitos de IPTU, 
ISS, ITBI, TCR, outras taxas, 

Receita Municipal convoca optantes do 
Simples para regularizarem os débitos

Acesse a lista das empresas 
que foram notificadas por 

meio do QR Code

Sistema promove a 
redução da carga 

tributária já que as 
alíquotas são inferiores 
às do regime normal

multas e parcelamentos com 
parcelas atrasadas. Caso per-
maneçam como inadimplen-
tes, serão excluídas do Sim-
ples Nacional.

Para saber o detalha-
mento das pendências, o 
representante da empresa 

poderá enviar email para 
serem.ditri@joaopessoa.
pb.gov.br ou serem.assesp@
joaopessoa.pb.gov.br ou ain-
da comparecer ao atendi-
mento presencial da Serem 
no Centro Administrativo 
Municipal, em Água Fria. 

Além da publicação da 
portaria no Semanário Ofi-
cial, as empresas também 
foram notificadas através do 
Domicílio Tributário Eletrô-
nico das empresas do Sim-
ples Nacional (DTE). Assim 
como a simplificação no pa-
gamento, o Simples também 
promove uma redução signi-
ficativa da carga tributária, 
pois as alíquotas aplicadas 

são inferiores às do regime 
normal e o valor do tributo 
devido é proporcional ao fa-
turamento da empresa. 
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Segundo a Seplan, as obras vão ser realizadas em três pontos específicos das praias de Cabo Branco, Manaíra e Bessa

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, através da 
Secretaria de Planejamento 
(Seplan), deu início aos es-
tudos e licenciamentos am-
bientais para o alargamento 
da faixa de areia da orla da 
capital paraibana em três 
pontos específicos dos bair-
ros de Cabo Branco, Manaíra 
e Bessa. Segundo o secretário 
da Seplan, José William Leal, 
o objetivo é proteger o ponto 
mais oriental das Américas 
e fomentar o turismo e o co-
mércio da região.

O planejamento está fo-
cado, atualmente, nos estu-
dos e trâmites relacionados 
ao meio-ambiente, para ga-
rantir a segurança e a legali-
dade da obra. “Estamos para 
dar entrada no EIA/Rima 
(Estudo de Impacto Ambien-
tal) e nós vamos fazer aquele 
trecho que foi começado lá 
da Ponta dos Seixas, ali da re-
gião do Cabo Branco [próxi-
mo ao restaurante Gulliver], 
Manaíra e Bessa”, explicou 
José William. A Sudema será 
o órgão responsável pelo li-
cenciamento.

Para o secretário, as 
obras visam melhorias para 
todos, seja o banhista, o ci-
clista e o pedestre ou o tu-
rista e o comerciante da área 
afetada. “Fazendo isso, você 
vai melhorar sobremanei-
ra a questão do turismo, vai 
incrementar o comércio e os 

serviços e o turismo de even-
tos”, destacou. 

Além disso, há regiões 
em que o avanço do mar já 
prejudica a infraestrutu-
ra das calçadas e pode vir a 
atingir a Avenida Cabo Bran-
co. “Na Praia de Cabo Branco, 
naquela região do Gulliver 
Mar, o mar está atacando, 
já derrubou a calçada em 
alguns trechos. Inclusive, a 
Prefeitura fará uma inter-
venção ainda esse mês, con-
seguimos passar os trâmites 
burocráticos e já vai se fazer 
a primeira correção de forma 
emergencial para evitar que 
a avenida venha a ruir”, ob-
servou José William.

Em Manaíra, o alarga-
mento possibilitará a am-
pliação da via, “uma ciclo-
faixa bem mais organizada, 
uma calçada mais larga, um 
fluxo de trânsito de pedes-
tres, estímulo de novo ao co-
mércio e aos serviços”, den-
tre outras coisas. Na região 
do Bessa, nas imediações do 
Clube dos Médicos, William 
argumentou que há um pon-
to de erosão no trecho que 
será combatido para “cortar 
o mal pela raiz e deixar o Li-
toral de João Pessoa nesse 
trecho urbano já devidamen-
te organizado”.

Contudo, apesar de to-
das as melhorias consequen-
ciais nas áreas contempla-
das, a principal finalidade da 
ampliação da orla, de acordo 
com o secretário da Seplan, 
é preservar o famoso Ponto 

Mais Oriental das Américas, 
localizado na Ponta dos Sei-
xas. “Nos últimos dez anos, o 
processo de erosão da falé-
sia acelerou bastante, então 
essa é a razão maior. Muitas 
cidades aqui no continente 
americano queriam ter o pri-
vilégio que a nossa cidade, 
João Pessoa, tem de ter aí o 
ponto mais oriental de toda a 
América”, enfatizou Leal.

A iniciativa acontece 
com a colaboração da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba. “Firmamos um grande 
convênio de cooperação 
técnica não só nessa área, 
mas em outras [também]. O 
reitor Valdiney Gouveia foi 
extremamente solícito nes-
te chamamento do prefei-
to Cícero, e a Universidade 
também estará conosco. A 
intenção nossa é respeitar 
toda legislação, respeitar 
todos os trâmites ambien-
tais, para que a gente possa 
tentar fazer mais depressa 
possível”, ressaltou o gestor 
da Seplan.

José William afirmou 
que a previsão para início e 
conclusão da obra de amplia-
ção da faixa de areia depende 
do processo de planejamen-
to e licenciamentos ambien-
tais. “[O alargamento] é um 
processo que quando você 
começa, ele não é demorado, 
a demora são os estudos, o 
planejamento de execução, 
mas o ato de executar relati-
vamente rápido”, finalizou o 
secretário.

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Prefeitura de João Pessoa vai 
alargar faixa de areia da orla
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Luciano Nascimento
Agência Brasil

Pfizer inicia no RJ teste de 
medicamento contra covid

Dois estudos clínicos 
iniciados no Rio de Janeiro 
buscam voluntários que te-
nham testado positivo para 
a covid-19 e estejam na fase 
inicial da doença, com sin-
tomas leves, para testar um 
medicamento novo contra 
o agravamento da infecção. 
Também podem participar 
pessoas que tenham algum 
familiar doente, para testar 
se o medicamento evita a 
contaminação. Os voluntá-
rios devem ter a partir de 18 
anos de idade e serão acom-
panhados por 42 dias.

São 29 centros autoriza-
dos a fazer os testes no Bra-
sil, com os tratamentos de-
senvolvidos pelas empresas 
biofarmacêuticas americanas 
Pfizer e Clene Nanomedicine.

Na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, os estudos 

serão conduzidos pelo Insti-
tuto Brasil de Pesquisa Clíni-
ca (IBPClin). De acordo com 
o diretor médico do IBPClin, 
Luís Russo, os voluntários 
com sintomas leves partici-
parão do teste da Clene Na-
nomedicine.

“A pessoa tem que estar 
com a covid-19 nos primeiros 
cinco dias. É um estudo com 
um novo medicamento à base 
de nanotecnologia. É um com-
posto líquido de nanopartí-
culas de zinco e prata, para 
prevenir que a pessoa que pe-
gue a doença seja hospitaliza-
da. Ou seja, quando a pessoa 
pega a covid, tem o teste posi-
tivo, ela entra em contato com 
o nosso centro de pesquisa 
para utilizar essa medicação, 
para prevenir que ela evolua 
para um caso mais grave e 
precise de hospitalização”.

O outro tratamento utili-
za a molécula PF-07321332, 
desenvolvido pela Pfizer, um 

Akemi Nitahara
Agência Brasil

Efeito estufa

Governo publica metas de 
redução de emissão de gases

O Ministério de Minas 
e Energia (MME) publicou 
ontem no Diário Oficial da 
União (DOU) uma resolu-
ção que define as metas 
compulsórias anuais de 
redução de emissões de 
gases causadores do efei-
to estufa para a comercia-
lização de combustíveis. 
As metas definidas valem 
para os próximos dez anos 
e estão inseridas no âmbito 
da Política Nacional de Bio-
combustíveis (RenovaBio).

Em 2022, a meta fi-
xada é de 35,98 milhões 
de unidades de Crédito de 
Descarbonização (CBIO), 
emitido para produtores e 
importadores de combus-
tíveis. Cada unidade equi-
vale a uma tonelada de gás 
carbônico que não foi libe-
rada na atmosfera, ou sete 

árvores em termos de cap-
tura de carbono.

Segundo o MME, o 
cálculo para a emissão do 
certificado é feito a partir 
da diferença na emissão 
de gases de efeito estufa 
decorrente do biocombus-
tível produzido, como o 
etanol, o biodiesel e a bio-
querosene, entre outros.

Para receber o crédito 
é preciso comprovar que a 
produção de biocombus-
tíveis é feita de forma efi-
ciente. Cabe à Agência Na-
cional de Petróleo (ANP) 
emitir o certificado.

A normativa também 
estabelece intervalos de 
tolerância, com o limite mí-
nimo e máximo das metas, 
que começam a valer a par-
tir de 2023.

Para 2023, a meta é de 
42,35 milhões de unida-
des de CBIO, com intervalo 
inferior de 33,85 e supe-

rior de 50,85. Para 2024, a 
meta é de 50,81 milhões de 
CBIOs (com intervalos de 
42,31 e 59,3). Para 2025, 
a meta aplicada é de 58,91 
milhões (com intervalos de 
50,41 e 67,41). Em 2031, a 
meta esperada é de 95,67 
milhões de CBIOs, como 
limite inferior de 87,17 e 
superior de 104,17.

A resolução mantém 
ainda as metas compulsó-
rias para os anos de 2019, 
2020 e 2021 estabelecidas 
em uma resolução de agos-
to do ano passado. Para 
este ano, a resolução esta-
beleceu como meta com-
pulsória 24,86 milhões de 
CBIOs.

Criado em 2016, o Re-
novabio tem por objetivo 
expandir a produção de 
biocombustíveis no país, 
com base na previsibilida-
de, na sustentabilidade am-
biental, econômica e social.

antiviral da classe dos inibi-
dores de protease, associado 
ao ritonavir. Russo explica 
que este estudo clínico é des-
tinado a quem está com um 
familiar com covid-19, mas 
que tenha testado negativo 
para a doença.

Foto: Agência Brasil

Resolução define metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases para a comercialização de combustíveis
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Aplicativo desenvolvido na PB 
concorre a prêmio do Google
Ferramenta utilizada por músicos e produtores musicais já tem aproximadamente sete milhões de usuários cadastrados
André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Se Moisés dividiu o Mar 
Vermelho na passagem bíbli-
ca, o aplicativo Moises separa 
as ondas, não do mar, mas as 
sonoras das músicas. A inspi-
ração é de fato a história da 
Bíblia, como conta Vanessa 
Maciel, diretora de relaciona-
mento e conteúdo da empresa. 
O aplicativo desenvolvido por 
pesquisadores da Paraíba tem 
se tornado o queridinho dos 
músicos e produtores musicais 
pois consegue separar as faixas 
de uma música, isolando ins-
trumentos e voz em arquivos 
diferentes. O app é um dos 10 
que concorre ao prêmio Goo-
gle Play Users’Choice Awards 
2021, ao lado de gigantes como 
Disney+ and Clubhouse.

Atualmente o aplicativo 
brasileiro tem aproximada-
mente sete milhões de usuá-
rios cadastrados e a meta dos 
desenvolvedores é atingir a 
marca de 10 milhões até o fim 
de 2021. O aplicativo usa   in-
teligência artificial e machine 
learning no processamento das 
faixas para isolar a voz e o ins-
trumental, podendo até em al-
guns casos isolar instrumentos 
em específico em uma música.

“Estamos muito felizes e 
honrados por termos sido se-
lecionados pelo Google na lista 
dos 10 melhores aplicativos do 
ano, dentro de um universo de 
milhões de aplicativos disponí-
veis. Somos o único aplicativo 
de música selecionado, além 
de ser também o único aplica-
tivo desenvolvido por brasilei-
ros. Entre os selecionados pelo 
Google, um será escolhido pelo 
voto popular para ganhar o selo 
de aplicativo do ano”, comentou 
Vanessa Maciel, diretora de re-
lacionamento e conteúdo do 
Moises.

Para votar no aplicativo é 
preciso ter uma conta no an-
droid. É só acessar a página 
no Google Play na internet por 
meio do link https://moises.
app/VOTEforMOISES e deixar 
o voto no aplicativo desenvolvi-
do na Paraíba. Geraldo Ramos, 
um dos desenvolvedores do 
aplicativo, explica que a ideia 
surgiu do fato dele ser músico 
e sentir a necessidade de isolar 
a bateria em algumas músicas 

para tocar junto.
“Sou baterista e sempre 

quis ter acesso a faixas sem ba-
teria para tocar junto, mas elas 
são limitadas. A Deezer lançou 
um código aberto para isso, 
mas voltado para pesquisado-
res, não para o usuário final. 
Aquele foi o meu ponto de par-
tida para o Moises. Passei um 
fim de semana trabalhando no 
desenvolvimento do protótipo 
inicial e acabei unindo meu co-
nhecimento como programa-
dor e minha paixão por tocar 
bateria em um negócio que 
vem dando muito certo”, expli-
cou Geraldo Ramos.

O Moises nasceu como 
algo despretensioso, mas aca-
bou ganhando novas propor-
ções até se tornar a empresa 
atual, contando com 13 pes-
soas na equipe. “Iniciamos com 
esse algoritmo e fizemos o lan-
çamento do site onde a pessoa 
entrava, inseria o arquivo e a 
gente retornava com os ele-
mentos separados. Começou 
a crescer e atualmente temos 
alguns produtores do Brasil 
em contato”, detalha Geraldo 
Ramos.

O app Moises funciona da 
seguinte forma: o usuário faz 
upload de uma música no apli-
cativo ou na versão web e pode 
escolher entre três opções: 1) 
separar a voz do resto; 2) sepa-
rar em quatro canais (voz, ba-
teria, baixo e resto); 3) separar 
em cinco canais (voz, bateria, 
baixo, piano e resto). Para cada 
uma dessas opções foi cons-
truído um algoritmo específico, 
alimentado por um banco de 
dados com mais 10 mil músicas 
multitrack e que estão constan-
temente evoluindo, com o uso 
de machine learning.

Em dezembro de 2018, 
619 crianças e adolescentes 
foram identificadas em situa-
ção de rua em João Pessoa. 
Os dados são do “Diagnóstico 
da situação da criança e do 
adolescente do município de 
João Pessoa - Conhecer é pro-
teger”, realizado nos anos de 
2018 e 2019 pela ONG Casa 
Pequeno Davi. 

O documento foi apre-
sentado ao Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) no final do 
mês passado. A busca por tra-
balho, a necessidade das famí-
lias de levarem os filhos para 
o ambiente de trabalho e a 
adoção da estratégia de ‘pedir 
para sobreviver’ são as prin-
cipais razões apontadas pela 

pesquisa. O objetivo é cobrar 
do poder público a elaboração 
e implementação de políticas 
e ações governamentais capa-
zes de resolver ou minimizar 
o problema.

O ‘Conhecer é prote-
ger’ revelou ainda que essas 
crianças e adolescentes estão 
predominantemente em fei-
ras livres (43,7%) e calçadas 
ou pontos de estabelecimen-
tos comerciais (16,3%) de 23 
bairros, a exemplo de Jaguari-
be, Bairro dos Estados, Centro 
e em bairros da orla, como Ma-
naíra, Tambaú e Cabo Branco. 
Para os envolvidos no estudo, 
a presença significativa em 
áreas de feiras e calçadas de 
estabelecimentos comerciais 
pode estar relacionada ao 
trabalho infantil. E não é só, 
quase três anos depois do 

período em que foi realizada 
a pesquisa, existe a possibi-
lidade de que os números 
tenham crescido. “É possível 
observar um aumento signifi-
cativo de pessoas em situação 
de rua em João Pessoa. E não 
raro, encontramos famílias 
com suas crianças ou mesmo 
crianças e adolescentes sozi-
nhos nos pontos mapeados na 
pesquisa”, pondera Roberta 
Chaves, uma das responsáveis 
pelo estudo. 

 Ainda segundo o rela-
tório, 34,5% encontravam-
se em logradouros públicos, 
definidos como circulação 
nas ruas, sem base fixa de 
apoio. O documento aponta 
ainda o perfil dessas crian-
ças e adolescentes, formado 
majoritariamente por meni-
nos (72,6%), negros (69,4%) 

entre 7 e 15 anos de idade 
(67,4%). Dos 619 entrevis-
tados, 46% disseram estar 
na rua acompanhados de um 
adulto; 29% afirmaram estar 
na companhia de outra crian-
ça ou adolescente; 15% esta-
vam sozinhos e 9% estavam 
acompanhados de um grupo 
de pessoas. 

Das 619 crianças e ado-
lescentes entrevistados, 159 
(25,8%) informaram não es-
tar estudando. Ainda segundo 
o estudo, 85% disseram voltar 
para casa todos os dias; 8,3% 
só voltam para casa à noite e 
6% permanecem por mais 
tempo nas ruas, o que pode in-
dicar, segundo os pesquisado-
res, o rompimento com os vín-
culos familiares. Apesar dos 
números,  não há registros de 
crianças e adolescentes mo-

rando em definitivo nas ruas. 
“Muitos são da Grande 

João Pessoa. Bayeux, Santa 
Rita, Cabedelo que pegam o 
trem logo cedo, por exemplo, 
e vêm em busca de prestar 
algum tipo de serviço”, pon-
tua o 33º promotor de Jus-
tiça da capital, João Arlindo 
Corrêa Neto, que atua na 
defesa da criança e do ado-
lescente. O promotor disse 
ainda que uma nova reunião 
acontecerá esse mês com no-
vos entes. “Envolver os Con-
selhos Tutelares, Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente (CM-
DCA), entre outros órgãos. 
A ideia é ampliar a malha 
para tentar envolver toda a 
rede de proteção no sentido 
de cobrar do poder público, 
políticas sociais”. 

JP tem mais de 600 jovens em situação de rua
Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br 

Empresa está entre João Pessoa e Salt Lake City
Em um processo de engenha-

ria reversa, em questão de poucos 
minutos (dependendo da extensão 
da música), o Moises disponibiliza 
o arquivo com as trilhas separadas 
por instrumento. O usuário então 
pode reproduzi-la e mixar, em 
tempo real, o volume de cada ca-
nal, podendo, portanto, silenciar 
os instrumentos que quiser. Um 
estudante de bateria, por exem-
plo, pode remover a bateria das 
músicas da sua banda preferida 
e tocar junto ouvindo os outros 
instrumentos.  

Atualmente 70% dos aces-
sos ao Moises acontecem pelo 
celular e 30%, pelo computador. 
O app é administrado em sua 
maioria diretamente da Paraíba. 
“Os cofundadores do Moises são 
todos originalmente residentes 
de João Pessoa, onde passaram 
grande parte de suas carreiras e 
desenvolveram sua vida acadê-

mica. Hoje a empresa se divide 
majoritariamente entre João 
Pessoa e Salt Lake City (estado 
de Utah, nos Estados Unidos). 
Todo time de desenvolvimento 
mobile (iOS e Android) do Moi-
ses está atualmente baseado em 
João Pessoa”, comenta Vanessa 
Maciel.

O aplicativo vem sendo usado 
tanto por músicos profissionais 
como amadores que gostam de 
explorar novas possibilidades e 
sons. De estudantes de música, a 
pessoas que tocam instrumento por 
diversão, a produtores musicais e 
criadores de conteúdo para social 
media. Tem até pessoas que gos-
tam de ouvir música mas apenas 
com o vocal isolado, ou um ins-
trumento isolado e usam o Moises 
para isso. Vanessa Maciel relata 
que um dos casos de música só 
com vocal que chegou até eles por 
meio da resenha do Google Play.

Um comentário enviado na cai-
xa de comentários do app mostrava 
o relato de um muçulmano que só 
tinha autorização dos pais para ou-
vir música sem instrumentos musi-
cais, somente a voz. Ele relatou que 
por conta do Moises, ele conseguiu 
isolar apenas a voz das músicas 
preferidas sem os instrumentos.

“Há alguns casos que chega-
ram até nós por resenha nas stores 
e que nos deixou bem felizes. A 
gente entendeu que as pessoas que 
seguem algumas vertentes da reli-
gião muçulmana só escutam música 
com vocal isolado, sem instrumen-
tos, então o Moises aparece como 
um facilitador, democratizando o 
acesso a tecnologia de ponta para 
esse público e permitindo que eles 
escutem a música que quiserem 
apenas com o vocal isolado. Com 
isso, estamos crescendo nossa base 
de usuários no mundo árabe”, fi-
nalizou Vanessa.

Geraldo Ramos, um dos de-
senvolvedores do aplicativo, 
explica que a ideia surgiu do 
fato dele ser músico e sentir 
a necessidade de isolar a 
bateria em algumas músicas 
para tocar junto

Aplicativo usa   
inteligência artificial 
e machine learning 

no processamento das 
faixas para isolar a voz 

e o instrumental

Entenda

Fotos: Divulgação

A Multifeira Brasil 
Mostra Brasil, que aconte-
ceria de 19 a 28 de novem-
bro, no Centro de Conven-
ções, em João Pessoa, foi 
cancelada. Em nota, assi-
nada pelo diretor Wilson 
Martinez, a organização 
comunicou que a demora 
para a liberação de eventos 
de grande porte na cidade 
influenciou a decisão. “Fez 
com que, principalmente, 
expositores de vários Es-
tados se comprometessem 
com outros eventos no seu 
calendário de ação no mes-
mo período. Outros alega-
ram pouco tempo para es-
tarem com estoque pronto 
em tempos de dificuldade 
de reposição de insumos”.

Feira Brasil 
Mostra Brasil 
é cancelada 
na capital



Após adiar outra vez o acesso à Série B, o Botafogo planeja fechar a temporada com a conquista da vaga

O Botafogo viu o sonho 
do acesso para a Série B se 
transformar em pesadelo 
para o torcedor, mais uma 
vez. O time, no último final 
de semana, em um jogo que 
precisava vencer para se 
garantir na segundona de 
2022, acabou perdendo para 
o Ituano-SP, por 3 a 1. Com 
o resultado e a vitória do 
Criciúma-SC diante do Pay-
sandu-PA, o time paraibano 
ficou, mais uma vez, pelo 
caminho. No entanto, mesmo 
com o fim da jornada na Sé-
rie C deste ano, a temporada 
do Belo ainda não acabou. 
O clube da estrela vermelha 
ainda tem mais um compro-
misso neste ano, pois, pela 
Pré-Copa do Nordeste, irá 
enfrentar o Vitória-BA no 
próximo dia 16.

Com passaporte garan-
tido, novamente, para a Série 
C de 2022 - será a nona tem-

porada seguida na divisão, 
recorde histórico da com-
petição -, o time busca reu-
nir forças e se recuperar da 
eliminação. Para tal, não terá 
muito tempo, pois já na pró-
xima semana o Botafogo terá 

um compromisso complica-
do diante do Vitória, valendo 
vaga na Copa do Nordeste do 
próximo ano. No primeiro 
embate entre as equipes, no 
último dia 26 de outubro, os 
times empataram em 1 a 1, 

jogando no Almeidão. Para 
esse jogo da volta, quem ven-
cer fica com a vaga, enquanto 
que, um novo empate, levará 
a decisão para a disputa das 
penalidades.

Eliminado precocemen-

te no Campeonato Paraibano 
deste ano -  resultado que 
tirou a equipe, pelo segundo 
ano, da Copa do Brasil - e 
sem a conquista do acesso 
à Série C, jogar o Nordestão 
de 2022, é uma necessidade 

financeira do clube. A dispu-
ta regional, foi fundamental 
para os cofres do clube na 
atual temporada. Ter que 
planejar o próximo ano, sem 
as cotas de participação da 
Copa do Nordeste é algo que 
dirigentes e torcedores não 
querem ter que enfrentar.

Por isso, a partida do 
próximo dia 16, além de ser 
a última do ano para o clu-
be, pode também ser consi-
derada como a primeira de 
2022, pois o planejamento 
para a próxima temporada 
está diretamente ligado ao 
seu resultado. Caso avance 
para a Copa do Nordeste, o 
Botafogo partirá na próxima 
temporada, no mínimo, com 
as mesmas condições que 
iniciou a temporada atual, 
jogando o estadual, o torneio 
regional e a Série C.

No entanto, caso seja 
eliminado pelo Vitória e não 
jogue a Copa do Nordeste 
- disputa que o time esteve 
presente, de forma ininter-
rupta, desde 2014 -, a equipe 
perderá cerca de R$ 1,5 mi-
lhão em cotas. Dessa forma, 
iniciará o próximo ano em 
uma situação financeira ain-
da mais complexa do que se 
viu no começo da tempora-
da deste ano. Essa hipóte-
se, caso se confirme, além 
do prejuízo esportivo, terá 
impactos importantes nas 
finanças do clube e, consecu-
tivamente, na sua capacidade 
de investimento para 2022.

Belo se refaz e quer vencer o 
Vitória na Copa do Nordeste
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Palmeiras
Verdão vence o clássico com o Santos e cresce na reta 
final do Brasileirão,  a poucos dias da decisão da 
Copa Libertadores contra o Flamengo. Página 23 Fo
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Esportes

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O Botafogo precisava 
vencer o Ituano, mas 

acabou sendo derrotado, 
e acabou perdendo 
a vaga para a Série 
B para o Criciúma de 

Santa Catarina.

Melhor equipe do grupo A, o Ituano já tinha conseguido o acesso, mas queria mais, e venceu o Botafogo para disputar o título contra a Tombense

Foto: Ascom/ Ituano

Botafogo perde do Santa no sub-20 e vence no feminino 

O fim de semana não foi 
mesmo bom para o Botafo-
go. O clube da estrela ver-
melha também não foi bem 
na eliminatória para a Copa 
do Nordeste Sub 20. O Belo 
enfrentou o Santa Cruz, no 
Arrudão, em Recife, e depois 
de estar vencendo pelo pla-
car de 2 a 1, permitiu o em-

pate da cobra coral. Na dis-
puta de pênaltis, o tricolor 
do Arruda acabou vencendo 
por 3 a 2. Com o resultado, 
o Botafogo acabou não pas-
sando para a fase de grupos. 
A Paraíba será representada 
agora apenas pelo Confiança 
de Sapé, que foi o campeão 
paraibano.

Se t ivesse passado, 
o Botafogo iria compor o 
grupo D, o mesmo do Con-

fiança, que tem também 
CRB, Náutico e Santa Cruz. 
Apenas os primeiros colo-
cados de cada grupo pas-
saram para a fase seguin-
te, que será disputada da 
mesma forma, apenas com 
jogos de ida.

No jogo Santa Cruz e 
Botafogo, disputado no úl-
timo sábado, o time da casa 
saiu na frente com um gol 
de Neto, aos 33 minutos do 

primeiro tempo. Na segun-
da etapa, o Belo reagiu e 
empatou logo aos seis mi-
nutos, com um gol de Mau-
rílio. Não demorou muito 
e Gabriel virou a partida 
para o Botafogo. A alegria 
do Belo durou pouco e ou-
tra vez Neto marcou para o 
Santa Cruz,  2 a 2 foi o pla-
car definitivo.

Na cobrança de pênal-
tis, os dois times voltaram 

a empatar na primeira sé-
rie, em 2 a 2. Nas cobran-
ças alternadas, o Belo per-
deu uma e o tricolor fez o 
gol que deu a vitória e a 
classificação do clube per-
nambucano para a fase de 
grupos.

Futebol feminino
Botafogo e Treze jo-

garam no final de semana, 
um amistoso de prepara-

ção para o Campeonato 
Paraibano, que começa-
rá no próximo dia 20. A 
partida foi disputada em 
Mataraca e terminou com 
a vitória do Belo por 1 a 0. 
O Botafogo é o atual cam-
peão paraibano e o Treze, 
este ano, fez uma parceria 
com a equipe de futebol 
de areia Maníacos e seus 
jogos serão sediados no 
município de Mataraca.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Final da Série D

Raposa ainda acredita no título em Goiânia

Com acesso garantido 
para a Série C do próximo 
ano, o Campinense busca 
agora conquistar o seu pri-
meiro título nacional, o da 
Série D - feito só obtido pelo 
Botafogo no Estado. No en-
tanto, nessa batalha para 
vencer a quarta divisão do 
Campeonato Brasileiro, a 
Raposa acabou saindo atrás 
na briga. No último sábado 
(6), a equipe de Campina 
Grande, jogando no Ami-
gão, perdeu por 1 a 0 para 
a Aparecidense-GO. Com o 
resultado, o rubro-negro 
paraibano terá que vencer,  
por ao menos 1 a 0 o próxi-

mo confronto, fora de casa, 
contra os goianos para levar 
a decisão para as penalida-
des. O jogo da volta na de-
cisão será no próximo sába-
do (13), às 15h, no Estádio 
Aníbal Toledo, na cidade de 
Aparecida de Goiânia.

Jogando para uma as-
sistência de 3,243 mil tor-
cedores - a renda foi de R$ 
107.215.00 - o Campinense 
viveu um anti-clímax jogan-
do em seus domínios. A Ra-
posa vinha de uma sequência 
de sucessos emocionantes 
que culminaram com o aces-
so à Série C, conquistado 
nas penalidades diante do 
América-RN e depois a clas-
sificação para as finais, ven-
cendo o Atlético-CE por 3 a 

1, jogando dentro de casa. No 
entanto, quando se esperava 
mais uma grande exibição e a 
vitória, a Raposa iniciou mal 
a decisão da Série D.

Com a derrota por 1 a 
0 no jogo de ida, o time pa-
raibano terá que vencer por 
dois gols ou mais de dife-
rença para levar o título no 
tempo normal. Enquanto 
que, em caso de vitória por 
no máximo um gol de di-
ferença, não importando o 
número de gols marcados, 
o jogo irá para a decisão 
dos pênaltis, onde Mauro 
Iguatu pode mais uma vez 
brilhar. O goleiro já garantiu 
a classificação da equipe na 
disputa das penalidades, 
em quatro ocasiões, só em 

2021. Foram dois triunfos 
nas penalidades - jogando 
o Campeonato Paraibano, 
diante do Atlético de Caja-
zeiras e do Botafogo -, além 
de mais dois na Série D - 
contra o Sergipe e no jogo 
do acesso contra o América 
de Natal.

Enquanto isso, a Apare-
cidense, jogando em casa, no 
seu campo, terá toda a van-
tagem a seu favor vencendo 
ou empatando, graças ao 
triunfo em Campina Grande, 
o time de Goiás se tornará 
campeão nacional. Se o fizer, 
interrompe o sonho da Ra-
posa de colocar ao lado do 
título de Campeão da Copa 
do Nordeste - obtido em 
2013 - um troféu nacional.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Ascom/Campinense

A derrota para a Aparecidense, em casa, complicou a vida do Campinense



Atletas do estado subiram no pódio nas quatro etapas da competição mais importante do país na modalidade

Nas quatro etapas do 
Circuito Nacional Open de 
Vôlei de Praia - a competi-
ção mais importante do país, 
na modalidade - a Paraíba 
venceu em todas. Além das 
medalhas de ouro, o estádio 
conseguiu garantir ao menos 
duas posições no pódio nas 
quatro oportunidades e, em 
duas, o pódio foi completo 
de paraibanos, incluindo a 
última etapa, disputada no 
fim de semana passado. Com 
esses resultados, o voleibol 
de areia do Estado foca ago-
ra nas disputas do Circuito 
Mundial que terá, no próxi-
mo fim de semana uma das 
suas principais etapas, aqui 
no Brasil, na cidade de Itape-
ma-SC. Na disputa interna-
cional, o Brasil terá três du-
plas, todas com paraibanos.

A cidade de Itapema, 
no Litoral catarinense, re-
ceberá a etapa 4 estrelas do 
Circuito Mundial - uma das 
mais importantes da disputa 
- depois de ter sido a sede da 
quarta e penúltima etapa do 
Circuito Nacional da Confe-
deração Brasileira de Volei-
bol (CBV). Para as disputas 
dessa competição interna-
cional, as três melhores du-
plas do Brasil foram convo-
cadas e nelas, a Paraíba se 

Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

Paraíba segue dominando 
o Circuito de Vôlei de Praia
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Chateado sim, reclamar não
O fim de semana não foi aquele que os 

torcedores paraibanos esperavam. O Botafogo 
perdeu para o Ituano, em Itu, e adiou mais uma 
vez o sonho do acesso à Série B. Já o Campi-
nense perdeu em casa para a Aparecidense, na 
primeira partida da decisão da Série D. Os dois 
resultados não chegaram a ser surpresa para 
mim, porque tecnicamente, e os números mos-
tram isso, os adversários eram favoritos pelo o 
que fizeram em todo o campeonato.

A derrota do Botafogo para o Ituano, fora 
de casa, já era um resultado que eu conta-
va com ele, assim que ficaram definidos os 
grupos. Contava também com uma derrota 
para o Criciúma fora de casa e torcia para que 
em casa, o Belo somasse pontos contra os dois 
grandes e vencesse o fraco Paysandu dentro 
e fora de casa, para brigar pelo acesso. Mas, 
logo após o terceiro jogo, sem fazer um único 
gol e sendo derrotado pelo Ituano no Almei-
dão, passei a não acreditar mais no acesso. No 
fundo torcia para que não desse a lógica, o que 
no futebol é possível. 

Minha posição, após analisar o compor-
tamento do time nos três primeiros jogos 
acabou sendo contestado por alguns botafo-
guenses, o que é normal, afinal o Brasil ainda 
é uma democracia, e além do mais, o coração 
do torcedor tem mesmo que ser maior do que 

o racional, e é isso que faz o futebol ser um 
esporte tão fascinante. Mas algumas críticas 
deixaram de lado a opinião sobre o Botafogo 
para me atacar pessoalmente. Separei duas 
delas para exemplificar. 

A primeira delas de um dirigente que disse 
que queria ver minha opinião depois e que vivia 
mudando de opinião e que estava rebaixando 
o Botafogo. A outra foi de um torcedor fanático 
que me acusava ser membro de uma imprensa 
marron e que não entendia nada de futebol. 
Veio a euforia com as duas vitórias pelo placar 
mínimo sobre o Paysandu, que já tinha levado 
de 3 do Ituano dentro de casa, e depois, tam-
bém pelo placar mínimo, contra o bom time do 
Criciúma. Diga-se de passagem, o Botafogo fez 
duas grandes exibições e poderia ter ganho por 
placares mais folgados. Porém, os problemas do 
ataque continuaram e foram mascarados pelas 
vitórias. Chegaram a mandar até recados para 
mim tipo “e agora vai dizer o quê?”.

Elogiei as duas atuações nos meus co-
mentários, porque não tinha sentido ser ao 
contrário, afinal tenho que analisar o que vejo 
em campo, após cada partida e o time, empur-
rado pela sua torcida, se superou em campo 
nesses dois jogos. Continuei na torcida pelo 
tão sonhado acesso, mas no fundo sempre fiz 
questão de deixar claro que a missão do Belo 

em Itu era muito difícil. Deu a lógica, o melhor 
time do grupo venceu em casa, até com certa 
facilidade. 

A diferença de capacidade de investimen-
to falou mais alto e a própria campanha falou 
por si só. A pergunta que sempre me fazia de 
forma silenciosamente era a seguinte: um time 
que tinha feito apenas dois gols em cinco jogos, 
faria os gols necessários contra um adversário 
tão forte e na casa dele? 

Mas não há motivos para que o torcedor 
fique buscando culpados, porque não existem 
culpados. Quem não se lembra do ano passado, 
quando a atual diretoria assumiu o clube cheio 
de dívidas e praticamente rebaixado para a 
Série D, em plena pandemia, sem renda dos 
estádios, com uma forte diminuição do quadro 
de sócios e com uma fuga de patrocínios?

Não dava para fazer milagres e a elimi-
nação na Copa do Nordeste, logo na primeira 
fase e a perda do Campeonato Paraibano 
foram consequências de tudo isto. A diretoria 
não pôde, apesar dos esforços, fazer grandes 
contratações. Conseguiu um grande técnico 
e mostrou um bom time com o que tinha. Foi 
até mais longe do que eu esperava, diante do 
quadro que já mencionei e representou muito 
bem o Estado e João Pessoa. 

Então, o torcedor tem motivos de sobra 

para está triste, chateado, porque o resultado 
não foi o que ele esperava e ele sempre quer 
mais. Isso é normal no futebol e também é 
normal que no calor da emoção, se procurem 
culpados. Aí aparecem as falhas de Felipe e de-
saparecem suas defesas. Aí aparecem os erros 
de gestão e esquecem os acertos e o esforço da 
diretoria. São as injustiças do futebol.

Porém, quero deixar bem claro a minha 
opinião, que o Botafogo não perdeu o acesso 
em Itu, foi bem antes, quando não conseguiu 
vencer o Paysandu em Belém e não soube 
fazer um único gol contra o Criciúma com nove 
jogadores apenas e se defendendo como podia. 
A derrota em Itu era possível e até previsível.

Mas, vida que segue, e o Belo ainda pode 
dar uma grande alegria ao seu torcedor, se 
classificando para a fase de grupos da Copa do 
Nordeste. Para isso, terá de vencer o Vitória 
em Salvador, porque não venceu no Almeidão. 
É outra pedreira pela frente, mas é possível, 
afinal, o time baiano vem caindo pelas tabelas 
na Série B e não assusta, mas é bom lembrar 
que a Série B é outro nível. Se conseguir, o Belo 
terá uma galinha dos ovos de ouro, para iniciar 
bem a próxima temporada, que tenho certeza, 
que será bem melhor, porque o trabalho de 
reestruturação que se está fazendo colherá os 
frutos em um futuro próximo.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

O Basquete Unifacisa 
conheceu sua primeira der-
rota na temporada do Novo 
Basquete Brasil (NBB) de 
2021/2022. Jogando em 
casa, no último sábado (6), 
a equipe foi derrotada pelo 
São Paulo, por 78 a 66. Diante 
dos atuais vice-campeões da 

Liga Nacional, o time parai-
bano que vinha de vitória na 
estreia da competição, contra 
o Fortaleza-CE, “no clássico 
nordestino”, acabou sucum-
bindo. Sem muito tempo para 
sofrer com a derrota, o time 
paraibano já está focado para 
a próxima partida da equipe. 
O jogo será amanhã, diante do 
Esporte Clube Pinheiros-SP, 
na capital paulista, às 20h30. 

O jogo contra o tricolor
Nem mesmo o apoio da 

torcida de Campina Grande, 
conhecida como uma das 
mais apaixonadas do NBB, 
foi suficiente para empur-
rar o time para uma vitória, 
especialmente pelo começo 
ruim na partida. No primei-
ro quarto, a equipe paraiba-
na perdeu por 22 a 12 e teve 
um aproveitamento inferior 

aos 25%, menos da metade 
do obtido pelos paulistas na 
primeira parte do jogo. No se-
gundo quarto, a diferença até 
foi menor, 17 a 14 para o São 
Paulo, que fechou o primeiro 
tempo com uma vantagem 
de 13 pontos. No marcador 
final do jogo, os paulistas ven-
ceram por 12. Esse começo 
ruim, foi o fator preponderan-
te, na visão de César Guidetti, 

treinador da Unifacisa, para a 
derrota da equipe paraibana, 
dentro de casa.

“No primeiro tempo o 
time realmente não jogou, 
sentimos um pouco da falta 
de ritmo, não fomos agres-
sivos nem no ataque nem na 
defesa. É claro que temos que 
reconhecer o mérito da equi-
pe do São Paulo que tem jo-
gadores de muita qualidade, 

mas nós sabemos que pode-
mos fazer melhor.  No segun-
do tempo voltamos com outra 
atitude e conseguimos encos-
tar no placar, mas precisamos 
ter mais tranquilidade para 
virar, lutamos para chegar 
próximo no placar, mas o São 
Paulo conseguiu conter nosso 
ímpeto, abriu vantagem nova-
mente e conseguiu a vitória”, 
analisou, César Guidetti.

Basquete Unifacisa perde a primeira no NBB 
Iago Sarinho 
iagosarinho@gmail.com

ge, mais um atleta da Paraí-
ba e pelo capixaba André 
Stein não  é qualquer time. 
Na realidade, mesmo ainda 
não tendo vencido nenhu-
ma etapa do circuito esse 
ano, eles têm mantido a re-

gularidade que os garantiu 
o bicampeonato do Circuito 
Nacional nas duas últimas 
temporadas.

Agora, de olho no cir-
cuito mundial, os três times 
chegam focados em recolo-

car o Brasil no topo do Vô-
lei de Praia internacional, 
após o resultado negativo 
nas Olimpíadas. Nos Jogos 
de Tóquio, pela primeira vez, 
o país não obteve nenhuma 
medalha na modalidade. Só 

depois da disputa do Mun-
dial é que os times retomam 
o foco para a quinta e última 
etapa do Circuito Open da 
CBV, em 2021, que será em 
Cuiabá-MT, entre os dias 1 e 
5 de dezembro. 

Foto:CBV

Os paraibanos estão 
confirmados na etapa 

Brasil do Circuito 
Internacional em Itapema

Mundial

faz presente com 4 atletas.
Liderando o ranking 

nacional, com três títulos 
e um vice-campeonato nas 
últimas quatro etapas, Vitor 
Felipe e Renato - ambos da 
Paraíba - são a sensação do 
momento, após terem se re-
unido para jogar juntos, pela 
primeira vez, nessa tempo-
rada. Na segunda colocação 
do ranking está o experiente 
time formado pelo carioca 
Evandro e pelo paraibano 
Álvaro Filho. 

Os dois componentes 
dessa dupla estiveram nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, 
no entanto, com outros 
parceiros, tendo passado a 
jogar juntos também nessa 
temporada. 

Na terceira colocação 
no ranking, outra dupla for-
mada por um paraibano. A 
equipe formada por Geor-

Os paraibanos Vitor Felipe e Renato mais uma vez no lugar mais alto do pódio e, ao lado deles, outro paraibano, Álvaro Filho, que faz dupla com Evandro
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Verdão venceu o clássico com o Santos, na Vila Belmiro, e luta pela segunda colocação com o Flamengo

A trigésima rodada do 
Brasileirão não podia ser 
melhor para o Palmeiras. 
O Verdão venceu o rival, 
Santos, no clássico da Vila 
Belmiro por 2 a 0 e com 
o resultado chegou a to-
mar momentaneamente 
a segunda colocação do 
Flamengo e ficou torcendo 
por um tropeço do rubro-
negro no jogo de ontem 
contra a  Chapecoense. 
Dois jogadores se desta-
caram no time, Rony e Ra-
phael Veiga. 

O camisa 7 fez o cen-
tésimo gol do Verdão na 
temporada, já que o time 
de Abel somava 99 bolas 
na rede em 2021, antes 
de entrar em campo para 
enfrentar o Peixe;  já  o 
camisa 23, Raphael Vei-
ga chegou ao seu 16º gol 
na temporada,  sendo o 
artilheiro disparado do 
time na atual temporada, 
seguido justamente de 
Rony, com 11 (pelo Cam-
peonato Brasileiro ele se-
gue ainda mais isolado na 
primeira colocação, pois, 
chegou hoje a nove gols; 
em segundo lugar apare-
ce Breno Lopes).

Al iás ,  ambos os  jo-
gadores que balançaram 
as redes também conce-
deram assistência: Rony 
marcou o primeiro após 

receber passe açucarado 
de Veiga, que veio em dis-
parada do meio de campo 
e cruzar próximo à gran-
de área, pela esquerda, 

após receber, por sua vez, 
passe de Dudu. Já o gol de 
Veiga, no segundo tem-
po, nasceu após uma bola 
roubada por Piquerez no 

meio campo santista, que 
avançou, tocou para Dudu 
na esquerda, recebeu de 
volta, achou Rony centrali-
zado na área, que, por sua 

vez, tocou para Veiga bater 
de primeira, de chapa, de 
pé esquerdo, no canto do 
goleiro João Paulo, sem 
chance alguma de defesa.

Da redação 

Palmeiras em crescimento 
na reta final do Brasileirão 

Rony e Raphael Veiga estão se destacando na equipe do Palmeiras, que começa a crescer no Campeonato Brasileiro e promete chegar bem mais forte na decisão da Libertadores

Foto: Ascom/Palmeiras

O Paris Saint-Germain 
vai ceder 14 jogadores para 
suas devidas seleções na 
Data Fifa de novembro. 
Mas duas convocações não 
foram bem aceitas pelo 
clube francês. Os argenti-
nos Lionel Messi e Leandro 
Paredes foram chamados 
mesmo machucados e o 
diretor Esportivo Leonardo 
reclamou bastante de ser 
obrigado a liberar a dupla. 
Sobretudo o astro, que qua-
se não defendeu o clube ora 
por estar defendendo seu 
país, ora pelas lesões.

Messi não atuou dian-
te do RB Leipzig, pela Liga 
dos Campeões, e nem con-
tra o Lille, pelo Campeo-
nato Francês, por causa de 
dores no joelho e um des-
conforto no posterior da 
coxa. Teria até ido para a 
Espanha fazer tratamento 
dos problemas.

A ideia do clube fran-
cês era mantê-lo na Europa 
para agilizar a recuperação, 
mas o técnico Lionel Sca-
loni o convocou e acredita 
que poderá contar com o 
astro diante de Uruguai e 
Brasil nas Eliminatórias Sul
-Americanas, o que irritou 
Leonardo, temeroso que os 
problemas se agravem.

"Não concordamos 
em deixar entrar na sele-
ção um jogador que, para 
nós, não esteja em condi-
ções físicas ou que esteja 
em fase de reabilitação. 
Isso não faz sentido, e esse 
tipo de situação merece 
ser definido um acordo 
real com a Fifa", afirmou 
o dirigente ao Le Parisien. 
Ele não citou o nome de 
Messi, mas o camisa 30 é 
titular da equipe e quem 
requer mais cuidados.

Inicialmente, o PSG 
divulgou que Messi seria 
apenas preservado diante 
dos alemães por causa do 
desgaste. Mas as dores se-
guiram incomodando e o 
técnico Maurício Pochet-
tino revelou que não tinha 
como utilizá-lo por causa 
do desconforto. Como é 
argentino, o treinador evi-
tou entrar em rota de coli-
são com seu país. "Espero 
que ele possa ser aprovei-
tado lá e volte bem para 
nos ajudar."

Paredes também não 
vem jogando no PSG e o 
caso é até mais grave. São 
três semanas com o volan-
te longe dos gramados no 
PSG por causa de uma le-
são muscular no quadrí-
ceps direito. Ele também se 
apresentará na Argentina.

PSG não gostou de 
convocação de Messi 
Agência Estado

PSG queria que Lionel Messi fizesse tratamento na Espanha
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Fernando Diniz já não acredita mais 
que o Vasco possa voltar à Série A

A goleada de 4 a 0 para 
o Botafogo foi a gota que 
faltava para estourar de vez 
a crise no Vasco da Gama. 
A torcida enfurecida xin-
gou e atirou o que podia 
nos jogadores e comissão 
técnica, durante e após a 
partida. A quatro rodadas 
do fim da Série B, o time é o 
9º colocado com 47 pontos, 
oito a menos que o quarto, 
o Goiás. Apesar de ainda 
haver possibilidade mate-
mática, mesmo que remota, 
o técnico Fernando Diniz 
"jogou a toalha".

 “É um dia extrema-
mente triste. Vim com um 
desejo muito grande. Não 
vim para a Série B, vim 
para o Vasco, clube gigan-
te. Desde que cheguei aqui 
fui muito bem acolhido. As 
pessoas trabalharam muito 
para conseguir o acesso. 
Não faltou coragem, não 
faltou interesse”, - podem 
ter faltado outras coisas. 
Todos erramos, eu errei”, 
disse o técnico deixando 

claro que se o Vasco optar 
pela saída dele, ele vai en-
tender e pediu desculpas à 
torcida.

 “A torcida está extre-
mamente irritada, infeliz, 
triste e com todo direito. 
Temos que saber absorver 
tudo aquilo que vem de 
fora e o torcedor vascaíno 
merece dias melhores. O 
lugar do Vasco é na Série A, 
não na Série B”, concluiu o 
treinador.

 Nenê, um dos jogado-
res poupados pela torcida e 

tido como um ídolo do clu-
be, saiu de campo aos pran-
tos, muito sentido, após a 
goleada contra o Botafogo, 
que praticamente acabou 
com o sonho do retorno à 
Série A.

N e n ê  te m  c o n t ra to 
com o Vasco até dezem-
bro de 2022. No acordo 
há uma cláusula que deixa 
em aberto a continuidade 
caso o time não suba para a 
Série A. O meia, no entanto, 
prometeu ficar para ajudar 
o clube no retorno à elite 

do futebol brasileiro.
“Estamos juntos aqui 

dentro. Ninguém está se-
parado e temos que ter 
vergonha na cara mesmo. 
Estou assim porque é a 
segunda vez que venho 
ajudar e sinto que falhei. 
Mas Deus sabe de todas as 
coisas. Não vou baixar a 
cabeça. Sei que dei tudo de 
mim e vou continuar dan-
do até o último segundo. 
Vou ficar até o Vasco subir, 
igual da primeira vez”, pro-
meteu o atleta.

Nenê sai de campo chorando muito, após sofrer a goleada para o Botafogo, e promete ficar no Vasco

Foto: Ascom/Vasco

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

 É um dia 
extremamente triste. Vim 

com um desejo muito 
grande. Não vim para a 

Série B, vim para o Vasco, 
clube gigante. Desde que 

cheguei aqui fui muito 
bem acolhido 
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Proposta tipifica homicídios decorrentes da disputa e violência contra usuários e familiares, por dívidas com traficantes

Projeto muda Lei Antidrogas
e cria o crime de “narcocídio”

Projeto do senador Jayme 
Campos (DEM-MT) altera a 
Lei Antidrogas (Lei 11.343, de 
2006), criando o que o senador 
denominou de “narcocídio” – o 
homicídio relacionado à pro-
dução, distribuição e venda de 
drogas ilícitas – e preenchendo 
o que ele qualificou como “la-
cunas” da legislação atual. O 
texto tramita na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado Federal.

Em discurso no plenário 
no último dia 4, o senador ex-
plicou que seu projeto, o PL 
3.786/2021, visa aprimorar a 
legislação diante do alto núme-
ro de homicídios “decorrentes 
da disputa pelo comércio ilegal 
e da violência contra usuários 
e familiares, por dívidas com 

traficantes, oriundas da de-
pendência química”.

Uma das principais alte-
rações que o projeto propõe é 
a inclusão de novo parágrafo 
no artigo 33 da lei atual, tipifi-
cando o “narcocídio”. O termo 
– que, embora citado por Jay-
me Campos em Plenário, não 
é usado no projeto – se refere 
aos crimes de lesão corporal 
ou morte na cobrança de deve-
dores do tráfico, na disputa por 
territórios “ou em qualquer 
outro objetivo que vise garan-
tir o êxito ou o proveito do trá-
fico”. A pena prevista é de 20 a 
30 anos de prisão, com multa 
de 2 mil a 3 mil “dias-multa”, 
unidade usada pelo juiz para 
fixação do valor.

O projeto apresentado 
pelo senador não faz altera-
ções no Capítulo I do Código 

Penal, que tipifica os “crimes 
contra a vida”, nem ao artigo 49 
do mesmo Código, que atual-
mente limita a 360 o número 
de dias-multa que o juiz pode 
fixar na sentença.

Outra alteração importan-
te é a inclusão da expressão 
“pequena quantidade de droga” 
no parágrafo 4º do artigo 33. 
Esse parágrafo trata das “mu-
las”, os transportadores de dro-
gas, reduzindo de um sexto a 
dois terços a pena daqueles que 
têm bons antecedentes. A au-
sência dessa expressão, expli-
ca Jayme Campos, tem gerado 
“dificuldades e dilemas” para 
os tribunais. “Mulas” transpor-
tando centenas de quilos de 
drogas têm buscado na Justiça 
a redução de pena, diante da 
ausência de parâmetro nesse 
artigo da Lei Antidrogas.

A proposta prevê ainda 
que os recursos provenientes 
de apreensões de drogas se-
jam destinados à União ou aos 
estados, conforme o processo 
correr na Justiça federal ou 
estadual. “Dessa forma, des-
centralizamos os recursos e, ao 
mesmo tempo, fortalecemos 
os entes estaduais na criação 
de políticas públicas locais de 
combate às práticas crimino-
sas”, explicou o senador.

O texto ainda faz ajustes 
no andamento da instrução 
criminal, explicitando as pos-
sibilidades de rejeição liminar 
da denúncia e de absolvição 
sumária do acusado – essa úl-
tima prevista desde 2008 no 
artigo 397 do Código de Pro-
cesso Penal, mas ausente do 
texto da Lei Antidrogas, que 
data de 2006.

959 — Constantino VII, imperador bizantino
1889 — Luís Ferreira Maciel Pinheiro, 
advogado e jornalista (PB)
1964 — Cecília Meireles, poetisa brasileira
1968 — Aristides Lobo,  jornalista e
militante comunista brasileiro
1970 — Charles de Gaulle, estadista francês
1983 — Altemar Dutra, cantor brasileiro
1993 — Fernando Carneiro da Cunha Nóbrega, 
advogado, jornalista e político (PB)
1999 — José Fernandes de Lima, usineiro, advogado, 
professor, político, escritor e historiador (PB)
2006 — Mário Zan, músico brasileiro
2018 — Zé Nilton (“O Barra Pesada”), radialista PB

Mortes na História

Obituário
Virgínia Helena Gomes
4/11/2021 – Aos 58 anos. Ex-miss 
Paraíba, vencedora do concurso no 
ano de 1981 e foi top5 no Miss Brasil 
em uma das eras mais comentadas 
do concurso (era Sílvio Santos), 
ficando em quarto lugar. Ela foi a 
primeira representante da Paraíba a ficar no top 5 
do concurso nacional. Era pernambucana, de Recife, 
mas representou a Paraíba no Miss Brasil. Morava na 
capital pernambucana, onde atuava no comércio de 
artigos importados.

Foto: Reprodução

Aforismo
“O grande equívoco 

da humanidade é ainda 
crer que a morte seja 
o término de tudo.”

(Paiva Netto)
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Maria José Soares
6/11/2021 – Em João Pessoa (PB), por 
complicações pós-cirúrgicas na região 
do abdômen. Era viúva do jornalista 
esportivo Bento Soares, que morreu há 
cerca de dez anos.

Foto: Polêmica Paraíba

Wilson Anicete de Sousa
7/11/2021 – Aos 52 anos, em Patos 
(PB), vítima de infarto. Taxista residente 
no bairro Monte Castelo, em Patos, Ser-
tão paraibano. Trabalhava na Praça do 
Foguete, localizada nas proximidades do 
Mercado Público da cidade. Deixa viúva 
e três filhas: Joseane, Wilma e Mayra.

Foto: Patosonline

Shawn Rhoden
6/11/2021 – Aos 46 anos, de causa não re-
velada. Fisiculturista jamaicano, campeão 
do Mister Olympia em 2018. Após vencer 
o campeonato mais importante do fisicul-
turismo mundial e se tornar o melhor do 
mundo, ele não conseguiu defender seu 
título devido a uma acusação de estupro que sofreu de uma 
das atletas que treinava. Devido à acusação, a liga profissio-
nal o baniu até que o caso fosse concluído.

Foto: Instagram

Enrique Miguel Rocha Ruiz
7/11/2021 – Aos 81 anos, de causa 
natural. Ator mexicano que no Brasil 
apareceu em diversas produções me-
xicanas exibidas no canal SBT, como na 
novela ‘Rebelde’, onde viveu o político 
León Bustamante, e em ‘Amores Verda-
deiros’, como Aníbal. Ele nasceu em 5 de janeiro de 1940, 
em Silão, Guanajuato, México.

Foto: Metropoles

Flávio Porcello
7/11/2021 – Aos 70 anos, em Porto 
Alegre (RS), por falência múltipla dos 
órgãos em decorrência da covid-19. 
Jornalista e professor de Tevê na Facul-
dade de Biblioteconomia e Comunicação 
da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRS). Trabalhou em diversas emissoras gaúchas 
e também foi professor de Telejornalismo na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

Foto: Facebook

Agência Senado

Marília Mendonça
5/11/2021 – Aos 26 anos, em 
Piedade de Caratinga (MG), em um 
acidente aéreo. Cantora e compo-
sitora morreu com outras quatro 
pessoas. No sertanejo, foi precursora 
do movimento “feminejo”, a partir de 
2016, marcado pela presença, resistência e ascensão 
de mulheres no gênero predominantemente formado 
por homens, impondo mulheres como protagonistas 
do estilo. Escrevia músicas desde os 12 anos de idade 
e emplacou hits na voz de outros artistas. Era consi-
derada a “Rainha da sofrência”.

Foto: Divulgação

Breves & Curtas
# Crianças vivem um ano com corpo do irmão morto I
Três crianças foram encontradas no último dia 24 abandonadas 
em um apartamento na cidade de Houston, no Texas, Estados 
Unidos, juntas aos restos mortais de um irmão que morreu há 
um ano. Os policiais chegaram ao imóvel após o telefonema de 
um jovem de 15 anos. Ele contou aos agentes que seu irmão de 9 
anos tinha morrido em 2020 e o corpo estava no quarto ao lado.

# Crianças vivem um ano com corpo do irmão morto II
O xerife do condado de Harris, Ed Gonzales, afirmou que os 
policiais encontraram os três menores de idade “vivendo por um 
longo tempo em condições deploráveis”, de acordo com informa-
ções do Washington Post. Além do jovem de 15 anos, havia duas 
crianças com 10 e 7 anos no apartamento. Os pais das crianças 
não moram no apartamento há vários meses.

# Burro é resgatado e égua morre em cova de cemitério
Um burro e uma égua foram resgatados pelo Corpo de Bombei-
ros após caírem em duas covas no cemitério Jardim das Oliveiras, 
em Uruaçu, na região norte de Goiás. A fêmea não resistiu aos 
ferimentos e o macho foi retirado com vida. O caso aconteceu na 
manhã do último dia 26. Cada cova tinha em média três metros 
de profundidade e o resgate durou três horas.

# Depois de dez anos, morre Bob Coveiro
Durante dez anos, funcionários do Cemitério da Saudade, em Ta-
boão da Serra (SP), perceberam uma presença constante no local: 
um cachorro que decidiu permanecer lá depois que a tutora foi 
enterrada. Alegre, amável e fiel, ele recebeu o nome de Bob Covei-
ro, virou uma personalidade na cidade e animou pessoas em luto. 
No último dia 25, foi a vez de Bob ser velado e homenageado.

O senador Jayme Campos é o autor da proposta, que tramita na CCJ

Foto: TV Senado

Na justificação do proje-
to, Jayme Campos agradece 
a colaboração da Consultoria 
Legislativa do Senado e de in-
tegrantes da Justiça de Mato 
Grosso. “As interessantes mu-
danças em apreço resultam da 

rigorosa reflexão de magistra-
dos especializados em Direito 
Penal e Processual Penal, habi-
tuados a lidar com as questões 
legais e processuais inerentes 
à Lei Antidrogas”, discursou o 
autor da proposta.

CONTATOS 

n Para críticas, correções, colaborações, suges-
tões, 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.

Luiz Antônio dos Santos
6/11/2021 – Aos 57 anos, em Taubaté 
(SP), de parada cardíaca. Atleta mara-
tonista medalha de bronze no Mundial 
de Gotemburgo, em 1995, na Suécia; 
e bicampeão da Maratona de Chicago. 
Era integrante do Programa Ídolos da 
Loterias Caixa e da Confederação Brasileira de Atletismo.  
Nasceu em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 6 de 
abril de 1964.

Foto: Reprodução

Terence Wilson (Astro)
6/11/2021 – Aos 64 anos. Ex-vocalista e 
um dos fundadores do grupo britânico de 
reggae UB40. A banda britânica alcançou 
a fama com seu cover da música ‘Red Red 
Wine’, de Neil Diamond, em 1983. Com 
mais de cem milhões de álbuns vendidos, o 
UB40 divide com outro grupo de reggae, Madness, o recor-
de por semanas nas paradas britânicas da década de 1980. 
Ele tocou na banda até 2013, quando se separou do grupo e 
criou o UB40 featuring Ali Campbell and Astro.

Foto: Siphiwe Sibeko

Barcímio Sicupira
7/11/2021 – Aos 77 anos, em Curitiba 
(PR), em decorrência de uma cirurgia de 
pulmão. Maior artilheiro da história do 
Athletico, com 158 gols, lenda do futebol 
paranaense. O ex-jogador também foi 
comentarista de rádio. Natural da Lapa, 
cidade da Região Metropolitana de Curitiba, nasceu a 10 de 
maio de 1944. Começou na escolinha do Coritiba, mas foi 
no Ferroviário, um dos times que originou o Paraná, que o 
craque estreou como profissional. Jogou também pelo Bota-
fogo (RJ), Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians.

Foto: Reinaldo Bessa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa grande, através da sua CPL, torna público o resultado do 

julgamento da documentação de habilitação das empresas participantes da Tomada de Preços 
n.º 002/2021. 

EMPRESA HABILITADA: ESTRUCTURAL ENGENHARIA EIRELI, CFR CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, SOBRAL CONSTRUTORA LTDA, SENA CONSTRUÇÕES EIRELI, MON-
TBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
EIRELI, CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA, DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, TORRES CONSTRUÇÕES LTDA – EPP e RETA CONSTRUÇÕES 
E INCORPORAÇÕES LTDA.

EMPRESAS INABILITADAS: SÃO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, por não 
atender o item 9.3.3.3 do edital; RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, por não atender o 
item 9.3.4.4 e apresentar Apólice de Seguro Garantia cuja autenticidade não foi comprovada através 
da pesquisa realizada no site: www.susep.gov.br; TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
– EPP, por não atender o item 9.3.4.4 do edital; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES, 
por apresentar certidão relativa à prova de regularidade com a Fazenda Federal vencida; GMF 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME, por não atender os itens 9.3.3.3 e 9.3.4.4 
do edital; CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, por não atender o item 9.3.4.4 do 
edital; GR CONSTRUTORA EIRELI – ME, por não atender o item 9.3.4.7 do edital; e PAINEL ENGE-
NHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, por não apresentar a certidão exigida no item 9.3.4.2 do edital.

A abertura dos envelopes das propostas de preços das empresas habilitadas será no dia 
18/09/2021 às 9:00 horas, caso não haja interposição de recurso.

Alagoa Grande(PB), 8 de novembro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00071/2021
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 DP00071/2021, 
que objetiva: TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA 
POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE LUCAS GONÇALVES 
DA SILVA - R$ 97.500,00; MARCELO GONCALVES DOS SANTOS 36585720865 - R$ 97.500,00.

Algodão de Jandaíra - PB, 01 de Novembro de 2021
HUMBERTO DOS SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00071/2021. OBJETO: TRANSPORTE DE AGUA 

POTÁVEL, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, URBANA 
E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Infraestrutura. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 01/11/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA 
POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00071/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Algodão de Jandaíra: 02.040–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E 
ESPORTES 02040.12.361.1006.2018 – MANUT.DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CUL-
TURA 02040.12.361.1006.2115 – MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO 
02040.12.361.2002.2016 – MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL–FUNDEB 40% 
02040.12.361.2002.2017 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
02040.12.365.2003.2053 – MANUTENAO DE CRECHES 02.070–SECRETARIA DE INFRA–ES-
TRUTURA E ECONOMIA 02070.15.122.1009.2055 – MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE 
INFRAESTRUTURA 02070.18.544.2014.1041 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 
02070.20.122.1009.2057 – MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO 
02070.20.605.2014.2061 – ABASTECIMENTO D’AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA 02.090–FUN-
DO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.1007.2039 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAUDE 02090.10.301.2006.2037 – MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS 
DE SAUDE 02.100–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02100.08.243.2008.2075 – 
MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS 02100.08.244.2007.2077 – MANU-
TENCAO DO CRAS 02100.08.244.2007.2081 – MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA–IGDBF 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
30/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 
00096/2021 - 01.11.21 - JOSE LUCAS GONÇALVES DA SILVA - R$ 97.500,00; CT Nº 00097/2021 
- 01.11.21 - MARCELO GONCALVES DOS SANTOS 36585720865 - R$ 97.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Convocação - Pregão Presencial nº 00052/2021, 

Aquisição parcelada de Móveis e eletrodoméstico diversos, destinado a esta prefeitura. onde se 
lê: “ para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 11 de novembro de 2021 às 14:00 
horas “; leia-se: “ para continuidade dos trabalhos, que será realizado no dia 12 de novembro de 
2021 às 13:00 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, 08 de novembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
Ramo Pertinente, para execução dos serviços de revitalização das Avenidas Olivio Maroja (Leste/
Oeste), José Rosas e Prefeito Benjamin Rosas de Vasconcelos, localizadas no Centro de Araçagi–PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: ; 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, 08 de Novembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00045/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R$ 1.620,00; DP INFORMATICA LTDA - R$ 17.511,92; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO 
DUTRA DANTAS - R$ 16.550,00; MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA - R$ 1.014,00; 
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 1.780,00; MEDIC MANUTEN????O E REPARA????O 
DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 27.009,94; MULTFORTE COMERC. E SUPRIM. DE INFORM. 
LTDA – ME - R$ 1.600,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA–ME - R$ 7.727,74; S??O BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA??DE EIRE-
LI – EPP - R$ 1.919,92; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 
6.079,96; VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - R$ 12.200,20.

Arara - PB, 04 de Novembro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00045/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGNUS CO-
MERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 1.620,00; DP INFORMATICA LTDA - R$ 
17.511,92; M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 16.550,00; MAIS SOLUCAO E 
REPRESENTACAO LTDA - R$ 1.014,00; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 1.780,00; 
MEDIC MANUTEN????O E REPARA????O DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 27.009,94; MUL-
TFORTE COMERC. E SUPRIM. DE INFORM. LTDA – ME - R$ 1.600,00; ODONTOMED COMER-
CIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA–ME - R$ 7.727,74; S??O BERNARDO 
COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA??DE EIRELI – EPP - R$ 1.919,92; SILVANDRO DIEGO 
DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 6.079,96; VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA 
DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - R$ 12.200,20.

Arara - PB, 08 de Novembro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
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 Emergencial de Serviços de Transporte de Água através de carros pipas, 
com distribuição determinada pelo contratante; RATIFICO o correspondente procedimento e AD-
JUDICO o seu objeto a: MARCOS FERNANDES - R$ 54.000,00; MARIA VERONICA SANTOS DA 
SILVA - R$ 54.000,00; RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO - R$ 54.000,00.

Arara - PB, 28 de Outubro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

DISPENSA Nº DP00005/2021
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

Contratação Emergencial de Serviços de Transporte de Água através de carros pipas, com distri-
buição determinada pelo contratante; DESIGNO os servidores José de Arimateia Pereira da Silva, 
Secretario, como Gestor; e Ramon Felipe de Oliveira da Costa, Supervisor de Compras, para 
Fiscal, dos contratos decorrentes da Dispensa de Licitação nº DP00005/2021, especialmente para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.

Arara - PB, 28 de Outubro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00005/2021. OBJETO: Contratação Emergencial de 
Serviços de Transporte de Água através de carros pipas, com distribuição determinada pelo contratan-
te. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Obras e Serv. Urbanos. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CONFORME §1º 
DO ART.14 DA LEI N.º 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº 06, DE 08 DE MAIO DE 2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2021. DOTAÇÃO: 05.00 SEC. EDUCAÇAO E 
CULTURA 12.306.2024.2011 MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 001.000001 
Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 122.000001 Transferências de Re-
cursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00100/2021 - 28.10.21 - MARIA ETERMA 
MARQUES GALDINO - R$ 1.750,00; CT Nº 00101/2021 - 28.10.21 - ALEXANDRE SOUZA DA FON-
SECA - R$ 7.423,00; CT Nº 00102/2021 - 28.10.21 - PEDRO ELIAS DOS SANTOS - R$ 2.000,00; 
CT Nº 00103/2021 - 28.10.21 - JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA - R$ 6.232,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento parcelado de material de construção destinado ao atendimento das necessidades 
dos diversos Departamentos, Secretarias e Fundos Municipais; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 143.991,70; EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - R$ 
31.260,00; G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - R$ 
335.809,20; MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA - R$ 7.371,00; RICARDO FREIRE FERNANDES - R$ 
643.846,00; VAMBERTO GRANGEIRO SILVA - R$ 177.500,00.

Areial - PB, 08 de Novembro de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00018/2021

Aos 08 dias do mês de Novembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Areial, Estado da Paraíba, localizada na Rua São José - Centro - Areial - PB, 
nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 120, de 
04 de Janeiro de 2010; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referi-
das normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00018/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa para o fornecimento 
parcelado de material de construção destinado ao atendimento das necessidades dos diversos 
Departamentos, Secretarias e Fundos Municipais; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AREIAL - CNPJ nº 08.701.062/0001-32. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Areial firmar contratações 

oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização 
de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado 
em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00018/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Areial, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00018/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LTDA.
CNPJ: 20.721.561/0001-97. Item(s): 7 - 23 - 27 - 30 - 35 - 47 - 70 - 80 - 86 - 87 - 90 - 106 - 107 

- 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 118 - 140 - 141 - 151 - 156 - 161 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 178 
- 181 - 183 - 184 - 195 - 197 - 200 - 201 - 207 - 211 - 212 - 213 - 214 - 216 - 219 - 220 - 242 - 244 - 
245 - 246 - 249 - 255 - 257 - 262 - 263 - 268 - 273 - 274 - 287 - 309 - 315 - 316 - 317.

Valor: R$ 143.991,70.
- EVANGELISTA BATISTA DE LUNA.CNPJ: 08.194.270/0001-92.Item(s): 20 - 21 - 36 - 37 - 43 - 44 

- 45 - 46 - 48 - 98 - 119 - 120 - 121 - 126 - 128 - 170 - 187 - 191 - 192 - 227 - 232 - 266 - 280 - 300.
Valor: R$ 31.260,00.
- G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI.CNPJ: 

25.426.464/0001-95.Item(s): 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 
- 26 - 28 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 
- 61 - 62 - 65 - 67 - 68 - 69 - 71 - 72 - 78 - 79 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 89 - 92 - 93 - 96 - 97 - 99 - 100 
- 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 108 - 109 - 115 - 116 - 117 - 122 - 123 - 127 - 129 - 130 - 131 - 132 
- 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 142 - 143 - 144 - 146 - 148 - 149 - 152 - 153 - 157 - 160 
- 162 - 163 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 176 - 177 - 185 - 186 - 188 - 189 - 190 - 193 - 194 - 196 
- 198 - 199 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 208 - 209 - 210 - 215 - 217 - 218 - 221 - 222 - 223 - 224 
- 226 - 228 - 229 - 230 - 231 - 233 - 234 - 235 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 247 - 248 - 250 - 251 
- 252 - 253 - 254 - 256 - 258 - 259 - 260 - 261 - 264 - 265 - 267 - 269 - 270 - 271 - 272 - 276 - 277 
- 279 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 
- 299 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 308 - 310 - 311 - 313 - 314 - 318.

Valor: R$ 335.809,20.
- MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA.CNPJ: 35.494.616/0001-40.
Item(s): 95 - 164 - 278 - 306 - 307.Valor: R$ 7.371,00.
- RICARDO FREIRE FERNANDES. CNPJ: 10.649.272/0001-70.
Item(s): 4 - 5 - 6 - 9 - 63 - 64 - 66 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 88 - 91 - 94 - 124 - 125 - 145 - 147 - 150 

- 154 - 155 - 158 - 159 - 179 - 180 - 182 - 225 - 236 - 243 - 275 - 312 - 319 - 324 - 325.
Valor: R$ 643.846,00.
- VAMBERTO GRANGEIRO SILVA. CNPJ: 32.185.713/0001-63.
Item(s): 320 - 321 - 322 - 323.
Valor: R$ 177.500,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Areial - PB, 08 de Novembro de 2021

ADELSON GONÇALVES BENJAMIN
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de construção 
destinado ao atendimento das necessidades dos diversos Departamentos, Secretarias e Fundos 
Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Areial: 02040.12.361.1005.2009 – MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDA-
MENTAL 02060.08.122.2007.2026 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 
02060.08.244.1010.2074 – MANUTENÇÃO DO CRAS 02090.10.301.2006.2021 – MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02090.10.301.2006.2023 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA 02090.10.301.2006.2022 – MANUT.DAS UNIDADES BA-
SICAS DE SAUDE 02040.12.361.1005.2044 – MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% 
02040.12.361.1005.2072 – MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO 02040.12.361.1005.2077 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.15+.122.2008.2036 
– MANUT.DAS ATIV. DE SERVIÇOS URBANOS NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL 
DE CONSUMO FONTE: 001, 111, 113, 120, 311, 211 E 214. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00111/2021 
- 08.11.21 - CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA - R$ 33.771,92; CT Nº 00112/2021 - 08.11.21 - EVANGELISTA BATISTA DE LUNA - R$ 
8.059,99; CT Nº 00113/2021 - 08.11.21 - G & E REPRESENTACAO E COMERCIO DE MATERIAL 
DE CONSTRUCAO EIRELI - R$ 72.802,24; CT Nº 00114/2021 - 08.11.21 - MADEIREIRA ALVES 
& CIA LTDA - R$ 1.474,20; CT Nº 00115/2021 - 08.11.21 - RICARDO FREIRE FERNANDES - R$ 
128.769,20; CT Nº 00116/2021 - 08.11.21 - VAMBERTO GRANGEIRO SILVA - R$ 21.350,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00013/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, NO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO-PB. O Presi-
dente da CPL convoca o comparecimento da empresa: GILCIMARA AVILA BATISTON - CNPJ nº 
34.515.983/0001-10, para proceder o imediato retomada da obra, conforme Contrato n.º 00173/2020 
e ordem de serviços emitida no dia 28.09.2020. Fica estabelecido o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, ficando a contratada ciente que o não comparecimento para o início da obra, implicará 
nas penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 99383-7991.

Baia de Traição - PB, 08 de novembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º. 5/029/2021
CONTRATO Nº. 01.106/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: TOLENTINO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS-EPP, CNPJ 

Nº. 08.601.197/0001-26. 
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fórmula infantil, leites espe-

ciais, suplementos alimentares/nutricionais com a finalidade de atender as necessidades usuários 
cadastrados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantitativo e especificações do Anexo I, 
deste Termo de Referência, conforme especificações do edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL com R$ 6.336,00 (Seis Mil Trezentos e Trinte e Seis Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 08 de novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DO 5º TERMO DE REALINHAMENTO

ADITIVO DE VALOR
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM E RAYSSA MARQUES LEITE MEIRELES & 

CIA LTDA-ME, CNPJ: 17.364.800/0001-94. Ref. PP 00015/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM PB. Extrato do 5º. TERMO ADITIVO ao 
Contrato n.º 00049/2021, com a empresa acima mencionada, correspondente a realinhamento dos 
preços contratados a partir desta data: GASOLINA COMUM R$ 6,59; ÒLEO DIESEL BS10 R$5,35; 
ÓLEO DIESEL BS500 R$ 5,30. Data das Assinaturas: 08/11/2021. 

PREFEITURA DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL  SRP N° 029/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULA 

INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES/NUTRICIONAIS COM A FINA-
LIDADE DE ATENDER AS NECESSECIDADES USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA.

Vencedores: - Tolentino Comércio de Produtos Farmacêuticos –EPP, CNPJ: 08.601.197/0001-26 
com o valor de R$ 9.504,00 (Nove Mil Quinhentos e Quatro reais), vencendo no item: 01,02,03,04,;

VALOR GLOBAL com o R$ 9.504,00 (Nove Mil Quinhentos e Quatro reais) 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ven-

tura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições 
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Presencial n° 029/2021, resolve ADJUDICAR 
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços, 
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 28/10/2021
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

PREFEITURA DE BOA VENTURA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º. 0029/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2021

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fórmula infantil, leites especiais, 
suplementos alimentares/nutricionais com a finalidade de atender as necessidades usuários cadastra-
dos na secretaria municipal de saúde, conforme quantitativo e especificações do termo de referência

Vencedores: 
- TOLENTINO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS-EPP CNPJ: 08.601.197/ 0001-

26 com o valor de R$ 9.504,00 (Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais), vencendo nos seguintes 
itens: 1, 2, 3, 4; perfazendo o Valor Global de 9.504,00 (Nove Mil e Quinhentos e Quatro Reais).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da 
Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor para a assinatura do termo 
de contrato, nos termos do art. 64, da lei 8.666/93, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

BOA VENTURA/PB: 29 de Outubro de 2021
Talita Lopes arruda

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 0029/2021 – PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, em conformidade com o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0029/2021 – PMBV, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 
0090/2021 – PMBV, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA FU-
TURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS 
ALIMENTARES/NUTRICIONAIS COM A FINALIDADE DE  ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme  quantitativos, 
especificações do termo de referência, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
0029/2021 - PMBV sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da 
mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme 
fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

VIGÊNCIA: 29 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ 29 DE OUTUBRO DE 2022
EMPRESA: TOLENTINO COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - EPP 
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 325, CENTRO, ITAPORANGA –PB – CEP 58.780-000
CNPJ: 08.601.197/0001-26  FONE: FAX (83) 99822-1525 
Responsável: Luiz Alberto Tolentino  CPF. 396.004.754-15

ITEM ESPECIFICAÇÃO QNTD UND MARCA
PRODUTO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

 1.

ALIMENTO EM PÓ (LEITE) 
PARA LACTANTES, DESTI-
NADA A NECESSIDADES 
DIETOTERÁPICAS ESPE-
CÍFICAS COM RESTRI-
ÇÃO A LACTOSE, ZERO 
LACTOSE 400 GRAMAS, 
RICO EM NUTRIENTES. 
(EQUIPARADO A MARCA 
APTAMIL OU SIMILAR) 

36 LATAS APTAMIL R$ 34,00 R$ 1.224,00

 2.

COMPOSTO LÁCTEO IN-
FANTIL ZERO LACTOSE, 
QUE CONTÉM DHA (ÔME-
GA 3 E 6) FIBRAS PROBI-
ÓTICAS, VITAMINA A B, 
C E D E MINERAIS / 700 
GRAMAS. (EQUIPARADO 
A MARCA NAN (DANONE) 
OU SIMILAR).

36 LATAS NAN R$ 45,00 R$ 1.620,00

 3.

COMPOSTO LÁCTEO, 
QUE POSSUEM ACRÉCI-
MO DE OUTROS INGR-
DIENTES NA SUA FOR-
MULAÇÃO, COM FONTES 
DE NUTRIENTES COMO 
ARA E DHA, ZERO LAC-
TO S E / 4 0 0  G R A M A S . 
(EQUIPARADO A MARCA 
PREGOMIN PEPTI OU 
SIMILAR).

42 LATAS PREGOMIN R$ 130,00 R$ 5.460,00

 4.

ALIMENTO EM PÓ, A BASE 
DE  PROTEINA LACTEAS 
INFACTAS. CONTENDO 
OS EXCLUSIVOS ME-
BIOFICOS NUTRICIA, 
ADEQUADA RELAÇÃO 
OMEGA 6:OMEGA 3, OS 
ACIDOS GRAXOS DHA E 
ARA, ALEM DA PRESEN-
ÇA DE NUCLEOTICLEOS, 
CONTEM VITAMINAS A 
e C, LACTOSE COM 800 
GRAMAS.( APTAMIL ) OU 
SIMILAR.

30 LATAS APTAMIL R$ 40,00 R$ 1.200,00

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de: R$: 9.504,00 (NOVE MIL QUI-
NHENTOS E QUATRO REAIS) 

Boa Ventura - PB, 29 de Outubro de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021

A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 
interessados que no dia 19.11.2021 ÀS 10H00MIN, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE ME e 
EPP, CONFORME PREVISTO NO ART. 48, INCISO I, DA LC Nº 123/2006 COM NOVA REDAÇÃO 
DADA PELA LC Nº 147/2014, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO 
PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM DIVERSAS LOCALIDADES DO 
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente 
através do telefone (83) 3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES 
CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.
com das 09h00min às 12h00min e/ou https://www.gov.br/compras/pt-br. Publicado na íntegra no 
Diário da FAMUP do dia 09.11.2021.

Cabaceiras - PB, 08 de Novembro de 2021.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021

A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 
interessados que no dia 22.11.2021 às 14h00min, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo Menor Preço, por item, LICITAÇÃO EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE ME E 
EPP, CONFORME PREVISTO NO ART. 48, INCISO I, DA LC Nº 123/2006 COM NOVA REDAÇÃO 
DADA PELA LC Nº 147/2014, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA 
A IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS, para atender as necessidades das Secretarias, 
conforme consta do Edital durante o exercício de 2021. As empresas interessadas poderão adquirir 
o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.
pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: 
cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min. Publicado na íntegra no Diário da 
FAMUP do dia 09.11.2021

CABACEIRAS PB, 08 de Novembro de 2021.
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00164/2019 PARTES: STTP 

/ LRL TECNOLOGIA EIRELI. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRA-
TUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR A PARTIR DO DIA 12/11/2021, MANTENDO AS 
DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 0029/2019/STTP, 
COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS MARQUES 
DUNGA JÚNIOR / LRL TECNOLOGIA EIRELI. ASSINATURA: 09/11/2021

CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR
Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA 
CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 50000/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Jeronimo Rosado, s/n - Centro–Catolé do Rocha - PB, às 14:30 horas do dia 19 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de equipamentos de 
sonorização visando equipar e modernizar o serviço de sonorização da CÂMARA MUNICIPAL DE 
CATOLÉ DO ROCHA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; 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 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3441– 1515. E-mail: camaracatole2017@gmail.com. 

Catolé do Rocha - PB, 08 de Novembro de 2021.
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00020/2021, para o dia 22 de Novembro de 2021 às 13:00 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
12:00 as 18:00 horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta dos dias úteis, 
na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Site: www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Conde - PB, 08 de Novembro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de três veículos zero km, sendo um 
caminhão tipo baú para transporte de carga seca e duas vans. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 25 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 0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores 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, 08 de Novembro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ro-

dovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de um veículo zero km, caminhão tipo 
frigorífico, categoria leve, equipado com uma carroceria rígida, do tipo baú isotérmico misto para 
refrigeração e congelamento. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 25 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 
0146/19; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores 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, 08 de Novembro de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 9 de novembro de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rodovia 

Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 15:00 horas do dia 25 de Novembro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para executar a conclusão da reforma do Ginásio da Pousada, neste 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 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, 08 de Novembro de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paralelepípedos 

áreas rurais no município de Condado. Data e Local: 29 de Novembro de 2021 às 09:00 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro – Condado/PB. O edital está dis-
ponível no Portal Oficial do Município: http://www.condado.pb.gov.br e no Mural de Licitação no Portal 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Condado-PB, 08 de Novembro de 2021. 
FRANCISCA LIDIANE ALVES DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paralelepípedos 

áreas rurais no município de Condado. Data e Local: 26 de Novembro de 2021 às 09:00 horas, na 
sala de Reuniões da CPL, Rua Padre Amâncio Leite, 395 - Centro – Condado/PB. O edital está dis-
ponível no Portal Oficial do Município: http://www.condado.pb.gov.br e no Mural de Licitação no Portal 
do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Condado-PB, 08 de Novembro de 2021. 
FRANCISCA LIDIANE ALVES DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conheci-

mentos dos interessados o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços 
Nº 004/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de 
pavimentação em paralelepípedo (Rua Gledson Aldo Garrido Gomes) no município de Coremas-PB, 
conforme planilha orçamentária de custo. Vejamos a seguir: 1º Lugar: Jhonatan andrade da Silva 
Eireli, com o valor total R$ 94.779,00; 2º Lugar: S M Serviços de Construções Eireli, com o valor total 
R$ 98.187,00; 3º Lugar: Sabugi Construções Eireli-EPP, com o valor total R$ 99.792,00; 4º Lugar: 
Pombal Construtora e Locadora Eireli, com o valor total R$ 109.017,00; 5º Lugar: Torres e Andrade 
Construções Ltda, com o valor total R$ 109.047,00; 6º Lugar: José Romerson Felismino da Silva 
Construtora Eireli-ME, com o valor total R$ 114.003,00; 7º Lugar: Haya Construtora Eireli, CNPJ: 
37.628.430/0001-62, com o valor total R$ 115.950,00; 8º Lugar: Motiva Construções e Serviços 
Eireli, com o valor total R$ 115.953,00; 9º Lugar: Ametista Contruçoes e Serviços Eireli, com o valor 
total R$ 132.279,00. Cópia do parecer e demais peças: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-
-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: coremascpl.recurso@gmail.com. 

Coremas-PB, 05 de novembro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS

Nº 005/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conheci-

mentos dos interessados o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços 
Nº 005/2021. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na 
Reforma da Escola Municipal Antônia Maria da Conceição, localizada sede do município de Coremas-
-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Vejamos a seguir: 1º Lugar: Jhonatan andrade da 
Silva Eireli, com o valor total R$ 98.619,13; 2º Lugar: S M Serviços de Construções Eireli, com o 
valor total R$ 101.995,12; 3º Lugar: Concreta Construção e Serviços Ltda, com o valor total R$ 
109.926,12; 4º Lugar: Sabugi Construções Eireli-EPP, com o valor total R$ 114.895,86; 5º Lugar: 
Motiva Construções e Serviços Eireli, com o valor total R$ 116.326,02; 6º Lugar: Torres e Andrade 
Construções Ltda, com o valor total R$ 120.647,27; 7º Lugar: José Romerson Felismino da Silva 
Construtora Eireli-ME, com o valor total R$ 121.326,49. Cópia do parecer e demais peças: www.
coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. E-mail da CPL só para recebimentos de recursos: 
coremascpl.recurso@gmail.com. 

Coremas-PB, 05 de novembro de 2021.
Francielho Alves Barrete

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 024/2021, que 
objetiva: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de materiais gráficos para 
atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Coremas, conforme termo de 
referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponentes vencedores: Licitante vencedor: L. N. de Figueiredo Silva Impressão-EPP, CNPJ: 
29.250.038/0001-02, com o valor total de R$ 46.200,00, referente aos itens: 4 - 5 - 20 - 29 - 30 - 31 
- 32 - 33 - 34 - 35 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 
- 58 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 e 74; Licitante vencedor: Maria L Caminha da Silva-ME, 
CNPJ: 18.658.386/0001-99, com o valor total de R$ 8.552,50, referente aos itens:  1 - 2 - 6 - 23 - 36 
e 59; Licitante vencedor: Mariana Gomes Ferreira-ME, CNPJ: 34.525.968/0001-53, com o valor total 
de R$ 300,00, referente ao item: 21; Licitante vencedor: Printex Serviços Gráficos e Comercio Vare-
jista de Multi Utilidades Eireli-ME, CNPJ: 32.194.799/0001-90, como o valor total de R$ 52.110,00, 
referente aos itens: 3 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 
- 28 - 37 - 45 - 49 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 e 77. Desta forma o valor total homologado é 
R$ 107.162,50. Notificação: Ficam notificados para assinatura dos respectivos contratos os licitantes 
vencedores acima citados para no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos (contados a partir do 
1º dia útil subsequente da publicação desta homologação) na sede da Prefeitura, conforme previsto 
no item 15.1 do instrumento convocatório. Publique-se e cumpra-se. 

Coremas - PB, 27 de outubro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 025/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 025/2021, que 
objetiva: Contratação de pessoa jurídica para serviços parcelado em forma de locação diária de 
equipamentos, que serão usados na manutenção preventiva e corretiva das estradas de terra do 
Município de Coremas, conforme termo de referência; com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: Licitante vencedor: DB 
Construtora Eireli-ME, CNPJ: 42.312.300/0001-56, como o valor total de R$ 126.000,00, referente 
aos itens: 3, 5 e 6. Licitante vencedor: SBC Construção Serviços e Locações Eireli-EPP, CNPJ: 
22.732.871/0001-32, como o valor total de R$ 165.000,00, referente aos itens: 1, 2 e 4. Desta for-
ma o valor total homologado é R$ 291.000,00. Notificação: Ficam notificados para assinatura dos 
respectivos contratos os licitantes vencedores acima citados para no prazo de até 05 (cinco) dias 
consecutivos (contados a partir do 1º dia útil subsequente da publicação desta homologação) na sede 
da Prefeitura, conforme previsto no item 15.1 do instrumento convocatório. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 27 de outubro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Re-
solve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 026/2021, que objetiva: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços, em forma de locação de veículo mensal 
e por viagens para atender a demanda da Secretaria de Saúde, conforme termo de referência; com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes 
vencedores: Licitante vencedor: Dyego David Andrade da Silva-ME, CNPJ: 41.790.893/0001-01, 
com o valor total de R$ 79.500,00, referente aos itens: 1 e 11; Licitante vencedor: Everaldo Honorio 
da Silva-ME, CNPJ: 42.107.538/0001-40, com o valor total de R$ 28.350,00, referente aos itens: 9 
e 10;  Licitante vencedor: Francisco Jose Angelo Travassos-ME, CNPJ: 41.854.281/0001-27, com 
o valor total de R$ 21.600,00, referente aos itens: 5 e 6; Licitante vencedor: João Paulo do Nasci-
mento Barbosa-ME, CNPJ: 42.010.570/0001-02 com o valor total de R$ 21.900,00, referente aos 
itens: 7 e 8. Desta forma o valor total homologado é R$ 151.350,00. Notificação: Ficam notificados 
para assinatura dos respectivos contratos os licitantes vencedores acima citados para no prazo de 
até 05 (cinco) dias consecutivos (contados a partir do 1º dia útil subsequente da publicação desta 
homologação) na sede da Prefeitura, conforme previsto no item 15.1 do instrumento convocatório. 
Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 08 de novembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2021

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 027/2021, que 
objetiva: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de peças destinadas para 
manutenção preventiva e corretiva das máquinas pesadas do Município de Coremas, conforme 
termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponentes vencedores: Licitante vencedor: Cicero Rodrigues da Silva-ME, CNPJ: 
24.119.232/0001-21, com o valor total de R$ 331.108,00, referente aos itens: 1 e 122. Desta forma o 
valor total homologado é R$ 331.108,00. Notificação: Fica notificado para assinatura do respectivo 
contrato o licitante vencedor acima citado para no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos (con-
tados a partir do 1º dia útil subsequente da publicação desta homologação) na sede da Prefeitura, 
conforme previsto no item 15.1 do instrumento convocatório. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 03 de novembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2021

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 028/2021, que 
objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de carnes e 
deveríamos, para atender a demanda das diversas Secretarias do Município de Coremas, conforme 
termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponentes vencedores: Licitante vencedor: Antônio Francisco Matias-ME, CNPJ: 
09.687.339/0001-82, com o valor total de R$ 92.100,00, referente aos itens: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
- 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 e 19; Licitante vencedor: Edilberto Garrido de Lacerda 
Pereira-ME, CNPJ: 39.988.157/0001-02, com o valor total de R$ 82.850,00, referente aos itens: 
12 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 e 30. Desta forma o valor total homologado é R$ 
174.950,00. Notificação: Ficam notificados para assinatura dos respectivos contratos os licitantes 
vencedores acima citados para no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos (contados a partir do 
1º dia útil subsequente da publicação desta homologação) na sede da Prefeitura, conforme previsto 
no item 15.1 do instrumento convocatório. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 03 de novembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021

O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 
Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 029/2021, que 
objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de material de 
expediente para atender a demanda das diversas Secretarias do Município de Coremas, conforme 
termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponentes vencedores: Licitante vencedor: Ingrid Dantas da Costa Vieira-ME, 
CNPJ: 38.074.528/0001-88, com o valor total de R$ 63.146,00, referente aos itens: 1 - 2 - 3 - 9 - 25 
- 28 - 37 - 38 - 46 - 47 - 48 - 60 - 65 - 71 - 72 - 74 - 80 - 85 - 87 - 91 - 92 - 93 - 102 - 103 - 104 - 106 
- 107 - 108 - 111 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 123 - 124 - 126 - 127 - 128 - 131 - 132 - 133 - 134 e 
136; Licitante vencedor: Lucieudo Maria da Silva-ME, CNPJ: 09.028.744/0001-99, com o valor total 
de R$ 20.400,00, referente aos itens: 6 - 14 - 19 - 32 - 35 - 36 - 43 - 63 - 73 - 77 - 78 - 83 - 84 - 86 
- 90 - 98 - 122 - 125 e 129; Licitante vencedor: Maria Solones Paulino Cardoso Oliveira-ME, CNPJ: 
07.308.651/0001-92, com o valor total de R$ 22.707,90, referente aos itens: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 26 - 27 - 33 - 40 - 52 - 56 - 70 - 79 - 81 - 82 - 101 - 105 - 118 - 119 - 121 
e 130; Licitante vencedor: Nivaldo Ferreira dos Santos Junior-ME, CNPJ: 37.551.250/0001-20, 
com o valor total de R$ 51.711,50, referente aos itens: 4 - 5 - 22 - 23 - 24 - 29 - 30 - 31 - 34 - 39 - 
41 - 42 - 44 - 45 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 - 61 - 62 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 - 75 - 76 
- 88 - 89 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99 - 100 - 109 - 110 - 112 - 120 - 135 - 137 e 138. Desta forma o valor 
total homologado é R$ 157.965,40. Notificação: Ficam notificados para assinatura dos respectivos 
contratos os licitantes vencedores acima citados para no prazo de até 05 (cinco) dias consecuti-
vos (contados a partir do 1º dia útil subsequente da publicação desta homologação) na sede da 
Prefeitura, conforme previsto no item 15.1 do instrumento convocatório. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 03 de novembro de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

AVISO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021

A Prefeitura de Coremas-PB, vem através de seu Pregoeiro (nos termos da legislação pertinente), 
tornar público para conhecimento dos interessados, que foi protocolada no dia 29/10/2021 uma 
impugnação através do endereço (coremascpl.recurso@gmail.com) pela licitante Konica Minolta 
Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda, CNPJ: 71.256.283/0001-85, contra 
o edital do Pregão Presencial Nº 030/2021. Download da impugnação: www.coremas.pb.gov.br/
licitacoes ou Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB (horário de 
expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Ainda informamos que 
fica suspensa por tempo indeterminado a sessão pública marcada para as 11h:00min (onze horas) 
do dia 08/11/2021, sem mais para o momento.

Coremas-PB, 03 de novembro de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

AVISO DE CANCELAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público o cance-
lamento da sessão pública que seria realizada às 08h:30min (Oito horas e trinta minutos) do dia 
08/11/2021 a Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/
PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin), referente a Tomada de Preços Nº 006/2021 (Processo 
Administrativo nº 140/2021). Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de 
engenharia de pavimentação em paralelepípedo das seguintes ruas: Luziano Gelisson de Souza 
Lucena, José Pereira de Almeida, Leocádia Mariano de Araújo, Rua Virgulino da Silva - trecho a 
partir do final do asfalto, no município de Coremas-PB. Motivo do cancelamento: Não foi publicado 
o aviso da licitação no Diário Oficial da União (é obrigatório quando se trata de recurso federal) por 
conta do sistema utilizada para tal publicação não está deixando publicar matéria da Prefeitura de 
Coremas, tão logo seja resolvido essa questão será marcado uma nova data. 

Coremas-PB, 05 de novembro de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-
TAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.

Licitante declarado vencedor: GOMES CONSTRUTORA - CNPJ 27.743.003/0001-71.
Valor total da respectiva proposta: R$ 515.659,01
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, no horário 

das 08h às 12h dos dias úteis, a Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança 
- PB, pelo telefone (83) 3361-3801 ou pela Central de Atendimento da Prefeitura de Esperança na 
internet: esperanca.1doc.com.br/atendimento. 

Esperança - PB, 29 de outubro de 2021.
Emerson David A. da Costa

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 
NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto à empresa GOMES CONSTRUTORA - CNPJ 27.743.003/0001-71, com 
proposta com valor global de R$ 515.659,01.

Esperança - PB, 05 de novembro de 2021.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 112.2021. SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 13h30min, do dia 22 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Emulsão Asfáltica do tipo RM-1C e RR-1C para melhor atender as demandas da Administração 
Municipal.  Recursos: Próprios . Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira/PB, 08 de Novembro de 2021.
DEBORAH  NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 00009/2021
RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
OBJETO: Construção da 1ª etapa das calçadas do canal do Juá – Av. Juscelino Kubitschek, 

Canal do Juá, em Guarabira/PB. Dotação consignada no orçamento vigente. Após análise e julga-
mento pela Comissão Permanente de Licitação e Assessoria Jurídica do Município, com decisão da 
autoridade superior do recurso administrativo interposto pela APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, obteve-se o seguinte resultado:  DEFERIR   APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
e  HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI provimento ao recurso interposto pela referida empresa.  
Desta forma ficam Habilitadas as empresas :  A CPL comunica a todos os licitantes participantes, 
que os envelopes Proposta de Preços será aberto no dia 17.11.2021, as 10h00min, na Rua Antônio 
André,39 – Centro – Guarabira/PB. Os envelopes PROPOSTAS DE PREÇOS das Licitantes INA-
BILITADAS serão devolvidos totalmente intactos e devidamente lacrados às empresas de origens 
oportunamente. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados na 
Sala da CPL, no endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se..

Guarabira, 08 de Novembro  de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00054/2021

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00054/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,  PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: KATIANE FELINTO TRAJANO - ME. CNPJ: 32.154.694/0001-08. Valor: R$ 11.100,00 
(ONZE MIL E CEM REAIS)

Guarabira - PB, 05 de novembro de 2021.
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA REALIZAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00054/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS. Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021. Elemento de despesa 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: Janeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
GUARABIRA e KATIANE FELINTO TRAJANO - ME - R$ 11.100,00 - ONZE MIL E CEM REAIS- CT 
Nº 00435/2021 – 05.11.2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00005/2021
OBJETO : Contratação de empresa no ramo pertinente para reforma do matadouro municipal- 

Conjunto Alda Pimentel.
CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar – ESCALE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 36.342.650/0001-62 – Valor: 

R$ 177.516,71 – (Cento e setenta e sete Mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e hum centavos
2° lugar – WCB ENGENHARIA E PROJETOS, CNPJ: 23.571.421/0001-78  208.030,85(Duzentos 

e oito Mil e trinta e reais e oitenta e cinco centavos)
3° lugar – GPS -Gerenciamento de Projetos e serviços LTDA, CNPJ: 12.350.951/0001-70  

277.776,33 (Duzentos e Setenta e sete mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos)
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Guarabira, 08 de Novembro  de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA
TP Nº 00006/2021

OBJETO : Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de um portal no município 
de Guarabira/PB- 073 acesso ao distrito de cachoeira dos Guedes, em Guarabira/PB.

CLASSIFICAÇÃO:
1° lugar – WCB ENGENHARIA E PROJETOS, CNPJ: 23.571.421/0001-78  174.148,88 (Cento 

e setenta e quatro Mil cento  e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos)
CLASSIFICAÇÃO:
2º lugar – ESCALE CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 36.342.650/0001-62 – Valor: 

R$ 206.183,31 – ( Duzentos e seis  mil cento e oitenta e três reais e trinta e hum centavos
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Guarabira, 08 de Novembro  de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de peças para veículos e máquinas pesadas, de 
acordo com o Pregão Presencial nº 00029/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara. 
CONTRATADA: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME, CNPJ de nº 35.588.102/0001-54
OBJETO: Aquisição de peças para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes ou a dispo-

sição do município de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO DE: R$ 303.377,31 (trezentos e três mil trezentos e setenta e 

sete reais e trinta e um centavos)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 08 de Novembro de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de peças para veículos e máquinas pesadas, de 
acordo com o Pregão Presencial nº 00029/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS, CNPJ de nº 09.096.700/0001-04
OBJETO: Aquisição de peças para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes ou a dispo-

sição do município de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 512.624,66 (quinhentos e dose mil seiscentos e vinte e quatro reais e 

sessenta e seis centavos)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 08 de Novembro de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00036/2021, não compareceu nenhum interessado, sendo considerada como licitação DESERTA. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço, na Rua Prefeito 
Antonio Ramalho Diniz, 26, Ibiara-PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone 
(0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de novembro de 2021.
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que foi  INABILITADA a empresa: GENESIS SERVIÇOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 28.594.543/0001-01. Foi HABILITADA as empresas 
FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 17.812.270/0001-08 e ELPAR 
– EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO – ME, cadastrada no CNPJ n° 29.591.733/0001-20. 
Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão, não havendo interposição de recurso, 
fica convocada a empresa HABILITADA, para abertura do envelope de Proposta de Preços, no dia 
18.11.2021 as 09:00 horas. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no en-
dereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de Novembro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SEMOB – SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA

TERMO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTRATUAL DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
Processo Administrativo nº. 2020/045405; 
Processo Licitatório nº. 2016/022214. 
Diante das informações contidas no processo administrativo nº. 2020/045405, respeitados e 

esgotados os prazos legais para o exercício do contraditório e da ampla defesa, a empresa Tinpa-
vi Indústria de Tintas Ltda. - Epp, inscrita no CNPJ nº. 17.592.525/0001-66, será DECLARADA 
INIDÔNEA, ficando impedida de participar de licitações e contratar com qualquer integrante da 
Administração Pública das esferas municipal, estadual e federal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Semob/JP, que será 
concedida com o ressarcimento dos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, 
com fulcro no art. 87, IV da Lei nº 8.666/93 e demais disposições correlatas vigentes. 

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 26 de outubro de 2021.

George Ventura Morais
Superintendente – Semob/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISODE ADIAMENTO
PROCESSO Nº 14.056/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2021
CHAVE CGM: ZAT1-2CWH-B2U3-E18H
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES 

MEDICINAIS COM LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 
ATENDER SAMU, UPA’S E REDE HOSPITALAR.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr.ª. Franciny 
do Nascimento Leal, nomeada pela Portaria nº. 043/2021 vem por meio deste, tornar público o 
adiamento da sessão, que estava prevista para o dia 10/11/2021, às 09h00, com data a ser designada 
posteriormente, considerando pedidos de impugnação de empresas interessadas no certame sem 
tempo hábil para resposta. O aviso de adiamento ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da 
UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes.Consultas com a 
Comissão de Licitação nos HORÁRIOS das 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: 83. 3214-7937 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com.

João Pessoa, 08 de Novembrode 2021. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.027/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/080577
CHAVE CGM: 1KT5-2BMX-S07U-MSBR
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, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.027/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Execução dos Serviços de Implantação de Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedos no 
Bairro do Bessa (Rua Pastor José Ferreira, Av. Presidente Café Filho, Rua Francisco Carneiro e Rua 
Washington Cahino) e Bairro da Torre (Rua Minervino Bione), na Cidade de João Pessoa/PB. Da 
análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação 
exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS as empresas: 
KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.- CNPJ Nº 11.306.141/0001-53 e APN CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 08.317.848/0001-50 e DECLARA INABILITADAS as 
empresas RDS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 04.270.857/0001-82 e SOLO MOVETERRAS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ Nº 12.446.987/0001-51 por desatendimento ao Instru-
mento Convocatório. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas 
intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 
4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/080577/SEINFRA, disponibilizados a 
partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 08 de novembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE
 AVISO DE REABERTURA

PROCESSO Nº 14.930/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.053/2021

CHAVE CGM: LIGZ-74OX-I5KM-JH8E
DATA DE ABERTURA: 24/11/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO E ANÁLISE 

DE DOSIMETRIA PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM AMBIENTES EXPOSTOS A RADIAÇÃO 
IONIZANTE NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA QUE POSSUEM 
EQUIPAMENTOS COM EMISSÃO DE RADIAÇÃO.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Danilo 
Coêlho Rodrigues torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte 
de Recursos: ORDINÁRIOS, SUS e TRANSF. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. Fundamentação 
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 08 de novembro de 2021. 
Danilo Coêlho Rodrigues 

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/082055/SEINFRA 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 07.027/2021
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço para Fornecimento 

de Materiais, Execução, Manutenção e Retirada da Iluminação Natalina em Diversos Bairros da 
Cidade de João Pessoa – PB para o Natal 2021.

A Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo 
Nº 2021/082055/SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.027/2021 tendo transcorrido 
regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais 
e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93 e 10.520, não sendo verificado nenhum 
vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos 
regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o 
objeto deste Pregão Eletrônico, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando 
vencedora da licitação à empresa CASTRO E ROCHA LTDA, CNPJ Nº 32.185.141/0001-12 no 
valor global de R$ 688.949,89 (seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos quarenta e nove reais 
e oitenta e nove centavos).

João Pessoa, 08 de novembro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infraestrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00003/2021

O Prefeito Municipal de Juarez Távora, Estado da Paraíba, usando as atribuições que lhe confere 
a Lei, considerando a existência de problema na fonte de recursos para pagamento da despesa, 
resolve REVOGAR a licitação modalidade Pregão Eletrônico n.º 00003/2021, cujo objeto é a aqui-
sição de um veículo tipo passeio, para atender as necessidades da Secretaria Saúde do Município 
de Juarez Távora. Novo edital será publicado assim que o problema for resolvido.

Juarez Távora(PB), 8 de novembro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Reforma da Escola 
Padre Cícero. 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) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 08 de Novembro de 2021
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 

00005/2021, para o dia 18 de Novembro de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 08 de Novembro de 2021
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de pães e similares para melhor atender as necessidades da Administração Municipal até dezembro 
de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Logradouro - PB, 08 de Novembro de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO 
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 00020/2021. OBJETO: Aquisições parceladas de pães e 
similares para melhor atender as necessidades da Administração Municipal até dezembro de 2021. 
ABERTURA: 05/11/2021 as 08:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 08/11/2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 08h30min do dia 24 de novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de pães e 
similares para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 08 de novembro de 2021
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 04.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 58/2020, com vigência até 12/02/2021, ao Primeiro Aditivo de Prazo com 
vigência até 13/06/2021 e ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 14/10/2021, celebrado 
inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de uma empresa na área de engenharia 
civil para execução da obra de construção de um Portal Turístico na saída da Cidade de Logradouro 
para Cidade de Nova Cruz/RN.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA 
CRUZ. CONTRATADA: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.842.086/0001-81

JUSTIFICATIVA: As obras encontram-se em andamento, estando, em termos de execução do 
seu cronograma com 85,75%, portanto à necessidade da continuidade do vínculo com a empresa 
para conclusão definitiva da obra.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 13.10.2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 15.02.2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades 

do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º 
41.389, de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021 e confor-
me Convênio celebrado com o Governo do Estado da Paraíba de n.º 056/2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000021/2021. RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO N.º 
056/2021 - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 18.000,00 – THAILSON ANISIO SOARES - CT 
Nº 00100/2021 – 05.11.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Contratação emergencial de caminhão, carro pipa, para atender as necessidades 

do município, no que tange a seca que atinge Logradouro/PB, conforme Decreto Estadual de n.º 
41.389, de 30 de junho de 2021 e Decreto Municipal de nº 044, de 03 de julho de 2021 e confor-
me Convênio celebrado com o Governo do Estado da Paraíba de n.º 056/2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP000022/2021. RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO N.º 
056/2021 - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.36.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e R$ 18.000,00 – JOSÉ ROBERTO FERNANDES 
DA SILVA - CT Nº 00101/2021 – 05.11.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00004/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para co-

nhecimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00004/2021, que 
tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Recuperação e Roço de Estradas 
do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária, o Resultado do Julgamento da 
Documentação de Habilitação do referido processo realizado pela comissão de licitação. Conside-
rações da Comissão: Empresas HABILITADAS por cumprirem todas as exigências do edital: EKS 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 02.750.635/0001-31; INPREL  CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – EPP, CNPJ: 03.757.786/0001-84; TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA 
EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 29.050.310/0001-00; e SABUGI CONSTRUÇÕES EIRELI, 
CNPJ Nº 42.354.190/0001-95; Licitantes Inabilitados por não atenderem o disposto no instrumento 
convocatório:  JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ Nº 40.603.807/0001-33 
apresentou declaração independente de proposta (item 8.6.3) e declaração que se compromete a 
averiguar a obra dois dias por semana (item 8.6.7) sem assinatura. Licitante Habilitado com restrição: 
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ: 
21.933.413/0001-07 – licitante apresentou Certidão de Dívida com a União Vencida, sendo que 
comprovou condição de ME, assim se for consagrado vencedor será concedido prazo nos termos 
da Lei 123/2006 para apresentação de documento válido. A comissão de licitação informa ainda 
aos licitantes que as documentações estão a disposição dos mesmos e que a partir da publicação 
da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, 
Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação situada na Rua 
José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 08 de Novembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 23 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Regis-
tro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO para serviços de 
serigrafia de confecção e impressão de placas, etc., de uso da Prefeitura Municipal de Marcação 
e fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0013/07; 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) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Marcação - PB, 08 de Novembro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 11:00 horas do dia 23 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de preço para contratação de empresa para 
prestação de serviços de borracharia (consertos de pneus e lubrificação), destinados aos veículos 
pertencentes à frota municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 0013/07; 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) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. .

Marcação - PB, 08 de Novembro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 004/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar n.º 123/2006 
e demais normas inerentes a espécie, que fará realizar Licitação Pública na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS na forma de Execução Indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, do tipo 
menor preço Global, objetivando a executar obra civil pública de construção de uma Academia da 
Saúde no município de Mari/PB, em sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e 
proposta que realizar-se-á as 09:00hs do dia 25/11/2021, na sala da CPL. Maiores informações e 
aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@
gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

MARI, 05 de novembro de 2021.
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00016/2021, para o dia 17 

de Novembro de 2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Cirilo Jose de 
Lima, 134 - Centro - Mato Grosso - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas e 14:00 
as 17:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 34421001. E-mail: administra-
cao@matogrosso.pb.gov.br. 

Mato Grosso - PB, 08 de Novembro de 2021
PAULO GUEDES DA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017/2021, para o dia 17 

de Novembro de 2021 às 13:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Cirilo Jose de 
Lima, 134 - Centro - Mato Grosso - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas e 14:00 
as 17:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 34421001. E-mail: administra-
cao@matogrosso.pb.gov.br. 

Mato Grosso - PB, 08 de Novembro de 2021
PAULO GUEDES DA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
CHAMADA PÚBLICA Nº 0006/2021

A presidente da CPL, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 29 de novembro de 2021, às 09h:00, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, 
Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Chamada Pública. Objeto: contratação de empresa especializada para prestar os serviços de 
confecção de próteses dentárias, para atender aos usuários do sus, a cargo da secretaria de saúde 
do município de Nazarezinho-pb.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 08 de novembro de 2021.

Marilda Sarmento Luis
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
nº 0008/2021

A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 00008/2021, tipo menor preço por item, com objeto aquisição de um veículo tipo 
minibus com capacidade para 16 lugares destinado a Secretaria de Educação do município de 
Olho D’água-PB, cujo reunião de julgamento das propostas será dia  23/11/2021, as 08:01horas 
(horário de Brasília-DF) através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com 
as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 8 de Novembro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
nº 00010/2021

A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 00010/2021, tipo menor preço por item, com objeto aquisição de equipamentos e 
material permanente para equipar unidade básica de saúde do município de Olho D´água-PB, por 
meio da proposta: 11471.451000/1200-05-MINISTÉRIO DA SAÚDE, cujo reunião de julgamento 
das propostas será dia  23/11/2021, as 09:31horas (horário de Brasília-DF) através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com as condições e especificações estabelecidas 
no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 08 de Novembro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 0009/2021, tipo menor preço por item, com objeto aquisição de equipamentos 
de informática para informatização de unidade da saúde da família do município de Olho D´água-
PB, por meio da PORTARIA 3.393/2020-MINISTÉRIO DA SAÚDE, cujo reunião de julgamento 
das propostas será dia  23/11/2021, as 08:31horas (horário de Brasília-DF) através do site www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com as condições e especificações estabelecidas 
no edital e seus anexos. 

Olho D’água -PB, 8 de Novembro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 09:30 horas do dia 25 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para execução de Reforma e Ampliação da Escola Marlene Alves Mendes, loca-
lizada neste 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: 
www.piloezinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 08 de Novembro de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
N.º 018/2021- SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna 
público que fará realizar através da Pregoeira Oficial para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço por item, menor preço 
unitário obtido através do MAIOR DESCONTO PERCENTUAL DADO SOBRE TABELA CMED/
ANVISA/PMGV VERSÃO ATUALIZADA E PUBLICADA EM 04/09/2021, tendo como objetivo: 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” DO TIPO ÉTICOS, GENÉRICOS E 
SIMILAR,  BASEADO ATRAVÉS DOS PREÇOS DE REFERÊNCIA DA TABELA CMED, DESTI-
NADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS DEMANDA JUDICIAL, em 
sessão pública para abertura dos envelopes de proposta e habilitação que realizar-se a às 15:00 hs 
do dia 23/11/2021, na sala da CPL, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Pitimbu na Rua 
Padre José João, Nº 31 – Centro – Pitimbu/PB. Maiores informações na sala da CPL, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min O edital estará disponível para os interessados no site 
oficial do município no link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal.

Pitimbu-PB, 08 de Novembro de 2021
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 
VEÍCULO AUTOMMOTOR, CONFORME PROPOSTA N° 11356674000121002/2021. Abertura da 
sessão pública: 11:30 horas do dia 23 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 11:35 horas do 
dia 23 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 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 08 de Novembro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Patrulha 
Mecanizada. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 23 de Novembro de 2021. Início da fase 
de lances: 09:05 horas do dia 23 de Novembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recur-
sos: 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) 3390–1110/3390–1140. 
E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 08 de Novembro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00026/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2021, que objetiva: TRANSPORTE 
ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE REMÍ-
GIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO MÁRIO DOS 
SANTOS JUNIOR 05954876452 - R$ 20.696,00; ANTONIO PEREIRA MIRANDA 05227498440 - R$ 
11.804,00; EDILSON BENTO ALVES 04299877497 - R$ 16.092,96; EDMILSON PEREIRA DA SILVA 
07460653454 - R$ 11.674,00; EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA 15542982883 - R$ 18.694,00; 
FABIANO LOURENÇO DO NASCIMENTO 07178938471 - R$ 21.164,00; FRANCISCO DE ASSIS 
MONTEIRO 98177699415 - R$ 10.192,00; GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 - R$ 
11.830,00; JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO 21911061453 - R$ 14.066,00; JONHN RAILSON 
MORAIS BATISTA 26965157860 - R$ 10.554,96; JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 16781161814 - R$ 
9.984,00; JOSE PASSOS SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 - R$ 10.218,00; JOSE PEDRO DA 
SILVA 02679905458 - R$ 10.816,00; LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 - R$ 
10.638,16; MARCOS ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 - R$ 16.705,00; MARILIA DA SILVA 
SANTOS CAVALCANTE 08142292475 - R$ 12.454,00; MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 
- R$ 15.683,20; MICHEL LOPES DE LIMA 09808104428 - R$ 11.648,00; PAULO PONCIANO DE 
SOUZA 97835994453 - R$ 17.186,00; ROBERTO GOMES DA SILVA 03980992861 - R$ 4.472,00; 
THIAGO FELIX DE SOUTO 11034532464 - R$ 15.392,00; VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 
13222955492 - R$ 12.636,00.

Remígio - PB, 05 de Novembro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCA-

ÇÃO DO MUNÍCIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00026/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 Secretaria de Educação 02050 
12 361 1001 2013 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 3390 39 outros serviços 
de terceiros – PJ FONTE DE RECURSO: 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de 
Impostos – Educação 1113 Transferências do FUNDEB 40% 1120 Transferência do Salário–Edu-
cação 1123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar (P) 1520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse 
dos Estados. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00188/2021 - 05.11.21 - ROBERTO GOMES DA SILVA 
03980992861 - R$ 4.472,00; CT Nº 00189/2021 - 05.11.21 - ANTONIO MÁRIO DOS SANTOS 
JUNIOR 05954876452 - R$ 20.696,00; CT Nº 00190/2021 - 05.11.21 - EDMILSON SOARES DE 
OLIVEIRA 15542982883 - R$ 18.694,00; CT Nº 00191/2021 - 05.11.21 - PAULO PONCIANO DE 
SOUZA 97835994453 - R$ 17.186,00; CT Nº 00192/2021 - 05.11.21 - FABIANO LOURENÇO DO 
NASCIMENTO 07178938471 - R$ 21.164,00; CT Nº 00193/2021 - 05.11.21 - EDILSON BENTO 
ALVES 04299877497 - R$ 16.092,96; CT Nº 00194/2021 - 05.11.21 - ANTONIO PEREIRA MI-
RANDA 05227498440 - R$ 11.804,00; CT Nº 00195/2021 - 05.11.21 - JOSE PASSOS SERAFIM 
DE OLIVEIRA 09220384493 - R$ 10.218,00; CT Nº 00196/2021 - 05.11.21 - FRANCISCO DE 
ASSIS MONTEIRO 98177699415 - R$ 10.192,00; CT Nº 00197/2021 - 05.11.21 - JOSE PEDRO 
DA SILVA 02679905458 - R$ 10.816,00; CT Nº 00198/2021 - 05.11.21 - JOAO FERREIRA DO 
NASCIMENTO 21911061453 - R$ 14.066,00; CT Nº 00199/2021 - 05.11.21 - THIAGO FELIX DE 
SOUTO 11034532464 - R$ 15.392,00; CT Nº 00200/2021 - 05.11.21 - MICHEL LOPES DE LIMA 
09808104428 - R$ 11.648,00; CT Nº 00201/2021 - 05.11.21 - JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 
26965157860 - R$ 10.554,96; CT Nº 00202/2021 - 05.11.21 - MARILIA DA SILVA SANTOS CAVAL-
CANTE 08142292475 - R$ 12.454,00; CT Nº 00203/2021 - 05.11.21 - EDMILSON PEREIRA DA 
SILVA 07460653454 - R$ 11.674,00; CT Nº 00204/2021 - 05.11.21 - MARCOS ANTONIO BATISTA 
REIS 85353213491 - R$ 16.705,00; CT Nº 00205/2021 - 05.11.21 - VINICIUS DOS SANTOS 
PESSOA 13222955492 - R$ 12.636,00; CT Nº 00206/2021 - 05.11.21 - GEFERSON MORAIS 
BATISTA 06896637498 - R$ 11.830,00; CT Nº 00207/2021 - 05.11.21 - LUIZ FERNANDO MISSIAS 
DE FARIAS 12567919465 - R$ 10.638,16; CT Nº 00208/2021 - 05.11.21 - JOSE DOS SANTOS 
OLIVEIRA 16781161814 - R$ 9.984,00; CT Nº 00209/2021 - 05.11.21 - MARIVALDO LOPES DA 
SILVA 01249202418 - R$ 15.683,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2021, que objetiva: TRANSPORTE 
ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE RE-
MÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO MÁRIO DOS SANTOS JUNIOR 05954876452 - R$ 
20.696,00; ANTONIO PEREIRA MIRANDA 05227498440 - R$ 11.804,00; EDILSON BENTO ALVES 
04299877497 - R$ 16.092,96; EDMILSON PEREIRA DA SILVA 07460653454 - R$ 11.674,00; 
EDMILSON SOARES DE OLIVEIRA 15542982883 - R$ 18.694,00; FABIANO LOURENÇO DO 
NASCIMENTO 07178938471 - R$ 21.164,00; FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO 98177699415 - 
R$ 10.192,00; GEFERSON MORAIS BATISTA 06896637498 - R$ 11.830,00; JOAO FERREIRA DO 
NASCIMENTO 21911061453 - R$ 14.066,00; JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 26965157860 
- R$ 10.554,96; JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 16781161814 - R$ 9.984,00; JOSE PASSOS 
SERAFIM DE OLIVEIRA 09220384493 - R$ 10.218,00; JOSE PEDRO DA SILVA 02679905458 - 
R$ 10.816,00; LUIZ FERNANDO MISSIAS DE FARIAS 12567919465 - R$ 10.638,16; MARCOS 
ANTONIO BATISTA REIS 85353213491 - R$ 16.705,00; MARILIA DA SILVA SANTOS CAVALCANTE 
08142292475 - R$ 12.454,00; MARIVALDO LOPES DA SILVA 01249202418 - R$ 15.683,20; MICHEL 
LOPES DE LIMA 09808104428 - R$ 11.648,00; PAULO PONCIANO DE SOUZA 97835994453 - R$ 
17.186,00; ROBERTO GOMES DA SILVA 03980992861 - R$ 4.472,00; THIAGO FELIX DE SOUTO 
11034532464 - R$ 15.392,00; VINICIUS DOS SANTOS PESSOA 13222955492 - R$ 12.636,00.

Remígio - PB, 05 de Novembro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação e licença de uso de 
Software – Sistema de folha de pagamento, para melhor atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Rio Tinto–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 025/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 08 de Novembro de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Gonçalves, 83/84 - Centro - Rio Tinto - PB, às 10:00 horas do dia 24 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
execução dos serviços de Bufê para realização de eventos e atividades dessa casa Legislativa. 
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 Municipal nº 025/05; 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) 
99326-4893. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 08 de Novembro de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO IMEDIATA DE 1 
(UM) VEÍCULO, TIPO PICK–UP, ZERO KM, MOTOR MÍNIMO 2.0, DIESEL, CONFORME DETA-
LHAMENTO EXPOSTO NO ANEXO – I DESTE EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA – PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0037/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: cplsan-
tahelena.pb@gmail.com. Edital: BLL.COMPRAS; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 08 de Novembro de 2021
JOSÉ CÁSSIO LIMEIRA ESTRELA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00017/2021
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 DV00017/2021, 
que objetiva: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES PEDAGO-
GICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE 
SANTA HELENA – PB, COM A TEMATICA: A EDUCAÇÃO PARA UM MUNCDO ESPONDENCIAL 
AO QUAL ACONTECERA DE FORMA ONLINE, DURANTE 03 TARDES, COM A CORGA HORARIA 
TOTAL DE 10 HORAS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDA - R$ 11.655,00.

Santa Helena - PB, 08 de Novembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, GESTORES E COORDENADORES PEDAGO-

GICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DA REDE MUNICIPAL DE 
SANTA HELENA – PB, COM A TEMATICA: A EDUCAÇÃO PARA UM MUNCDO ESPONDENCIAL 
AO QUAL ACONTECERA DE FORMA ONLINE, DURANTE 03 TARDES, COM A CORGA HORARIA 
TOTAL DE 10 HORAS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00017/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E ESPORTES. 1004 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PESSOAL NA AREA DE 
EDUCAÇÃO. 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA. 2009 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO. 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA 
JURIDICA. 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTAL. 3390.39 99 OUTROS 
SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA. 2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 
3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA. 2092 PBA ALFABETIZAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS. 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA. 2113 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS 
TERCEIRO PESSOA JURIDICA. 2114 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00069/2021 - 08.11.21 - AGIL INOVACAO 
EDUCACIONAL LTDA - R$ 11.655,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00039/2021
OBJETO: Contratação de serviço para realização de transporte por demanda de encomendas e 

passageiros em veículo do futuro contratado para diversas localidades para atender às necessidades 
das Secretarias do Município de Santa Luzia/PB, conforme especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 22/11/2021 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura 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, 08 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° 057/2021

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 057/2021, cujo 
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 24 
de Novembro de 2021. Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licita-
coes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 08 de Novembro de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
N° 076/2021

O pregoeiro e equipe de apoio, torna público que realizará o Pregão Eletrônico 076/2021, cujo 
objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS/COLETORES PARA COLETA 
SELETIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 23 de Novembro de 2021. 
Esclarecimentos: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 08 de Novembro de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 069/2021
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMEN-

TOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO DE SANTA RITA/PB. 

 O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal 
n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 069/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA-
MENTO DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - ANDERSON SOARES DE SOUZA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
CNPJ: 33.479.392/0001-72 
Valor R$: 11.248,00
- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$: 1.071,30
- NILDO FREITAS DANTAS
CNPJ: 01.034.997/0001-63
Valor R$: 17.801,20 
- PUHLTECH INFORMATICA LTDA
CNPJ: 40.214.076/0001-34
Valor R$: 48.238,00
- ULTRA LICITACOES LTDA
CNPJ: 36.524.917/0001-32
Valor R$: 1.841,85

 Santa Rita - PB, 08 de novembro de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS DA CO-

MUNIDADE DO QUATI, SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e res-
pectivo valor total da contratação: JMB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 61.693,47. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 25 de Outubro de 2021
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 

Objetivo: Aquisição de veículo tipo Van, 0(zero) km, para atender as necessidades da Secretaria 
de Educação do município de Serra Grande - PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: 23 de novembro de 2021, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações nos sites, https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.phpwww.
tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 08 de novembro de 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de construções diversos, destinados a Secretaria de 
Infraestrutura, demais secretarias e para doações à população comprovadamente carente, mediante 
requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor 
Competente. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos do 
Município de Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para o exercicio 2021 Material de consumo: 
02.02.04.122.1003.2006 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00.0
0.1001 02.04.08.243.2013.2.050.8.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.05 10.122.1003.2.011.33.90.30.00.
00.00.00.1211 02 05.10.301.2018.2.060.3.3.90 30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301 2018.2 050 3.3.90 
30.00.00.00.00.1214 02 06.12.361 1003.2.010.3.3.90 30.00.00.00.00.1111 02.06.12 361 2002.2.0
19.3.3.90.30.00.00.00.00.1111 02.06.12 361 2002.2.019.3.3.90.30 00.00.00.00.1123 02 06.12.361 
2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.1125 02 07.04 122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02 08 
20.122.1003.2.007 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.10.08.244 2012.2.045.3.3.90 30.00.00.00.00.1311 
OZ 10.08 244 2012.2.043.3.3.90 30.00.00.00.00.1311 02 10.08.244 2012.2.048.3.3.90.30.00.00.
00.00. 1311 02.11.04.122.1002.2.002 3.3.90.30.00.00.00.00.1001 Material, Bem ou Serviço para 
distribuição gratuita: 02.04.08.244.2011.2.041.3.3.90.32.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho 
e: CT Nº 00098/2021 - 08.11.21 - TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 328.406,56.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de testes rápidos para detecção do vírus: COVID–19, medida adotada 
para o enfrentamento da PANDEMIA neste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de Sertãozinho: Material de consumo: 02.05.1
0.305.2018.2.065.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.305.2018.2.065.3.3.90.30.00.00.00.00.12
11 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.0
0.00.00.1214. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00099/2021 - 08.11.21 - CEPALAB LABORATORIOS 
LTDA - R$ 19.470,00; CT Nº 00100/2021 - 08.11.21 - FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE ME-
DICAMENTOS LTDA - R$ 11.970,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0082/2021
A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, através do Pregoeiro Oficial, torna público que a empresa 

ANDRE THIAGO VIRGILIO SILVA DE MELO, interpôs impugnação ao Edital do Pregão Presencial 
nº 0082/2021, cujo objetivo é Prestação de serviços para a confecção de SHOW PIROTÉCNICO – 
GIRÂNDOLA – REVEILLON/2021 na cidade de SOLÂNEA/PB, o qual não foi acatado, sendo mantido 
o edital e a sessão inicialmente prevista. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 05 de Novembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00022/2021
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 DP00022/2021, 
que objetiva: Contratação de carros pipa para fornecimento de água potável, para atendimento 
emergencial da população da zona urbana deste Município, atingida pela estiagem, conforme 
Convênio nº 0016/2021–SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS 
HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE – SEIRHMA DO GOVERNO DO ESTADO–PM SOLÂNEA; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EMANOEL FIRMINO DA 
SILVA ALVES - R$ 54.000,00; RODRIGO PEREIRA DE LIMA - R$ 54.000,00; JOSE ANCHIETA 
NASCIMENTO DE LIMA - R$ 54.000,00

Solânea - PB, 08 de Novembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de carros pipa para fornecimento de água potável, para atendimento 
emergencial da população da zona urbana deste Município, atingida pela estiagem, conforme 
Convênio nº 0016/2021–SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS 
HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE – SEIRHMA DO GOVERNO DO ESTADO–PM SOLÂNEA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP0022/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Convênio 
nº 0016/2021–SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS 
E DO MEIO AMBIENTE – SEIRHMA DO GOVERNO DO ESTADO–PM SOLÂNEA. VIGÊNCIA: até 
08.05.2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00356/2021 – 
08.11.21 – EMANOEL FIRMINO DA SILVA ALVES - R$ 54.000,00; CT Nº 00357/2021 – 08.11.21 
– RODRIGO PEREIRA DE LIMA - R$ 54.000,00; CT Nº 00358/2021 – 08.11.21 – JOSE ANCHIETA 
NASCIMENTO DE LIMA - R$ 54.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria na 
área de educação para este Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00051/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12
.361.2005.2018/12.361.2005.2019/12.361.2005.2020. 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 00355/2021 - 03.11.21 - FUTURA 
CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI ME - R$ 42.000,00.

CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 01/2021
O pregoeiro, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 22 de Novembro de 2021, ás 09h30min horas, na sala de reuniões naCÂMARA 
MUNICIPAL DE UIRAÚNA, Situada a Rua Francisco Leão Veloso, 511, Centro – UIRAÚNA, procedi-
mento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto:aquisição de material de construção para 
suprir as necessidades da Câmara Municipal de Uiraúna, conforme Termo de Referência do Edital, os 
quais são partes integrantes do mesmo. O edital horário de expediente das 08h00min ás 12h00min 
horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo site da câmara ou do TCE - Tramita.

Sousa-PB, 08 de Novembro de 2021.
José Radênio Abrantes Andrade

Pregoeira

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº  023/2021
PARA REGITRO DE PREÇOS

PROCESSO N° 09.706/2019 e 55000.000131.2021-11
REGISTRO NA CGE Nº 21/02081-6

DATA : 25/11/2021
HORÁRIO: 09:00 horas 
(HORÀRIO DE BRASÍLIA)
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, 

comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
REGISTRO DE PREÇOS,  no dia 25 de novembro de 2021, a partir das 09:00 horas, para AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À PROINFRA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
- UEPB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.

O edital completo está disponível no site: www.licitacoes-e.com.br
Informações: C. P. L. - (83)  3315-3348 ou 3315-3412 .

Campina Grande, 05 de novembro de 2021.
Alberto Jorge Oliveira Simões

Pregoeiro

EDITAL DE CITAÇÃO
Comarca da 1ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. AÇÃODEEXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo PJE n°0857180-60.2020.8.15.2001), movida por SICRED 
JOÃO PESSOA - CNPJ:35.571.249/0001-31contra PABLO BARBOSA JATOBÁ, brasileiro, portador 
deCPF/MF 076.008.484-06 e MARIA DO AMPARO BARBOSA BATISTA, brasileira,portadora de 
CPF/MF 358.854.674-04. O MM. Juiz de Direito, Dr. Josivaldo Félix deOliveira, da 1ª Vara Cível 
da Capital, em virtude da Lei, etc. FAZ SABER. a todosquantosvirem o presente EDITAL ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo da 1ª Vara Cíveltramitam os autos da AÇÃO EXECUÇÃO 
acima qualificada. E como não foi possívelserem citados os executados, por se encontrarem em lugar 
incerto e não sabido, ficamCITADOS, através deste Edital, PABLO BARBOSA JATOBÁ, brasileiro, 
portador deCPF/MF 076.008.484-06 e MARIA DO AMPARO BARBOSA BATISTA, brasileira,portadora 
de CPF/MF 358.854.674-04, para pagamento espontâneo do débito cobrado pelocredor de R$ 
46.858,38 (quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e oitocentavos), no prazo 
de 03 (três) dias, sob pena de penhora, nos termos do artigo 829 eseguintes do Novo Código de 
Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dezpor cento) sobre o valor da dívida, 
nos termos do artigo 827, caput, do NCPC. Na hipótesede integral pagamento do valor exigido nos 
autos, no prazo de 03 (três) dias, a verbahonorária supracitada será reduzida pela metade (artigo 
827, §1º, do NCPC). Havendointeresse, poderá a parte executada, no prazo para a oposição de 
Embargos de 15 dias,depositar o equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do débito, acrescido 
de custas e doshonorários advocatícios acima fixados, requerendo, após, o parcelamento do 
valorremanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros 
de1% (um por cento) ao mês, a teor do que dispõe o artigo 916, do Novo Código de ProcessoCivil. 
Para a provável hipótese de revelia, nomeio curador (art.72,II do CPC), o Dr. Antoniode Oliveira 
Alves, advogado de oficio em exercício na vara, que deve ter vista pessoal dosautos. E, para que a 
notícia chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegarignorância, mandou expedir 
o presente edital. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 065/2021

REGISTRO Nº 21-02132-6
OBJETO: CONCLUSÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DE 

UIRAÚNA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 26 de novembro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 08 de novembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 021/2021

REGISTRO Nº 21-02127-8
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (MOD.2) E REFORMA DO GINÁSIO E DA 

ESCOLA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM DUAS ESTRADAS - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 10 de dezembro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 08 de novembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ponte Preta Futebol Clube Recreativo, convoca todos os associados a reunião da Assembleia 

Ordinária. Assuntos: Prestação de contas, sócios inadimplentes e verificação de documentos. 
A realizar-se na terça-feira, 14 de dezembro de 2021.
REGIMENTOS E NORMAS INTERNAS Art. 10º Serão tomadas às 19:00 em primeira convocação 

por maioria simples de votos, e às 19:30 em segunda convocação, por qualquer número de votos. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO

- CNPJ: 09.319.062/0001-35 – REG. SINDICAL: 006.221.01851-1- EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
– ELEIÇÃO SUPLEMENTAR/2021 –

O presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE 
CAJAZEIRAS E REGIÃO, com sede à Rua João de Souza Maciel, Nº 186, Bairro da Esperança, na 
Cidade de Cajazeiras, Estado da Paraíba, CEP: 58.900-000 em atendimento aoArt. 38 e Art. 44, 
parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Estatuto Social desta entidade classista e Legislação vigente 
faz saber aos associados interessados que no dia 23/11/2021,no horário das 08h00 às 16h00, será 
realizada ELEIÇÃO SUPLEMENTARpara preenchimento de Cargos Vagos na Diretoria resultante 
das Renuncias de 06 Diretores que aderiram ao PDV-Bradesco, objetivandoaCOMPLEMENTAÇÃO 
DO MANDATOda Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes Junto a FEEBPB e res-
pectivos Suplentes desta entidade, para MANDATO COMPLEMENTAR no PERÍODO DE 23/11/2021 
á 23/05/2023, ficando a partir da data de publicação do AVISO RESUMIDO deste Edital, aberto o 
prazo de 03 (três) dias para registro de candidaturas. O requerimento de registro de candidaturas, 
assinado por um dos candidatos que a integram, será dirigido ao presidente do sindicato, em 
duas vias, cada uma acompanhada dos documentos exigidos em conformidade com o Estatuto 
Social deste sindicato e pelo artigo 529 da CLT. Durante o prazo para registro de candidaturas, a 
Secretaria do Sindicato funcionará no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, perma-
necendo funcionário apto para prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral suplementar, 
atender os interessados e receber documentação, inclusive pedidos de registro de candidaturas, 
fornecendo o competente RECIBO. Caso não seja obtido o quórum em 1ª votação, será realizada 
uma 2ª votação no dia 26/11/2021 nos mesmos locais e horários, caso persista a falta de quórum 
na 2ª votação, será realizada uma 3ª votação no dia 30/11/2021, nos mesmos locais e horários, 
ficando logo todos convocados. Cada votação será realizada de forma VIRTUAL REMOTA com 
LINK gerado através do aplicativo GOOGLE FORM e disponibilizado pela rede social WHATSAPP 
dos filiados aptos às votar. A forma de Votação será VIRTUAL REMOTA em virtude das medidas 
de Isolamento Social adotadas pelas Autoridades da Saúde no combate a CODID-19, sendo sua 
abertura e início às 08h00 na Sede do Sindicato no endereço acima mencionado e em seguida o 
link será disponibilizado aos filiados aptos à votar da base territorial do sindicato, composta pelos 
Municípios de CAJAZEIRAS, CACHOEIRA DOS ÍNDIOS, SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E SÃO JOÃO 
DO RIO DO PEIXE, Estado da Paraíba, sendo encerrada às 16h00, podendo ser encerrada antes, 
se tiverem votado todos os eleitores. Os candidatos concorrentes poderão designar um fiscal para 
acompanhar os trabalhos de votação, podendo também designar para os trabalhos de apuração. 
A apuração será realizada em conformidade com o Estatuto desta entidade, depois de encerrada a 
votação. Não serão permitidos votos por correspondência e os procedimentos eleitorais obedecerão 
ao disposto no Estatuto Social do Sindicato. A posse dos eleitos será realizada imediatamente após 
a proclamação do resultado do pleito e obedecerá às normas contidas no Estatuto Social. Cópia 
deste Edital está afixada na sede do sindicato e o Aviso Resumido também publicado dentro dos 
procedimentos legais e normativos.Cajazeiras - PB, 08 de novembro de 2021. Nelson Soares da 
Silva - Presidente SEEBCR – CPF 154.330.804-04.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE CAJAZEIRAS 
E REGIÃO

 - CNPJ: 09.319.062/0001-35 
– REG. SINDICAL: 006.221.01851-1 - AVISO RESUMIDO ELEIÇÃO SUPLEMENTAR/2021 –

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cajazeiras e Região, com sede 
a Rua João de Sousa Maciel, 86, Bairro Esperança, CEP 58.900-000, na Cidade de Cajazeiras 
(PB), em atendimento ao Art. 38 e Art. 44, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7ºdo Estatuto Social 
desta entidade classista e Legislação vigente, por seu Presidente infra assinado,AVISA que no dia 
23/11/2021, no horário das 08h00 às 16h00, será realizada ELEIÇÃO SUPLEMENTARde forma 
VIRTUAL REMOTApara complementação da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
junto a FEEBPB e seus respectivos Suplentes para o MANDATOCOMPLEMENTAR no período de 
23/11/2021 à 23/05/2023. O prazo para registro de candidaturas é de 03 dias a partir da publicação 
do Edital e deste Aviso Resumindo.O requerimento de registro de chapas deverá ser assinado por 
um dos candidatos formalizados em duas vias, cada uma com os documentos necessários, ende-
reçado ao presidente desta entidade. A Secretaria funcionará no horário das 08h00 às 12h00 e das 
14h00 às 18h00. A impugnação de candidaturas será feita no prazo de 03 dias após a publicação 
das candidaturas registradas. Caso não seja obtido o quórum na 1ª convocação será realizada 
em 2.ª convocação no dia 26/11/2021e em 3.ª convocação no dia 30/11/2021, no mesmo local e 
horário. O Edital de convocação encontra-se afixado na sede deste sindicatoe publicado em jornal 
de grande circulação.Cajazeiras - PB, 08 de novembro de 2021.Nelson Soares da Silva - Presidente 
SEEBCR– CPF 154.330.804-04.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO ESTADO 
DA PARAÍBA - Rua da República, 906 - Centro - 58.010-181 - João Pessoa - PB – Fone 3221-
4189 Edital de Convocação. O Presidente da Federação no uso de suas atribuições estatutárias 
convoca todos os membros do conselho de representantes para uma reunião em Assembléia Geral 
Ordinária a ser realizada na sede da Federação no endereço acima citado no dia 03 de dezembro 
de 2021, às 9:00 horas em primeira convocação, ou às 10:00 horas em segunda convocação, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Leitura discussão 
e deliberação do Balanço Financeiro e Patrimonial do exercício de 2020, instruído com o parecer 
do Conselho Fiscal; c) Leitura discussão e deliberação da Previsão Orçamentária para o exercício 
de 2022, instruído com o parecer do Conselho Fiscal; d) Assuntos diversos - João Pessoa, 4 de 
novembro de 2021.  Antonio Salustino de Oliveira – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL 
DE JOÃO PESSOA - Rua da República, 906 - Centro - Cep: 58.010-181 Fone: (083) 3222-7047 - João 
Pessoa/PB.  EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato no uso de suas atribuições 
estatutárias convoca todos os associados que estiverem em dia com suas obrigações sociais para 
tomarem parte de uma Assembléia Geral Ordinária a ser realizada na sede do Sindicato, no endereço 
acima indicado no dia 05 de dezembro de 2021, às 9:00 horas em primeira convocação, ou às 10:00 
horas em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital 
de Convocação; b) Leitura discussão e deliberação da Previsão Orçamentária para o exercício de 
2022, instruído com o Parecer do Conselho Fiscal; c) Leitura, discussão e deliberação do Balanço 
Financeiro e Patrimonial do exercício de 2020, instruído com o Parecer do Conselho Fiscal; d) As-
suntos diversos - João Pessoa, 03 de novembro de 2021.  José Humberto de Freitas – Presidente.

Edital De Citação Com Prazo De 20 Dias: O Dr. Gustavo Procópio Bandeira De Melo, MM. Juiz de 
Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, no uso de suas atribuições e de acordo com a 
lei. Faz Saber aos que virem o presente edital ou dele notícia tiverem e a quem interessar possa, que 
tramita perante este Juízo, os autos da Ação de Monitória (Processo Nº. 0061463-43.2012.8.15.2001), 
ajuizada por Banco Do Brasil S/A, em face de Samuel Coelho De Lemos – CPF: 299.575.754-49, 
Sonia Willna Ferreira De Lemos – CPF: 023.641.044-08, Empresa Paraibana De Informatica 
Ltda – CNPJ: 07.173.617/0001-58, residentes e domiciliados em local incerto e desconhecido. 
Finalidade: Fica pelo presente edital, a parte ré, devidamente citada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, pagar o débito, no valor de R$ 55.433,99 (Cinquenta E Cinco Mil, Quatrocentos E Trinta 
E Três Reais E Noventa E Nove Centavos), acrescido de honorários advocatícios, no valor de 5% 
(cinco por cento) do valor atribuído a causa, caso em que ficara isento do pagamento das custas, 
ou, no mesmo prazo, oferecer Embargos a Ação Monitória. Se o réu, no prazo para cumprimento 
da obrigação, não realizar o pagamento e não oferecer Embargos, constituir-se-á de pleno direito 
o título executivo judicial, caso em que lhe será nomeado curador especial na pessoa do defensor 
público. Para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, indo publicado na forma 
da lei. Cumpra-se. João Pessoa/PB, 16 de Junho de 2021.

POLYNOR S.A. IND. E COM. DE FIBRAS SINTÉTICAS DA PARAÍBA
CNPJ nº 09.126.970/0001-02

Edital de Convocação 
Ficam convocados os Srs. acionistas para uma Assembléia extraordinária, às 9:00 hs. do dia 

25.11.2021, no Km 04 da Rodovia BR-101, João Pessoa, para deliberar sobre eleição da Diretoria. 
João Pessoa, 04 de Novembro de 2021. A Diretoria.

NORACRYL S.A. FIBRAS ACRÍLICAS DA PARAÍBA
CNPJ nº 09.136.995/0001-97

Edital de Convocação 
Ficam convocados os Srs. acionistas para uma Assembléia Extraordinária, às 10:00 hs. do dia 

25.11.2021, à Rua da República, 138, para deliberar sobre eleição da Diretoria. João Pessoa, 04 
de Novembro de 2021. A Diretoria.

A GPMCoNSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES, inscrita noCNPJnº 20.926.659/0001-80,torna publico 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Operação, para uma edificação 
multifamiliar, localizado na Rua Dr. Valdevino Gregório de Andrade, s/n,Gramame,do Residencial 
Village Cowboy III, setor 56, quadra 175, lote 0225- João Pessoa– PB.

SOLLAR ENGENHARIA LTDA. – CNPJ: Nº 38.318.578/0001-63. Torna público que requereu a 
SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação para um Residencial Multifamiliar 
– com 80 (oitenta) unidades denominado de Villa Milá, situado a Rua José Rodrigues Matos, s/n – 
Planalto da Boa Esperança - João Pessoa/PB.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2164/2021 em João Pessoa, 25 de outubro de 
2021 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação Rodovia PB-063, trecho: Gurinhém / 
Mulungu / Alagoinha, com extensão de 25,8Km. Na (o) – RODOVIA PB-063, TRECHO: GURINHÉM 
/ MULUNGU / ALAGOINHA. Município: - UF: PB. Processo: 2021-007380/TEC/LI-8067.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2195/2021 em João Pessoa, 29 de outubro de 2021 
– Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação do Contorno de Bananeiras 1.2 das estacas 
0 a 75, com extensão de 1.500Km. Na (o) – CONTORNO DE BANANEIRAS. Município: - UF: PB. 
Processo: 2021-006587/TEC/LI-8012.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2207/2021 em João Pessoa, 04 de novembro de 
2021 – Prazo: 450 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-093, Solânea / Serraria, 
com extensão de 9,4Km. Na (o) – RODOVIA PB-093, SOLÂNEA / SERRARIA. Município: - UF: PB. 
Processo: 2021-007992/TEC/LI-8120.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2208/2021 em João Pessoa, 04 de novembro 
de 2021 – Prazo: 450 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-085, trecho: Arara 
/ Serraria, com extensão de 9,4Km. Na (o) – RODOVIA PB-085, TRECHO: ARARA / SERRARIA. 
Município: - UF: PB. Processo: 2021-004053/TEC/LI-7872.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/
CPF Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 2209/2021 em João Pessoa, 04 de novembro 
de 2021 – Prazo: 365 dias. Para a atividade de: Pavimentação da Rodovia PB-323, trecho: Brejo 
dos Santos / Bom Sucesso / Divisa PB-RN, com extensão de 22Km. Na (o) – RODOVIA PB-323, 
TRECHO: BREJO DOS SANTOS / BOM SUCESSO / DIVISA PB-RN. Município: - UF: PB. Processo: 
2021-007604/TEC/LI-8085.

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: 128.066,91 = AC: 192M 
= L/ATV: LOTEAMENTO RESIDENCIAL VISTA VERDE I E II, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 
2021-008595/TEC/LO-3181.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº1826/2021, em João Pessoa, 10 de Setembro de 2021 - 
Prazo 730 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO = MUNICIPIO: CARRAPATEIRA 
- UF: PB. Processo: 2021-000225/TEC/LO-1774. 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº2094/2021, em João Pessoa, 18 de Outubro de 2021 - 
Prazo 1095 dias, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO LOTEAMEN-
TO DONA ADÁLIA = MUNICIPIO: GUARABIRA - UF: PB. Processo: 2021-007172/TEC/LI-8047. 

ROMARIO DOS SANTOS SILVA - CNPJ: 31.883.915/0001-16, torna público que requereu à SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de LP/LI/LO, para 
COMÉRCIO VAREJ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, situado a RUA EVERALDO 
DA SILVA PEREIRA, N°178, PASTO NOVO - MARI - PROC.2021-008538

FRANCISCO FURTADO NETO-ME – CNPJ: 11.308.879/0001-50, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de RLO = LOA 
N° 3134/18, para FABRICAÇÃO DE CONSERVAS, situado a SITIO RIACHO ZONA RURAL - 
VIEIROPOLIS- PROC.2021-008540

EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA - EPP – CNPJ: 23.400.935/0001-60, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
de RLO = LOA N° 937/19, para POUSADA COM 41 LEITOS, situado a RUA JOSE EDMILSON 
MEDEIROS, Nº 64 - CENTRO - BAIA DA TRAIÇAO/PB- PROC.2021-008541

CARLOS ANTÔNIO NOGUEIRA – ME – CNPJ: 03.723.495/0001-75, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de RLO = LOA 
N° 342/20, para  EXTRAÇÃO DE AREIA EM LEITO DE RIO ANM:Nº846.145/200, situado a LEITO 
DO RIO MAMANGUAPE - ZONA RURAL -MAMANGUAPE- PROC.2021-008544

VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ: 21.606.971/0001-50, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de 
RLO = LOA N° 247/17, para COMER. VAR. DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIA, situado a 
RUA HORACIO NOBREGA - Nº 48 - BELO HORIZONTE - PATOS - PROC.2021-008545

MR COMÉRCIO DE MADEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 42.983.807/0001-31, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Autorização de LP/LI/LO, para COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA, situado a RUA VALFREDO 
DE ALMEIDA E SILVA, 330 - PLANALTO, MAMANGUAPE - PROC.2021-008547

ANA MARIA GOMES DA SILVA– CNPJ: 23.330.873/0001-68, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de AA, para 
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO PARA PASSEIOS TURÍSTICOS, situado a PERCURSO:PISCINAS 
NATURAIS, AREIA VERMELHA E JACARÉ-PB - PROC.2021-008548

JARDINS CLUB PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA- CNPJ: 43.465.693/0001-09, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
de LP/LI/LO, para CASA PARA FESTAS E EVENTOS, situado a R. DOUTOR ROMERO BORBO-
REMA DE SOUZA,183, ITARARÉ, CAMPINA GRANDE/PB- PROC.2021-008570

CARAMURU CONSTRUCOES LTDA – CNPJ: 04.976.979/0001-99, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de AA, para 
CANTEIRO DE OBRAS, situado a SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL,SANTA LUZIA-
-PB- PROC.2021-008578

JOSÉ VICENTE PEREIRA NETO – ME – CNPJ: 00.634.393/0001-95, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de RLO = 
LOA N° 2583/17, para COMER. VAR. DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVOS E USADOS, situado 
a RUA ALUISIO GOMES DE ARAUJO, S/N, VARAURO, QD. 81 B 100/60, - JOAO PESSOA- 
PROC.2021-008579

VERTICAL ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA – CNPJ 04.240.307/0001-10, torna público 
que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização 
de RLO = LOA N° 2517/17, para CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL COM 158 LOTES, 
situado a PONTA DE CAMPINA VILLAS CLUB, AV. LITORÂNEA, S/N, - PONTA DE CAMPINA - 
CABEDELO- PROC.2021-008581

MARIA DO SOCORRO MARTINS – CNPJ 03.168.484/0001-70, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de RLO = LOA 
N° 1165/07, para COM. VAR. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, situado a RUA PEREIRA 
DA SILVA - NUMERO 53, MARCOS MOURA - MUNICIPIOS - SANTA RITA- PROC.2021-008584

DMJ COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 36.599.985/0002-41, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de LP/LI/LO, 
para DISTRIBUIDORA DE GÁS GLP, situado a ROD. BR-230, 4648 - JARDIM CAMBOINHA - 
CABEDELO- PROC.2021-008585

DMSO COMERCIO DE GAS LTDA – CNPJ: 39.338.035/0001-70, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de AA, para 
TRANSPORTE DE RESIDUOS PERIGOSOS=03 PLACAS: NQG-0445/OFG-7772/OFY-5821, 
situado a PERCURSO: CONDE A SOUSA- PROC.2021-008586

FELIPE DE OLIVEIRA AMANCIO 11552106462 – CNPJ: 23.314.110/0001-23, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de 
AA, para EVENTO MUSICAL, situado a AV. DR. GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA, S/N – CENTRO 
( VILA GONZAGÃO) -JUAZEIRINHO- PROC.2021-008587

ELIZABETE QUEIROGA DE ALMEIDA – CPF: 094.880.224-34, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de LO 
= LIA N° 1001/21, para C EDF.UNIFAMILIAR, situado a R. MANOEL NOBREGA FILHO, 
QD.02,LT.25,LOTEAMENTO ATLANTE VILLE-BELA VISTA -CABEDELO- PROC.2021-008589

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO - CNPJ: 09.074.998/0001-43, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
a Autorização de LP, para CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, situado a 
RUA DO COMERCIO, CENTRO -SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO - PROC.2021-008596

RIOEX - INTER-RIO COMERCIAL EXPORTADORA LTDA – ME – CNPJ 12.679.155/0001-85, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Autorização de RLO = LOA N° 2885/18, para LAVRA DE AREIA=ANM Nº846.156/1998, situado a 
LEITO DO RIO PARAIBA,S/N - ZONA RURAL - CRUZ DO ESPIRITO SANTO- PROC.2021-008605

CONSTRUTORA HR LTDA- CNPJ: 10.758.114/0001-59, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de LP/LI, para EDF. 
MULTIFAMILIAR COM 08 APTS, situado a RUA BANCÁRIO ENILSON LUCENA,QD-62,LT28, 
BANCÁRIOS - JOAO PESSOA- PROC.2021-008607

L. ARAUJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA – CNPJ 08.797.573/0002-80, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de 
RLO = LOA N° 63/17, para COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL, GASOLINA 
E DIESEL) E LUBRIFICANTES, situado a RUA ANTÔNIO FÉLIX ROLIM DE ALBUQUERQUE - Nº 
421 - REMEDIOS -CAJAZEIRAS- PROC.2021-008608

APARECIDA DE LOURDES NUNES DE LIMA - CNPJ: 13.451.186/0001-47, torna público que 
requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de 
LP/LI/LO, para FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL, situado a RUA 
CORONEL JOSÉ JERONIMO, Nº 32, SANTA MARIA -TEIXEIRA- PROC.2021-008609

TIM S/A - CNPJ: 02.421.421/0016-06, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de LS, para ESTAÇÃO RADIO BASE(ERB), 
situado a RUA CANDIDO PINHEIRO ABREU, S/N, LOTE 2, QUADRA 1, LOTEAMENTO MARÍSIO 
MORENO - ARARA- PROC.2021-008610

MARIA MACEDO DE OLIVEIRA ME – CNPJ 24.102.709/0001-66, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de RLO = LOA 
N° 214/19, para EXTRAÇÃO DE ARGILA=DNPM:864.161/2014, situado a FAZENDA BOA VISTA 
ZONA RURAL - MULUNGU- PROC.2021-008611

EOLICA SERRA DA CARNEIRA SA – CNPJ: 41.608.595/0001-40, torna público que requereu 
à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de AA, para 
INSTALAÇÃO DE TORRE ANEMOMETRICA, situado a SITIO CATOLÉ - ZONA RURAL - TE-
NORIO- PROC.2021-008612

POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA – CNPJ: 35.419.936/0001-36, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de AA, para 
TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS 02 PLACAS: OGF1760 PB/QSL5C93, situado a PERCURSO: 
DE CABEDELO PARA JUAZERINHO- PROC.2021-008614

VENTOS DE SÃO RAFAEL ENERGIAS RENOVAVEIS S.A – CNPJ: 14.676.561/0001-10, torna 
público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Autorização de AA, para TORRE ANEMOMETRICA, situado a SITIO SACO DE DENTRO, ZONA 
RURAL, - PICUI- PROC.2021-008615

BENTONORTH MINERAIS LTDA – CNPJ: 10.875.254/0001-07, torna público que requereu à 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de LP/LOP, 
para EXTRAÇÃO DE CALCARIO PARA USO INDUSTRIAL ANM:846.182/2013, situado a SITIO 
BOM JESUS, ZONA RURAL- POCINHOS- PROC.2021-008616

BR PATOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS-EIRELLI– CNPJ: 30.923.099/0001-64, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambien-
te, a Autorização de MRS = LO: 2109/21, para COMER. VAR. DE COMBUST. POUSADA E 
RESTAURANTE, situado a RUA SOLON MEDEIROS, S/N, QD 54, LTS 15,16 E 17-JATOBA 
- PATOS- PROC.2021-008546

COMERCIO TOP GAS LTDA – CNPJ: 39.469.020/0001-41, torna público que requereu à SUDE-
MA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Autorização de CORREÇÃO DE 
LICENÇA = LI: 2137/21, para COMERCIO VAREJISTA DE GÁS, situado a RUA OTÁVIO BATISTA 
CABRAL, Nº 160, TRÊS IRMÃS - CAMPINA GRANDE- PROC.2021-008580

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 9 de novembro de 2021         28
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