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Quando tomei o ônibus da  Bonfim para me 
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noções da minha origem, do meu povo, de sua 
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O Brasil vive uma era de sustos constantes, não só nas 
áreas da economia e da saúde, como também nas delicadas 
instâncias da política e da justiça. Tudo porque o presidente 
Jair Bolsonaro sustenta seu governo na ilusão de que é possível 
administrar o país subordinado à maioria conservadora do 
Congresso Nacional e desobediente ao Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

Uma parcela considerável da população brasileira está 
pagando um preço altíssimo pelos desacertos do governo de 
Bolsonaro. Alimentação, combustível e gás de cozinha, por 
exemplo, estão pela hora da morte, mas o presidente continua 
creditando seus equívocos na conta dos “comunistas” - que, para 
ele, são todas as pessoas contrárias à sua má administração.

A Proposta de Emenda Constitucional dos Precatórios – 
que setores da oposição apelidaram de “PEC do Calote” - foi 
aprovada em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, graças 
àquela que foi considerada, também no planalto à esquerda da 
geografia política nacional, como a mais escandalosa negociata 
dos últimos anos, no âmbito do Congresso da República.

A liberação de somas bilionárias para emendas 
apresentadas por parlamentares fiéis ao presidente Bolsonaro, 
em troca de votos favoráveis às matérias de interesse do 
governo, trouxe novamente à cena política esse monstrengo 
intitulado “orçamento secreto”, que obscurece a transparência 
que a sociedade organizada exige na aplicação dos recursos 
públicos.

No caso da votação da PEC dos Precatórios, o conluio 
do governo federal com o “Centrão” e grupos oportunistas 
menores, formados de última hora apenas para abocanhar uma 
fatia do “orçamento secreto”, arrancou de vez o que restava da 
máscara que escondia a face tradicionalista de Bolsonaro, que 
nunca esteve imune aos vícios da política brasileira.

Não bastasse isso, Bolsonaro ataca mais uma vez as 
políticas públicas de saúde de governadores e prefeitos, 
açulando a Secretaria de Cultura a vetar a obrigatoriedade de 
passaporte sanitário em projetos assistidos financeiramente 
pela Lei Rouanet. Democracia, cultura e pandemia, três 
palavras que tiram o sono e estragam o humor do presidente.

Culpa de quem? Faróis da alma
São pequenos feixes de luz em cas-

tanho, negro, verde, azul, caramelo, mel. 
São misteriosos avisos para serem des-
vendados, clamam por terem os segredos 
revelados. Incansáveis percebem qual-
quer movimento, capturam sombras e 
sonhos ainda no ar. Sentinelas da guarda 
permanente da alma, vigilantes da insana 
ânsia por descobrir. São faróis no oceano 
infinito, percorrem pegadas deixadas 
pelo luar no mar em rastro prateado.

À noite, mais ainda, são como ar-
madilhas lançadas de catapultas para 
captura de outros seres, 
iscas faceiras recheadas 
de malícia para conquis-
tar outras luzes. São fa-
tais quando misturados 
a um bom vinho. São 
puro desejo à meia luz, 
ao luar. Formam cená-
rios pinçados de páginas 
de romances clássicos 
e banais, folhetins es-
palhados embaixo das 
marquises do Ponto de Cem Réis em tem-
pos idos.

Poderosos têm o dom de penetrar 
o corpo, gelar a espinha, mergulhar no 
desfiladeiro do íntimo d’outros seres pos-
tos à sua frente. E sem tocar conseguem 
tirar-lhes a roupa, acariciar-lhes a pele, 
desnudar-lhes o sorriso tímido, jogá-los 
à lona ou à cama.

São ameaçadores se lhes for negada a 
chave do coração, largados fora da caixa 
de batimentos. Se trancados atrás de gra-
des ou amordaçados com lenços, ficam 

atônitos. Sim, são cachoeiras por vezes de 
tristezas ou alegrias, ou por coisa pouca, 
um cisco permanente chamado saudade. 
Lubrificados brilham mais, ganham no-
vos contornos, tons diferentes, como final 
de tarde na linha do horizonte.

São sábios. Sabem obter as respostas 
das profundezas, torturam sem deixar ci-
catrizes, só as invisíveis. Se emoldurados 
percebem mais, ou saem do foco. Desas-
tre in loco, cabeça virada ou mesmo sobre 
o nariz, eis que são lentes sem consenso.

Quando piscam são apaixonantes 
e buscam o reflexo dos 
pares, a carta perfuma-
da do vento no rosto, 
a magia de algo novo. 
Conquistados e con-
quistadores avançam 
quase antropofágicos 
para saborear o outro. E 
mastigam sem dentes a 
essência da desconstru-
ção de outrem.

Por vezes são lou-
cos. Lançam indagações crônicas, tor-
turantes, desarmônicas, aos montes. Às 
vezes, são vermelhos, seja por transfor-
mação ou pelas nuvens da fumaça ao 
seu redor. Zumbis da madrugada ou da 
manhã da noite varrida e errante, que 
desemboca na manhã da extrema luz, são 
quase extrema-unção.

São perdidos ao se fecharem na úl-
tima olhada, o fim de tudo ou o do quase 
nada, apenas piscadela ao passar por um 
novo túnel de uma longa estrada. Quem 
sabe, eis o momento do encontro...

Voltando a Castro Pinto 
Faz bom tempo, um confrade andou per-

guntando “quem é esse Castro Pinto?”. Nessa 
mesma quadra, o prefeito de Bayeux cogitava 
de mudar a denominação do nosso aeroporto. 
Há pouco, a mudança foi suscitada de raspão 
por uma das vozes legislativas.  Afinal, quem 
foi esse vulto que a placa do aeroporto tenta 
lembrar? Dei um depoimento de segunda mão, 
impressionista. 

Mas gravei seu nome desde que li a “Epíto-
me de História da Paraíba”, escrita por um dos 
filhos ilustres de Alagoa Nova, Manuel Tavares 
Cavalcanti, “mandada escrever na Administra-
ção do Exmo. Snr. Dr. João Pe-
reira de Castro Pinto”. Nisto fui 
precoce, li nas férias de 1946 na 
biblioteca local, sem ninguém 
que me afirmasse onde caía a 
tônica da tal epitome. Quando 
tomei o ônibus da  Bonfim para 
me acertar na Capital, já vinha, 
sem modéstia, com noções da 
minha origem, do meu povo, 
de sua resistência ao invasor 
truculento. No livrinho, em-
polgaram-me os capítulos da 
expulsão holandesa. Aluno do 
Grupo Escolar, ao lado do di-
tado, da leitura em classe e de 
noções da história do Brasil, era 
despertado para a qualidade 
do barro de que fora feito. E por ordem do dr. 
Castro Pinto. E não houve vacina que me imu-
nizasse do contágio desse livrinho  mandado 
escrever por um governador que ninguém se 
lembra das obras. Nenhuma BR-230, nenhum 
viaduto, nenhum Espaço Cultural.  

 Trouxe para auxiliá-lo José Rodrigues de 
Carvalho e Carlos Dias Fernandes, um iden-
tificado com a consciência mais autêntica do 
povo, folclorista; o outro, uma rica personali-
dade feita para propagar a Paraíba.   

Os melhores perfis que fizeram dele, de 
boas tintas literárias, saíram, na maioria, da 

escrita dos contemporâneos, igualmente coe-
vos dos algozes do mesmo convívio, aos quais, 
no poder, é difícil não lhes dever alguma aten-
ção. E o retrato de Castro Pinto ganhava mais 
pelas tintas do reformador cultural, ainda sob 
a aura remanescente da retórica de Tobias, do 
que pela resistência dura e crua aos vícios e 
interesses de uma política que Inês Caminha 
rotulou de gangorra. 

E chega, em boa hora, o mergulho paciente, 
fundo e organizado de Flávio Ramalho de Brito, 
num tempo em que a história da Paraíba já não 
começa pela bibliotecazinha de uma cidade do 

interior. Não sei se os facebooks 
e outros mensageiros da Inter-
net vão gravar no arquivo dos 
meus netos o mesmo gênero de 
informações e valores. Sei que 
o governo de João Azevêdo se 
advertiu disso e decretou, re-
centemente, a adoção do livro 
da Paraíba na escola. 

Tal como fez com o avô José 
Gaudêncio, Flávio Ramalho de 
Brito não escreve apenas sob 
impressão de leituras. Investiga, 
apura, vai aos jornais da época, 
do Rio, do Recife, onde a Paraíba 
de Castro Pinto repercutia no 
esforço de fundação de uma ver-
dadeira república democrática. 

Castro Pinto é preocupação, é pauta  não apenas 
de A União, mas de O País, do Correio da Manhã, 
de O Jornal, do Brasil, de O Malho,  que o acom-
panharam ao lado de Rui mesmo do partido de 
Pinheiro Machado no Senado. É uma pesquisa 
empolgante, a que se juntam testemunhos 
veementes como os de Assis Chateaubriand, 
Octacílio de Queiroz, Oswaldo Trigueiro de 
Melo, tão vivos quanto o personagem principal 
de “O Tribuno” / Castro Pinto e sua época”, a 
acrescentar um  apuradíssimo tratamento em 
busca dos fatos e valores históricos em seu real 
tempo. Que mais espaço eu tivesse!

 À noite, mais ainda, 
são como armadilhas lançadas 
de catapultas para captura de 

outros seres, iscas faceiras 
recheadas de malícia para 
conquistar outras luzes   

 Faz bom tempo, 
um confrade andou 

perguntando “quem é 
esse Castro Pinto?”. 

Nessa mesma quadra, o 
prefeito de Bayeux 

cogitava de mudar a 
denominação do nosso 

aeroporto   

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Virou atração turística

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antonio
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Programa alterou formas de repasses para municípios a fim de aumentar o acesso da população aos serviços da atenção primária
A Paraíba é um dos três 

estados brasileiros com o 
melhor desempenho no Pre-
vine Brasil. O programa é o 
novo modelo de financia-
mento e altera algumas for-
mas de repasse das transfe-
rências para os municípios, 
a fim de aumentar o acesso 
da população aos serviços de 
atenção primária. O Estado 
tem 38% de seu território 
com o indicador sintético fi-
nal (ISF) com nota acima de 
8, colocando a Paraíba em lu-
gar de destaque nacional. 

De acordo com a geren-
te operacional de Atenção 
Básica da Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES), Socorro 
Pires, dois municípios parai-
banos, Emas e São Francis-
co, receberam nota máxima 
no ISF no último quadrimes-
tre avaliado. Ela explica que 
a proposta tem como prin-
cípio a estruturação de um 
modelo de financiamento fo-
cado em aumentar o acesso 
das pessoas aos serviços da 
atenção primária e o víncu-
lo entre população e equipe, 
com base em mecanismos 
que induzem à responsabi-
lização dos gestores e dos 
profissionais pelas pessoas 
que assistem.

São sete indicadores no 
total: consultas de pré-na-
tal; atendimento odontoló-
gico na gestação; realização 
de exames para sífilis e HIV 
em gestantes; cobertura de 
exames citopatológicos; va-
cinação contra poliomielite 
inativada e de pentavalente; 
acompanhamento de pes-
soas hipertensas; solicitação 
de hemoglobina glicada para 
pessoas com diabetes.

Segundo a gerente, a 
Paraíba se destaca em pri-
meiro lugar nos indicadores 
de pré-natal, com 70% dos 
municípios atingindo a meta 
do indicador de sífilis e HIV, 
64% atingiram do odonto-
lógico e 56,5% do indicador 
de consultas de pré-natal. 

Socorro Pires afirma que 
na perspectiva de retoma-
da das ações prioritárias da 
atenção primária, o Estado 
vem trabalhando as políti-
cas públicas de saúde den-
tro de cada linha de cuidado 
para este processo de retor-
no, uma vez que as equipes 
precisam continuar lidando 
com a pandemia e ao mesmo 
tempo precisam exercer suas 
atividades de rotina nas uni-
dades básicas.

“Para desenvolver esse 
programa, a SES estabeleceu 
uma rede colaborativa junto 
aos coordenadores de aten-
ção primária em um proces-
so contínuo de qualificações 
e debates de estratégias para 
a melhoria dos indicadores 
de saúde. Para 2022, a SES 
está ampliando este projeto, 
descentralizando para as 16 re-
giões de saúde, potencializan-
do o trabalho dos apoiadores 
regionais para monitoramento 
desses indicadores”, pontua.

Hoje, o Ministério da 
Saúde (MS), em parceria com 
a SES e o Conselho de Secre-
tários Municipais de Saúde 
(Cosems-PB), realizará uma 
oficina de financiamento da 
atenção primária à saúde. O 
objetivo é qualificar os ges-
tores, pois o cumprimento 
da meta desses indicado-
res garante recurso para a 
atenção primária dos muni-
cípios. Na ocasião, estarão 
presentes autoridades re-
presentando as três esferas 
da gestão: federal, estadual 
e municipal. O evento ocor-
rerá no Centro de Conven-
ções de João Pessoa. 

Previne Brasil
Criado em novembro de 

2019 pelo Ministério da Saú-
de, o programa é um novo 
modelo de financiamento 
e altera algumas formas de 
repasse das transferências 
para os municípios, que pas-
sam a ser distribuídas com 
base em três componentes: 

Paraíba tem terceira melhor 
avaliação no Previna Brasil

A vereadora Elisa Virgínia (PP) 
foi barrada pelo Instagram, 
por publicar fake news: “Não é 
possível @mencionar vereado-
raeliza, porque tem publicado 
repetidamente conteúdo que 
vai contra as nossas Diretrizes 
da Comunidade para conte-
údo falso sobre Covid-19 ou 
vacinas”, registra a rede social 
quando se tenta mencionar ela 
nos 'Stories'. 

Barrada no Instagram 
Com a iminente chegada de Bol-
sonaro ao PL, partido cujo pre-
sidente na Paraíba é o deputado 
Wellington Roberto, estão previs-
tas novas filiações à legenda, en-
tre as quais a de Cabo Gilberto 
(PSL), no próximo ano, quando da 
abertura da janela partidária. Já 
Wallber Virgulino (Patriota) garan-
te que não irá para o PL, mas torce 
pela formação de uma federação 
entre os partidos.  

Na sessão da ALPB, Jeová Campos 
desancou o orçamento secreto de 
Bolsonaro: “O que nós podemos re-
ceber de resposta desse governo? Um 
governo que dizia que combateria 
a corrupção e institui, com toda sua 
equipe de líderes no Congresso, um 
orçamento secreto? Ele não negocia, 
ele compra o Congresso, enfraquece 
a democracia e nos envergonha”. 

“Compra o Congresso” 

orçamento seCreto de Bolsonaro fere de morte 
os prInCípIos da puBlICIdade e da ImpessoalIdade

novas fIlIações 

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que formou maioria de votos para considerar incons-
titucional a liberação das emendas RP9, classificadas de emendas de relator, que integram o fami-
gerado ‘orçamento secreto’, representa uma resposta jurídica a essa excrescência cuja gestão de 
Bolsonaro lançou mão em 2020 para comprar o apoio do centrão. Sendo inconstitucional, como 
decidiu a corte maior do país, é ilegal e, portanto, imoral. Apesar de estar travestido com uma 

indumentária de ‘legalidade’, a prática fere de morte princípios consolidados na Administração 
Pública, quais sejam a publicidade e a impessoalidade. É, na verdade, um esquema 

de negociatas que prevê a liberação de recursos públicos para parlamentares apli-
carem em suas bases eleitorais e, em troca, votarem a favor de matérias de interesse 
do governo. A coisa é feita quase às escuras e não há uma distribuição igualitária 
entre congressistas, fato este que evidencia o objetivo eleitoral do governo Bolsona-
ro. O deputado federal Frei Anastácio (foto, do PT) registrou sua indignação contra 

o orçamento secreto: “O que o governo fez foi uma tentativa de institucionalizar a 
compra de apoio com o dinheiro público. Ele criou dois orçamentos. Um com acesso 
público e outro feito secreto para atender aos seus interesses”. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Caso Bolsonaro vá para o PL – a filiação está 
marcada para o dia 22 – esta será a nova vez 
que ele muda de partido. Ideologia? Esse é um 
fato que corrobora que Bolsonaro não se apega 
a diretrizes partidárias. Ele já passou por PDC 
(1989/1993), PPR (1993/1995), PPB (1995/2003), 
PTB (2003/ 2005), PFL, atual DEM (2005), PP, 
antigo PPB (2005/2016), PSC (2016/2018), PSL 
(2018/2019).  

desapego: Bolsonaro Irá  
para o seu nono partIdo 

prImeIra agenda 

até a sexta-feIra 

Nessa quarta-feira, o vereador Dinho Dows-
ley (Avante) cumpre sua primeira agenda 
oficial como prefeito interino de João Pes-
soa: representará a prefeitura no 2º Con-
gresso Internacional dos Tribunais de Con-
tas, cuja programação prevê a participação 
do presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Luiz Fux.    

Com a ascensão de Dinho Dowsley à condição de 
prefeito interino, Elisa Virgínia assume a presidência 
da Câmara Municipal. Dinho fica à frente da prefei-
tura até o retorno, na sexta-feira, do vice-prefeito Léo 
Bezerra (Cidadania), que está em Brasília em busca 
de recursos para a capital. O prefeito Cícero Lucena 
viajou à Espanha, com o mesmo objetivo. 
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capitação ponderada, paga-
mento por desempenho e 
incentivo para ações estraté-
gicas. 

O Previne Brasil equili-
bra valores financeiros “per 
capita” referentes à popula-
ção efetivamente cadastrada 
nas equipes de Saúde da Fa-
mília (eSF) e de Atenção Pri-
mária (eAP), com o grau de 
desempenho assistencial das 
equipes somado a incentivos 
específicos, como ampliação 
do horário de atendimen-
to, equipes de saúde bucal, 
informatização, equipes de 
Consultório na Rua, equipes 
que estão como campo de 
prática para formação de re-
sidentes na APS, entre outros 
tantos programas.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, desembarca em João Pessoa, hoje, às 9h, no Aeroporto Castro Pinto

Foto: Agência Brasil

Ministro da Saúde cumpre agenda na capital
O ministro da Saúde, Mar-

celo Queiroga, estará em João 
Pessoa, hoje, onde cumprirá 
agenda durante todo o dia. 
A equipe do Governo Federal 
deve desembarcar no Aeropor-
to Castro Pinto, às 9h. Ainda 
durante a manhã, haverá a 
oficina do Ministério da Saúde 
sobre o programa Previne Bra-
sil. A abertura oficial será feita 
pelo secretário de Saúde de 
João Pessoa, Fábio Rocha. O 
evento acontecerá a partir das 
9h30, no Centro de Convenções 

Poeta Ronaldo Cunha Lima, na 
PB-008.

O programa Previne Brasil 
é um novo modelo de finan-
ciamento que altera algumas 
formas de repasse das transfe-
rências para os municípios, que 
passam a ser distribuídas com 
base em três critérios: capitação 
ponderada, pagamento por 
desempenho e incentivo para 
ações estratégicas.

À tarde, a partir das 15h, 
a agenda do ministro segue 
com a visita e desenlace da 

fita inaugural da Unidade de 
Saúde da Família (USF) Alto do 
Céu Integrada, em Mandacaru. 
Na ocasião, será realizado o 
lançamento da campanha da 
Atenção Primária à Saúde.

Também participarão do 
evento o secretário de Aten-
ção Primária à Saúde, Raphael 
Câmara; o secretário estadual 
de Saúde, Geraldo Medeiros; 
o superintendente estadual do 
Ministério da Saúde na Paraíba, 
Tiago de Oliveira Felix; dentre 
outras autoridades.

O Estado tem 38% de seu 
território com o indicador 

sintético final com nota acima 
de 8, ficando em lugar de 

destaque nacional

ISF
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João Azevêdo assinou termo de cooperação entre o Governo e órgãos da justiça para a instituição do programa Ressocializa
O governador João Aze-

vêdo participou, ontem, na 
sede do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em João Pessoa, da 
solenidade de assinatura de 
termo de cooperação entre o 
Governo da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Administração Penitenciária, 
Poder Judiciário Estadual e 
a Justiça Federal para a ins-
tituição do programa Res-
socializa, que tem o objetivo 
de incentivar o trabalho e a 
profissionalização de reedu-
candos e egressos do sistema 
prisional com a oferta de ati-
vidades e serviços de apoio 
realizados nas instalações 
físicas da Justiça Federal de 
Primeiro Grau da Paraíba.

Poderão participar do 
programa Ressocializa ree-
ducandos e egressos do siste-
ma prisional que estejam em 
regime semiaberto e aberto, 
além daqueles em gozo do 
livramento condicional. Eles 
atuarão em atividades de 
conservação, manutenção e 
limpeza das instalações fi-
sicas dos prédios da Justiça 
Federal. 

A iniciativa também 
prevê a concessão de auxílio 
transporte, fornecimento  de 

alimentação diária durante o 
período de trabalho, ofereci-
mento de assistências médi-
ca, odontológica e psicológica 
tanto para os trabalhadores 
quanto a seus familiares e 
dependentes legais, além do 
pagamento de um salário mí-
nimo com a retenção de 20% 
do valor remuneratório de-
vido ao trabalhador que terá 
seu saldo liberado quando 
findada sua participação no 
programa ou quando estiver 
em liberdade. Já para quem 
estiver em livramento condi-
cional não terá qualquer tipo 
de retenção em seu pagamen-
to. As atividades ainda servi-
rão para cálculo de remissão 
das penas.

Na ocasião, o governador 
João Azevêdo destacou o con-
junto de ações realizadas pela 
gestão estadual voltadas para 
a reinserção social de reedu-
candos do sistema prisional 
da Paraíba. “Nós temos dado o 
suporte desde a audiência de 
custódia, preparação de mão 
de obra, treinamento, educa-
ção, chegando até o Escritório 
Social que oferece ao egresso 
apoio psicológico, jurídico e 
assistencial para que ele pos-
sa ser reinserido na socieda-

Estado e Judiciário ampliam 
políticas de ressocialização

Foto: Francisco França/Secom-PB

de. Nós estamos buscando as 
mais diversas parcerias para 
que essas pessoas vejam que 
estamos olhando para elas”, 
frisou. 

O presidente do Tribunal 
Regional Federal da Quinta 
Região, Edilson Pereira, afir-
mou que o programa Res-
socializa busca incentivar a 
política de reinserção social. 
“Nós queremos trazer essas 

pessoas de volta para a so-
ciedade após o cumprimento 
da falta cometida. Essa ação 
nos orgulha de assinar”, co-
mentou.  

O presidente do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, desem-
bargador Saulo Benevides, 
destacou o alcance social 
do programa. “Essa é uma 
ação que evidencia a nossa 
preocupação e contribuição 

voltada à reinserção do ree-
ducando que é algo muito 
importante para nós. É com 
muita satisfação que o Tri-
bunal de Justiça firma esse 
acordo porque acreditamos 
que estamos colaborando 
para minorar problemas”, 
falou.  

“Acreditamos que com 
essa iniciativa, vamos con-
seguir ressocializar os ree-

Governador participou, ontem, na sede do Tribunal de Justiça da Paraíba, da solenidade de assinatura de termo de cooperação

Participarão do programa 
Ressocializa reeducandos 

e egressos do sistema 
prisional que estejam em 

regime semiaberto e aberto

ducandos e não só mitigar 
a pena, mas ajudando a en-
contrar um trabalho para o 
retorno à sociedade”, disse 
o diretor do Foro da Justiça 
Federal na Paraíba, Manuel 
Maia. Já o secretário de Es-
tado da Administração Pe-
nitenciária, Sérgio Fonseca, 
destacou a importância das 
parcerias com o Poder Ju-
diciário. “É uma imensa sa-
tisfação assinar esse acordo 
para a contratação da mão 
de obra prisional porque a 
única forma de mudarmos 
essa realidade é oferecendo 
oportunidades para pessoas 
que muitas vezes não tiveram 
nenhuma”, falou.  O secretário 
executivo da Administração 
Penitenciária, João Paulo Fer-
reira; e o procurador-geral 
do Estado, Fábio Andrade; 
participaram da solenidade.

Dois milhões de pessoas têm esquema vacinal completo

Mais de 2 milhões de 
paraibanos encerraram o 
ciclo vacinal no Estado con-
tra a covid-19. De acordo 
com dados do Ministério 
da Saúde, o montante é de 
2.026.876 pessoas, sendo que 
1.963.037 tomaram as duas 
doses e 63.839 utilizaram 
imunizante de dose única. 
Outros 2.981.263 receberam 
uma dose dos imunizan-
tes. Ao todo, a Paraíba tem 

5.178.213 de doses aplicadas. 
Ainda segundo o Sistema de 
Informação da pasta, foram 
aplicadas 7.032 doses de re-
forço em pessoas com alto 
grau de imunossupressão e 
163.042 doses de reforço na 
população com idade a partir 
de 60 anos. Até o momento, o 
Estado já distribuiu um total 
de 5.975.804 doses de vacina 
aos municípios.

Dados da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) con-
firmam novos 54 casos de 
contaminação pela covid-19 

e dois falecimentos em de-
corrência do agravamento 
da doença. Entre os novos 
casos, 10 são moderados ou 
graves, com necessidade de 
hospitalização. 

Já as mortes confirma-
das são de dois homens com 
idades de 56 e 73 anos, resi-
dentes em João Pessoa e Ca-
jazeiras. As vítimas possuíam 
cardiopatia e imunossupres-
são entre as comorbidades 
associadas à doença. Ambas 
as mortes aconteceram em 
hospitais privados. Outros 

11 falecimentos, ocorridos 
durante os meses de pande-
mia estão em investigação 
pela SES.

Com a atualização, a Pa-
raíba chegou a 456.025 casos 
totais confirmados da doen-
ça, sendo 344.568 pacientes 
considerados recuperados e 
9.455 óbitos. Até o momento, 
1.219.124 testes para diag-
nóstico da covid-19 foram 
realizados, contabilizando 
casos em todas as 223 cida-
des e mortes em 222 delas, 
sendo apenas Riachão do 

Bacamarte sem confirmação 
de falecimentos entre seus 
residentes.

O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar registrou 
a internação de nove pessoas 
entre segunda-feira e ontem, 
chegando a 121 pacientes in-
ternados nas unidades públi-
cas de referência. A ocupação 
total de leitos de UTI (adulto, 
pediátrico e obstétrico), em 
todo o Estado, chegou a 25%, 
além de 12% em enfermarias 
para adultos. O Sertão segue 
sendo a macrorregião de 

Saúde com maior número de 
hospitalizações por covid-19. 
Nos leitos de UTI são 46% de 
leitos ocupados e 27% em 
enfermarias. Em seguida, a 
Região Metropolitana de João 
Pessoa aparece com taxa de 
ocupação de 30% em UTI e 
11% nos leitos de enferma-
ria. Já na região sediada por 
Campina Grande estão ocu-
pados 14% dos leitos de UTI 
e 6% em enfermarias. Todos 
os dados referentes aos leitos 
nas macrorregiões são para 
adultos.

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

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

PB fará parte das forças-tarefas de combate 
ao crime organizado do Governo Federal

A Paraíba passará a in-
tegrar a cooperação técnica 
com o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública para rece-
ber ações de forças-tarefas de 
combate a organizações crimi-
nosas. A decisão foi confirma-
da após reunião realizada na 
tarde de ontem, em Brasília. A 
assinatura do acordo deve ser 
efetivada até dezembro, para 
que a Paraíba possa fazer parte 
da ação.

O Plano de Forças-Tarefas 
Sistema Único de Segurança 
Pública de Combate ao Crime 
Organizado tem como objetivo 
reduzir os indicadores de cri-
mes praticados por membros 
de organizações criminosas, 
como homicídio, latrocínio, trá-
fico de drogas, roubos a bancos, 
cargas e veículos. Para efetivar 
as ações, a força-tarefa envol-
ve órgãos e atores, como a Se-
cretaria de Segurança Pública, 
Secretaria de Administração 
Penitenciária, Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal e 
forças estaduais como a Polícia 

Militar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros e outros. São eixos 
de atuação: Inteligência dos 
órgãos de segurança pública 
envolvidos, análise criminal 
estratégica, policiamento os-
tensivo de forma especializada 
e adoção de procedimentos in-
vestigativos visando respostas 
efetivas.

Estiveram na reunião com 
o ministro Anderson Torres, o 
secretário de Segurança Públi-
ca da Paraíba, Jean Francisco 
Nunes, além do secretário de 
política institucional do Go-
verno do Estado em Brasília, 

Adauto Fernandes.
A demanda da inserção 

na força-tarefa é antiga já que 
outros estados fazem parte da 
ação federal há mais tempo. 
Para conseguir, dados objeti-
vos e informações necessárias 
sobre o crime organizado fo-
ram apresentados na reunião, 
segundo Jean Francisco Nunes.

“Essa ação é uma força-
tarefa de combate ao crime 
organizado entre os estados e 
o Ministério da Justiça. O prin-
cipal objetivo dela é garantir 
cooperação entre os estados e o 
Governo Federal, através do Mi-

nistério da Justiça, polícias esta-
duais e federais, para que, todos 
juntos, nós possamos articular 
melhores ações de combate ao 
crime organizado no Estado. A 
força-tarefa integra uma série 
de ações, entre elas operacio-
nal, de inteligência e compar-
tilhamento de tecnologia para 
beneficiar as ações. Para que 
a gente possa colaborar para 
termos resultados mais eficien-
tes”, relatou o secretário.

Em outros estados, que 
também devem seguir a Pa-
raíba, as ações tomam como 
linha de atuação a busca pelo 
isolamento de líderes de or-
ganizações criminosas no sis-
tema prisional, a prevenção e 
a repressão da criminalidade 
violenta praticada por esses 
grupos, a descapitalização das 
facções, com foco no bloqueio 
de bens e valores, além da ven-
da antecipada desses bens.

A cerimônia para a assi-
natura do termo de colabora-
ção, que deve ocorrer até de-
zembro, ainda não tem data 
definida e nem os nomes dos 
representantes que estarão 
presentes.

A Prefeitura de João 
Pessoa segue, hoje, com 
sua campanha de vacina-
ção contra a covid-19 imu-
nizando, com a primeira 
dose, adolescentes a partir 
de 12 anos. A segunda dose 
é destinada a pessoas que 
receberam a D1 da Coro-
naVac (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 tra-
balhadores de saúde.

Todos os públicos 
devem realizar o agenda-
mento, que está disponível 
desde ontem, às 19h, pelo 
aplicativo Vacina João Pes-
soa ou site vacina.joaopes-
soa.pb.gov.br.

Dúvidas
Quem tiver alguma dú-

vida pode enviar mensa-
gem 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.

Para receber a primei-
ra dose da vacina é necessá-
rio apresentar documento 
oficial com foto, Cartão SUS, 
CPF e comprovante de re-
sidência em João Pessoa. Já 
para a D2 e D3 é necessário 
o cartão de vacinação e um 
documento pessoal com 
foto, além de comprovação 
documental para trabalha-
dores de saúde e imunossu-
primidos.

No caso da terceira 
dose para os trabalhadores 
da saúde, eles devem apre-
sentar um documento de 
identificação original com 
foto e documentação com-
probatória de vínculo em 
estabelecimento de saúde 
de João Pessoa, que pode 
ser: carteira de trabalho, 
contracheque ou declara-
ção do estabelecimento 
de saúde. Os profissionais 
também deverão apresen-
tar a carteira do respectivo 
Conselho. Vale destacar que 
a cópia da documentação 
comprobatória deverá ficar 
retida no ponto de vacina-
ção para fins de controle 
dos órgãos fiscalizadores.

JP segue com mutirão 
de vacinação hoje

Representantes do governo do Estado reuniram-se com ministro Anderson Torres

Foto: Evandro Pereira
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Corporação intensifica treinamentos e planejamento 
para a Operação Verão para prevenir afogamentos

Bombeiros 
de olho nos 
banhistas
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Sara Gomes
saragomesreporterauniao@gmail.com

Com a proximidade do 
verão, o Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba (CBMPB) 
começou o planejamento das 
ações para a Operação Verão 
que inicia em dezembro e en-
cerra no feriadão de Carnaval. 
A Operação Verão se concen-
tra na prevenção aquática na 
região litorânea, mas acontece 
em todo território paraibano, 
onde há açudes e rios.

Foram iniciados treina-
mentos com os militares e será 
reforçado o efetivo nas praias 
do litoral paraibano, colocan-
do à disposição dos banhistas 
um maior número de postos 
de guarda-vidas e embarca-
ções, bem como o aumento de 
sua frota, através do uso de 
embarcações e de quadrici-
clos. Além disso, o Corpo de 

Bombeiros realiza o monito-
ramento aéreo das praias com 
a utilização de drones, mape-
ando as áreas de maior risco.

As praias Gramame Sul 
e Praia Bela, localizadas no 
Litoral Sul, são as mais peri-
gosas para banho de mar, por 
apresentarem uma natureza 
peculiar e características es-
pecíficas como o encontro do 
maceió com o mar, acabam 
apresentando um mar revolto 
e a presença de forte corrente-
za. O CBMPB implantou placas 
de sinalização e advertências 
aos banhistas que devem ser 
seguidas para evitar acidentes 
e afogamentos. 

O serviço de busca e sal-
vamento é constante, mas o 
número de postos de guar-
da-vidas é intensificado nos 
feriados e nos meses do verão.

A maioria dos casos de 
afogamento poderia ser evi-

tado através da prevenção. A 
tenente Hayana Carneiro, re-
lações públicas e assessora de 
imprensa do CBMPB, ressalta 
a importância da população se 
informar sobre as áreas mais 
tranquilas ao banho de mar, 
principalmente, os turistas 
que não conhecem a área.

“O banhista deve seguir 
atentamente as orientações 
dos guarda-vidas e das placas 
de advertência presentes nas 
praias.  O que torna o número 
de ocorrência maior é o des-
conhecimento da praia, acon-
tecendo acidentes até com o 
turista do interior da Paraíba. 
Não precisa necessariamente 
ser de outro Estado”, declarou.

O uso de bebida alcoólica 
também é um fator de risco 
para o afogamento. Assim 
como o álcool não combina 
direção, também não combina 
com o mar.

Foto: Evandro Pereira

Operação Verão reforçará a presença de militares do Corpo de Bombeiros no litoral paraibano, assim como açudes e rios

Dicas gErais DE PrEvEnção 

n Procurar praias com presença de guarda-vidas e seguir as orientações;

n Entrar no mar com a água no máximo até a altura da cintura, permanecendo 

próximo à margem;

n Caso tenha ingerido bebidas alcoólicas, não entrar no mar;

n Não entrar no mar logo após as refeições;

n Evitar boias e/ou flutuadores, pois eles passam uma falsa sensação de segurança; 

n O correto é manter-se próximo à margem e com a água no nível da cintura. Não 

superestime sua capacidade natatória nem percorra grandes distâncias, a exemplo 

de uma travessia.

como PrEvEnir aFogamEntos DE crianças? 

n Nunca deixe as crianças sem supervisão de um adulto, principalmente se estiverem pró-

ximas a pias,vasos sanitários, banheiras, baldes, bacias, piscinas infantis e recipientes com 

água;

n Depois do uso, mantenha vazios, virados para baixo e fora do alcance das crianças;

n Durante o banho da criança, não se afaste do local para atender ao telefone ou a por-

ta, por exemplo;

n Despeje a água antes de retirar a criança da banheira e esconda a tampa da banheira, 

de modo que a criança não tente preparar seu próprio banho;

n Evite brinquedos e outros atrativos próximos a piscinas e reservatórios de água;

n Deixe a porta do banheiro e da lavanderia fechada ou trancada por fora e mantenha 

a tampa do vaso sanitário baixado (se possível, lacrada com um dispositivo de segurança);

n Mantenha cisternas, tonéis, poços e outros reservatórios domésticos sempre trancados 

ou com alguma proteção que não permita “mergulhos”;

n As piscinas devem ser protegidas com cercas que não possam ser escaladas, de no 

mínimo 1,5 m de altura, e devem ter portões com cadeados, travas de segurança, para 

dificultar o acesso das crianças à área de piscina.

o quE FazEr Em caso DE aFogamEnto?

n Peça a alguém que chame por socorro (193);

n Observe ou peça a alguém que vigie a vítima dentro da água enquanto tenta ajudar;

n Forneça um objeto flutuador, a exemplo de garrafas e bolas;

n Tente ajudar sem entrar na água - mantenha sua segurança;

n Use uma vara ou corda para retirar o afogado;

n Só entre na água para socorrer se for seguro a você, e use algum material flutuante;

n Tente remover a pessoa da água sem se colocar em perigo;

n Coloque a vítima em uma área que permita o suporte correto;

n Retire roupas molhadas a fim de evitar hipotermia;

n Se você não sabe bem o que fazer, precisa procurar ajuda de outras pessoas e 

chamar o Corpo de Bombeiros através do 193.
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Candidatos relatam ansiedade com a proximidade das provas; especialistas dizem que é preciso manter a calma

Enem: estudantes entram 
na reta final de preparação
Carol Cassoli
Especial para A União

Com a proximidade da 
aplicação das provas do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), a expectativa dos 
candidatos aumenta. Devido a 
mais um ano letivo em meio à 
pandemia de covid-19, a inse-
gurança se tornou uma reali-
dade entre os participantes da 
prova. O exame acontece nos 
dias 21 e 28 deste mês. 

Para Janaina Melo, de 20 
anos, este não promete ser o 
ano de seu melhor desempe-
nho. A jovem já prestou a prova 
outras cinco vezes e, especial-
mente desta vez, não se sente 
motivada: “Minhas expectati-
vas não são as melhores”. 

Aprovada em Pedagogia, 
Janaina relata que, mesmo 
estando regularmente matri-
culada no curso, ainda não 
encontrou sua vocação. É por 
isso que prestará novamente o 
exame que, para ela, funciona 
como uma faísca de esperança 
rumo a uma nova faculdade.

Com o sonho de cursar 
Gastronomia, Alex Mindêlo, 

também se prepara para a pro-
va. E, mesmo não se sentindo 
totalmente confiante, depois 
de passar quase dois anos afas-
tado das salas de aulas físicas, 
Alex se apega na redução da 
concorrência que, em 2021, 
surgiu como consequência da 
pandemia.  “Minha motivação, 
mesmo sem ter condições de 
estudo adequadas, é saber que 
muitas pessoas estão optando 
por esperar”, afirma. 

Preparatório
Para Marcelo Lopes, co-

ordenador de ensino em uma 
escola que oferece prepara-
tório para o vestibular, nesta 
reta final, o mais importante 
é manter a concentração. “É 
natural que os alunos fiquem 
nervosos. Mas também é preci-
so que eles tenham consciência 
do estudo que se consolidou ao 
longo deste ano. Já vi muitas 
pessoas terem desempenhos 
inferiores ao esperado por cau-
sa do nervosismo e, por isso, 
minha principal dica é manter 
a calma”, aconselha.

Em vista da aproximação 
do exame, a psicóloga clínica 

e educacional, Camila Targino 
explica que, neste momento, 
lidar com a ansiedade é funda-
mental para um melhor apro-
veitamento dos estudos e para 
o consequente rendimento na 
prova. “A ansiedade é um meca-
nismo fisiológico do ser. É algo 
intrínseco, sempre vai existir. 
Assim, não se pode excluir 
esse sentir, em um momento 
tão significativo e esperado por 
todos”, afirma Camila. 

Queda nas inscrições
Na Paraíba, mais de 93 mil 

candidatos farão o exame. Os 
dados foram divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) e apontam que 
houve redução de inscritos no 
Estado de 42,14% em relação 
ao ano passado.

Porta de entrada para a 
universidade, o Enem contribui 
para o ingresso de milhares de 
paraibanos no Ensino Supe-
rior, por meio do Sistema de 
Seleção Unificada (SiSU) e de 
iniciativas de inclusão, como o 
Programa Universidade Para 
Todos (ProUni).

Neste século

Oito acidentes com aviões foram registrados
André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

O acidente fatal en-
volvendo a cantora Marília 
Mendonça trouxe à tona no-
vamente as normas de segu-
rança que envolvem a ope-
ração de táxi-aéreo no país.  
Entre 2010 e 2019, o Brasil 
registrou 1.210 acidentes 
com aviões, segundo dados 
do Centro de Investigação e 
Prevenção de Acidentes Ae-
ronáuticos (Cenipa). Em mé-
dia, foram 121 acidentes por 
ano, sendo que 46% ocor-
reram com aviões do seg-

mento particular; 20% eram 
com aeronaves agrícolas, e 
14,72% eram de instrução. 
A aviação regular, também 
conhecida como comercial e 
que tem aeronaves de gran-
de porte, foi responsável por 
1% dos acidentes.

Dados disponíveis no 
site Cenipa, órgão vincula-
do à Força Aérea Brasileira 
(FAB), mostram que um to-
tal de 14 acidentes aéreos 
ocorridos na Paraíba foram 
registrados oficialmente e 
investigados entre 1974 e 
2018. Do total, oito acon-
teceram somente neste sé-

culo, sendo o último deles 
registrado em Santa Rita, 
na Grande João Pessoa, em 
setembro de 2018, tipificado 
como um contato anormal 
com a pista.

Na ocasião, o trem de 
pouso do avião não finalizou 
o processo de abertura, e o 
avião tocou diretamente o 
solo. A conclusão da Cenipa 
foi de erro humano por par-
te do piloto, que não tinha 
experiência de voo em avião 
sem copiloto. Na aeronave 
só estavam o piloto e o pas-
sageiro, mas nenhum dos 
dois tiveram ferimentos.

AcidEntEs nO sécUlO 21 nA PArAíbA

data  classificação     cidade
n 4/6/2001 Colisão de veículo com aeronave   João Pessoa
n 3/4/2009 Incidente com trem de pouso   João Pessoa
n 25/01/2013 Pouso sem trem     Campina Grande 
n 6/08/2013 Falha em motor de voo    Bananeiras
n 15/03/2015 Perda de controle no solo    Princesa Isabel
n 29/01/2016 Perda de controle em voo    João Pessoa
n 13/11/2017 Colisão com obstáculo durante decolagem e pouso João Pessoa
n  2/09/2018 Contato anormal com a pista   Santa Rita

Fonte: Cinepa-FAB

PB não possui serviço de táxi áereo
Na Paraíba, de acordo com regis-

tros de empresas aéreas junto à Agência 
Nacional de Aviação Civil (Anac), não 
há empresas formalmente cadastradas 
sediadas no Estado para operar voos 
fretados. O diretor de patrimônio do Ae-
roclube da Paraíba, Francisco Venâncio, 
comenta, porém, que apesar da inexis-
tência de uma empresa formal, o fato 
não impede que haja eventualmente 
voos clandestinos.

Venâncio, que mantém a sua 
própria aeronave, usada por ele e sua 
família, explica que não é comum ver 
casos de voo fretados clandestinos no 
Estado, porque geralmente, o público 
do Estado que precisa se deslocar com 
frequência por grandes distâncias costu-
mam adquirir e manter o próprio avião.

“Não tenho conhecimento de al-
guém que opere voo fretado aqui na 
Paraíba, o que vemos muito aqui são 
as pessoas que preferem adquirir a pró-
pria aeronave e manter essa aeronave. 
Como é o meu caso, eu tenho obras em 

outros estados, preciso ficar transitando 
por esses estados e por isso que custeio 
meu próprio avião, que é usado por 
minha família e por mim, às vezes por 
algum amigo, que eu empresto, um 
político, um empresário, mas de forma 
cedida”, comentou.

O processo para obtenção da auto-
rização para realizar o transporte aéreo 
público não regular na modalidade táxi 
aéreo atualmente é constituído das 
fases de Certificação Operacional da 
empresa, dentre elas o registro das ae-
ronaves a serem operadas, e, após, da 
Outorga da Autorização para Operar. 

Para combater o táxi-aéreo clan-
destino, a Anac disponibiliza o aplicativo 
Voe Seguro (disponível através do link 
https://sistemas.anac.gov.br/voesegu-
ro/), que permite ao passageiro conferir 
por meio da razão social ou CNPJ da 
empresa aérea, ou ainda pela matrícula 
da aeronave, se a empresa ou aeronave 
podem operar o serviço de transporte 
de pessoas não regular.

Cuidado com o lado psicológico
Considerando, também, os maus 

momentos da pandemia, Marcelo frisa 
que todos os alunos tiveram déficits no 
ensino e precisaram se adaptar ou en-
frentaram dificuldades, por isso, quem 
está prestando a prova deve se concentrar 
no que absorveu ao longo do ano: “Os 
alunos podem revisar brevemente os 
conceitos principais. Na internet existem 
listas dos conteúdos de maior recorrên-
cia na prova. No entanto, este não é o 
momento de estudar. É hora de preparar 
o físico e, principalmente, o psicológico”.

Camila concorda com Marcelo. A 
psicóloga incentiva os alunos a focarem 
em uma rotina saudável de estudos que 
contemple, também, momentos de des-
contração. “Compreender a importância 
de uma rotina saudável ajudará o aluno 
na organização do material de estudo, 
sempre respeitando seus limites. É im-
prescindível estabelecer momentos de 
relaxamento e adquirir o hábito de boa 
alimentação, hidratação, alongamentos 
entre os intervalos e organização de um 
horário para o sono”, recomenda.

cartões de inscrição
No último dia 3, o Inep divulgou 

os cartões com as confirmações da 
inscrição dos participantes deste ano. 
Para conferir as informações do cartão 
e imprimí-lo, os inscritos devem acessar 
o site do Enem com login e senha únicos 
do sistema federal (gov.br). 

É necessário que o participante 
confira data, local e horários de aplica-
ção do exame, assim como o número de 
inscrição, língua estrangeira seleciona-
da e a aprovação do requerimento de 
serviços específicos (como tratamento 
por nome social ou atendimento espe-
cializado). 

segunda aplicação
Os candidatos que confirmaram 

inscrição na edição 2020 do Enem e 
não compareceram à prova na data de 
aplicação tiveram, em setembro deste 
ano, mais uma chance para se inscre-
ver; desta vez no Enem 2021. Estas 
pessoas farão o Enem nos dias 9 e 16 
de janeiro do próximo ano.

Inep informou que, na Paraíba, 
estão inscritos 93 mil candidatos 
para as provas do Enem, redução de 
42,12% em relação ao ano passado

Foto: Secom-PB
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Volnei Marques, proprietário de estabelecimento na capital paraibana, foi localizado numa cidade do Maranhão

O empresário Volnei 
Marques Lima de Olivei-
ra, proprietário da Paraíba 
Importados, foi preso nessa 
terça-feira (9) suspeito de 
ser o mandante do incêndio 
ocorrido na loja Areia Branca, 
localizada na Rua Santo Elias, 
Centro de João Pessoa. Ele foi 
localizado na cidade de Itape-
curu-Mirim, estado do Mara-
nhão, por agentes da Polícia 
Rodoviária Federal. O gerente 
da loja Paraíba Importados, 
que não teve o nome revela-
do, também está sendo pro-
curado, pois está com prisão 
preventiva decretada pela 7ª 
Vara Criminal de João Pessoa.

O delegado Afrânio Do-
glia Filho, que investigou o 
caso e havia solicitado as 
preventivas, informou que 
aguarda a decisão da Justiça 
maranhense para realizar a 
transferência do empresário 
para a Paraíba, onde será qua-
lificado e interrogado para ex-
plicar os motivos da acusação 
contra ele.

Além da prisão, os po-
liciais rodoviários federais 
que deram apoio à ação dos 
policiais civis da Paraíba, fo-

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Preso empresário suspeito de 
mandar incendiar loja em JP

ram apreendidos cerca de 
R$ 20 mil em espécie, uma 
caminhonete importada, 
chaves de outros veículos 
(não localizados), documen-
tos, computadores e celu-
lares que serão analisados 
pela polícia técnica.

A operação, denominada 
de Nero, teve como objetivo 
apurar o incêndio criminoso 

verificado na loja Areia Bran-
ca,ocorrido na madrugada do 
dia 27 de agosto deste ano. O 
fogo destruiu todo o estoque 
e o prédio. Devido a inter-
venção rápida do Corpo de 
Bombeiros, que evitou que 
outros prédios fossem atin-
gidos pelo fogo.

De acordo com o dele-
gado Afrânio Doglia Filho, a 

motivação teria sido comer-
cial. Ele explicou que Volnei 
Marques estava incomodado 
com a concorrência, por se 
tratar de uma rede com mui-
tas unidades no Rio Grande do 
Norte. “Essa atitude extrema 
poderia ter atingido outros 
estabelecimentos comerciais 
com esse tipo de material in-
flamável”, explicou.

Durante as investigações, 
analisaram imagens de câme-
ras de segurança daquela rua 
onde aparecem três homens 
que jogam um líquido na loja 
e em seguida atearam fogo, 
provocando o incêndio. 

Volnei Marques já res-
pondeu processos por por-
te ilegal de armas, ameaças, 
submissão de funcionários 

a trabalho análogo a escra-
vidão e ainda é suspeito de 
possuir histórico agressivo de 
competitividade. O advogado 
Alberto Coelho, que defen-
de o empresário, disse que 
não existem provas contra 
Volnei. Enquanto isso, a loja 
que havia sido destruída pelo 
incêndio já voltou a funcionar 
no mesmo endereço.

Dinheiro, equipamentos eletrônicos e um carro de luxo foram apreendidos com o empresário apontado como responsável pelo incêndio na loja Areia Branca, que ficou totalmente destruída

Fotos: Divulgação

Droga avaliada em R$ 327 mil 
seria distribuída em Cabedelo

Um carregamento de 
droga avaliado em R$ 327 mil 
foi apreendido pela Polícia 
Rodoviária Federal, no KM 
57, da BR-101, no município 
de Alhandra, Litoral Sul da 
Paraíba. Os 151 quilos de ma-
conha estavam escondidos 
em um fundo falso na lataria 
de um veículo Fiat Strada, 
numa ação ocorrida no final 
da tarde de segunda-feira (8).

Fontes da PRF informa-
ram que os policiais reali-
zavam fiscalização naquela 
rodovia quando abordaram 
o veículo conduzido por um 
homem de 26 anos. Ao ser in-
dagado o motorista informou 
que estava de viagem e se di-
rigia para Cabedelo onde faria 

um serviço de refrigeração, no 
entanto, não especificou a em-
presa ou local de trabalho.

Os policiais resolveram 
revistar o veículo e encon-
traram o entorpecente no 
fundo falso. No local foram 
contabilizados 206 tabletes 
de maconha prensada e em-
balada em plásticos azuis. Ao 
verificar a documentação do 
condutor ficou constatado 
que ele já havia sido preso 
por tráfico de droga e estava 
em liberdade provisória. Ele 
confessou que pegou a droga 
em Sergipe e seria entregue 
em Cabedelo. 

Outra ação
Em Campina Grande, foi 

preso por agentes da PRF um 
homem foragido da Justiça 
considerado de alta pericu-
losidade. Ele tinha mandado 
de prisão em aberto pelos 
crimes de homicídio e furto 
e estava em um veículo Ford 
Fiesta na BR 230. Ao realizar 
consultas aos sistemas, foi 
constatado que o condutor, 
um homem de 32 anos, pos-
suía mandado de prisão em 
aberto pelos crimes de homi-
cídio e furto. 

Ele já teria trocado tiros 
com a polícia e fugido, em 
uma ocorrência criminal. O 
homem foi detido, encami-
nhado à Polícia Civil e cum-
prirá a pena definitiva impos-
ta pela Justiça.

Motorista disse que pegou a droga em Sergipe e iria entregá-la a uma pessoa que não conhece na cidade de Cabedelo

Foto: Ascom/PRF

Uma idosa de 85 
anos morre no Hospital 
de Emergência e Trauma 
de João Pessoa. Maria 
Rodrigues Bezerra viaja-
va em uma ambulância, 
com mais duas mulheres, 
de 57 e 58 anos e mais 
dois acompanhantes do 
Sertão do Estado para a 
capital onde iria fazer um 
tratamento no Hospital 
Napoleão Laureano.

Maria Rodrigues foi 
vítima de um acidente en-
volvendo uma ambulância 
da Prefeitura Municipal de 
Patos quando na BR-230, 
região de Santa Rita, o 
motorista teria perdido o 
controle da direção numa 
curva, entrando no acos-
tamento, perdendo um 
pneu e capotando. Equi-
pes do Corpo de Bombei-
ros e o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu) estiveram no local 
e providenciaram o socor-
ro das vítimas. Segundo o 
Hospital de Trauma uma 
das vítimas de 57 anos 
recebeu alta no início da 
tarde e a outra, de 58, con-
tinua internada em obser-
vação e o estado clínico 
dela é regular.

A Prefeitura de Patos 
emitiu nota informando 
que a ambulância per-
tencia a uma Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), estava revisada e 
em “condições adequa-
das de realizar o trans-
porte de pacientes”. Um 
dos diretores da UPA 
está em João Pessoa para 
acompanhar as vítimas.

Idosa morre 
em acidente 
envolvendo 
ambulância

Crime ambiental

Homem  desmatava 
área de preservação

Um homem apontado 
como chefe do tráfico de 
drogas numa comunidade 
de João Pessoa e também 
de desmatar áreas da Zona 
Sul da capital foi preso du-
rante operação desenvolvi-
da pela Polícia Militar. João 
Paulo Sousa dos Santos, de 
39 anos, foi localizado em 
sua residência, em Man-
gabeira VIII e autuado em 
flagrante pela delegada Lí-
dia Veloso.

A ação para prender 
“Sheik” aconteceu na ma-
nhã dessa terça-feira (9) 
com a participação de po-
liciais militares do BOPE 
e do GATE. De acordo com 
o capitão Assis Soares, 
comandante do Grupo de 
Ações Táticas Especiais 
(GATE), a polícia foi até 
a comunidade Dubai, em 
Mangabeira, com o objetivo 
de cumprir um mandado 
de prisão. Mas os policiais 
foram surpreendidos com 
a quantidade de droga (co-
caína) existente na casa, 
além de R$ 60 mil em es-
pécie e ainda uma pistola.

O capitão Soares in-

formou que ele seria o 
responsável por desmatar 
área de preservação am-
biental para lotear e vender 
terrenos de maneira ilegal. 
“O dano ao meio ambien-
te causado pela atividade 
dele, conforme os levan-
tamentos, iam muito além 
da venda de terrenos da 
área desmatada, já que ele 
comercializava madeiras e 
areia extraídas da região”, 
explicou o comandante do 
GATE. A delegada Lídia Ve-
loso lavrou o flagrante por 
porte ilegal de arma.

O comandante do 
GATE disse ainda que Sheik 
será investigado também 
por promover festas du-
rante a pandemia para ar-
recadar dinheiro para um 
grupo criminoso ligado ao 
tráfico. Na tarde de ontem, 
moradores daquela loca-
lidade promoveram um 
protesto contra a prisão 
do líder. 

Os moradores atea-
ram fogo em pneus e fecha-
ram acessos à comunidade. 
A Polícia Militar esteve no 
local e controlou a situação.

Com “Sheik” foram apreendidos dinheiro, armas e entorpecente
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Terapias multidisciplinares requeridas por médicos de pacientes com autismo poderão ser atendidas sem a necessidade de liminar 

TJPB julga se planos de saúde 
custearão tratamento de autista

Carol Cassoli
Especial para A União

A partir das 9h de hoje, o 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) julga o Incidente de Reso-
lução de Demandas Repetitivas 
(IRDR) sobre a obrigatoriedade 
da cobertura de planos de saúde 
que oferecem tratamento para 
pessoas com Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA). À procura 
de apoio dos desembargadores 
do TJPB, o Movimento Pais de 
Autistas da Paraíba, realizou, 
ontem, um manifesto em fren-
te ao tribunal. Na ocasião, mães 
de autistas se acorrentaram às 
grades do órgão na tentativa de 
chamar a atenção para a causa.

O julgamento relaciona-
do ao tratamento de autistas 
acontece hoje, após adiamento 
da sessão, que ocorreria no dia 
27 de setembro. A relatora do 
processo é a desembargadora 
Fátima Bezerra Cavalcanti e, se 
o resultado for positivo, as tera-
pias multidisciplinares reque-
ridas por médicos de pacientes 
com autismo serão atendidas 
sem a necessidade de liminar ou 
autorização legal. Além disso, os 

planos terão o dever de custear 
o tratamento prescrito pelos 
profissionais de saúde. 

Segundo Paloma Marinho, 
uma das organizadoras do ma-
nifesto de ontem, o objetivo da 
mobilização foi mostrar a im-
portância do julgamento para os 
pais que materializaram sua apre-
ensão no acorrentamento. “Em 
caso de negativa, todas as crianças 
ficarão sem terapia e terão seu tra-
tamento parado. Nós precisamos 
desse sim”, afirma Paloma. 

Paloma explica que o IRDR 
foi aberto pela recorrência de 
processos com o mesmo tema: 
planos de saúde que negam 
atendimento segundo o método 
ABA (que diz respeito à análise do 
comportamento dos pacientes). A 
representante do Movimento de 
Pais de Autistas da Paraíba afir-
ma, ainda, que a reunião de hoje 
é a primeira batalha em favor do 
neurodesenvolvimento dos autis-
tas paraibanos: “Hoje é o primeiro 
passo de uma longa luta”, finaliza.

A audiência será realizada 
através de videoconferência e 
poderá ser acompanhada ao 
vivo pelo canal oficial do TJPB 
no YouTube. Movimento Pais de Autistas da Paraíba realizou um manifesto em frente ao tribunal; mães se acorrentaram às grades do órgão na tentativa de chamar a atenção para a causa

Foto: Marcos Russo

Câncer de mama

PB realiza 2.147 exames
em 19 dias de campanha

A Paraíba realizou 2.147 
exames de mamografia du-
rante a Campanha de pre-
venção contra o câncer de 
mama Outubro Rosa 2021. 
Os dados foram divulgados, 
ontem, pelo Centro Especia-
lizado de Diagnóstico do Cân-
cer (CEDC), da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES).

Do total de exames rea-
lizados, 1.950 foram por de-
manda espontânea (quando 
a mulher procura pelo serviço 
sem o atendimento programa-
do na unidade de saúde).

A ação, que durou 19 
dias, atendeu cerca de 100 
mulheres por dia, em 64 
municípios paraibanos. João 
Pessoa está em primeiro lu-
gar entre os 20 municípios que 
mais realizaram mamografias 
no mês de outubro, somando 
1.518 exames, o que equivale a 
70,70% dos atendimentos ofe-
recidos durante a campanha. 
Em seguida, aparecem Rio 
Tinto, com 107 mamografias 

(4,98%) e Cabedelo, com 77 
exames realizados (3,59%). 

“O objetivo da Campa-
nha Outubro Rosa é chamar 
a atenção da sociedade, 
alertando mulheres sobre a 
importância da prevenção e 
do diagnóstico precoce do 
câncer de mama, comparti-
lhando informações sobre a 
doença e proporcionando 
às pacientes o tratamento 
adequado”, frisou Roseane 
Machado, diretora do CEDC, 
destacando que somente em 
outubro foram realizadas 
mais mamografias do que nos 
outros nove meses do ano.

A campanha também 
atendeu 67 mulheres de ori-
gem indígena, nos municípios 
de Baía da Traição (30), Mar-
cação (14) , Rio Tinto (12) e 
João Pessoa (1). Além disso, 
o CEDC diagnosticou casos 
positivos de câncer em 14 
mulheres com idade acima 
de 50 anos e outros três em 
pacientes com idade inferior 

a 50 anos. Ao todo, foram re-
alizadas 69 biópsias. 

As mulheres diagnostica-
das com câncer são encami-
nhadas para tratamento nos 
Hospitais Napoleão Laurea-
no e São Vicente de Paula, em 
João Pessoa; e no Hospital do 
Bem, localizado no município 
de Patos, no Sertão do Estado. 

O CEDC é referência no 
Estado para o diagnóstico 
precoce do câncer de colo 
de útero e mama, e oferece às 
mulheres com idade a partir 
de 40 anos exames gratuitos 
de mamografia diagnóstica e 
mamografia de rastreamento. 
Além disso, são oferecidos, 
entre outros serviços, con-
sultas especializadas, col-
poscopia, biópsias de colo 
uterino, vulva, vagina, mama 
e tireóide, bem como ultras-
sonografia de mama e trans-
vaginal, exame citopatológico 
e cirurgia de alta frequência 
das lesões precursoras do 
câncer de mama.

Procura pela vacina contra o 
HPV está muito abaixo da meta
Ítalo Arruda
Especial para A União

A cobertura vacinal con-
tra o papiloma vírus humano 
(HPV) para crianças e adoles-
centes com idade até 14 anos, 
na Paraíba, está muito abaixo 
da meta. De acordo com da-
dos da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), em 2021, ape-
nas 16% das meninas (de 9 a 
14 anos)  e 17% dos meninos 
(de 11 a 14 anos) receberam 
o imunizante contra o vírus. 
A meta da SES é cobrir 95% 
da população-alvo. 

Nos últimos anos, a 
adesão à vacinação contra 
o HPV tem apresentado que-
das significativas. Em 2019, 
de janeiro a dezembro, so-
mente 13,62% do público 
feminino e 11,19% do pú-
blico masculino receberam 
o imunizante, conforme in-
formações da SES. Em 2020, 
apesar de apresentar um 
leve aumento, a cobertura 
vacinal também ficou abaixo 
do esperado. No ano passa-
do, apenas 29% das meninas 
e 28% dos meninos dentro 
da faixa etária indicada re-
ceberam a vacina.

A baixa procura pela 
imunização nos últimos anos 
tem preocupado as autori-
dades de saúde. “Há neces-
sidade dos pais e cuidadores 
levarem filhos e filhas para 
receber essa e outras vaci-
nas”, alertou Geraldo Me-
deiros, secretário de Saúde, 
reforçando a importância da 
atualização do cronograma 
vacinal dos mais novos. 

Segundo Medeiros , 
quando uma menina está 
vacinada contra o HPV, a 
probabilidade de desenvol-
ver câncer de colo uterino 
é reduzida em até 87%. No 
caso dos meninos, quando 
há imunização, eles deixam 
de ser, no futuro, possíveis 
transmissores da doença.Ação do Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer atendeu cerca de 100 mulheres por dia em 64 municípios 

Foto: Secom-PB

Campanha de vacinação
Com o objetivo de am-

pliar a cobertura vacinal não 
só contra o HPV, mas também 
contra outras doenças, a SES 
prorrogou até o dia 30 de no-
vembro a campanha de mul-
tivacinação para crianças e 
adolescentes. Os imunizantes 
estão disponíveis, gratuita-
mente, em mais de mil salas 
de vacinação distribuídas nos 
223 municípios da Paraíba. 

Os pais ou responsáveis 
devem levar as crianças e 
adolescentes a um destes 
pontos, com a caderneta de 
vacinação em mãos, para a 
atualização das vacinas. 

Sobre o HPV
O HPV é uma infecção 

sexualmente transmissível 
(IST) e, apesar de não desen-
volver sintomas na maioria 
dos casos, pode provocar ver-
rugas nos órgãos genitais de 
homens e mulheres. O vírus 
também aumenta a incidên-
cia de vários tipos de câncer, 
entre eles, o do colo do úte-
ro, que pode levar à morte. 
Além do contato sexual, o 
HPV pode ser transmitido de 
forma vertical, quando a mãe 
passa a doença para o bebê 
durante o parto. Esta forma 
de transmissão, no entanto, 
é a mais rara.

A baixa procura pela imunização tem preocupado as autoridades de saúde

Foto: Divulgação



João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 10 de novembro de 2021     |     A UNIÃO        9
Cultura

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

‘Conversas pararelas’
Hoje, projeto do Curso de Letras EaD do Instituto Federal 
da Paraíba (IFPB) recebe o escritor e poeta Políbio Alves para 
falar sobre literatura paraibana contemporânea. Página 12 Fo
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A exposição Artes Pretas 
fará, a partir de hoje e até o dia 
30 deste mês, um panorama 
da produção das artes plásti-
cas produzida pelo povo preto 
de João Pessoa. Com abertura 
oficial marcada para as 16h, 
no Hotel Globo, Centro Histó-
rico de João Pessoa, o evento 
em homenagem ao Mês da 
Consciência Negra reúne 31 
obras em pintura, fotografia 
e escultura de 12 artistas ne-
gros, quase todos radicados na 
periferia da capital paraibana. 
A curadoria priorizou nomes 
que estão iniciando no mundo 
das artes plásticas, misturan-
do com outros que já tem um 
trabalho mais reconhecido no 
Estado e pelo país.

Grande parte dos traba-
lhos apresentados pela ex-
posição é de artistas urbanos 
que buscam paralelamente 
espaço nas ruas e em meios 
de circulação ainda restritos a 
eles, que chegam pela primei-
ra vez a uma galeria de arte 
com suporte institucional. São 

também grafiteiros, tatuado-
res e que realizam site specific 
e videoarte, por exemplo. 

“Essa exposição é muito 
importante não apenas para 
o Hotel Globo, mas para todas 
as pessoas, porque dá visibi-
lidade à luta das pessoas pre-
tas. Muitos deles tiveram seus 
direitos de expor seu trabalho 
negado, até por causa do tema 
que eles desenvolvem”, desta-
ca o chefe da Unidade do Hotel 
Globo e artista visual, Willian 
Macêdo. “A gente quer que-
brar algumas barreiras e pre-
conceitos com essa exposição, 
mas, além disso, queremos 
mostrar o trabalho magnífico 
que esses artistas produzem”, 
acrescenta o gestor.

Um desses nomes é do 
artista visual Flaw Mendes, 
de Campina Grande, mas 
que mora em João Pessoa, no 
bairro dos Bancários. Ele vai 
apresentar um conjunto de 
objetos que formam uma ins-
talação com um livro, um lápis 
moldado e um porta-lápis. O 
artista faz relação do objeto 
apontando para a faixa de co-
res em tons de marrom com 

a assinatura da lei áurea. “O 
lápis representa a criação de 
discurso. Não aleatoriamente 
ele está no topo apontando 
para essas faixas tonais. Elas 
representam toda essa gama 
de colorismo que a gente tem 
no Brasil, que vai desde tons 
de pele mais retintos até as 
brancas, passando pelas par-
das”, explica o artista com 
quase 40 anos, e que há cerca 
de 10 considera que sua vida 
artística profissional teve iní-
cio. Flaw é mestre em artes 
visuais pela UFPB/UFPE e ex-
plora questões relacionadas a 
experimentos com linguagens 
e técnicas visuais contempo-
râneas, leituras e desenhos.

“Eu sou um artista es-
sencialmente periférico tanto 
pela localização das minhas 
temáticas, quanto pelo con-
texto no qual eu atuo profis-
sionalmente”, define-se ele, 
que percebe que sua presença 
na exposição se deve também 
a uma conquista coletiva. “É 
muito bacana estar em expo-
sições que têm esse viés. Isso 
me dá a impressão que a gente 
está conseguindo algum re-
sultado. É uma luta que nem 
sempre está em evidência e 
reconhecimento dos espaços 
institucionais. Esse momento 
coroa toda uma luta de quem 
veio antes da gente”, considera 
Flaw Mendes.

O artista mais novo a 
expor na coletiva Artes Pre-
tas tem apenas 21 anos e há 
quatro realizou sua primeira 
exposição coletiva com outros 
estudantes da escola ECIT Ali-
ce Carneiro, onde começou 
a manusear as matérias pri-
mas das artes plásticas. Hicor, 
morador do bairro São José, 
apresenta três obras em óleo 
sobre tela que são bastante ca-
racterísticas de sua produção 
em relação à temática. Elas 
têm a narrativa da questão da 
escravidão e como ela foi se 
contemporizando no sistema 
empregatório e no sistema 
carcerário.

Em uma dessas telas de 
Hicor é retratada uma mulher 
negra escravizada ao lado de 
correntes quebradas e cadea-
dos abertos e a figura de uma 
ave em voo. “Com o início da 
lei áurea, os escravos con-
quistaram a liberdade, mas 
não tinham para onde ir”, con-
textualiza o jovem pintor, que 
começou usando carvão para 
realizar suas primeiras gra-
vuras e que, no início do ano, 
superou mais de 200 artistas 

e recebeu o Prêmio Amelinha 
Theorga, oferecido pela Se-
cretaria da Cultura da Paraí-
ba. “Essa exposição é de uma 
importância absurda. Quando 
a gente olha para o mercado 
de arte, a gente vê que não 
se abre muito espaço para as 
nossas narrativas a não ser 
que seja no Mês da Consciên-
cia Negra. E tenho certeza que 
todos os artistas negros que 
estão ali percebem isso”, conta 
o expositor.

Além de Flaw Mendes e 
Hicor, a mostra conta com ou-
tros artistas como Bruna Dias, 
Dayse Euzébio, lucas Aleixo, 
li Vasconcelos, Perfect, Witch, 
Aidyne, Azulão, Joselito Braga 
e Guto Oca.

“A importância maior é 
manter o foco na questão da 
representatividade na Paraíba 
e que os outros vejam a gente 
ocupando esse espaço. Eu era 
pequeno e via esses artistas 
crescendo. Hoje, eu vou estar 
expondo com eles, como o 
Marcos ‘Perfect’ Cristiano, que 
foi o primeiro grafiteiro que 
eu vi aqui na minha comuni-
dade”, aponta Hicor.

Exposição coletiva celebra o 
Mês da Consciência Negra
No Centro Histórico de João Pessoa, exposição ‘Artes Pretas’ reúne 12 artistas para formar um panorama da produção na Paraíba
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Governador prestigia abertura de exposição de Flávio Tavares
O governador João Aze-

vêdo prestigiou, na última se-
gunda-feira (dia 8), no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa, a abertura da 
edição do projeto ‘Panapaná 
- Novembro das Artes Visuais’, 
com a exposição Claustrum, do 
artista plástico Flávio Tavares. A 
iniciativa marca a retomada das 
ações presenciais na Funesc, 
após um ano e oito meses de 
equipamentos culturais fecha-
dos. A mostra foi aberta para o 
público em geral ontem e vai até 
o dia 15 de janeiro, na Galeria 
Archidy Picado. Houve também 
uma apresentação do Quarteto 
de Cordas da Orquestra Sinfô-
nica da Paraíba.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual elogiou o 
trabalho de Flávio Tavares. “Re-
presenta a demonstração da 
capacidade do ser humano de 
vencer os desafios que a vida 
impõe. Eu fico muito feliz de ter 
a oportunidade de participar 
desse momento importante para 
o Estado e contemplar uma obra 
tão extraordinária quanto a do 
nosso grande artista. Retoma-
mos as atividades na Funesc 
com um padrão extraordinário 
porque as criações de Flávio 
ficarão eternamente na nossa 
história porque ele é um grande 
mestre da pintura”.

“Essa é uma maneira de 
contribuir dentro desse cli-

ma claustrofóbico em que as 
pessoas estiverem dentro de 
casa e de passar um pouco da 
didática e do mistério de como 
um quadro surge e termina. 
A pandemia foi e está sendo 
um susto mundial e o artista 
não pode ficar longe do seu 
tempo e a memória funciona 
no passado e no presente”, 
disse Tavares.

“Muitas cidades gostariam 
de ter uma exposição de Flá-
vio Tavares pelo valor deste 
grande pintor que vai além 
de suas obras, porque nelas 
estão contidas também o fu-
turo”, ressaltou o secretário 
de Estado da Cultura, Damião 
Ramos Cavalcanti. “Flávio 

escreve com os pincéis, é um 
eterno enclausurado, pensan-
do, imaginando, pintando e 
quando sai nos presenteia 
com obras belas como as que 
vimos hoje. A Funesc está de 
parabéns pela realização do 
evento e por iniciar o resgate 
do tempo perdido durante a 
pandemia”, apontou.

O presidente da Funesc, 
Pedro Santos, destacou o 
simbolismo da primeira ação 
da Fundação com o público. 
“Esse é um momento que 
tem vários significados. Nós 
estamos prestando uma ho-
menagem a uma pessoa que 
há quase sete décadas se de-
dica ao desenvolvimento das 

artes visuais na Paraíba. Além 
disso, marca a reabertura, 
obedecendo um protocolo de 
retomada gradual, experi-
mental e conseguimos receber 
o público com segurança para 
os artistas e para a equipe da 
Funesc”, analisou o gestor.

O horário de visitações 
para a mostra é das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, de segunda 
a sexta-feira, exclusivamen-
te mediante agendamento 
no site www.agendamentos.
pb.gov.br. Para ter acesso, é 
obrigatório ainda apresentar 
o cartão de vacinação contra 
a covid-19, com pelo menos 
14 dias após a primeira dose 
e uso de máscara.

Da esq. para dir.: governador João Azevêdo (E) com Flávio Tavares (C) e o presidente da Funesc, Pedro Santos (D); painéis que formam o ‘Claustrum’; no vernissage, houve apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica da Paraíba
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Mostra conta com 31 
obras em pintura, 

fotografia e escultura 
de artistas negros, 

quase todos radicados 
na periferia da capital 

paraibana; entre os 
novatos e veteranos, 

nomes como Bruna 
Dias (peça fotográfica 
à esq.), Flaw Mendes 

(escultura no centro) e 
Hicor (pintura à dir.)
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José Uchôa ou Zé Uchôa, o que importa? O que 
importa é que ele permanece como uma das mais do-
ces memórias da minha infância em Campina Grande: 
primeiro, porque pilotava uma possante motocicleta 
e eu achava isso o máximo! Só meus heróis de Holly-
wood, como Marlon Brando, pilotavam motocicletas. 
Depois que ele se alistou, e vestiu a farda do exército, 
então, as fantasias se multiplicaram. Não era um ho-
mem particularmente bonito, (diria que era até feio), 
tinha um defeito que lhe estragava o rosto, era irre-
mediavelmente estrábico, herança materna, mas eu o 
achava lindo! Alto, elegante, flexível e com um humor 
brincalhão que o tornava uma pessoa encantadora. 
Brincava conosco como se fosse um menino, nos bo-
tando apelidos e fazendo graça para mim, para sua 
irmã e para minha irmã mais nova. 

Seus pais, Seu Sezino e Dona Toinha foram nos-
sos primeiros amigos em Campina. Seu Sezino era 
um homem alto e magro, como o filho e tinha o es-
tranho hábito de coletar objetos pela rua e trazê-los 
para casa. Sua mulher era uma exímia costureira 
que criou muitas roupas lindas para nós, quando 
éramos crianças.

Eu era muito amiga de sua irmã mais nova, 
Ana Maria, e sempre compartilhava com ela das 
novidades musicais que ele trazia para casa. Tinha 
uma irmã mais velha, Cândida e esta foi morar no 
Rio quando casou. José tinha um gosto musical bem 
apurado! A mais memorável das novidades, que nos 
apresentou, foi o primeiro LP de João Gilberto e foi 
por essa porta que entrei para a bossa nova, de onde 
nunca saí, e que amo até hoje.

Fomos vizinhos durante quase toda a década 
de 1950, nossas casas eram contíguas. Depois nos 
perdemos de vista, mas eu sabia que ele trabalhava 
para o Jornal da Paraíba e depois aventurou-se pela 
literatura, publicando um livro bem-humorado, 
que meu pai comprou e me deu. Não sei onde guar-
dei esse livro e não lembro do título, mas sei que é 
uma coleção de relatos (causos?) bem-humorados 
e qualquer hora dessas, quando conseguir encon-
trá-lo, vou relê-lo para dar boas risadas.

Casou com uma moça de Campina Grande, cha-
mada Inês e tem uma filha chamada Diana, que não 
cheguei a conhecer pessoalmente, mas sua tia, Ana, 
me falou muito bem dela e disse que é uma pessoa 
muito bacana. É tudo que sei do José adulto, mas, 
quando meu pai morreu e fui ao jornal publicar uma 
nota de falecimento, ele me recebeu solícito e não 
aceitou pagamento. Tudo ficou por conta de velha 
amizade e vizinhança.

E eis que José Uchôa parte para o Além, vítima da 
covid e não pudemos nem nos despedir. Mas sei que 
ele está num bom lugar, um lugar reservado aos bons, 
perto do Pai e da Mãe.

Não era este o assunto que tinha programado 
para hoje: tinha em mente escrever sobre o desastre 
aéreo que vitimou a artista Marília Mendonça e ainda 
um comentário sobre o mais recente livro de Marília 
Arnaud, mas aí, José morreu e me senti convidada a 
lhe acenar o último adeus, já que não podia ir a Cam-
pina fazê-lo pessoalmente.

Foram tantos os amigos e parentes amados per-
didos para a covid e seus desdobramentos, amigos 
que não veremos mais nesta vida, que aproveito 
esta oportunidade para dizer adeus a todos, de uma 
só vez. Quem sabe, um dia nos encontraremos nos 
verdes campos do Além, sem calor, falta d’água, po-
luição, barulho...

Até logo, então, quem sabe, um dia nos vere-
mos de novo e nos abraçaremos, como não pode-
mos nos abraçar agora.

José Uchôa

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

A integração dos “Brasis”

Momentos de crise sempre se caracte-
rizam por períodos de insatisfação, de re-
voltas, tomadas de consciência e de ruptu-
ra da ordem vigente. A década de 1920 e o 
início dos anos de 1930 ficaram marcados 
por profundas transformações econômi-
cas, políticas, sociais no Brasil e no mundo. 
Tempos de prosperidade e de crise respon-
sáveis por uma série de mudanças, revolu-
ções e rupturas epistemológicas. No Brasil, 
os acontecimentos históricos da década de 
20 serão os responsáveis pelo declínio da 
economia cafeeira que passou a enfrentar 
uma crise de superprodução, agravada efe-
tivamente pela crise da Bolsa de Valores 
de Nova Iorque, em 1929, desembocando 
no fim da hegemonia da classe burguesa 
agroexportadora e o início de um processo 
político-econômico-social que desaguaria 
na chamada “Revolução” de 1930, fazendo 
emergir uma burguesia industrial e finan-
ceira. Com a vitória dos “revolucionários” 
Getúlio Vargas assume a presidência da 
República em 3 de novembro de 1930 e 
no dia 11 de novembro assina o Decreto nº 
19.398 que instaura, definitivamente, o Go-
verno Provisório da República dos Estados 
Unidos do Brasil (1930-1934). 

No dia 10 de novembro de 1930, 
José Américo de Almeida recebia o convi-
te do presidente Getúlio Vargas para “(...)
collaborar na esphera da administração 
do Govêrno Provisório no cargo de Mi-
nistro da Viação. (...) Pelas suas elevadas 
qualidades pessoaes, sei que nos será au-
xiliar valoroso” (VARGAS, apud A UNIÃO, 
12/11/1930, p. 1). Quatorze dias depois, 
em 24 de novembro, José Américo assu-
miu o Ministério da Viação e Obras Pú-
blicas, cargo que ocupou durante os anos 

do chamado Governo Provisório (1930-
1934), ao lado do presidente Getúlio Var-
gas e dos demais ministros, em sua maio-
ria tenentes militares e civis. 

No relatório intitulado O Ministério 
da Viação e Obras Públicas no Governo 
Provisório, publicado no ano de 1933, o 
próprio José Américo retrata os três pri-
meiros anos de sua atuação enquanto 
ministro. Nessa obra, escrita no “calor da 
hora”, José Américo, além de detalhar os 
dados quantitativos referente às obras 
de infraestrutura realizadas pelo Minis-
tério da Viação, traz duas preocupações 
ainda mais importantes: 1ª. A transpa-
rência em relação aos gastos públicos in-
vestidos em todas as obras; 2ª. A preocu-
pação em deixar um registro escrito para 
a posteridade sobre o seu legado. Há, 
também, neste relatório, análises quali-
tativas sobre a importância destas obras 
de “pedra e cal” para a integração das di-
versas regiões de um país que ainda era 
iminentemente agrário; que ainda não 
havia desenvolvido um sistema de trans-
porte de passageiros e de cargas eficazes 
– estradas de rodagem, estradas de fer-
ro, portos e aeroportos – e que, portanto, 
também possuía um atraso latente em 
relação aos meios de comunicação (cor-
reios e telégrafos). 

A construção de um grande projeto 
de desenvolvimento nacional-autônomo 
precisava ser consolidada e caberia à figu-
ra de José Américo de Almeida a condução 
de boa parte das obras de infraestrutura 
ao assumir o Ministério da Viação entre 
os anos de 1930-1934. Outro fato nos cha-
mou a atenção: após assumir a pasta, em 
novembro de 1930, ele foi o único titular 
que permaneceu, desde o início até o tér-
mino do Governo Provisório, no mesmo 

ministério; além de ser o único ministro 
do Nordeste na primeira organização deste 
governo temporário. 

A partir das pesquisas desenvol-
vidas em fontes primária e secundária, 
percebemos que o raio de atuação do 
Ministério da Viação e Obras Públicas 
foi bem mais abrangente e não se res-
tringiu, apenas, ao combate à seca, pois 
a maior parte das obras assumidas foi 
realizada em vários estados das regiões 
do País: Acre, Amazonas, Pará, Mara-
nhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, São Paulo, Paraná, San-
ta Catarina, Rio Grande do Sul, Minas 
Gerais, Mato Grosso e Goiás (ALMEIDA, 
1982, p.273-301).

Destarte, defendemos que a atuação 
de José Américo não pode ser reduzida à 
indústria das secas e aos interesses espe-
cificamente regionais; por isso, podemos 
afirmar que essa atuação esteve conectada 
ao processo de modernização do Estado 
brasileiro. Dessa forma, qual o papel de-
sempenhado pelo Ministério da Viação e 
Obras Públicas para a consolidação do pro-
jeto de desenvolvimento regional desigual 
que plasmou a sociedade brasileira e que 
foi pensado e planejado por Vargas durante 
o Governo Provisório?

No discurso e nas ações para o de-
senvolvimento da economia interna do 
País, se fazia necessário manter a coesão 
política nacional sob a batuta de um Es-
tado forte e centralizador, como também, 
a integração do povo brasileiro, pois não 
podemos esquecer que as consequências 
geradas pelos acontecimentos políticos de 
1930 acarretaram uma série de rupturas 
no jogo político nacional.

Jivago Correia Barbosa

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Eu sei que, provavel-
mente, não exista gente que 
realmente “goste” de Dia 
de Finados. Mas eu, enten-
da, detesto essa celebração 
mórbida tradicionalmen-
te cristã dos nossos entes 
queridos que morreram. 
Não gosto do rito de fune-
rais, caixões, missas de séti-
mo dia. Desde criança (com 
criação católica, vale salien-
tar) não me acostumei com 
a ideia de que aquela triste-
za coletiva era efetiva numa 
suposta passagem “desta 
para uma melhor”. 

Entendo que para 
muita gente – a maioria 
até, ao menos aqui no País 
–, esse processo seja fundamental para o luto. Mas nunca hou-
ve um encaixe para mim. Talvez por essa carga que os velórios 
me causam, a morte seja o grande tabu que enfrento no meu 
particular. Quando o assunto passa por minha mente, começo 
a entrar numa espiral de preocupações e antecipações que vão 
desarrochando os parafusos da cabeça. Sinto vontade de cho-
rar. Sinto agonia. Penso nos meus momentos finais, penso na 
morte de todos que amo antes da minha própria e o sofrimento 
que acumulo é sem igual. Literalmente me sacudo para desfa-
zer à força os pensamentos morbígenos.

Dentro de casa, quando levantado, o assunto logo era en-
caixotado. “Nunca vivemos o processo de luto completo”, disse 
minha irmã recentemente. E é verdade. Há mais de 15 anos, 
perdemos vovó Rosália (eu estava entrando na adolescência). 
Nossa outra avó, Vilma, e dois avós, Severino e Everaldo, fale-
ceram antes de eu nascer. Foi só no ano passado que perdemos 
dois familiares mais próximos: tia Tuca, minha madrinha, e tio 
Chico, irmão de mamãe. Não presenciamos funerais, caixões ou 
missas de sétimo dia. 

E, para mim, pode ter sido menos traumático assim.
Ao longo da vida adulta, me vejo dando passos lentos no 

caminho de olhar para a morte como ela é: a única certeza que 
temos na vida. No último mês, pulei três casas e senti uma ele-
vação de espírito quando uma chave foi virada. Pela primeira 
vez na vida, me senti tranquila em relação à morte. As palavras 
vieram do lugar que eu menos esperaria: uma minissérie de 
terror. Vou contar sem spoilers.

A morte é um dos grandes temas, se não o tema central, 
de Missa da Meia-Noite, uma produção original Netflix criada 
por Mike Flanagan (A Maldição da Residência Hill, A Maldição 
da Mansão Bly). Com grandes discussões filosóficas que se ba-
seiam ora por passagens bíblicas, ora por ceticismo ou ciência, 

vimos que tudo que enca-
ramos no nosso cotidiano 
é moldado de acordo com 
nossos conceitos e vivên-
cias. Ao mesmo tempo, 
nossas crenças ou falta de-
las, que tanto definem, po-
dem se esvair num estalar 
de dedos. 

Em um determinado 
ponto da série, temos um 
diálogo entre dois perso-
nagens com visões dico-
tômicas sobre a grande 
pergunta: “O que acontece 
quando nós morremos?”. 
Enquanto um tem uma vi-
são depressiva e comple-
tamente niilista acerca de 
como seria seu último mo-

mento na Terra, a outra crê, esperançosa, naquilo que ouviu 
na igreja durante toda sua vida. Mais uma vez, para mim, ne-
nhum encaixe. Foi num monólogo, poucos episódios depois, 
que ouvi a definição perfeita do que acontece quando nós 
morremos e depois disso. Era uma visão cíclica. Uma visão 
pura que nos define de igual para igual com todo resto de par-
tícula que habita o Universo, apresentando uma versão muito 
clara e bela, finalmente, da nossa efemeridade. 

Quando soube da morte de Marília Mendonça, não conse-
gui pensar em nenhuma dessas definições póstumas. Pensei 
apenas no agora. Na figura marcante que ia embora tão preco-
cemente, na mãe que partiu, na amiga de muitos e no ídolo de 
milhões que não mais estava aqui. Marília era um símbolo mui-
to forte de autonomia feminina em diferentes aspectos, tanto 
em como vivia sua vida quanto o que passava através de suas 
composições. Era uma figura querida. E é sempre mais pesado 
quando as figuras queridas nos deixam.

Mas Marília acreditava no poder da sofrência. Do chorar, 
levantar os braços, fazer de microfone uma escova de cabelo. 
Para ela, o luto manifestado desta forma de aceitação e descar-
regamento de sentimentos ruins, era sinal de dias melhores. 
Era uma prova de que aquilo também vai passar.

Hoje, entendo que minha percepção particular acerca do 
começo, meio e fim, atua diretamente numa visão mais equi-
librada entre o racional e o emocional. Compreendo, também, 
porque tantos optam pelo rito de funerais, caixões e missas de 
sétimo dia. A vida é muito mais perguntas do que respostas. 
Essa falta de controle que temos deixa que a emoção grite en-
quanto a razão fica ali no cantinho da sala. Mas o luto é uma 
impressão digital única em cada pessoa. Textões, comparti-
lhamento de vídeos e fotos, silêncio absoluto, sofrência… cada 
um lida como precisa, cada um enfrenta como pode.

‘Missa da Meia-Noite’,
Marília Mendonça e a morte

Foto: Divulgação

Morte é um dos temas principais, se não o tema central, da minissérie ‘Missa da Meia-Noite’

Foto: Divulgação

Uchôa morreu na última segunda-feira (8), aos 86 anos, vítima da covid-19
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Meus amigos, minhas amigas, vai findando a pri-
mavera e meu coração já ameaça ganhar temperatura. 
Confesso que fica ali no quase, mas vou me animando e 
deixando de ser tão ranzinza. Verão me faz bem. À saú-
de e ao humor.

Há coisas que só essa estação do Sol nos permite. 
Querem saber uma? Nada como entrar nessas águas cor 
de turmalina à tardinha, quando esse líquido agitado 
ganhou quentura e a temperatura dentro d’água supe-
ra a de fora dela, a do meio ambiente, ou pelo menos se 
equilibram. Para mim é o melhor horário de se tomar 
um banho de mar. Depois de uns mergulhos e umas 
braçadas é bom ficar ali ao sabor das ondas até a pele 
da mão se enrugar. Será alguma bênção de Iemanjá? 
Talvez. Mas a verdade é que, pelo menos eu, saio dali 
novinho em folha.

Nessa quinta-feira que passou, resolvi ir pela ma-
nhã. Cheguei lá pelas dez, no máximo. Maré tinha dado 
zero ponto zero às nove, influência da Lua Nova. Na vés-
pera a vi em nosso céu e era só um fiapinho de nada. 
Isso é indício de extremos de maré. Quando cheguei deu 
para caminhar mar a dentro até bem longe da praia e 
tive que andar um bom pedaço para a água chegar até 
o pescoço e eu poder nadar um pouco. Como se diz por 
aqui, o mar estava seco.

Esses são instantes preciosos na vida, indispensá-
veis; e a gente pode ficar por ali ao sabor das ondas e 
das boas recordações. Não é momento para desconsolo 
e padecimentos. Pois foi nesse pedacinho de tempo que 
me dei a esse privilégio, e meu coração viajou para bem 
longe e fui do mar às montanhas. Saí dessa pontinha aqui 
do mapa onde o Sol nasce primeiro e cheguei lá nas mon-
tanhas da Mantiqueira. Campos do Jordão. Rua Pasteur 
124. Onde em priscas eras, em minhas férias escolares, 
eu encontrava os avós paternos e o trio ternura.

Podem pensar que me refiro ao Trio Ternura (Jhusa-
ra, Jurema e Robson), três irmãos cantores que nos fas-
cinaram da metade da década de 1960 aos últimos anos 
da de 70. Não é. Sem menosprezar a trinca citada acima, 
mas no meu trio sobrava ternura. Bem mais dos que nos 
sugeria os afinados garotos com suas melodias.

Meu trio: Betty, Dalila e Eunice. Eram minhas tias. 
Eram? Nada disso: são! Estão firme e vendendo saúde. 
Foram elas que deram encanto à minha vida. E dias 
atrás, quando minha preguiça nocauteou minhas res-
ponsabilidades e me dei ao luxo de ir à praia num meio 
de semana, naquelas horas mornas assaltaram-me as 
minhas melhores recordações. 

Uma infância difícil, com meu pai enfronhado na 
política e os conflitos que aqueles devaneios causavam 
não eram poucos.

Nem quero falar dessas coisas e nem me vieram 
à tona naqueles instantes, minhas tias sim. Nas férias 
éramos despachados para a casa dos avós nos altos da 
serra. Dizer que minhas tias nos recebiam com alegria, 
seria pouco. A nossa chegada (eu mais três irmãos) 
era celebrada e a recepção era com toda euforia que 
podia caber nas meninas (assim minha avó as chama-
va). Tia Betty era mais contida, mas as outras, nem dá 
para explicar, ficavam nos rodeando, nos abraçavam, 
beijavam. Parecia até que éramos o maior regalo que 
podiam receber. 

Passeios de bondinho ou longas jornadas a pé, in-
ventando travessuras conosco até minha avó ralhar com 
elas. Como eram encantadas nossas férias. Como era en-
cantada a casa dos meus avós.

Mas como era de se esperar, fomos crescendo, mas a 
ternura delas conosco não acabava nem acabou. E fui me 
lembrando de coisas...

Chegou o momento de eu ir para o ginásio. Antes 
o Exame de Admissão. Tia Betty me pegou em todo um 
janeiro. Manhã aulas nas instalações do ginásio, à tar-
de com seus alunos particulares e à noite era hora de 
tomar o ponto, fazer a revisão. Passei com nota 8,5, um 
dos primeiros colocados.

E naquela manhã as recordações iam me chegando 
aos borbotões. Eu adolescente, tia Dalila já professora 
teve que passar uns tempos lecionando em Cananéia, 
Litoral Sul de São Paulo. Professora, antes de “escolher 
cadeira” e se fixar, tinha que dar uns tempos nas bre-
nhas do mundo. Não deu outra, fui passar minhas férias 
em Cananéia. Até arrumei uma namoradinha num fan-
dango que minha tia me levou.

Tia Nice, a caçula de seis irmãos, era a meiguice que 
nos socorria em momentos de aflição e ainda é assim.

Não cabe neste espaço, nem tenho talento para de-
monstrar toda minha gratidão. Vejam só onde um banho 
de mar foi me levar. Coisas do verão, coisas desse mar 
acolhedor. Depois foi dar um tempinho, sair da água, me 
enxugar, colocar a roupa, ligar o carro...

Então, me vieram duas lágrimas, uma de saudade e 
outra de gratidão.

Trio ternura

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

‘Pretitudes’

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) di-
vulgou ontem a lista final de 
artistas selecionados para 
participar do Festival Preti-
tudes: arte, cultura e protago-
nismo negro, que acontece de 
16 a 20 deste mês, de forma 
híbrida. A seleção foi feita por 
meio de edital destinado a 
atores, atrizes, cineastas, rea-
lizadores, realizadoras e poe-
tas autodeclarados pessoas 
negras, com idade mínima de 
18 anos e residência no esta-
do da Paraíba há, no mínimo, 
dois anos.

Na categoria audiovisual 
os selecionados são Edson 
Izidro de Lemos Filho e Virgí-
nia Silva Passos.

Para a área de literatura, 
os autores selecionados são 
Dendê Ma’at, Larissa de Souza 
Mendes, Thays Keylla de Albu-
querque, Edson Maria Gomes, 
Antônio Carlos dos Santos Pe-
reira, José Caetano dos Santos 
Jr e Yuri Agostino de Lima. Na 
suplência estão Bruna Martins 
Nobrega Araujo Dias e José 
Ferreira Neto.

Na categoria teatro, artis-
tas selecionados são João Vitor 
Silva Santos, Sidney Railson de 
Lima Rufino, Juciene Fernan-
des Olindo, Thaismary Neri 

dos Santos Ribeiro, Sergio Lu-
cena Lacerda, Inácia Rita Ma-
ria Larissa Barros de Santana e 
Walber Martins Bandeira.

O evento, que acontece-
rá no Espaço Cultural José 
Lins do Rego, em João Pes-
soa, e integra a programação 
do ‘Novembro pela Equidade 
Racial’, realizado Governo do 
Estado da Paraíba em alusão 
ao Dia da Consciência Negra 
(que será celebrado no dia 

20), e busca dar visibilidade 
à produção cultural desen-
volvida por pessoas negras 
na Paraíba. A ação também 
conta com o apoio das Secre-
tarias do Desenvolvimento 
Humano e da Mulher e da Di-
versidade Humana.

Programação
O Festival Pretitudes vai 

contar com debates, sessões 
de cinema, painéis temáticos, 

performances cênicas reali-
zados de forma híbrida, em 
conformidade com o Proto-
colo de Reabertura dos Equi-
pamentos Funesc, certifica-
do pela Secretaria de Estado 
da Saúde.

O ponto alto do evento 
será a Noite da Música Negra, 
que reunirá artistas negros e 
negras da Paraíba em tributo 
aos compositores paraibanos 
de diferentes gerações. 

Funesc divulga lista final 
de artistas para festival

Foto: Roberto Guedes

Evento será realizado de forma híbrida, na internet e 
no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, 
com debates, cinema, teatro e música

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 constan-
temente um na companhia do outro. Mas quando se 
junta um investigador e dois ladrões tudo pode acon-
tecer. 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, moldan-
do sua história e suas civilizações ancestrais. Seguindo 
os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia 
inesperada os força a sair das sombras para se reuni-
rem 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; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 13h30 - 16h45 - 20h; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 19h30; CINÉPO-
LIS 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 TAM-
BIÁ 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 
SERCLA 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 divul-
gar sua luta contra a ditadura para o povo brasileiro, mas 
a censura descredita a revolução. Seu principal opositor é 
Lúcio (Bruno Gagliasso), policial que o rotula como inimi-
go público. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h40 - 18h - 21h20; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2: 18h45 - 21h50.

ContinUaÇÃo

DUna (Dune. EUA. Dir: Denis Villeneuve. Ficção 
Científica e Fantasia. 14 anos). O Duque Leto Atreides 
administra o planeta desértico Arrakis, também conhe-
cido 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 amar-
ga 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 Plemons), o xerife local, descobrem que 
um estudante (Jeremy T. Thomas) está abrigando um 
segredo perigoso, com consequências assustadoras. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 21h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 13h20.

a Família aDDams 2: pé na 
EstraDa (The Addams Family 2. EUA. Dir: Con-
rad Vernon e Greg Tiernan. Animação, Comédia e Aven-
tura. Livre). Pertubardos que seus filhos estão crescendo 
rápido, Morticia e Gomez estão fazendo coisas que não 

faziam antes: eles decidem 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; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h15 - 16h30 - 19h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3 (dub.): 13h45 - 16h; CINE SERCLA 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: Sarah 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 Bar-
ney. Mas quando Ron começa a ter seu funcionamento 
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 CarniFiCi-
na (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 Bro-
ck (Tom Hardy) está com problemas para se acostumar na 
vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer 
como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, 
também portando um symbiote chamado Carnage e que 
acaba escapando da prisão após sua execução falhada. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 15h45 - 18h15 - 20h45; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 18h15 - 20h45; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 17h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
3 (dub.): 14h10 - 21h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 
14h10 - 21h; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 17h30.

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Gal Gadot (‘Mulher-Maravilha’) é uma especialista mundial em roubos de obras de arte no filme ‘Alerta Vermelho’
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No próximo ano, o escritor 
e poeta Políbio Alves deverá 
lançar seu décimo livro, a obra 
de ficção Outono – Memorial 
da Escritura, que considera 
uma “prosa poética”. Esse é 
um dos assuntos que pretende 
abordar, como autor convidado, 
da terceira edição do projeto 
‘Conversas Paralelas: a literatu-
ra paraibana contemporânea’, 
que a professora do Instituto 
Federal da Paraíba, Analice 
Pereira, apresenta hoje, com 
transmissão gratuita e ao vivo 
para o público a partir das 19h, 
pelo canal do Curso de Letras 
EaD/IFPB no YouTube.

O evento, que pode emitir 
certificado aos participantes 
via e-mail, é uma iniciativa do 
IFPB, Campus de João Pessoa, 
que tem a Empresa Paraibana 
de Comunicação (EPC) como 
uma das parceiras sociais. O 
objetivo é reforçar a divulgação 
do trabalho produzido pelos 
autores nas salas de aula.

Políbio disse que passou 
12 anos escrevendo o novo 
livro e somente o concluiu há 
dois meses, aproveitando o 
período de pandemia. “Talvez 
seja uma ficção esfacelada, 
transfigurada e que, nada 
mais, nada menos, é baseada 
na minha própria experiência 
de autor com o meu próprio 
texto, na minha convivência 
com outros autores e na lei-
tura de suas obras, mas que 
também pode ser aplicada 
não apenas a Políbio Alves, 
mas também a qualquer outro 
autor”, afirmou ele.

O escritor justificou a ra-
zão de ter levado tanto tempo 
para escrever sua nova obra. 
“Todo dia eu leio, mas escrever 
é muito difícil. É um trabalho 
solitário. Tem pessoas que 
dizem que para escrever tem 
que ter inspiração. Não tenho 
inspiração, tenho transpiração, 
pois é muito suor. Mas conside-

ro o ato de escrever um prazer 
inominável e, muitas vezes, até 
indomável, pois, às vezes, o tex-
to é mais forte do que a própria 
vontade do autor. Já aconteceu 
de colocar um ponto final, mas o 
texto me dizer que ainda não é a 
hora, o momento, pois é preciso 
continuar, porque há algo mais 
a se dizer”, confessou.

Políbio disse estar agrade-
cido pelo convite para o ‘Con-
versas Paralelas’. “Eu me sinto 
muito feliz e considero essa 

iniciativa da professora Analice 
Pereira pioneira, no sentido de 
que o objetivo desse projeto é 
o de divulgar apenas autores 
paraibanos e esse é o grande di-
ferencial. A possibilidade de os 
alunos formularem perguntas 
é importante porque contri-
bui para a divulgação do meu 
trabalho e estimula a leitura, 
pois para perguntarem esses 
estudantes precisam ler minha 
obra. Há eventos do gênero que 
fazem isso, mas incluem auto-

res de outros estados”, afirmou 
o paraibano.

“Eu também pretendo fa-
lar sobre a minha trajetória 
literária, bem como o ofício de 
escrever e a respeito do tema 
do projeto ‘Conversas Paralelas’. 
Considero excelente o nível dos 
autores paraibanos contempo-
râneos, que não devem nada 
ao Sul Maravilha, ao eixo Rio 
de Janeiro-São Paulo. Tinha-
se o costume de dizer que os 
autores daquela região eram 

os que mais importavam, mas 
isso passou a mudar a partir do 
ano 2000, quando começaram 
a ganhar divulgação nacional 
autores paraibanos como Wal-
demar José Solha, Maria Valéria 
Rezende, Hildeberto Barbosa 
Filho, Antônio Mariano e Ma-
rília Arnaud. Quero abordar, 
ainda, a respeito da impor-
tância dos autores paraibanos 
serem lidos em salas de aulas, 
com o objetivo de não apenas 
divulgar as obras, mas estimu-
lar o hábito da leitura entre os 
estudantes”, disse ele.

Políbio Alves ainda ante-
cipou que está com mais um 
novo livro pronto, mas ainda 
sem data para o lançamento. 
Os tomates podres no fundo da 
geladeira é o título da obra, que 
ainda está lapidando. “É um 
romance que começa no entar-
decer e acaba no amanhecer do 
dia seguinte. A personagem é 
uma mulher chamada Tonita La 
Negra, que é o nome de guerra 
dela e tem sua atividade no Cen-
tro Histórico da cidade, mas não 
sei se é no Varadouro. Ela vive 
de aluguel numa pensão em 
ruínas, onde há um boteco no 
térreo e três quartos no primei-
ro andar, mas um só banheiro. 
Na porta da frente do prédio há 
um vendedor de Jogo do Bicho, 
que é outro personagem. O tí-
tulo é porque, quando ela chega 
da batalha, ao abrir a geladeira, 
encontra dois tomates podres e 
uma garrafa de água, mas não é 
mineral, é da torneira”.

“Eu escrevo a mão, durante 
a semana, e, no domingo, uma 
pessoa digita meu texto e me 
entrega cópia xerocada para 
que eu possa avaliar e ver se 
tem alguma coisa que não me 
agrade. Não tenho nenhum 
interesse de publicar livro todo 
ano, mas respeito muito o leitor 
e só publico conforme a minha 
necessidade. É como um filho 
que vemos ir amadurecendo. 
Vou completar 81 anos no dia 
oito de janeiro de 2022 e isso 
pesa. Quando um autor como 
eu escreve quer ser lido, e não 
ver seu texto ficar guardado na 
gaveta”, disse Políbio Alves.

Analice Pereira justifi-
cou a escolha do autor para 
participar dessa nova edição. 
“A razão de convidar Políbio 
para conversar se deve à sua 
produção literária na Paraí-
ba, que começou pelos anos 
1960/1970, quando o escritor 
iniciou a publicação dos seus 
primeiros textos e não parou 
mais. Sua obra Varadouro tal-
vez seja a mais comentada em 
nosso meio literário, mas não 
podemos deixar de falar em La 
Habana Vieja: olhos de ver, um 
poema épico sobre a história de 
Havana, um lugar com o qual 
o escritor manteve e mantém 
fortes relações, demonstradas, 
por exemplo, pelas suas visitas 
frequentes à Ilha. Então, a obra 
de Políbio Alves contribui, e 
muito, para uma reflexão sobre 
sentimentos de pertencimen-
to”, explicou a professora e 
idealizadora do projeto.

Políbio Alves é convidado do 
projeto ‘Conversas Paralelas’

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Hoje, escritor e poeta paraibano falará em painel virtual sobre sua próxima obra: ‘Outono - Memorial da Escritura’

Audiovisual

Inscrições para quinto Concurso de Vídeo 1 Minuto 
contra a Corrupção termina na próxima sexta-feira

As inscrições para o 5º 
Concurso de Vídeo 1 Minu-
to contra a Corrupção po-
dem ser feitas gratuitamen-
te, até a próxima sexta-feira 
(dia 12), acessando o site 
da Universidade Federal da 
Paraíba (www.ufpb.br/con-
traacorrupcao). Qualquer 
pessoa a partir de 15 anos 
pode participar, produzin-
do vídeos de um minuto 
de duração, com o uso de 
aparelho celular. As produ-
ções audiovisuais podem 
ser enviadas de qualquer 
parte do país. Cada partici-
pante pode concorrer com 
até dois vídeos.

O objetivo do 5º con-
curso é incentivar a pro-
dução de curtas-metra-
gens de todos os gêneros 
(ficção, videoclipe, pu-
blicidade ou documentá-
rio), gravados por meio 
de aparelho celular, com 
narrativas que promovam 
a conscientização para a 

prevenção e o combate à 
corrupção. 

O resultado será divul-
gado no site do concurso até 
o dia 26 deste mês. Cada um 
dos três vídeos vencedores 
receberá troféu e certifica-
do. A premiação ocorrerá 
durante a programação do 
16º Fest Aruanda do Au-
diovisual Brasileiro, que vai 
ocorrer entre os dias 9 e 
15 de dezembro, de forma 
híbrida: na Rede Cinépolis 
(Manaíra Shopping), na ci-
dade de João Pessoa, e em 
programação virtual para 
todo o Brasil através da pla-
taforma Aruanda Play.

No ano passado, os ven-
cedores do 4º Concurso de 
Vídeo 1 Minuto contra a Cor-
rupção foram: Infância Cor-
rompida, de Rafaela Vitória 
Melo Trigueiro (PA); Corrup-
ção é Traição, de Leandro 
Sarai (SP); 1 Minuto Contra a 
Corrupção, de Amanda Lara 
Santos (MG); e Fake News, 
de Fábio Galdino Cabral San-
tos (PB). Menções honrosas 

ficaram para Gênese, de Isa-
dora Pinto da Silva (RS), e  , 
de Márcio Lins (PB).

O concurso integra 
programação alusiva ao 
Dia Internacional Contra a 
Corrupção, estabelecida em 
convenção das Nações Uni-
das, realizada na cidade de 
Mérida/México, em 9 de de-
zembro de 2003, da qual o 
Brasil é signatário. A inicia-
tiva é promovida pela Con-
troladoria-Geral da União, 
pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e pelo Fó-
rum Paraibano de Combate 
à Corrupção (Focco).

Da redação

Através do QR Code acima, acesse 
o portal oficial da UFPBCena de ‘Fake News’, curta-metragem paraibano que foi um dos vencedores do concurso realizado no ano passado
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal do Curso de 

Letras/EaD da IFPB no YouTube

Foto: Evandro Pereira

 Todo dia eu leio, mas 
escrever é muito difícil. É 

um trabalho solitário. Têm 
pessoas que dizem que 

para escrever tem que ter 
inspiração. Não tenho 

inspiração, tenho 
transpiração 

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Segundo Políbio, o décimo livro é 
uma “prosa poética” baseada na 
sua própria experiência de autor 
com o seu próprio texto
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Mudanças no poder
Cícero passa comando da Prefeitura a Dinho para ir à Espanha. Com o 
vice-prefeito, Leo Bezerra, em Brasília, presidente da Câmara assume o 
Executivo em João Pessoa e Eliza Virgínia comanda o Legislativo. Página 14
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Galdino destaca “olhar diferenciado” da gestão
O presidente da Assembleia 

Legislativa, Adriano Galdino, en-
fatizou  o olhar diferenciado da 
gestão estadual com os profissio-
nais do sistema penitenciário que 
conquistaram o reconhecimento 
profissional. “Nós evidenciamos 
a sensibilidade, a capacidade de 
diálogo e a determinação do go-
vernador João Azevêdo de enviar 
ao Poder Legislativo a PEC para 
criação da Polícia Penal, porque sem 
essa iniciativa, nada estaria acon-
tecendo. Por isso, fizemos questão 
de promulgar a PEC no Palácio da 
Redenção para reconhecer o gesto 
do governador com cada profis-
sional. O Governo do Estado tem 
realizado ações administrativas que 
têm feito a diferença na vida das 
pessoas, como programas como o 
Paraíba que Acolhe, demonstran-
do sua preocupação com o social, 
com o sistema penitenciário, com 
investimentos na segurança pública 
e com a educação de qualidade”, 
pontuou.

 O desembargador do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba, Oswaldo 
Trigueiro, evidenciou a parceria do 
Governo do Estado com o Poder 
Judiciário e Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) para aprimorar o 
sistema de Justiça, bem como na 
atuação do sistema penitenciário. 
“Nós sabemos das dificuldades de 
estrutura porque os recursos são 
escassos, mas estamos melhorando 
a imagem do sistema carcerário, 

investindo no ser humano que vai 
entender e dar respostas com uma 
melhor reflexão que vai resultar na 
redução da reincidência criminal. O 
CNJ traz esses kits de biometria para 
o Estado e temos a alegria de com-
partilhar essa contribuição de forma 
equilibrada, transparente e, acima 
de tudo, com o objetivo de dar um 
futuro melhor às pessoas que ainda 
têm poucas oportunidades no pós-
sistema carcerário”, falou.

 O diretor da Penitenciária De-
sembargador Sílvio Porto, Gilberto 
Rio Pereira, afirmou que os kits irão 
garantir agilidade no trabalho da 
Polícia Penal, bem como o acesso 
dos reeducandos a políticas pú-
blicas. “O avanço tecnológico na 
identificação dos internos chegou 
em boa hora. Precisávamos disso 

há muito tempo, porque grande é 
o número de pessoas que adentram 
o sistema penitenciário sem identifi-
cação, e com a chegada desse equi-
pamento, poderemos confeccionar 
a própria identificação do interno 
para que ele possa também parti-
cipar de programas sociais, como 
o acesso à Educação de Jovens e 
Adultos, cursos universitários e de 
curta duração, além de casamen-
tos”, observou. 

 O presidente da Associação 
dos Policiais Penais da Paraíba, 
Wagner Falcão, agradeceu ao Go-
verno do Estado pelo reconheci-
mento profissional da categoria 
que reivindicava há 20 anos pela 
criação da Polícia Penal. “Essa ação 
representa uma evolução e uma 
mudança sistemática de visão insti-
tucional acerca do sistema prisional 
que agrega valor à segurança pú-
blica. Nós sabemos que podemos 
oferecer muito e esse entendimento 
do governo de proporcionar esse 
reconhecimento em nível estadual 
nos deixa muito satisfeitos, porque 
agora estamos sendo valorizados. A 
gente agora faz parte das polícias e 
tem o reconhecimento constitucio-
nal em níveis federal e estadual, o 
que simboliza o nascimento de uma 
nova profissão para nós”, celebrou.

 Os deputados estaduais João 
Gonçalves, Pollyanna Dutra, Raniery 
Paulino, Jane Panta, Jutay Meneses 
e auxiliares da gestão estadual es-
tiveram presentes na solenidade.

Na ocasião, governador João Azevêdo entregou kits para identificação biométrica nas unidades prisionais

Promulgada PEC que cria 
a Polícia Penal na Paraíba

O governador João Aze-
vêdo entregou, ontem, no Pa-
lácio da Redenção, em João 
Pessoa, equipamentos bio-
métricos para identificação 
civil de pessoas privadas de 
liberdade. São 72 kits, com-
postos por webcam, leitor 
biométrico, scanner digital, 
iluminação e tripé, que serão 
distribuídos nas 68 unidades 
prisionais para elaboração 

de um banco de dados bio-
métricos das pessoas priva-
das de liberdade, facilitando 
sua identificação e propor-
cionando a emissão de do-
cumentação civil. Na ocasião, 
também foi promulgada pela 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC), de au-
toria do Governo do Estado 
para criação da Polícia Penal.

 Na oportunidade, o che-
fe do Executivo estadual res-
saltou as ações do governo 
para estruturar serviços e 
assegurar políticas públicas 

de reintegração social e de 
redução da reincidência cri-
minal. “Esses equipamentos 
têm um grande alcance por-
que, a partir dessa identifica-
ção, permitiremos a emissão 
de documentos, fazendo com 
que as pessoas se dirijam ao 
Escritório Social após o cum-
primento da pena, tendo uma 
maior facilidade para serem 
reinseridas na sociedade, 

além de permitir a correção 
de erros no sistema referen-
tes a pessoas que já cumpri-
ram pena e poderiam estar 
em liberdade. Nós estamos 
enfrentando e resolvendo 
problemas, mudando rea-
lidades e atuando desde as 
audiências de custódia, im-
plantando laboratórios de in-
formática, gerando oportuni-
dade de aprendizado dentro 

Kits serão usados na 
elaboração de um banco 

de dados biométricos

Fotos: Secom-PB/Francisco França

Nós sabemos das 
dificuldades de estrutura 
porque os recursos são 
escassos, mas estamos 

melhorando a imagem do 
sistema carcerário, investindo 

no ser humano que vai 
entender e dar respostas com 
uma melhor reflexão que vai 

resultar na redução da 
reincidência criminal 

A gente agora faz parte das polícias e tem o 
reconhecimento constitucional em níveis federal e 
estadual, o que simboliza o nascimento de uma 

nova profissão para nós 

O governador observa equipamento que faz parte do kit da biometria penal

Policiais e membros do sistema penitenciário mostram kit que será utilizado

do sistema e disponibilizan-
do os serviços do Escritório 
Social para os egressos, per-
mitindo a reinserção social e 
fortalecendo as políticas de 
inclusão do nosso governo”, 
frisou. 

O gestor também desta-
cou a satisfação de cumprir 
mais um compromisso com 
a Administração Peniten-
ciária com a efetividade da 
criação da Polícia Penal. “Nós 
estamos beneficiando uma 
categoria que tem sido reco-
nhecida pelo governo desde 
2019 com a implantação do 
Plano de Cargo, Carreira e 
Remuneração e, agora, com 
a promulgação da Polícia Pe-
nal. Esse é um momento mui-
to feliz e estamos celebrando 
uma data que ficará na histó-
ria do sistema penitenciário 
da Paraíba porque temos um 
governo de inclusão e que 
trabalha para todos, valori-
zando nossos profissionais”, 
acrescentou.

 O secretário de Estado 
da Administração Peniten-
ciária, Sérgio Fonseca, evi-
denciou as conquistas asse-
guradas pelo segmento com 
a entrega dos equipamentos 
biométricos e com a criação 
da Polícia Penal. “Esses kits 
representam o exercício da 
cidadania e o acesso ao di-
reito à documentação, com 
a emissão gratuita de docu-
mentos e de construção de 
um banco de dados nacional. 
O nosso planejamento estra-
tégico prevê como grande 
objetivo a reintegração social 
e isso passa pela valoriza-
ção do policial penal, com 
a implementação do PCCR 
e a promulgação da Polícia 
Penal, o que se reflete na 
humanização das unidades 
prisionais, no diálogo com os 
familiares e na importância 
de oferecer oportunidades 
aos reeducandos, a exemplo 
de ferramentas como o Escri-
tório Social, para que tenha-
mos resultados extremamen-
te positivos”, comentou.
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Com o vice-prefeito, Leo Bezerra, em Brasília, presidente da Câmara de Vereadores ficará à frente do Executivo

A cidade de João Pessoa 
tem, desde ontem, um novo 
prefeito. O presidente da Câ-
mara Municipal, o vereador 
Dinho Dowsley (Avante) as-
sumiu a titularidade provisó-
ria do Executivo municipal, 
com a viagem do prefeito Cí-
cero Lucena à Espanha e a 
ausência do vice, Léo Bezer-
ra (Cidadania), que está em 
Brasília, ambos em viagens 
oficiais. 

Visivelmente emociona-
do, Dinho ressaltou a alegria 
de poder, pela primeira vez, 
mesmo que sendo por poucos 
dias, o prazer de assumir o 
comando do Executivo mu-
nicipal da capital paraibana. 
“Tenho 20 anos de vida pú-
blica. Tenho 20 anos de man-
dato. São cinco eleições que 
obtenho êxito, aqui em João 
Pessoa, e é a primeira vez que 
viro prefeito desta linda cida-
de. Fico muito feliz com isso. 
Estou feliz por isso”, confes-
sou o prefeito, em exercício.  

Dinho, que ficará por três 
dias à frente da Prefeitura, 

cumprirá agendas de visitas a 
obras, dará ordem de serviço 
em empreendimentos e fará 
entregas de equipamentos 
públicos. “A Câmara de João 
Pessoa, dentro da sua autono-
mia, tem sido uma importante 
parceira do prefeito Cícero 
Lucena. À frente da prefeitura 
vou manter esse legado, dan-
do ritmo acelerado às obras 
em andamento”, ressaltou o 
prefeito interino. 

Dinho também destacou 
a relação amistosa vivida en-
tre o Executivo e Legislativo, 
em João Pessoa. “Várias das 
matérias do Executivo estão 
ou tramitaram com rapidez 
na Câmara Municipal. É com 
isso que temos contribuído 
para a construção de uma ci-
dade melhor para os nossos 
cidadãos”, acrescentou.

Agenda
Hoje, Dinho representa 

o prefeito Cícero Lucena no II 
Congresso Internacional dos 
Tribunais de Contas, que será 
realizado em João Pessoa. Na 
oportunidade, ele comporá a 
mesa do evento que contará 
entre os participantes com o 
presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Luiz Fux. 
O ministro, no entanto, não es-
tará na abertura do encontro. 

Ainda na quarta-feira, 
Dinho dará ordem de servi-
ço para a pavimentação de 
uma importante avenida no 
bairro do Cristo Redentor. 
O ato está previsto para as 
10h. Na sequência, ele fará 

Cícero Lucena viaja à Espanha e 
Dinho assume prefeitura de JP
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visita às obras de construção 
do Terminal de Integração 
do Valentina (TIV), que tem 
previsão de investimento de 
R$ 3,5 milhões em recursos 
próprios da Superintendência 
Executiva de Mobilidade Ur-
bana de João Pessoa (Semob-
JP). A agenda da quarta-feira 
será finalizada com visita às 
obras do Parque das Águas, 
em Mangabeira. 

Na quinta-feira, o prefei-

to em exercício vai inaugurar a 
primeira etapa da reforma de 
uma praça no Castelo Branco. 
O dado importante é que o 
bairro é uma das principais 
áreas de atuação do presiden-
te enquanto parlamentar. Na 
oportunidade, o secretário de 
Planejamento, José William 
Montenegro, vai apresentar 
o projeto da segunda etapa da 
obra. Na sequência, segundo o 
secretário de Infraestrutura, 

Rubens Falcão, Dinho poderá 
visitar outras obras de pavi-
mentação em andamento na 
capital.  Eliza assume presi-
dência e se torna a primeira 
mulher a presidir à Casa.

Com a posse do vereador 
Dinho no comando interino da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, ontem, a vice-presi-
denta da Câmara da capital, a 
vereadora Eliza Virgínia (Pro-
gressistas), assumiu interina-

mente o cargo de presidente 
da Casa Napoleão Laureano. 
Com isso, a parlamentar se 
tornou a primeira mulher a 
assumir o comando do Legis-
lativo Municipal pessoense.  

Na sexta-feira, com o re-
torno de Léo Bezerra ao cargo 
de prefeito de João Pessoa, 
Dinho volta ao comando do 
Legislativo Municipal e Elisa 
volta a vice-presidência da 
Câmara.

Emocionado, Dinho 
ressaltou a alegria de 
poder, pela primeira 

vez, o prazer de assumir 
o comando do Executivo

O presidente da Câmara, vereador Dinho, assina o termo de posse como prefeito de João Pessoa, para que Cìcero Lucena possa viajar a serviço da Prefeitura 

Foto: Secom-JP

Eliza Virgínia assume a Câmara e 
faz críticas a bloqueio em rede social

“Estão perseguindo con-
tas de pessoas de direita e 
conservadoras”, disse a ve-
readora Eliza Virgínia (Pro-
gressistas), em entrevista ao 
Jornal A União, sobre blo-
queio do Instagram. Ela está 
sendo acusada pela Rede So-
cial de propagar fake news 
relacionadas a pandemia. 
Como punição, a vereadora 
está impedida de ser marca-
da em publicações. 

“Não é possível mencio-
nar a vereadora Eliza porque 
tem publicado repetidamen-
te conteúdo que vai contra as 
nossas Diretrizes de Comu-
nicação para conteúdo falso 
sobre a Covid-19 ou vacinas”, 
diz a mensagem automática 
do aplicativo. 

De acordo com ela, não 
há explicação para a atitude 
da rede social, já que não há 
publicações recentes sobre o 
assunto. “Faz um tempo gran-
de que eu não falo nada sobre 
covid, eu acho que isso não 
é relacionado a covid, estão 
perseguindo contas de pes-
soas da direita e conservado-
ras”, ressaltou. 

Ela chegou a cogitar a 
possibilidade da punição ser 
devido aos seus comentários 
sobre a vacinação de adoles-
centes. “Pode ser que tenha 
relação, o que não é mentira 
porque acontece casos, esses 
casos estão sendo divulgados 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

pela mídia, de pessoas mor-
rendo mesmo após tomar a 
vacina. É algo que as pessoas 
não querem ver e não acei-
tam ninguém publicar, como 
se tivesse uma censura. Esta-
mos vivendo num tempo es-
tranho, verdades não podem 
ser ditas”, comentou. 

O comentário da verea-
dora sobre discordar da vaci-
nação em adolescentes acon-
teceu no fim de setembro, em 
discurso na Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP) 
e em algumas publicações 
nas redes sociais. À época, 
ela chegou a ser criticada 
pelo promotor do Ministé-
rio Público do Trabalho da 
Paraíba, Eduardo Varandas, 
que definiu a opinião da ve-
readora como desinformada 
e negacionista. 

A vereadora afirma que 
é a favor da vacinação, che-

gando a tomar as duas do-
ses do imunizante. Por ou-
tro lado, também manifesta 
opiniões contra o Passaporte 
de Vacinação e a vacinação 
de adolescentes, além de ter 
defendido o tratamento pre-
coce da covid-19 durante a 
pandemia. 

Primeira mulher
Ao mesmo tempo em que 

Eliza Virgínia é conhecida por 
seus comentários polêmicos, 
ontem ela alcançou um mar-
co histórico ao se tornar a 
primeira mulher como chefe 
do Poder Legislativo Mirim. 
A vice-presidente da Câmara 
Municipal de João Pessoa as-
sumiu a presidência da Casa 
em decorrência da posse do 
presidente Dinho (Avante) 
como prefeito da capital. Ele 
vai substituir o prefeito Cíce-
ro Lucena (Progressistas) e o 

vice Leo Bezerra (Cidadania), 
que se ausentaram da cida-
de em busca de convênios e 
recursos para a capital pa-
raibana.

“Com muita honra, hoje 
eu sou a primeira mulher a 
assumir a Câmara Municipal 
de João Pessoa. Assumo com 
um senso de muita responsa-
bilidade, aprendendo com o 
nosso presidente Dinho, que 
desde que passou a ocupar 
o cargo faz uma presidência 
compartilhada com todos os 
membros da Casa, sempre 
se reunindo e colocando os 
problemas para todos nós. 
Eu também vou fazer dessa 
forma, porque eu gosto de 
compartilhar os problemas 
para juntos chegarmos a um 
consenso e uma solução”, ga-
rantiu Eliza Virgínia no mo-
mento da posse.

Dinho reforçou que a 
Mesa Diretora da Casa exer-
ce uma gestão compartilhada 
com todos os membros que 
a compõem e assegurou que 
Eliza vai comandar os traba-
lhos da Câmara com maestria. 
“Estarei ausente por alguns 
dias para assumir a missão 
de estar à frente do Executi-
vo da cidade, na ausência do 
prefeito e do vice-prefeito, 
que fazem o gesto de passar 
o comando para as nossas 
mãos. Mas, tenho certeza que 
Eliza conduzirá os trabalhos à 
frente da Casa Napoleão Lau-
reano com maestria”, afirmou 
o prefeito interino.

Dinho e Eliza conversam após passagem de comando na Câmara de JP

Foto: CMJP

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, minis-
tro Luiz Fux, vem à Paraíba 
na próxima sexta-feira para 
o encerramento do II Con-
gresso Internacional dos Tri-
bunais de Contas. O evento, 
que tem como tema “Os Tri-
bunais de Contas e o mundo 
em transformação”, teve iní-
cio ontem em João Pessoa, 
no Centro Cultural Ariano 
Suassuna. 

Entre os palestrantes 
estão a auditora Geral da 
República da Colômbia, 

Alma Carmenza Erazo 
Montenegro. Além de ou-
tros especialistas do direito 
e do Controle Externo In-
ternacional: Francisco Ba-
laguer Callejon, professor 
da universidade Granada, 
Espanha; Amilcar Mujovo 
Ubisse, Juiz Conselheiro 
Presidente da Segunda 
Subsecção de Contas Públi-
cas de Moçambique; e Ma-
riana Canotilho, professora 
da Universidade Coimbra, 
Portugal.

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, além de 
anfitrião, é um dos parceiros 
na realização do II CITC.

O Diário do Poder Legis-
lativo do Estado publicou, on-
tem, ato do presidente, depu-
tado Adriano Galdino(PSB) 
concedendo licença de 120 
dias para o deputado esta-
dual Wilson Filho(sem par-
tido), que será substituído 
na vaga e na função de líder 
da bancada do Governo pelo 
deputado Lindolfo Pires(Po-
demos).

O DPL também publicou 
ofício assinado pelo gover-
nador João Azevêdo forma-
lizando a indicação de Lin-
dolfo Pires como vice-líder 

da bancada do Governo. A 
bancada governista tem dois 
vice-líderes mas o outro, Ra-
niery Paulino(MDB) também 
está de licença.

No começo da tarde de 
ontem, por telefone, o depu-
tado Wilson Filho informou 
que, na última sexta-feira, 
realizou uma cirurgia de os-
teotomia de mandíbula e que 
isso, de fato, o deixará afasta-
do das suas atividades pelo 
menos até o dia 30 deste mês. 
“Sinto fortes dores nos mús-
culos do rosto e após alguns 
tratamentos, o procedimento 
cirúrgico demonstrou ser a 
única alternativa”, detalhou 
o deputado. 

Presidente do STF vem 
à Paraíba sexta-feira 

Wilson Filho se licencia 
por 120 dias da ALPB
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Pettronio Torres
pettroniotorres@yahoo.com.br
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Por seis votos a zero, Supremo mantém bloqueio integral da distribuição de emendas de relator até o final de 2021
Weslley Galzos 
Agência Estado 

STF mantém decisão de Rosa 
Weber de suspender repasses 
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O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) derrubou definiti-
vamente nessa terça-feira, 9, os 
repasses do orçamento secreto 
- esquema de sustentação do 
governo Jair Bolsonaro no Con-
gresso -, revelado em maio pelo 
Estadão. Com placar parcial de 
6 votos a 0, a Corte manteve a 
decisão liminar (provisória) 
expedida pela ministra Rosa 
Weber na sexta-feira, 5.

O julgamento foi permea-
do por pressões de parlamen-
tares beneficiados pelo esque-
ma. O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (Progressistas-AL), 
tido como principal operador 
da distribuição de emendas 
de relator-geral do orçamento 
(RP-9), o dispositivo utilizado 
no orçamento secreto, chegou 
a ir ao Supremo na segunda-
feira, 8, para conversar com o 
presidente da Corte, Luiz Fux, 
na tentativa de derrubar a limi-
nar da ministra. A decisão do 
colegiado mina seu poder de 
controle e negociação no Con-
gresso.

No despacho, Rosa deter-
minou a suspensão integral 
e imediata da distribuição de 
emendas de relator até o final 
de 2021 - a falta de transpa-
rência do dispositivo foi a bre-
cha encontrada pelo Palácio 
do Planalto para utilizá-lo na 
compra de votos. A ministra 

também ordenou que o go-
verno dê “ampla publicidade” 
aos ofícios encaminhados por 
parlamentares para alocação 
dos recursos em seus redutos 
eleitorais. Para isso, ela exigiu a 
publicação de todos os pedidos 
“em plataforma centralizada 
de acesso público”.

“Causa perplexidade a 
descoberta de que parcela 
significativa do orçamento da 
União Federal esteja sendo 
ofertada a grupo de parlamen-
tares, mediante distribuição 
arbitrária entabulada entre 
coalizões políticas, para que 
tais congressistas utilizem 
recursos públicos conforme 
seus interesses pessoais, sem a 
observância de critérios obje-
tivos”, escreveu a ministra em 
sua decisão de 49 páginas.

O julgamento no plenário 
virtual (plataforma em que 
os ministros depositam seus 
votos à distância) teve início 
na madrugada desta terça. A 
ministra Rosa Weber seguiu 
o tom adotado no despacho e 
proferiu um voto contundente, 
com recados aos responsáveis 
pelo esquema.

“Tenho para mim que o 
modelo vigente de execução 
financeira e orçamentária 
das despesas decorrentes de 
emendas do relator viola o 
princípio republicano e trans-
gride os postulados informado-
res do regime de transparência 
no uso dos recursos financei-

ros do Estado”, afirmou.
Logo nas primeiras horas 

de julgamento, Rosa foi acom-
panhada pelos ministros Luís 
Roberto Barroso e Cármen 
Lúcia, que também se incum-
biu de responder com firmeza 
à falta de transparência do or-
çamento secreto. Ao Estadão, 
Barroso disse não ter apresen-
tado seu voto por escrito por 
acreditar que “os argumentos 
estavam bem postos” na ma-
nifestação da relatora da ação. 
Na manhã desta terça, o minis-
tro Edson Fachin juntou seu 
voto à maioria, seguido pelos 
colegas Ricardo Lewandowski 
e Alexandre de Moraes.

“A utilização de emendas 
orçamentárias como forma 
de cooptação de apoio po-
lítico pelo Poder Executivo, 
além de afrontar o princípio 
da igualdade, na medida em 
que privilegia certos con-
gressistas em detrimento de 
outros, põe em risco o sis-
tema democrático mesmo”, 
afirmou Cármen Lúcia. “Esse 
comportamento comprome-
te a representação legítima, 
escorreita e digna, desvirtua 
os processos e os fins da es-
colha democrática dos elei-
tos, afasta do público o inte-
resse buscado e cega ao olhar 
escrutinador do povo o gasto 
dos recursos que deveriam 
ser dirigidos ao atendimento 
das carências e aspirações le-
gítimas da nação”. Ministra Rosa Weber também ordenou que o governo dê “ampla publicidade” aos ofícios sobre alocação dos recursos

Teto de gastos

Câmara conclui votação em primeiro 
turno e aprova PEC dos precatórios

Em uma votação tensa, 
o plenário da Câmara dos De-
putados manteve o trecho da 
PEC dos precatórios que alte-
ra a regra de cálculo do teto 
de gastos, que limita o avanço 
das despesas à inflação. Para 
manter o novo cálculo do teto, 
o governo precisava colocar 
308 votos. O placar ficou em 
316 a 174 pela manutenção 
do texto do relator, deputado 
Hugo Motta (Republicanos
-PB), depois de um trabalho 
intenso do governo para co-
locar o máximo de deputados 

votando. Foi o maior quórum 
das votações da PEC até ago-
ra: 492 parlamentares.

O próprio presidente da 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
que tem a prerrogativa do 
cargo de não ser obrigado 
a votar, pressionou o ‘sim’ 
para ajudar o governo. Inte-
grantes da base aliada reco-
nheciam nos bastidores que 
havia perigo de a mudança 
no teto cair.

Em três votações de des-
taques (mudanças no texto), 
a base aliada conseguiu su-
perar com folga os 308 votos. 
Mas em um destaque que 
tratava da regra de ouro, o go-
verno só obteve 303 votos e, 

portanto, essa parte do texto 
foi suprimida.

Sozinha, a mudança no 
teto de gastos ratificada pelos 
deputados abre um espaço de 
R$ 47 bilhões para gastos no 
Orçamento de 2022, sendo 
R$ 45 bilhões para o Poder 
Executivo. Para este ano, o es-
paço adicional seria de R$ 15 
bilhões.

O destaque do teto era 
o que mais preocupava o go-
verno. O Ministério da Eco-
nomia também monitorava o 
resultado com atenção.

A mudança no teto é 
responsável por cerca de 
metade do espaço de R$ 91,6 
bilhões com que o governo 

conta para tirar do papel o 
Auxílio Brasil de R$ 400 até 
dezembro de 2022, como 
determinou o presidente Jair 
Bolsonaro.

O destaque foi apresen-
tado pela bancada do MDB, 
que já havia ajudado a der-
rubar a mudança na regra de 
ouro. A bancada quer “pre-
servar o legado” do governo 
Michel Temer, que criou o teto 
de gastos.

Após a conclusão de 
destaques, o texto da PEC 
dos precatórios ainda preci-
sa ser aprovado em 2º turno 
na Câmara dos Deputados e, 
depois, ser apreciado em dois 
turnos pelo Senado Federal.

Foto: Agência  Brasil 

Idiana Tomazelli e 
Lorenna Rodrigues
Agência Estado

Deputados derrubam revisão do teto em 2026
O plenário da Câmara 

dos Deputados rejeitou desta-
que (sugestão de mudança) à 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) dos Precatórios. 
Proposto pelo PSB, o destaque 
retirava do texto aprovado um 
dispositivo que revogou a pre-
visão legal de que o método de 
correção do teto de gastos seja 
revisto por lei complementar 
em 2026.

Foram 358 votos pela manu-
tenção do texto (eram necessários 
308) e 151 a favor da mudança. 
Até agora, foram analisados sete 
destaques dos 11 previstos e um 
declarado prejudicado. O gover-

no conseguiu votos suficientes 
para manter seis, mas viu cair 
do texto dispositivo que permiti-
ria o descumprimento da regra 
de ouro já na Lei Orçamentária 
Anual (LOA), e não em votação 
por maioria absoluta em sessão 
do Congresso Nacional, como é 
hoje. A regra de ouro prevê que 
o governo não pode emitir mais 
dívida do que o valor que investe 
a cada ano, que contou com a 
votação do MDB.

A PEC dos precatórios foi 
aprovada em primeiro turno na 
semana passada. Nesta terça-
feira, estão sendo analisados 11 
destaques ao texto e, em segui-

da, a Câmara deverá apreciar 
a proposta em segundo turno. 
O texto segue, então, para o 
Senado.

A PEC adia o pagamento de 
dívidas judiciais e muda a cor-
reção do teto de gastos o que, 
na prática, abrirá espaço de R$ 
91,6 bilhões para gastos no ano 
que vem, em que o presidente 
Jair Bolsonaro deverá tentar a 
reeleição. O governo afirma que 
usará os recursos para o Auxilio 
Brasil, programa que substituirá o 
Bolsa Família, mas a proposta é 
criticada porque a folga também 
será usada para o pagamento de 
emendas parlamentares.

Tentativa de manobra
Diante do freio imposto pela ministra 

Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), nos pagamentos do orçamento secre-
to, parlamentares discutem uma manobra 
para manter o controle sobre o cofre do 
Executivo, definindo como e onde bilhões 
de reais das verbas federais devem ser 
aplicados.

Uma alternativa defendida por integran-
tes da Comissão Mista de Orçamento (CMO) 
é abandonar as emendas de relator-geral, 
foco da decisão da ministra, para turbinar 
outro tipo de repasse, as chamadas emendas 
de comissão, que hoje são pouco utilizadas, 
mas pelas quais também não é possível 
identificar os responsáveis pelas indicações. 
Neste novo modelo, contudo, o Palácio do 
Planalto poderia continuar a distribuir di-
nheiro a deputados e senadores em troca 
de votos no Congresso.

Rosa mandou suspender na sexta-feira 
todos os pagamentos feitos pelo governo, 
por meio das emendas de relator, e se disse 
“perplexa” com o fato de o dinheiro público 
ser “ofertado” a um grupo de parlamentares 
sem critérios mínimos de transparência. A 
decisão foi uma resposta a ações de partidos 
que questionaram o Supremo após o Esta-
dão revelar o esquema de “toma lá, da cá” 
montado pelo governo de Jair Bolsonaro. A 
liminar da ministra foi submetida a julga-
mento no plenário virtual, onde os demais 
integrantes da Corte têm até amanhã para 
decidir se mantêm ou não o veto.

Na CMO, colegiado responsável por 
definir as regras de como o dinheiro público 
deve ser aplicado a cada ano, o discurso é o 
de que é preciso dar visibilidade aos repas-
ses do Orçamento. A solução de acabar com 
as emendas de relator para privilegiar as de 
comissão divide o grupo. “Aquilo que está 
fora do eixo normal de funcionamento da 
Casa vai ter de ser debatido. Nós temos de 
ver as correções a fazer, independentemente 
do que o STF decidir”, afirmou ao Estadão 
a presidente do grupo, senadora Rose de 
Freitas (MDB-ES).
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Continente volta a ser epicentro da circulação do vírus, disse o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal

OMS alerta sobre uma nova 
fase de covid-19 na Europa
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Agência Brasil

O diretor executivo do 
Programa de Emergências de 
Saúde da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), Mike Ryan, 
afirmou que a batalha da Euro-
pa contra o novo coronavírus é 
uma “chamada de alerta” para 
o resto do mundo. “É muito im-
portante refletir sobre o exem-
plo da Europa, que representou 
mais da metade dos casos glo-
bais na semana passada, mas 
essa tendência pode mudar” 
disse Ryan. “Basta olhar para a 
curva epidemiológica da mon-
tanha-russa para saber que, 
quando se desce a montanha, 
geralmente se está prestes a 
subir outra”, acrescentou.

No início deste mês, o 
mundo ultrapassou 5 milhões 
de mortes desde o início da 
pandemia, marca que o secre-
tário-geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), António 
Guterres, chamou de “novo li-
miar doloroso”. A circulação do 
vírus não cessou, e o aumento 
registrado de novas infecções 
dentro do território europeu 
demonstra a tendência: há uma 
nova onda de covid-19 a pro-
pagar-se. Com a aproximação 
do inverno, estação propícia à 
disseminação do SARS-CoV-2, 
a vigilância dos novos casos 

está na agenda dos governos 
europeus. Vários países estão 
se preparando para retomar as 
medidas restritivas aplicadas 
antes do verão.

França
“A Europa voltou a ser o epi-

centro” da circulação do vírus, 
disse o porta-voz do governo 
francês, Gabriel Attal. O presi-
dente Emmanuel Macron deter-
minou que seja dada a dose de 
reforço da vacina aos franceses, 
de acordo com a imprensa local.  
Desde outubro, o país assinala 
um aumento das infecções, com 
taxa de incidência de 62 casos 
por 100 mil habitantes, acima 
do limite de alerta. O Parlamento 
aprovou definitivamente, na últi-
ma sexta-feira, a prorrogação do 
passe sanitário até 31 de julho. 
O prolongamento da validade 
do passe de saúde dependerá 
da campanha de vacinação de 
reforço

Alemanha
A Alemanha é outro país 

europeu a registrar um aumen-
to de novos casos da doença. 
Em um esforço para conter a 
transmissão, o ministro da Saú-
de alemão, Jens Spahn, anun-
ciou que todos os cidadãos no 
país serão elegíveis para a dose 
de reforço da vacina, logo que 

se passem seis meses da se-
gunda dose. “A quarta onda da 
covid-19 no país está agora em 
pleno vigor”, afirmou Spahn em 
entrevista. Na última segunda-
feira, a taxa de infecção diária 
de covid-19 na Alemanha subiu 
para 201,1 casos por 100 mil 
pessoas, a maior desde o início 
da pandemia.

Leste Europeu
A nova onda na Alema-

nha reflete um aumento de 
casos da variante Delta em 
toda a Europa, com a situação 
especialmente preocupante 
no leste do continente, onde 
a cobertura de vacinação é 
mais baixa. A Romênia e a 
Bulgária vacinaram total-

mente apenas 40% e 27% 
dos adultos, respectivamente. 
As novas infecções também 
atingem níveis recordes na 
Rússia, Ucrânia e Grécia.

Áustria
Na Áustria, foi anunciado 

na última sexta-feira que as 
pessoas que não foram vaci-

nadas contra a covid-19 serão 
impedidas de entrar em cafés, 
restaurantes e cabeleireiros. 
Qualquer evento com mais de 
25 pessoas, a partir do final 
da próxima semana, passa a 
ser ilegal. É a resposta das 
autoridades  ao aumento de 
novas infecções para o nível 
mais alto em 2021.

A circulação do vírus não cessou dentro do território europeu e com a aproximação do inverno a estação é propícia à disseminação do SARS-CoV-2
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No Chile

Votação de impeachment 
de Piñera vai ao Senado
Agência Brasil

Um processo de impea-
chment contra o presidente 
chileno, Sebastián Piñera, de-
corrente de alegações de irre-
gularidades na venda de uma 
mineradora, seguirá para o Se-
nado depois de ser aprovado 
na Câmara dos Deputados na 
manhã de ontem.

Depois de quase 22 horas 
de debate, a decisão sobre o 
encaminhamento foi aprovada 
com os 78 votos mínimos ne-
cessários, 67 votos contrários 
e três abstenções. No Senado, 
a medida exigirá o patamar 
mais alto de dois terços dos 
43 senadores.

O processo de impeach-
ment contra Piñera ocorre 

na esteira do surgimento de 
novos detalhes do acordo no 
vazamento dos Pandora Pa-
pers, uma grande quantidade 
de documentos que revelaram 
transações em paraísos fiscais 
envolvendo figuras globais da 
política e dos negócios.

Entre eles, há documen-
tos que parecem delinear um 
acordo a respeito da venda, em 
2010, da mina Dominga, um 
projeto amplo de cobre e ferro 
no Chile. À época, Piñera, um 
empresário bilionário, estava 
no primeiro ano de seu pri-
meiro mandato presidencial.

O vazamento causou 
polêmica no Chile por dar a 
entender que o acordo, que 
envolveu uma firma ligada à 
família Piñera, estava contin-

genciado por um parecer am-
biental regulatório favorável. 
A venda havia sido examinada 
e rejeitada pelos tribunais em 
2017. Político de centro-direi-
ta, que encerrará o mandato 
no começo do ano que vem, 
Piñera rejeita as acusações e 
argumenta que todos os de-
talhes do contrato estavam 
no arquivo já analisado e que 
nenhuma irregularidade foi 
encontrada.

A controvérsia surge an-
tes das eleições presidencial e 
legislativa de 21 de novembro, 
nas quais o candidato de direi-
ta José Antonio Kast aparece 
nas pesquisas de opinião à 
frente do rival de esquerda 
Gabriel Boric. Piñera não está 
concorrendo.

Calor extremo pode afetar, no 
mundo, um bilhão de pessoas
Agência Brasil/RTP 

Pelo menos 1 bilhão de pes-
soas serão afetadas pelo calor ex-
tremo se as temperaturas globais 
aumentarem 2ºC, alertaram os 
especialistas na Conferência das 
Nações Unidas sobre as Altera-
ções Climáticas (COP26). Se não 
formos capazes de evitar que o 
aquecimento do planeta exceda 
os 1,5ºC, o número de pessoas 
que serão expostas a estresse 
térmico extremo – uma combi-
nação potencialmente fatal de 
calor e umidade – pode aumen-
tar até 15 vezes, comparativa-
mente aos dias de hoje.

“O número de pessoas que 
vivem em áreas afetadas por es-

tresse térmico extremo aumenta 
de 68 milhões hoje para cerca de 
1 bilhão”, diz estudo publicado no 
Met Office e divulgado na COP26.

O principal objetivo da cú-
pula climática, que ocorre em 
Glasgow, no Reino Unido, é con-
seguir limitar o aquecimento 
global a 1,5ºC, mas os delegados 
têm advertido de que “há muito 
trabalho” ainda a ser feito para 
alcançar essa meta. Um aumen-
to de 4ºC, alerta ainda o estudo, 
“pode fazer com que quase meta-
de da população mundial viva em 
áreas potencialmente afetadas”. 
O estresse térmico é definido 
como uma temperatura global 
do chamado bulbo úmido (pa-
drão internacional para medir o 

estresse de calor a que as pessoas 
são sujeitas) acima dos 32ºC, uma 
medida que avalia a combinação 
de fatores como a temperatura, a 
umidade, a velocidade do vento 
e a radiação solar. Quando essa 
medida atinge os 35ºC, o corpo 
humano não consegue arrefecer 
com o suor e até as pessoas saudá-
veis que estejam à sombra podem 
morrer em apenas seis horas.

Nessas condições, as pes-
soas sujeitas a esse estresse 
térmico extremo podem sofrer 
com exaustão pelo calor e com 
sintomas que incluem sudorese 
intensa e pulso acelerado, o que 
por sua vez pode sobrecarregar o 
coração e outros órgãos, levando 
à falência do organismo.
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Beneficiários deixaram de realizar perícia médica há cerca de seis meses, segundo o INSS, e precisam realizar o exame 

Cerca de 2,3 mil paraibanos 
podem perder o benefício conhe-
cido como auxílio-doença do Ins-
tituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) por não terem realizado 
perícia médica há pelo menos 
seis meses. A decisão do órgão foi 
anunciada desde o mês de setem-
bro, quando foram convocados 
mais de 95 mil brasileiros para 
passarem pelo exame, a fim de 
evitar a suspensão do benefício. O 
prazo para agendar a perícia é até 
amanhã. Quem não fizer o exame, 
ou pelo menos o agendamento, irá 
perder o auxílio.

O INSS fez o chamamento de 
parte dos beneficiários por carta, 
mas 95.469 segurados não rece-
beram o documento, sendo ne-
cessária, portanto, a convocação 
via edital. Do total de convocados 
no Brasil, 2.580 são residentes da 
Paraíba. Até o momento, já foram 
realizadas 195 perícias e existem 
outras 11 com agendamento feito. 
Os demais paraibanos notificados 
que não comparecerem terão o 
auxílio-doença suspenso. No Bra-
sil, dos mais de 95 mil indicados 
na publicação do Diário Oficial da 
União (DOU), apenas 7,2 mil mar-
caram a perícia médica. 

Canais de agendamento
O agendamento pode ser fei-

to através do site www.meu.inss.
gov.br, na seção “Agendar Perícia”, 
através do aplicativo Meu INSS ou 
por meio da Central de Atendi-
mento do órgão, no telefone 135. 
Os convocados devem apresentar, 
na data agendada para a realiza-
ção do exame, toda a documen-
tação médica que disponham, in-
cluindo atestados, laudos, receitas 
e exames anteriores que possam 
comprovar a doença e as dificul-
dades que são consequências dela.

Em caso de suspensão do be-
nefício em razão da falta de agen-
damento ou do não compareci-
mento no exame, o segurado tem 
o prazo de 60 dias para realizar a 
perícia médica. Após esse período, 
o auxílio que estava suspenso pas-
sa a cessação definitiva.

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Mais de 2,3 mil paraibanos 
podem perder auxílio-doença

Ibovespa 
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Antes de começar o artigo, sei que você 
deve estar se perguntando: por qual motivo devo 
investir no Facebook? Eis a resposta: o Facebook 
continua reinando absoluto no primeiro lugar 
como a rede social digital mais acessada do 
Brasil, e ainda é dono de três das redes sociais 
mais usadas no Brasil (Messenger, Instagram e 
WhatsApp). É por isso mesmo que você deve 
estar inserido ali.

O Facebook atualizou seu recurso de assi-
naturas para apresentar uma nova maneira para 
os criadores receberem pagamentos de seus fãs. 
Esse método permitirá que os criadores evitem a 
taxa de 30% nas transações no aplicativo que são 
forçados a pagar. A mudança foi anunciada por 
Mark Zuckerberg, CEO da empresa-mãe do Fa-
cebook, agora chamada Meta. Um novo link será 
fornecido pelo Facebook que permitirá que os fãs 
paguem por assinaturas de criadores no aplicati-
vo por meio de um sistema de pagamentos nativo 
do Facebook baseado na web. Isso permitirá que 

os criadores evitem o método de pagamento da 
Apple e um grande corte no que ganham.

Zuckerberg acessou o Facebook para anun-
ciar essas alterações de pagamento para assi-
naturas do criador: “À medida que construímos 
para o metaverso, estamos focados em desblo-
quear oportunidades para os criadores de ganhar 
dinheiro com seu trabalho. As taxas de 30% que a 
Apple assume nas transações tornam mais difícil 
fazer isso, então estamos atualizando nosso pro-
duto de assinaturas para que agora os criadores 
possam ganhar mais”, disse  ele em um post.

A grande mudança inclui a adição de um link 
promocional para criadores de sua oferta de assi-
naturas. Quando as pessoas se inscrevem usando 
este link, os criadores ficam com todo o dinheiro 
que ganham (menos impostos). No entanto, o 
método de pagamento Apple também será ofere-
cido como alternativa, caso os usuários prefiram 
usá-lo. A Apple está essencialmente trabalhando 
em uma área cinzenta aqui, onde permite que os 

criadores aceitem pagamentos por meio de um 
sistema de pagamento pela web. Isso quer dizer 
que são os criadores e não o desenvolvedor, que 
é o Facebook, oferecendo uma opção alternativa 
de pagamento.

Além do link promocional, o Facebook tam-
bém está permitindo que os criadores tenham 
mais domínio sobre seu público. Os criadores 
estão conseguindo baixar os endereços de e-mail 
de todos os seus novos assinantes. Além disso, 
também foi introduzido um novo programa de 
bônus que pagará aos criadores um valor extra 
para cada novo assinante que obtiverem. Isso, diz 
o Facebook, é parte de seu investimento de US$ 
1 bilhão em criadores anunciado neste verão. 
Facebook, diz ele, oferecerá um bônus entre $ 5 
a $ 20 para cada novo assinante a partir de agora 
até o final de 2021. Os criadores podem ganhar 
um bônus de até $ 10.000 ao longo do programa. 
O Facebook diz que é apenas para convidados em 
todos os 27 mercados onde o recurso ‘Assinatu-

Facebook apresenta novas opções de pagamentos 
para empresas e criadores de conteúdo
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ras’ está disponível para os criadores.
E agora que você já sabe da nova opção 

de pagamento, que tal aproveitar a leitura e 
aprender algumas estratégias desta rede social 
digital? Seguem aqui três dicas de marketing para 
Facebook que se aplicam para qualquer negócio:

1. Crie uma Fan Page e não um perfil - se essa 
informação não foi suficiente para te convencer 
a transformar seu perfil em Fan Page, saiba que 
uma página profissional permite impulsionar 
posts, criar Dark Posts, ter vários administrado-
res, usar ferramentas externas de agendamento 
de posts e acessar o Facebook Insights. 

2. Dê ao público o que ele deseja: posts 
relevantes - descubra quais são os temas mais 
relevantes para seu público, quais são seus pro-
blemas, suas dúvidas, o que ele quer ler, ver e 
ouvir na sua página.

3. Interaja com o público em tempo real - as 
lives são uma excelente maneira de contribuir 
para o aumento do alcance orgânico de uma 
página no Facebook. Além disso, as transmissões 
ao vivo geram aproximação com o público, não é 
à toa que viraram tendência na rede social!

Gostou da leitura? Na próxima quarta tem 
mais.

     Pesquisa: Techdoxx

Levantamento do SPC

Inadimplência cresce 15,1% em outubro na PB

O número de inadimplentes da 
Paraíba cresceu 15,01% em outu-
bro de 2021, em relação ao mesmo 
período de 2020. Em João Pessoa, 
o aumento foi de 11,1%. De acordo 
com levantamento feito pelo Siste-
ma de Proteção ao Crédito (SPC), 
instalado na Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas de João Pessoa, o sal-
do dos devedores na Paraíba ficou 
acima da média da região Nordeste 
(2,21%) e acima da média nacional 
(2,60%). Na passagem de setembro 
para outubro, o número de deve-
dores em todo o Estado cresceu 
7,31%. Já na capital, o crescimento 
foi de 6,19%.

A variação observada em ou-
tubro de 2021 ficou acima da ob-
servada no mês de setembro. Por 
faixa etária, o número de devedores 
com participação mais expressiva 
na Paraíba, em outubro, foi entre 
30 a 39 anos (24,01%). A participa-

ção dos devedores por sexo segue 
bem distribuída, com as mulheres 
à frente com 54,60% e os homens 
com 45,40%.

Em outubro de 2021, cada 
consumidor negativado do Estado 
devia, em média, R$ 3 mil na soma 
de todas as dívidas. Os dados ainda 
mostram que 44,69% dos consu-
midores paraibanos tinham dívidas 
de valor de até R$ 500, percentual 
que chega a 58,94% quando se fala 
de dívidas de até mil reais. O tem-
po médio de atraso dos devedores 
negativados da Paraíba é igual a 
24,6 meses, sendo que 32,17% dos 
devedores possuem tempo de ina-
dimplência entre 1 a 3 anos.

Ainda de acordo com o SPC-JP, 
em outubro de 2021, o número de 
dívidas em atraso de moradores da 
Paraíba cresceu 15,39%, em rela-
ção a outubro de 2020. O dado ficou 
acima da média da região Nordeste 
(3,81%) e acima da média nacional 
(3,58%). Na passagem de setembro 
para outubro, o número de dívidas 

cresceu 8,13%. Na região Nordeste, 
nessa mesma base de comparação, 
a variação foi de 3,57%.

A variação observada em outu-
bro de 2021 ficou acima da obser-
vada no mês anterior. O setor com 
participação mais expressiva do 
número de dívidas foi o bancário, 
com 58,07% do total de débitos. 
Cada consumidor inadimplente no 
Estado tinha, no mês de outubro, 
uma média de 1,751 dívidas em 
atraso. O número ficou abaixo da 
média da região Nordeste (1,776 
dívidas por pessoa inadimplente) e 
abaixo da média nacional registra-
da no mês (1,816 dívidas para cada 
pessoa inadimplente).

Situação na capital
Segundo levantamento do 

SPC, em João Pessoa, a evolução do 
número de devedores no mês de 
outubro ficou na mesma faixa etá-
ria do restante da Paraíba, ou seja, 
entre 30 a 39 anos (24,69%). Do 
mesmo modo, a participação dos 

devedores por sexo também se-
guiu com as mulheres (54,13%) na 
frente, e os homens com (45,87%) 
na sequência.

Em outubro de 2021, cada con-
sumidor pessoense negativado de-
via, em média, R$ 3.825,64 na soma 
de todas as dívidas. Os dados ainda 
mostram que 35,61% dos consumi-
dores da cidade tinham dívidas de 
valor de até R$ 500, percentual que 
chega a 51,12% quando se fala de 
dívidas de até mil reais.

A exemplo dos demais mu-
nicípios do Estado, o setor com 
participação mais expressiva do 
número de dívidas em outubro na 
cidade de João Pessoa foi o bancá-
rio com 63,78% do total de dívidas. 
Cada consumidor inadimplente em 
João Pessoa tinha em média 1,965 
dívidas em atraso. O número ficou 
acima da média da região Nordeste 
(1,776 dívidas por pessoa inadim-
plente) e acima da média nacional 
registrada no mês (1,816 dívidas 
para cada pessoa inadimplente).

José Alves
zavieira2@gmail.com
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Número de devedores em todo 
o Estado cresceu 7,31%. Já na 

capital, a alta foi de 6,19% 
entre setembro e outubro
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Público entre 18 e 24 anos sofre com o desemprego e ainda enfrenta dificuldades para abrir o próprio negócio  
O empreendedorismo, 

visto como saída para boa 
parte da população que de-
seja abrir o próprio negócio 
ou que perdeu o emprego e 
precisa recompor a renda, 
ainda é pouco buscado pe-
los jovens de 18 a 24 anos. 
Na Paraíba, do total de em-
preendedores, apenas 2% 
são jovens. A situação no 
país também não é diferen-
te: apenas 6,8% dos em-
preendedores brasileiros 
estão nesta faixa etária, o 
que corresponde a apro-
ximadamente 1,9 milhão 
de pessoas. Os dados são 
da pesquisa Empreende-
dorismo Jovem no Brasil, 
realizada pelo Sebrae com 
base em dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNA-
DC) do IBGE, no segundo 
trimestre deste ano. 

Além da baixa par-
ticipação dos jovens no 
empreendedorismo, eles 
também são os que mais 
sofrem com a falta de em-
prego. Entre os brasileiros 
dessa faixa etária, a taxa de 
desemprego, historicamen-
te, é duas a três vezes su-
perior à média do país e, na 
pandemia, superou a mar-
ca dos 31%. Para a gerente 
da Unidade de Educação 
Empreendedora do Sebrae 
Paraíba, Humara Medeiros, 
os dados são preocupantes 
e mostram que os jovens 
ainda veem o empreende-

dorismo como algo distante 
da própria realidade. 

“Muitos acham que em-
preender é somente abrir 
um negócio. Mas quando o 
jovem descobre que existem 
muitas formas de empreen-
der, a exemplo do empreen-
dedorismo social, acabam se 
interessando. É uma ques-
tão de despertar para esse 
comportamento empreen-
dedor”, salientou, acrescen-
tando que o Sebrae Paraíba 
dispõe de diversas capaci-
tações, gratuitas e on-line, 
voltadas ao empreendedo-
rismo para os jovens. 

“O Sebrae se preocupa 
com a ideia da disseminação 
da cultura empreendedora 
desde os anos iniciais, ou 
seja, do ensino fundamental 
até o superior. Através de 
cursos, oficinas, palestras 
e seminários é possível de-
senvolver essa cultura. Isso 
é importante para auxiliar 
a visão deste jovem em rela-
ção ao empreendedorismo, 
além de focar na sustentabi-
lidade e criatividade do ne-
gócio, já que, quando se pla-
neja, em vez de empreender 
por necessidade, as chances 
de sucesso são maiores. Tra-
balhar a cultura empreende-
dora é oportunizar a busca 
por um negócio com susten-
tabilidade, inovação e criati-
vidade”, afirmou a gerente. 

O estudo detectou ain-
da que os donos de negócios 
com até 24 anos são os me-

nos formalizados. Enquanto 
nas outras faixas etárias a 
formalização gira em torno 
de 30% a 35%, entre os jo-
vens apenas 16% têm CNPJ. 
Eles também são os que me-
nos contribuem para a Pre-
vidência Social: 17%. Além 
disso, entre aqueles com até 
24 anos, é maior a propor-
ção dos que ganham menor 
rendimento: 66% têm renda 
de até um salário mínimo, 
percentual 14 pontos acima 
dos empreendedores com 
mais de 65 anos, que são 
os que apresentam o maior 
rendimento. 

Evento
Teve início ontem a Se-

mana Global de Empreen-
dedorismo que, no Brasil, 
é realizada através do Se-
brae. Com o objetivo de es-
timular e apoiar a prática 
do empreendedorismo por 
meio de cursos, palestras, 
oficinas, mentorias e outras 
atividades, em 2021 o tema 
da mobilização é “Empreen-
dedorismo e inclusão no pós
-pandemia”. 

Na Paraíba, mais de 50 
eventos serão realizados 
dentro da programação da 
SGE, que se estenderá ao 
longo do mês de novembro. 
Entre eles, estão o Sebrae 
Pro Business, o Fórum de 
Educação Empreendedora e 
Políticas Públicas, o Fórum 
de Empreendedorismo Fe-
minino, entre outros.

Sebrae: jovens são apenas 2% 
dos empreendedores da PB
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Audiência pública

Ministro diz que preço do 
petróleo subirá ainda mais

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, disse ontem que o pre-
ço do petróleo deve subir 
mais com a chegada do in-
verno no Hemisfério Norte 
e o consequente aumento 
do consumo. Em audiência 
pública das Comissões de 
Infraestrutura e Temporária 
para discutir as causas da 
crise energética do Senado 
ele justificou a alta de preços 
dos combustíveis em 2021. 
“Por que houve aumento? 
Principalmente pela alta do 
petróleo, 60% só em 2021, e 
com tendência, com a chega-
da do inverno no hemisfério 
norte, de subir um pouco 
mais”, declarou.

Aos senadores, Albu-
querque destacou que em-
bora a produção de petróleo 
no Brasil tenha aumentado 
em 2021, no restante do 
mundo, ela diminuiu, o que 
teria gerado uma crise de 
oferta e demanda. Ao citar o 
preço do barril de petróleo, 
outro fator destacado pelo 

Karine Melo
Agência Brasil

ministro para a alta da gaso-
lina e do diesel, foi a desva-
lorização do real em compa-
ração ao dólar. “O preço saiu 
de US$ 66, em janeiro de 
2020, e o valor subiu, hoje 
está em US$ 84. E se formos 
ver a desvalorização cam-
bial, o dólar saiu de R$ 4 em 
janeiro de 2020 e hoje está 
em R$ 5,55. Isso tudo leva 
a aumento nos preços dos 
combustíveis”.

Alternativa
Albuquerque defendeu 

a atual política de preços e 
negou interferência do Go-
verno Federal neste setor 

da Petrobras e lembrou que, 
sendo uma empresa pública 
de economia mista, a estatal 
não pode sofrer interferên-
cia na fixação dos preços dos 
combustíveis.

Sem dar detalhes da 
proposta e nem de quando 
será oficialmente apresen-
tada, Bento Albuquerque, 
adiantou aos senadores 
que o governo estuda criar 
um “colchão tributário” e 
uma reserva estabilizadora 
para conter a alta nos pre-
ços. Uma proposta similar 
já havia sido sugerida pelo 
Fórum de Governadores ao 
Ministério da Economia.

Bento Albuquerque tentou justificar a alta nos preços dos combustíveis 
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A Fundação de Apoio 
à Pesquisa da Paraíba 
(Fapesq), em parceria com 
a Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep/MCTI), 
convidou as empresas bra-
sileiras com sede no Estado 
a apresentarem projetos de 
inovação, na chamada pú-
blica do programa Tecnova 
II PB. O edital tem por ini-
ciativa apoiar, por meio da 
concessão de recursos de 
subvenção econômica (re-
cursos não-reembolsáveis), 
o desenvolvimento de pro-
dutos (bens ou serviços) e/
ou processos inovadores - 
novos ou significativamente 
aprimorados (pelo menos 
para o mercado nacional) 
- de empresas brasileiras 
para o desenvolvimento dos 
setores econômicos consi-
derados estratégicos nas 
políticas públicas federais e 
aderentes à política pública 
de inovação do Estado da 
Paraíba. 

O objetivo principal 
do Programa de Subven-
ção Econômica é promover 
um significativo aumento 
das atividades de inovação 
e o incremento da compe-
titividade das empresas e 
da economia do país. Des-
ta forma, este Edital visa 
apoiar projetos de inovação 
que envolvam significativo 
risco tecnológico associado 
a oportunidades de merca-
do. Serão apoiados projetos 
de inovação nos seguintes 
temas: tecnologias da in-
formação e comunicação, 

Edital visa inovação de 
empresas paraibanas 

Confira o edital completo 
por meio do QR Code

agroindústria e tecnologia 
de alimentos, saúde, econo-
mia criativa e desenvolvi-
mento social, biotecnologia, 
e energia renovável.

O montante dos recur-
sos financeiros do programa 
Tecnova II PB é de R$ 4,2 mi-
lhões, destinados ao apoio a 
projetos, sendo R$ 700 mil 
para cada área. As propostas 
deverão ser enquadradas 
pelos proponentes em uma 
das duas faixas: A – proje-
tos com orçamento entre 
R$ 150 mil e R$ 200 mil; ou 
B – projetos com orçamento 
acima de R$ 200 mil até R$ 
300 mil. Serão reservados 
R$ 1 milhão para atender 
aos projetos submetidos 
na Faixa A e R$ 3,2 milhões 
para atender aos projetos 
submetidos na Faixa B.

As propostas devem 
ser enviadas eletronicamen-
te à Fapesq até às 17h do dia 
15 de dezembro. A previsão 
é de o resultado final seja di-
vulgado até o dia 29 de mar-
ço, no site da Fapesq (www.
fapesq.rpp.br) e no Diário 
Oficial do Estado.

Empresários paraibanos fazem parcerias 
durante participação na Expo 2020 Dubai 

O grupo de paraibanos 
que participou da Expo Dubai, 
nos Emirados Árabes, come-
morou os resultados da mis-
são, que foi encerrada na últi-
ma segunda-feira (8) e teve o 
objetivo de estabelecer novas 
conexões para investimentos 
em pesquisas nas universida-
des brasileiras.

Entre as conquistas da 
viagem está a parceria com 

a Prefeitura de Baturité, no 
Ceará, para a implementação 
do Robótica Espacial. O pro-
grama é iniciativa pedagógica 
da Universidade de Brasília 
(UnB) e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento de Educa-
ção (FNDE), com apoio técnico 
da Agência Espacial Brasileira 
(AEB), que tem o objetivo de 
possibilitar o acesso ao ensino 
de robótica, através de uma pla-

taforma digital. O projeto conta 
com a expertise da Fundação 
de Apoio ao IFPB (Funetec) 
para a captação de parceiros.

O empresário Epitacio 
Brito, que fez parte da comiti-
va, foi convidado para eventos 
restritos, como o “The Future 
City” e o “World Majlis | Smar-
ter than Smart Cities”, e am-
pliou sua rede de contatos com 
gestores públicos e empresá-

rios nacionais e internacionais.
“Além do posicionamen-

to global que conseguimos 
dar aos projetos e parceiros, 
fizemos conexões prósperas 
com os Emirados Árabes, os 
Estados Unidos, um grupo de 
países do Leste Europeu”, de-
clarou Epitacio, que é CEO da 
Innovatis e diretor de projetos, 
negócios e relações institucio-
nais da Funetec.

BNDES lança fundo para projetos de energia

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) usará R$ 40 milhões do 
Programa Nacional de Conserva-
ção de Energia Elétrica (Procel), 
executado pela Eletrobras, para 
criar o Programa de Garantias 
a Crédito para Eficiência Ener-
gética (FGEnergia), um fundo 
garantidor para empréstimos vol-
tados para projetos de eficiência 
energética, anunciou ontem o 
presidente da instituição de fo-
mento, Gustavo Montezano.

O executivo anunciou a cria-
ção do FGEnergia num rápido 
evento paralelo à 26ª Conferência 
das Nações Unidas sobre Mudan-
ça Climática (COP-26), que ocorre 
desde a semana passada, em 
Glasgow (Escócia). Ao apresentar 
a iniciativa, Montezano ressaltou 

a importância de manter parcerias 
com foco no desenvolvimento sus-
tentável e chamou a atenção para 
a importância dos investimentos 
em eficiência energética, dando 

como exemplo o fato de a matriz 
energética usada nos estados da 
Amazônia não ser renovável.

O FGEnergia funcionará nos 
moldes do Programa Emergen-

cial de Acesso ao Crédito (Peac). 
Criado como medida para mitigar 
a crise causada pela covid-19, o 
Peac usou R$ 20 bilhões do Tesou-
ro Nacional para turbinar o Fundo 
Garantidor de Investimentos (FGI), 
com condições especiais para 
oferecer fianças para empresas 
de menor porte. A falta de avais e 
garantias sempre foi um gargalo 
para as empresas pequenas toma-
rem crédito nos bancos.

Com o aporte de R$ 40 milhões 
do Procel, o BNDES calcula que 
poderá garantir até R$ 330 milhões 
em financiamentos - cada R$ 1,00 
pode garantir até R$ 8,00. Na rápi-
da apresentação no evento da COP 
26, Montezano destacou que o FGE-
nergia está “muito aberto” a novos 
investidores, que eventualmente 
decidam fazer mais investimentos 
no fundo garantidor, ampliando 
o valor total de empréstimos que 
poderão ser avalizados.

Vinicius Neder
Agência Estado

Banco usará R$ 40 milhões do 
Procel para criar o programa 

garantidor de empréstimos em 
ações de eficiência energética

Recursos
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Levantamento da Anab traça um panorama dos planos de saúde no país e traz o perfil de seus beneficiários

Para 81% dos brasilei-
ros, a crise da pandemia da 
covid-19 fez aumentar o re-
ceio do acesso a tratamen-
tos médicos e, consequente-
mente, a preocupação com o 
acesso à saúde. Entre os que 
possuem menor poder aqui-
sitivo, com renda de até cin-
co salários mínimos, a preo-
cupação aumentou muito. É 
o que mostra levantamento 
encomendado pela Associa-
ção Nacional das Administra-
doras de Benefício (Anab) ao 
instituto Bateiah Estratégia e 
Reputação - a Pesquisa Anab 
de Planos de Saúde.

O documento traça um 
panorama dos planos de saú-
de no país e traz o perfil de 
seus beneficiários. Para levan-
tar os dados, as entidades fize-
ram contato com mais de 1 mil 
usuários a partir de 16 anos 

de idade, com amostras em ca-
pitais, regiões metropolitanas 
e cidades do interior. Também 
consideraram fatores como 
gênero, idade, escolaridade, 
renda familiar e ocupação.

Quando observados os 
dados de gênero, 52,5% das 
mulheres sentiram que a preo-
cupação com a saúde aumen-
tou muito com a pandemia. 
Entre os mais velhos, 54% dos 
que têm 50 anos ou mais indi-
caram que a preocupação au-
mentou muito.

Em relação à renda fa-
miliar, o maior percentual de 
desconforto é entre aqueles 
que ganham de 2 a 5 salários 
mínimos (84,1%). Entre os 
brasileiros que ganham até 
2 salários, 50,3% indicaram 
que a preocupação aumen-
tou muito.

Prevenção de doenças
Para o presidente da 

Anab, Alessandro Acayaba de 

Toledo, o estudo é uma sínte-
se do atual momento que vive 
o país, e reflete o olhar do 
brasileiro para questões de 
saúde e prevenção a doenças 
depois da pandemia. 

“Nunca o brasileiro esteve 
tão preocupado com a saúde 
como hoje. A pandemia poten-
cializou esse cuidado e a ins-
tabilidade econômica é uma 
ameaça para a manutenção 
do plano, especialmente entre 
os beneficiários com menor 
poder aquisitivo. O mercado 
tem dado resposta com o lan-
çamento de produtos a preços 
mais atrativos e até sugerindo 
a portabilidade de carências. É 
fundamental que o consumi-
dor tenha conhecimento dos 
direitos para tomar as melho-
res escolhas para sua saúde, 
inclusive a financeira.” 

Plano de saúde próprio
Os consumidores enxer-

gam o plano de saúde como 

uma conquista, assim como  
ter um imóvel, um veículo, 
realizar uma viagem ou ter 
investimentos, mostrou a 
pesquisa.  O plano é a terceira 
maior conquista do brasileiro 
em 2021. Na faixa etária aci-
ma de 50 anos, o benefício só 
perde para a casa própria em 
importância.

Quanto menor a renda 
familiar e o grau de escola-
ridade, maior é o reconheci-
mento do plano. Ao menos 
18,7% dos respondentes que 
ganham até dois salários mí-
nimos indicam o benefício 
como conquista, da mesma 
forma que 21,8% dos entre-
vistados com o Ensino Médio 
também o reconhecem assim.

Em relação a idade, essa 
percepção é ainda maior en-
tre os entrevistados com 50 
anos ou mais, que represen-
tam 25,5%. Mas é na parcela 
da população aposentada que 
o plano assume papel princi-

pal e toma a frente no ranking 
das conquistas dos brasilei-
ros, deixando casa própria e 
automóvel para trás. Ao me-
nos 50,6% dos entrevistados 
aposentados indicam o plano 
como conquista.

“As administradoras têm 
percebido que a procura por 
planos de saúde tem aumen-
tado. Os dados da própria 
ANS [Agência Nacional de 
Saúde Suplementar] mos-
tram que desde o início da 
pandemia mais de um milhão 
de pessoas contrataram um 
novo plano de saúde, isso se 
dá principalmente pela crise 
pandêmica que vivemos em 
razão do novo coronavírus. 
Em função da crise econômi-
ca, é curioso que, mesmo que 
o poder aquisitivo do consu-
midor esteja menor, ele não 
está abrindo mão de ter um 
plano de saúde. Esse é um 
dado que a própria pesquisa 
reforça, diante da importância 

que o plano tem para os entre-
vistados, tendo ocupado a sua 
terceira posição na lista de de-
sejos, empatado tecnicamen-
te com automóvel e passado 
para a primeira posição desse 
ranking quando o assunto é 
serviços”, afirmou Toledo.

Planos e SUS
O levantamento da ANAB 

também verificou que mes-
mo com plano, 42% dos be-
neficiários utilizam serviços 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). O serviço de vacinação 
é o mais mencionado entre 
o uso no SUS, indicado por 
49,3% dos respondentes. A 
procura é maior entre os mais 
velhos e a população com me-
nor poder aquisitivo.

Na percepção dos be-
neficiários, a agilidade no 
atendimento é o fator mais 
importante em um plano de 
saúde, indicado por 24,2% 
dos respondentes.

Ludmila Souza 
Agência Brasil

Acesso à saúde preocupa 81%
dos brasileiros, diz pesquisa
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A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB) in-
formou, ontem, que as datas 
dos sorteios mensais do Pro-
grama Nota Cidadã referen-
tes aos meses de novembro 
e dezembro de 2021 serão 
adiadas.  O 23º Sorteio do 
Nota Cidadã, que seria reali-
zado hoje, foi adiado para o 
dia 19 de novembro, enquan-
to o 24º Sorteio do Nota Ci-
dadã, previsto para o dia 10 
de dezembro, ocorrerá no dia 
17 de dezembro. O horário 
dos dois sorteios foi mantido 
para 9h da manhã.

De acordo com a Sefaz, 
o adiamento das datas dos 
sorteios se deve ao crescen-
te volume de documentos 
fiscais aptos a concorrerem, 
havendo a necessidade de 
um período adicional para 
que a Codata realize o pro-
cessamento de todas as no-
tas fiscais dos participantes. 
Contudo, os prêmios dos 
ganhadores permanecerão 
sendo pagos dentro do mês 

do sorteio. A Secretaria de Es-
tado da Fazenda (Sefaz-PB) 
vai publicar, no Diário Oficial 
Eletrônico (DOE-Sefaz) de 
hoje uma portaria oficiali-
zando as novas datas para a 
realização dos dois últimos  
sorteios do ano de 2021 
(23º  e  24º sorteios). Tem 
direito a concorrer ao 23º 
sorteio, que será realizado 
no dia 19 de novembro, os 
cidadãos paraibanos que 
se cadastraram no Nota Ci-
dadã e que solicitaram a in-
dicação do número do CPF 
no ato de suas compras na 
nota fiscal eletrônica, no 
período de 1º a 31 de outu-
bro (23º). 

Terá direito a concorrer 
ao último concurso do ano 
(24º sorteio), que será rea-
lizado no dia 17 de dezem-
bro, o cidadão cadastrado 
no Nota Cidadã e que exigiu 
a emissão da nota fiscal com 
o número do CPF no ato de 
suas compras, no período de 
1º a 30 de novembro.

Nota Cidadã tem datas 
dos sorteios adiadas

A Fundação Paraibana 
de Gestão em Saúde (PB 
Saúde) divulgou, ontem, o 
resultado final do concur-
so para os cargos de fase 
única e a nota de títulos e 
classificação prévia para 
as vagas de ensino supe-
rior referente ao Concurso 
Público de Provas e Títu-
los para provimento de 
emprego público.  A lista 
pode ser consultada no site 
da Fundação Paraibana de 
Gestão em Saúde (www.
pbsaude.pb.gov.br), e no 
site da Fundação VUNESP 
(www.vunesp.com.br).

O resultado conclui o 
certame para os cargos de 
fase única que são os de ní-
vel médio/técnico para os 
quais não cabe mais recur-
so. Entre eles estão o cargo 
de técnico em enfermagem, 
que apresentou maior nú-
mero de inscritos -  com 

3.995 candidatos, além 
dos cargos de técnicos em 
radiologia, segurança no 
trabalho, informática, refri-
geração, assistente admi-
nistrativo, designer gráfico, 
auxiliar de farmácia e os de 
nível médio;  auxiliar admi-
nistrativo, maqueiro, cozi-
nheiro, copeiro, auxiliar de 
cozinha e outros.

O resultado divulgado 
abre ainda a fase recursal 
para os cargos de nível su-
perior referente ao Con-
curso Público de Provas e 
Títulos. Os candidatos te-
rão entre os dias 10 e 11 
de novembro até às 23h59 
para interpor recurso. O re-
sultado final para os cargos 
de nível superior será pu-
blicado após a análise dos 
recursos, que deve durar 
entre 15 e 20 dias segundo 
o diretor administrativo da 
PB Saúde, Girlando Gomes. 

“Em seguida, deve haver a 
convocação dos candidatos 
que se declararam com de-
ficiência para a perícia mé-
dica”, afirmou.

Após a homologação do 
resultado final, a expectati-
va do diretor-superinten-
dente da PB Saúde, Daniel 
Beltrammi, é de que as pri-
meiras convocações sejam 
feitas na primeira quinzena 
de janeiro. “Esperamos fa-
zer as primeiras nomeações 
dos profissionais da área 
de saúde para integração 
e transição para o início 
dos trabalhos da fundação. 
Mas essas primeiras con-
vocações devem incluir os 
cargos técnicos, de apoio 
administrativo, de compras, 
etc. que serão necessários 
também nesse primeiro 
momento”, destacou.

Ao todo, o concurso da 
PB Saúde ofertou 4.401 va-

Fundação Paraibana de Gestão em 
Saúde divulga resultado de concurso

é de que as primeiras 
convocações sejam 
feitas na primeira 

quinzena de janeiro

Expectativa

Conselheiros Tutelares e de Direitos do Estado

Começam aulas do curso de formação continuada
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh) iniciou, na 
última segunda-feira, as aulas 
do curso de formação conti-
nuada para Conselheiros de 
Defesa dos Direitos e Conse-
lheiros Tutelares das regiões 
de João Pessoa, Mamanguape, 
Guarabira, Itabaiana, Cuité, 
Campina Grande e Montei-
ro. Em João Pessoa, as aulas 
acontecem esta semana na 
Escola de Serviço Público do 
Estado da Paraíba (Espep).

O curso tem como ob-
jetivo principal aprimirorar 
a atuação dos conselheiros, 
a fim de fortalecer e qualifi-
car a rede local e o sistema 
de garantias dos direitos 
das crianças e adolescen-

tes. Para tanto, pretende 
capacitar para o uso de fer-
ramentas e metodologias 
essenciais para promoção e 
defesa dos direitos de crian-
ças e adolescentes no Esta-
do da Paraíba.

Segundo a gerente exe-
cutiva de Gestão do Trabalho 
da Sedh, Virgínia Serrano, o 
curso abordará temas rele-
vantes como o debate sobre 
os direitos humanos e o sis-
tema da proteção integral 
de crianças e adolescentes. 
“Vamos refletir também as 
dimensões éticas, políticas e 
técnicas para fortalecimento 
da atuação no âmbito do con-
trole social e principalmente 
no atendimento das crianças 
e adolescentes”, completou. 
Os cursistas selecionados por 

processo seletivo amplamen-
te divulgado receberam infor-
mações sobre os calendários 
das aulas e locais via e-mail. 
O curso tem carga horária de 
200 horas, das quais 160 ho-
ras serão ministradas de for-
ma presencial e distribuídas 
em 20 encontros. As 40 horas 
restantes correspondem às 
atividades desenvolvidas na 
modalidade EAD.  

Serão 27 turmas dis-
tribuídas nas 14 Regiões 
Orçamentárias do Esta-
do. Nas regiões de Patos, 
Princesa Isabel, Itaporanga, 
Pombal, Sousa, Cajazeiras, 
Catolé do Rocha as aulas 
terão início dia no 16 de no-
vembro.  A previsão de con-
clusão para as 27 turmas é o 
mês de dezembro. O curso tem carga horária de 200 horas, das quais 160 horas serão ministradas de forma presencial

Foto: Secom-PB

gas, sendo 326 para contrata-
ção imediata e 4.075 destina-
das à formação de cadastro 
de reserva. As oportunidades 
foram para os níveis médio, 
médio/técnico e superior 
distribuídas em 75 cargos.

Os profissionais con-
tratados irão atuar nas uni-
dades hospitalares à medi-
da que a fundação assuma 
a gestão dos hospitais.
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Preço dos combustíveis estimula  
a venda de bicicletas e motos
Segmento também foi impactado pela pandemia, que chegou a paralisar o transporte público no ano passado
Juliana Cavalcanti
 julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A bicicleta é hoje o meio de transporte mais procurado. Para muitos, ela substitui o carro, hoje deixado na garagem, em virtude do preço elevado do combustível José Manoel: “É mais econômico” Túlio Bezerra: “Atividade vai crescer”

O aumento no preço dos 
combustíveis tem estimulado 
a população a buscar outros 
meios de transporte. Neste 
sentido, a bicicleta e a moto-
cicleta estão entre os veículos 
mais procurados no momento, 
apesar da pandemia ter afeta-
do o processo de fabricação 
destes produtos.  

Maria da Silva é supervi-
sora de vendas de uma con-
cessionária de motos de João 
Pessoa e explica que as fábricas 
durante vários meses de 2020 
estiveram paradas e mesmo 
tendo retomado, a produção 
ainda não é suficiente. E ao 
mesmo tempo que a quanti-
dade de itens fabricados quase 
não mudou, a demanda cresce 
consideravelmente. 

“ Ano passado as fábricas 
pararam e esse ano a produção 
de motos não aumentou muito. 
A produção ficou praticamente 
a mesma e o que aumentou 
realmente foi a procura. O 
preço da gasolina foi um dos 
pontos que mais trouxeram 
clientes e todos os dias eles 
não param de chegar na loja”, 
comentou. 

A vendedora acredita que 
estas mudanças vêm aconte-
cendo desde o início da pan-
demia, quando a procura por 
estes veículos ocorria mais en-
tre os motoboys, já que a maio-
ria das pessoas ficou em casa, 
muitos ficaram desemprega-
dos e começaram a trabalhar 
com entregas. 

Neste período, a pande-
mia prejudicou as fábricas que 
não podiam aumentar a pro-
dução principalmente pela es-
cassez de matéria-prima. Mes-
mo assim, a venda de motos foi 
impulsionada. Neste segundo 

UFPB inova em previsão de preços
Pesquisadores do Programa de 

Pós-graduação em Economia e do 
Laboratório de Inteligência Artificial 
e Macroeconomia Computacional 
(Labimec) da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) desenvolveram um 
novo método que prevê o preço do 
petróleo com mais precisão.

O estudo que apresenta a meto-
dologia inovadora foi publicado pela 
empresa editorial holandesa Elsevier, 
especializada em conteúdo científico, 
técnico e médico, por meio do jornal 
Energy, periódico de alto impacto que 
cobre pesquisas em engenharia de 
energia desde 1976.

A inédita técnica de pesquisa 
econômica apoiada em análise mate-
mática considera variáveis financeiras, 
macroeconômicas e sentimento do 
mercado, possibilitando alta perfor-
mance para esse tipo de prognóstico.

Segundo o doutorando Rennan 
Medeiros, um dos criadores do méto-
do inovador, uma possível explicação 
para o elevado desempenho da nova 
técnica é que são considerados dados 
financeiros disponíveis em tempo real 
e que incorporam informações relati-
vas ao futuro.

Outra razão para o sucesso desta 
nova metodologia é que o indicador 
de sentimento é capaz de classificar 
aspectos positivos e negativos de 
relatórios econômicos e pode refletir 
expectativas de autoridades públicas 
e analistas de energia em relação ao 
mercado do petróleo.

“No estudo, são propostas algu-
mas metodologias alternativas. Contu-
do, dentre todas elas, existe uma que 
supera todas. No artigo destacamos 
que este modelo é o mais indicado”, 

afirma Rennan Medeiros.
Ele destaca que o desenvolvimento 

deste novo método que prevê o preço 
do petróleo com mais precisão é im-
portante em virtude da sua relevância 
para a economia global. De acordo 
com Agência Internacional de Energia 
em 2020, o petróleo bruto é respon-
sável por mais de 31% da energia 
primária mundial, sendo mais utilizado 
no setor de transporte.

“Nossas descobertas podem con-
tribuir para que analistas de energia e 
formuladores de políticas melhorem a 
previsão dos preços de petróleo”, diz 
o pesquisador. Segundo ele, desde 
2016, a Petrobras segue uma política 
de paridade de preços internacionais 
do petróleo para definir o valor nas 
refinarias.

Sendo assim, dois componentes 
justificam a elevação dos preços dos 
combustíveis nos últimos meses: alta 
do dólar, que encarece as importações, 
e crescimento do preço internacional 
do petróleo.

“Por exemplo, os preços do pe-
tróleo apresentaram um crescimento 
de quase 74% ao longo de um ano, 
comparando julho do ano corrente 
em relação a julho de 2020”, ressalta 
o doutorando.

Outro fator determinante para a 
composição do preço final da gaso-
lina no Brasil, na análise do Rennan 
Medeiros, são os impostos federais e 
estaduais que, juntos, são responsá-
veis por mais de um terço do preço 
final da gasolina.

“A taxa média de ICMS [Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços] paga pela gasolina hoje no 
Brasil está em torno de 27%”, sublinha. 

Mercado do setor está aquecido
 De acordo com o proprietário 

de uma loja de bicicletas de João 
Pessoa, Túlio Bezerra, essa procura é 
considerável, desde o início da pan-
demia que acarretou o fechamento 
de academias e o isolamento mais 
rígido da população. Neste período, 
aumentou a busca por atividades físi-
cas ao ar livre, sem aglomeração. “E 
a bicicleta acabou sendo um veículo 
que deu muito certo porque a pessoa 
podia sair para dar uma volta, não 
aglomerava e ainda fazia exercícios”, 
comentou. 

Quando os ônibus tiveram a 
circulação suspensa, a bicicleta se 
destacou ainda mais como meio de 
transporte para além do lazer. A partir 
da flexibilização do isolamento e a 
retomada de vários setores, Túlio ob-

serva que o veículo continuou sendo 
ainda muito usado, desta vez unindo 
lazer, atividades físicas mais intensas 
e trajetos de ida e volta do trabalho. 

“Quem já usava, continuou usan-
do e muita gente que não usava 
passou a usar também. Nas lojas 
houve uma procura muito grande e 
faltou muita bicicleta, principalmente 
para o público iniciante”, relata o 
empreendedor. 

Conforme o empresário, pedalar 
já é uma prática considerada comum 
em muitas cidades e com um cresci-
mento expressivo em João Pessoa. 
Com o advento da bicicleta elétrica, é 
uma atividade que pode crescer ainda 
mais para aqueles que pretendem 
fazer um percurso maior sem muito 
esforço.

Fotos: Evandro Pereira 

Pesquisadores estudam gel 
de coentro para infecções 

Pesquisadores da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB) trabalham na formu-
lação de gel para o tratamento 
de infecções fúngicas na boca. 
O produto é à base de óleo 
essencial do coentro (Corian-
drum sativum L.), planta de fá-
cil cultivo, adaptada às condi-
ções geográficas brasileiras e 
amplamente utilizada na culi-
nária do Nordeste brasileiro.

Segundo o professor do 
Departamento de Clínica e 
Odontologia Social da UFPB 
e coordenador do projeto de 
pesquisa, Ricardo Dias de Cas-
tro, infecções bucais causadas 
por espécies do fungo Can-
dida, mais conhecidas como 

sapinho, são comuns especial-
mente em indivíduos com qua-
dro de imunodepressão, ou 
seja, com sistema imunológico 
enfraquecido.

A pesquisa está em an-
damento, tem previsão de 
conclusão em 2024 e é de-
senvolvida no Laboratório de 
Farmacologia Experimental e 
Cultivo Celular do Centro de 
Ciências da Saúde (CCS), no 
campus I da UFPB, em João 
Pessoa.

De acordo com Ricardo 
Dias de Castro, a exploração 
do coentro com finalidade 
medicinal representa impor-
tante estratégia para promo-
ção do desenvolvimento eco-

nômico e social regional. Nos 
testes, serão usadas matérias
-primas obtidas de produtor 
rural da região de Campina 
Grande, no Agreste da Paraí-
ba, e de produto industrial. 
Para isso, serão realizados 
testes de controle de qualida-
de dos insumos para garantir 
padronização e segurança.

A pesquisa contará com 
as etapas de coleta, identi-
ficação botânica e análise 
química do óleo essencial do 
coentro. Também serão exe-
cutados testes laboratoriais 
em culturas de células para 
avaliar o efeito antifúngico e 
a citotoxicidade em células 
humanas.

semestre de 2021, são vários os 
pontos que fizeram aumentar a 
procura e o preço da gasolina é 
um dos principais. 

Este problema tem feito as 
empresas não terem motos su-
ficientes para os consumidores, 
pois eles acreditam que a mo-
tocicleta consome menos com-
bustível que um carro e é um 
meio de transporte mais rápido 
diante dos engarrafamentos, já 
que um carro no trânsito tam-
bém está consumindo álcool ou 
gasolina. 

Com isso, a supervisora 
ressalta que os modelos mais 
procurados são as motos de 
160 cilindradas, embora isso 
dependa muito do uso que a 
pessoa queira fazer (ser entre-
gador, deslocamentos para o 
trabalho, viagens, etc) e quanto 
combustível a pessoa quer eco-
nomizar.

“ As de 160 cilindradas 
vendem bastante, mas hoje 
em dia praticamente todos 
os modelos são vendidos, 
todo o estoque, nada so-
bra. Hoje tem muita gente 
querendo moto e às vezes a 
gente não tem para entregar. 
Têm dias que sobra cliente e 
falta moto”, pontuou a pro-
fissional. 

Além das motos, as bicicle-
tas também se destacam. Seus 
benefícios para corpo e men-
te são inúmeros a exemplo do 
controle do peso e prevenção de 
doenças (ex: depressão), mas a 
economia é o que tem atraído 
o seu uso para o deslocamento 
a curtas distâncias. Os modelos 
para iniciantes e os de alumínio 
estão entre os mais procurados 
e estas bicicletas, de acordo com 
o perfil do cliente, marca esco-
lhida, distâncias percorridas e 
atividades desejadas podem 
custar entre R$ 900 e R$ 30 mil.  

José Manoel, tem 59 anos 
e desde os nove utiliza a bicicle-
ta para lazer e trabalho. Devido 
a problemas de saúde precisou 
se afastar do emprego e peda-
lar é uma opção apenas para 
trajetos mais curtos. Mesmo 
com limitações, ele afirma que 
pretende utilizar a bicicleta até 
envelhecer de acordo com a 
orientação médica.

“Ter uma bicicleta é ótimo! 
Eu gosto demais. No momento, 
só posso pedalar curtas distân-
cias, mas mesmo assim todos 
os dias para levar minhas filhas 
à escola ou ir ao supermercado 
não vou mais de carro, é só bici-
cleta. É mais econômico e mais 
tranquilo”, conta. 

A procura por motos cresceu muito e às vezes não há oferta para pronta entrega



Pelo acesso, prêmio foi de R$ 216 mil com mais R$ 102 mil do Estadual e outras bonificações em jogos eliminatórios

Mesmo perdendo o 
jogo de ida da final do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
D  por 1 a 0 para a Apare-
cidense de Goiás - a volta 
será no próximo sábado, em 
solo goiano -. o torcedor do 
Campinense não esquece o 
que a equipe já fez na tem-
porada onde, após mais de 
oito anos na quarta divisão, 
enfim, o time conquistou 
o acesso para jogar a Série 
C, em 2022. Por isso, como 
bonificação pelo resultado 
em campo, um grupo de 
torcedores levantou uma 
cota de R$ 216 mil reais que 
foi entregue, através de che-
que simbólico, aos atletas, 
no Estádio Renatão, onde 

o time se prepara para o 
segundo jogo da decisão. A 
quantia foi dividida e repas-
sada via PIX para os atletas, 
comissão técnica e funcio-
nários na última semana.

Essa não foi a primeira 
vez que a torcida raposeira 
se mobilizou para premiar 
a equipe ao longo da tempo-
rada diante da conquista de 
resultados positivos. Antes, 
ainda no título do Campeo-
nato Paraibano, R$ 102 mil 
foram repassados aos atle-
tas, funcionários e comissão 
técnica. Agora, pelo acesso 
à Série C, o valor pago, em 
arrecadação feita pelos pró-
prios membros de torcidas 
do clube, foi ainda maior. E 
segundo os organizadores 
foram arrecadados durante 
o ano mais de R$ 350 mil 

desde o início do Paraibano, 
já que teve outras premia-
ções menores nos jogos eli-
minatórios.

“Essa campanha teve 
início durante o Campeona-
to Paraibano e foi crescendo 
à medida que a equipe ia 
avançando. Nós, torcedores, 
cientes das dificuldades que 
o clube atravessava, mesmo 
longe do estádio, já que a 
pandemia nos impedia de 
marcar presença, fomos nos 
organizando e colaborando 
de forma mais discreta no 
início. Foi crescendo, sur-
gindo mais apoiadores, e 
acredito que demos uma 
grande contribuição não só 
pelo título paraibano como 
também pelo acesso”, disse 
Kelvin Kirk, que contou com 
o apoio incansável de Beto 

Nery, outro grande colabo-
rador para a arrecadação do 
dinheiro.

Programação
No próximo sábado 

(13), o Campinense enfren-
ta a Aparecidense, às 15h, 
em Aparecida de Goiânia-
GO, pelo último e decisivo 
confronto do ano para a 
equipe de Campina Grande. 
Em jogo, o Campeonato Bra-
sileiro da Série D, troféu iné-
dito para a Raposa. Tendo 
saído atrás no placar, a equi-
pe sabe que não será fácil 
reverter a derrota sofrida, 
em casa, no jogo da ida. Ain-
da assim, Ranielle Ribeiro 
demonstrou confiança na 
sua equipe e espera que, 
agora, o time consiga con-
verter as chances criadas 

em gol, para poder vencer o 
jogo e levantar o título.

“Merecíamos um resul-
tado melhor, ao menos um 
empate por aquilo que fi-
zemos dentro de campo. 
Sabíamos da dificuldade 
desse jogo, especialmente 
por estarmos enfrentando 
um adversário muito téc-
nico. Diante disso, criar a 
quantidade de oportuni-
dade que tivemos, mas não 
converter em gol, acaba não 
adiantando de nada. Então, 
saímos com um gosto amar-
go do jogo em relação ao re-
sultado. No entanto, não há 
nada perdido, temos ainda 
90 minutos para disputar. É 
continuar o que fizemos no 
primeiro jogo, especialmen-
te no segundo tempo para 
buscarmos essa vitória lá 

dentro de Goiás e levarmos 
essa decisão, seja no tempo 
normal ou nas penalidades”, 
afirmou Ranielle Ribeiro.

Para esse compromis-
so, a delegação raposeira 
deixará a cidade de Cam-
pina Grande amanhã, às 
13h, rumo a João Pessoa. Na 
capital, a equipe pega voo 
para Brasília-DF, às 17h05. 
A chegada na capital federal 
está prevista para as 19h30. 
Na terra dos candangos, o 
elenco janta para depois 
seguir de ônibus para Goiâ-
nia-GO. Esse trajeto deve 
durar cerca de 3h. A chega-
da em Goiânia está prevista 
para as 23h. Na sexta-feira 
(12) o elenco realizará seu 
último treino, pela manhã, 
no CT do Vila Nova-GO, na 
capital goiana.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Meia Maratona
A terceira edição da Meia Maratona Internacional de 
João Pessoa acontece no próximo domingo, em mais 
um grande evento na capital paraibana. Página 22 Fo
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Esportes

Jogadores recebem mais 
de R$ 350 mil da torcida

Foto: Samy Oliveira/Campinense

O Confiança, de Sapé, úni-
co representante da Paraíba 
na Copa do Nordeste Sub-20, 
que começa hoje com um jogo 
isolado pelo Grupo C entre 
Vitória-BA e Bahia-BA, às 15 
horas, no Barradão, só vai 
estrear na competição no pró-
ximo sábado diante do Santa 
Cruz, no Estádio Almeidão, 
às 15 horas. A equipe está no 
Grupo D  tendo ainda Náutico 
e CRB. No total são 16 clubes 
em quatro grupos de quatro, se 
classificando apenas o primei-
ro colocado de cada grupo para 
as semifinais. O Botafogo, que 
disputou a fase preliminar, foi 
eliminado, nos pênaltis, pelo 

Santa Cruz, após empate de 
2 a 2 no tempo regulamentar. 

Os jogos nesta fase já es-
tão todos definidos, segundo 
tabela divulgada no site da CBF. 
Depois de jogar contra o Santa 
Cruz, o Confiança irá enfrentar 
o Náutico, nos Aflitos, no dia 
18; quatro dias depois pega o 
CRB, no campo da Universida-
de Federal de Alagoas. No dia 
26, agora no Almeidão, rece-
berá o CRB. No dia primeiro 
de dezembro o confronto será 
contra o Náutico, no Almei-
dão, e conclui a participação 
na fase de grupos no dia 6 de 
dezembro, no Arruda, diante 
do Santa Cruz.

Ontem, o técnico Cesar 
Wellington, da equipe parai-
bana, falou de sua expectativa 

para o jogo de estreia na Copa 
do Nordeste Sub-20.

“Estou convicto de que 
faremos uma bela campanha. 
O grupo de jogadores é muito 
bom, já que sete deles estão 
disputando a Segunda Divisão 
do Campeonato Paraibano. Te-
mos trabalhado bem durante a 
semana e a ansiedade vem do-
minando todos, afinal será um 
jogo de estreia e precisamos 
mostrar um bom futebol para 
irmos em busca da classifica-
ção”, disse o técnico que conta 
no  elenco com 35 jogadores 
na Toca do Papão. Entre os 
destaques da equipe estão o 
goleiro João Paulo, o lateral 
direito Igor, o zagueiro Rincon, 
os meias Riquelme e Tiago e o 
atacante Jadson.

Copa do Nordeste Sub-20 começa hoje e Confiança
só estreia no sábado contra o Santa, no Almeidão

Jogadores do Confiança, de Sapé, que vão participar da Copa do Nordeste Sub-20 a partir do próximo sábado

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Foto: Divulgação/Confiança

 título EStAduAl E ACESSo 

Kelvin Kirk (E), Rafinha, 
Marcelinho e Beto Nery durante 
entrega do cheque simbólico da 
premiação pelo acesso à Série C



Corrida acontece no próximo domingo e o percurso será pelas praias de Tambaú, Manaíra, Bessa e Intermares

A terceira edição da 
Meia Maratona Internacional 
de João Pessoa acontece no 
próximo domingo e marca 
mais um dos grandes eventos 
esportivos, com expectativa 
de um número expressivo de 
atletas. As outras duas foram 
disputadas em 2018 e 2019. 
A organização da prova é da 
RUN (Eventos Esportivos).

O percurso passa pelas 
praias de Tambaú, Manaí-
ra, Bessa e Intermares, uma 
das orlas mais bonitas do 
Nordeste, invadindo a cida-
de vizinha de Cabedelo. A 
largada será às 6h, no Busto 
de Tamandaré. As inscrições 
estão encerradas.

O protocolo sanitário do 
evento segue as orientações 

dadas pelos regulamentos 
publicados pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Mi-
nistério da Saúde, Secretaria 
Municipal de João Pessoa e 
Confederação Brasileira de 
Atletismo (CBAt).

Para retirar os kits de 
participação do evento, o 
competidor precisa apresen-
tar comprovação da vacina-
ção (uma ou duas doses), por 
app Conect SUS, cartão de va-
cinação ou teste covid negati-
vo (PCR/Antígeno) realizado 
com no máximo 48 horas de 
antecedência. Será também 
obrigatório o uso de máscara 
na arena e áreas comuns do 
evento, só sendo opcional no 
percurso para atletas. A Meia 
Maratona vai dispor ainda de 
um posto médico dimensio-
nado e equipado.

ExpoRun
Pela primeira vez, será 

realizada também a Expo-
Run, um evento voltado à 
prática da corrida de rua, 
com palestras e bate-papos. 
A ExpoRun acontece nos dias 
11, 12 e 13 de novembro, nos 
dois auditórios e no hall de 
entrada do Bloco Central da 
Uniesp, Rodovia BR 230 Km 
14 s/n.

Doação de alimentos
Com o lema “Juntos fa-

zemos a diferença”, os orga-
nizadores da Meia Maratona 
Internacional de João Pessoa 
realizam pelo terceiro ano 
uma ação solidária para ar-
recadação de alimentos. 

Este ano, a instituição 
beneficiada é a Casa Shalon, 
que abriga meninos de até 

17 anos em condições de 
vulnerabilidade social, que 
são retirados dos pais por 
causa de maus-tratos e aban-
dono. As doações podem ser 
realizadas no momento da 
retirada do kit e serão acei-
tos qualquer alimento não 
perecível.

Volta Ciclística 
A Run, empresa espe-

cializada em eventos espor-
tivos, também é a idealiza-
dora da Volta Ciclística de 
João Pessoa, que acontece 
na capital paraibana no dia 
12 de dezembro. Em sua pri-
meira edição, a Volta Ciclís-
tica promete ser o primeiro 
grande evento de ciclismo 
na cidade, esporte que vem 
crescendo desde o início da 
pandemia.

Da Redação

Meia Maratona é mais um
grande evento na capital
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Mais um ano na Série C. E daí?. Não vejo nenhum pro-
blema algum seguir sonhando com a Série B do Campeo-
nato Brasileiro. O Botafogo, é bem verdade, chegou muito 
perto, mas mostrou que ainda não está preparado para 
esse salto de qualidade. Bateu na trave em três oportuni-
dades e a magia do futebol não permitiu. O Campinense, só 
para exemplificar, conseguiu o acesso à Série B em 2008, 
caiu para a C no ano seguinte e foi parar na D. Passou nove 
anos na quarta divisão e só agora conseguiu o acesso. O 
momento é de reflexão e não de sair atirando  sem saber 
da realidade do clube, dos problemas enfrentados ao longo 
dessa caminhada.

É preciso sensatez nas críticas. Se você não vive o dia a 
dia do clube não dispare a sua metralhadora. Tenha calma. 
A diretoria vai expor, no momento certo, as suas razões e aí 
sim poderemos entendê-las ou simplesmente discordá-las, 
mas dentro de um raciocínio lógico.

Levanta, sacode a poeira e dar a volta por cima. Não 
tem outra saída. Identificar erros, falhas cometidas, é per-
feitamente natural, mas o importante é  traçar um novo 
planejamento, buscar recursos para que o elenco seja mais 
gabaritado. Investir mais na base e buscar nomes experien-
tes no mercado, mas comprometidos com o projeto. 

O grupo, que ainda está na Maravilha do Contorno, 
precisa dar um presente aos torcedores depois do fracasso 
na Série C. O Botafogo ainda falta o jogo contra o Vitória, no 
próximo dia 18, às 21h30, para definir a sua participação na 
Copa do Nordeste de 2022, no Barradão. Na partida de ida 
houve empate de 1 a 1. A temporada de 2022 ainda pode ser 
salva, até porque  a cota de participação no torneio regional 
é bem interessante e foi mais de R$ 1 milhão este ano.

A Copa do Nordeste de 2022 seria a cereja do bolo, afi-
nal o clube tem boas participações - já foi vice-campeão - e 
preencheria a falta da Copa do Brasil que, pelo segundo ano 
consecutivo, não terá o Botafogo. Série C é passado, agora 
todas as atenções no torneio regional. Que o Belo consiga 
esse acesso.

Tempo de reflexão
para o Botafogo

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Esse novo formato da Série C vai ter pela 
segunda vez dois times paraibanos no 
mesmo grupo. Como o Treze caiu em 
2020 e não voltou mais, coube ao Cam-
pinense o acesso este ano e assim no 
próximo ano teremos o clássico Botafogo 
x Campinense, lembrando assim a tem-
porada de 2003 quando as duas equipes 
estiveram juntas e morreram abraçadas 
na última rodada, perdendo o acesso à 
Série B para Ituano e Santo André. E cer-
tamente teremos vários clubes nordesti-
nos na disputa como o ABC-RN, Altos-PI, 
Floresta-CE, Atlético-CE e Ferroviário-CE. 
E ainda podemos ter mais dois vindos da 
Série B como Confiança-SE e Vitória-BA 
que estão lutando para não cair.

Clássico em 2022

Violência
Lamentável as cenas do 
jogo Internacional 1 x 
0 Grêmio pelo Brasilei-
rão quando ao final da 
partida os jogadores do 
Colorado exageraram 
nas comemorações, 
irritando os jogadores 
gremistas ainda den-
tro das quatro linhas. 
Péssimo exemplo.

“Tigre” forte
O CSP está fazendo 
uma bela campanha no 
Campeonato Paraibano 
da Segunda Divisão e 
nos três jogos dispu-
tados conquistou três 
vitórias e segue favorito 
no grupo do Litoral. O 
“Tigre” merece retornar 
à Primeira Divisão do 
futebol estadual.

O sucesso do Campinense na temporada tem 
o reconhecimento de sua torcida que tem dado uma 
grande contribuição. Na conquista do título parai-
bano, os torcedores doaram R$ 102 mil e agora na 
conquista do acesso para a Série C  a doação chegou 
a R$ 216 mil. Uma premiação justa aos jogadores 
que suaram demais para alcançar os dois feitos.

Belo exemplo da torcida
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Largada será às 6h, no Busto de Tamandaré; para retirar os kits de participação do evento, o competidor precisa apresentar comprovação da vacinação

O GP de São Paulo pro-
mete ter casa cheia no pró-
ximo final de semana. Os in-
gressos para a arquibancada 
estão esgotados desde a últi-
ma sexta-feira, 5, quando um 
novo lote foi disponibilizado 
para compra. Só restavam, 
ontem, entradas VIP a partir 
de R$ 5,3 mil.

A expectativa é de que 
170 mil pessoas lotem o au-
tódromo ao longo dos três 
dias do evento. Nos três dias 
em 2019, ano da última eta-
pa no Brasil, Interlagos re-
cebeu 158.213 torcedores, 

maior público desde 2001, 
quando o local era maior e 
contou com a presença de 
174 mil fãs.

 O protocolo sanitário 
para quem for assistir a pro-
va inclui a apresentação do 
comprovante vacinal com 
ao menos uma dose para os 
maiores de 12 anos. Menores 
de 12 anos poderão ver a 
corrida, mas terão que apre-
sentar teste negativo, seja 
PCR (realizado até 48 horas 
antes) ou antígeno (24 horas 
antes). O uso de máscara será 
obrigatório. O público que 
comparecer à corrida terá 
que apresentar um passapor-

te virtual com o certificado 
de vacina contra a covid-19 

Rebeca
A ginasta Rebeca Andra-

de, primeira brasileira a con-
quistar duas medalhas numa 
mesma edição de Olimpíada, 
será a responsável por dar 
a bandeirada final no GP de 
São Paulo, no dia 14, no Autó-
dromo de Interlagos.

"Eu saí do meu corpo e 
voltei quando recebi o convi-
te. Um sinal de respeito, uma 
homenagem às minhas vitó-
rias. Eu nem consigo achar 
palavras para descrever o 
que estou sentindo. Nun-

ca pensei que tivesse tantas 
oportunidades. Eu sempre 
lutei muito para me colocar 
como mulher e pela comuni-
dade preta e usar bem esse 
'poder' que o esporte me deu. 
Estou muito feliz", comentou 
a atleta de 22 anos.

Depois do Brasil, restam 
três Grandes Prêmios para o 
encerramento da temporada 
2021: Catar, Arábia Saudita 
e Emirados Árabes Unidos. 
Max Verstappen venceu o 
GP do México e agora lidera 
o campeonato mundial com 
312,5 pontos, apenas 19 à 
frente do atual campeão Le-
wis Hamilton.

GP de São Paulo de F-1 terá público
de 170 mil no próximo fim de semana
Agência Estado
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Flagrante da prova de 2019: no ano passado não houve o GP de São Paulo devido à pandemia do novo coronavírus. Os treinos começam na sexta-feira
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Equipe comandada por Tite joga amanhã contra a Colômbia, em São Paulo; e no dia 16, diante da Argentina

Mais seis jogadores se apre-
sentaram à seleção brasileira na 
manhã de ontem, em são Paulo, 
onde está concentrada a equi-
pe de Tite. O grupo, contudo, só 
ficará completo nesta quarta, 
com a chegada de Gabriel Maga-
lhães, na véspera do jogo contra 
a Colômbia, pelas Eliminatórias 
sul-Americanas da Copa do Mun-
do de 2022.

Metade do grupo que che-
gou nesta terça veio da Inglater-
ra. Alisson e Fabinho vieram de 
Liverpool, enquanto Raphinha, 
maior destaque do brasil nas úl-
timas rodadas das Eliminatórias, 
veio de Leeds. Renan Lodi e Ma-
theus Cunha viajaram de Madri, 
onde defendem o Atlético, e Lucas 
Paquetá estava na França - atua 
no Lyon.

O último a se apresentar será 
Gabriel Magalhães, hoje. A “demora” 
é justificada: o zagueiro do Arsenal 
foi convocado de última hora para 
o lugar de Lucas Veríssimo, corta-
do por lesão. Ele vai desembarcar 
em solo brasileiro um dia antes da 
partida contra a Colômbia, marcada 

para amanhã, na Neo Química Are-
na, o estádio do Corinthians.

O elenco da seleção começou a 
se apresentar na noite de domingo. 
O meia Philippe Coutinho foi o pri-
meiro a integrar o grupo de Tite. 
A maior parte dos jogadores che-
gou na segunda, quando o treina-
dor comandou o primeiro treino, 
contando com apenas 13 dos 23 
jogadores convocados. Na prática, 
apenas três jogadores treinaram 
com bola: Coutinho e os goleiros 
Ederson e Gabriel Chapecó.

Agora com time reforçado, Tite 
comandou, ontem, o segundo trei-
no da seleção, novamente no CT Dr. 
Joaquim Grava, do Corinthians. Com 
a chegada de Gabriel Magalhães, é 
possível que o treinador contabilize 
apenas uma atividade com o elenco 
completo antes do jogo contra os 
colombianos.

Ainda invicta após 11 jogos da 
competição e líder com 31 pontos, 
a seleção pode garantir classifica-
ção já nesta rodada, caso vença a 
Colômbia e o Uruguai não vença a 
Argentina na sexta-feira. A seleção 
brasileira encerra o ano contra a 
Argentina, em san Juan, no dia 16, 
terça-feira da próxima semana.

Agência Estado

Seleção treina para mais duas  
partidas pelas Eliminatórias

Brasileirão terá sete jogos hoje

Vasco ainda aposta na matemática

Djokovic diz que
vai ser treinador 

Pia Sundhage convoca seleção feminina para torneio em Manaus

A 31a rodada do Campeonato Brasileiro 
terá sequência hoje com a realização 
de sete jogos, destaque para o clássico 
entre Atlético Mineiro e Corinthians, às 
19h, no Mineirão. O Galo está com as 
mãos na taça de campeão, o que vai 
quebrar um jejum de 50 anos. Quem 
abre os jogos desta quarta-feira é 
o Athletico, na Arena da Baixada, a 
partir das 18h30, quando enfrenta 
o Ceará. Meia hora depois, o Santos 

entra em campo na Vila Belmiro para 
receber o Bragantino. O “Peixe” tenta 
se reabilitar da derrota de 2 a 0 para 
o Palmeiras no final de semana pas-
sado. Às 20h30, no Allianz Parque, 
o Palmeiras vai medir forças contra o 
Atlético-GO. Já no Castelão, às 21h30, 
o Fortaleza enfrenta o São Paulo. No 
mesmo horário ainda jogam Sport x 
América, na Ilha do Retiro; e Juventude 
x Internacional, no Alfredo Jaconi.

Ainda apostando na matemática, o 
Vasco vai enfrentar, hoje às 21h30, em 
São Januário, a equipe do Vitória-BA, 
tentando se aproximar do G4. O time 
carioca tem 47 pontos e vem de três 
derrotas seguidas para CSA, Guarani 
e Botafogo. As chances de classifica-
ção é de menos de 1%. Não depende 
mais de si e sim de uma combinação 
de resultados e vencer os quatro jogos 
que ainda faltam: Vitória, hoje em 

casa;  Vila Nova, em Goiás;  Remo, no 
Rio de Janeiro; e Londrina, no Paraná. 
Outros dois jogos importantes na parte 
de cima da tabela também vão acon-
tecer hoje no Rio Grande do Sul, em 
Goiás; e em Maceió. O Guarani vai até 
Pelotas enfrentar o Brasil, às 19h; en-
quanto o Goiás recebe o Coritiba, no 
Estádio Serrinha, às 21h30. Fechando 
os jogos da rodada de número 35, o 
CRB pega o Londrina, no Rei Pelé.

No embalo do título conquistado no 
Masters 1000 de Paris, no fim de 
semana, Novak Djokovic prevê uma 
trajetória longa no tênis, mesmo lon-
ge das raquetes. O sérvio revelou que 
pretende seguir a carreira de treinador 
após se aposentar como tenista. Mas 
evitou projetar quando isso aconte-
cerá. "Procuro passar para as novas 
gerações tudo o que tenho aprendido. 
O conhecimento pode ser uma mal-
dição se você não o usar. Não faz 
sentido se você não o utiliza e por 
isso não gostaria de ir para o túmulo 
sem ter transmitido tudo o que sei, o 
que aprendi com a minha experiên-
cia", comentou o número 1 do mundo 
em entrevista ao site Tennis Majors. O 
tenista pretende se envolver cada vez 
mais com o projeto de criar a Novak 
Tennis Center. "Eu me vejo exercendo 
vários papéis no futuro e estou con-
tente por também poder desenvolver-
me como treinador."

A técnica Pia Sundhage anunciou, ontem, a lista das 23 atletas convocadas para defender a Seleção Brasileira no Torneio Internacional 
de Futebol Feminino, em Manaus. As Guerreiras do Brasil enfrentarão Venezuela, Índia e Chile, na Arena da Amazônia, no período de 
Data FIFA entre os dias 22 de novembro e 1o de dezembro. Com a Copa América 2022 em vista, a lista de Pia Sundhage conta com 
a volta de três atletas que participaram dos compromissos diante da Argentina, na Data FIFA de setembro: as defensoras Lauren, 
Daiane e Yasmim. O Torneio Internacional de Futebol Feminino marcará também a despedida de Formiga da Seleção Brasileira. Aos 
43 anos, a meia coleciona 233 jogos com a Amarelinha e retorna ao time para um adeus à camisa que tanto honrou.

Curtas
Foto: Thais Magalhães/CBF

The Best Fifa

Melhor de 2021 será conhecido
em 17 de janeiro do próximo ano

A Fifa anunciou, ontem que a ceri-
mônia de premiação do best FIFA - me-
lhor do ano - será realizada no dia 17 de 
janeiro de 2022. O processo de votação 
começa no próximo dia 22 e termina no 
dia 10 de dezembro deste ano. O show de 
premiação será realizado como um pro-
grama de TV virtual na Casa da FIFA.

Na maioria dos países ao redor do 
mundo, as competições foram retoma-
das em condições quase normais. Gra-
ças ao trabalho árduo, à solidariedade 
e a medidas especiais, o futebol trouxe 
conforto e alegria a muitas pessoas. Por-
tanto, é importante para a FIFA e o fute-
bol em todo o mundo reconhecer esses 
desempenhos nas seguintes categorias: 
a melhor jogadora, o melhor jogador, a 
melhor treinadora, o melhor técnico, a 
melhor goleira e o melhor goleiro, além 

do Prêmio Puskás. Os prêmios 
valorizam os melhores em cada 
categoria, independentemente 
do campeonato ou nacionali-
dade, por suas respectivas con-
quistas durante a tempora-
da 2020/2021, que inclui 
também os Torneios 
Olímpicos de Futebol 
de Tóquio. 

Além disso, o show 
também incluirá outras 
apresentações espe-
ciais em reconheci-
mento a desempenhos 
excepcionais. O polonês 
Robert Lewndowski é 
o atual melhor jogador do 
mundo, prêmio conquistado 
no ano passado e está de novo 
na briga para repetir o feito 
devido a sua boa temporada.

Da Redação
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O polonês Robert 
Lewandowski é o 

atual vencedor 
do prêmio
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Até o momento, foram recuperados seis corpos de crianças e adultos, além de um conjunto de vasos de cerâmica de dois mil anos

Trabalhadores que faziam 
uma escavação para instalar re-
des de gás natural encontraram 
sob uma rua de Lima, na capital 
do Peru, restos de um cemitério 
pré-hispânico com peças de 
cerâmica de dois mil anos de 
antiguidade, informou uma ar-
queóloga no último dia 4.

“Até o momento recupe-
ramos seis corpos de crian-
ças e adultos, acompanhados 
de um conjunto de vasos de 
cerâmica”, informou às agên-
cias de notícias a arqueóloga 
Cecilia Camargo.

Segundo os especialistas, 
o cemitério pré-hispânico, 
encontrado sob uma rua do 
distrito de La Victoria, esta-
ria ligado ao desenvolvimento 
cultural “Blanco sobre Rojo”, 
assentado na costa central do 
Peru. “Até o momento, recupe-
ramos cerca de 40 recipientes 
de diferentes formatos relacio-
nados ao estilo ‘Blanco sobre 
Rojo’, entre eles algumas garra-
fas muito características dessa 
época e desse estilo”, informou 
Cecilia, funcionária da empre-
sa de gás natural Cálidda.

Descobertas de vestígios 
arqueológicos ocorrem com 
frequência no Peru. Todas as 
empresas de serviço público 
que fazem escavações con-
tam com arqueólogos em suas 
equipes.

Da Redação

461 — Papa Leão I
474 — Leão II, imperador bizantino
1241 — Papa Celestino IV
1290 — Calavuno, sultão do Egito
1549 — Papa Paulo III
1851 — Joaquim Mariano Franco de Sá, 
juiz, jornalista e político (PB)
1982 — Leonid Brejnev, político soviético
2006 — Jack Palance, ator de cinema norte-americano
2015 — Sandra Moreyra, jornalista brasileira
2017 — Márcia Cabrita, atriz e humorista brasileira
2018 — Alexandre Guimarães, 
médico e dirigente esportivo (PB)

Mortes na História

Obituário
José Jorge Lima de Oliveira
8/11/2021 – Aos 63 anos, em João 
Pessoa (PB). Atuou por muitos anos 
como motorista da Rádio Tabajara 
(Empresa Paraibana de Comunicação 
– EPC) e integrava a Associação dos 

Foto: Instagram

Aforismo
“A pandemia da covid-19 

entrou em nossas vidas como 
um tsunami, levando parentes, 

amigos e pessoas públicas, 
trazendo à tona o assunto morte 
sem estarmos preparados para 

tantas dolorosas partidas.”(Fabrício Oliveira)
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José Uchôa
8/11/2021 – Aos 86 anos, em João Pes-
soa (PB). Engenheiro aposentado, um dos 
pioneiros da fundação da Rede Paraíba de 
Comunicação. Morreu dormindo e até o úl-
timo dia 22 esteve quatro meses internado 
com covid-19. Foi sepultado em Campina 
Grande (PB), cidade onde nasceu. Trabalhou na Rede Paraíba 
de Comunicação por mais de 25 anos.

Foto: Jornal da Paraíba

Terezinha Medeiros (Tetê)
9/11/2021 – Aos 74 anos, em João Pessoa 
(PB), de causas naturais (falência múltipla 
de órgãos). A professora e ex-vereadora 
de Santa Luzia (PB) era viúva do ex-depu-
tado estadual e ex-prefeito de Santa Luzia 
Antônio Ivo; além de tia do editor-geral do 
jornal A União, André Cananéa; e sogra do promotor de Justiça 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, ex- procura-
dor-geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba (MPPB). 
Extremamente religiosa, foi velada na capital paraibana e seu 
corpo seguiu para sepultamento em Santa Luzia, local que 
nasceu em 8 de outubro de 1947. Ela deixa três filhos, Antônio 
Ivo Filho, Mônica Medeiros e Natália Medeiros, e netos.

Foto: Álbum de Família

Antônio Roberto Pintaúde
8/11/2021 – Aos 74 anos, em Porto Ale-
gre (RS), em decorrência de uma cardio-
patia. Publicitário que foi dono e diretor 
de criação da agência de publicidade Nova 
Forma, que atendeu marcas reconhecidas 
do Rio Grande do Sul. Era atualmente o 
gestor criativo da agência Zebra Comunicação. Foi presi-
dente da Associação Riograndense de Propaganda (ARP) 
entre 1990 e 1993 e teve participação no setor de comu-
nicação do Internacional. Era natural de Tupanciretã, na 

Foto: Reprodução

Íris Rezende Machado
9/11/2021 – Aos 87 anos, em São Paulo 
(SP), em decorrência de um AVC, após três 
meses de internação. Encerrou em 2020 
sua carreira política, que começou em 
1959, quando foi eleito vereador. Em mais 
de 60 anos na vida pública, foi quatro ve-
zes prefeito de Goiânia e ainda eleito governador do Estado 
por dois mandatos, de 1983 a 1986 e de 1991 a 1994.

Foto: Redes Sociais

Breves & Curtas
# Galo “canta Bolsonaro” e homem é morto I
Um homem foi preso no último dia 29 apontado por ter matado 
um vizinho após desavença envolvendo um galo que suposta-
mente cantava o nome do presidente Jair Bolsonaro (sem parti-
do), em Petrópolis (RJ). O homicídio teria sido motivado por uma 
rixa antiga entre o autor e a vítima, Ricardo Carneiro Montojos, 
causada pelo barulho do galinheiro no terreno do investigado.

# Galo “canta Bolsonaro” e homem é morto II
A discussão chegou ao ponto de violência após Ricardo se 
convencer de que o suspeito tinha ensinado um de seus galos a 
cantar a palavra “Bolsonaro” por implicância com ele, já que a 
vítima não gostava do presidente. A vítima foi atingida por um 
tiro e golpeada na cabeça com uma pedra de oito quilos.

Cemitério 
pré-hispânico é 
encontrado em 
rua de Lima, no Peru
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Cemitério pré-hispânico estaria 
ligado ao desenvolvimento 

cultural “Blanco sobre Rojo”

Votação em Brasília

‘Homenagem às vítimas de covid-19’

O plenário do Senado 
Federal pode votar hoje, a 
partir das 16h, um projeto 
de lei que institui o 12 de 
março como o ‘Dia Nacio-
nal em Homenagem às Ví-
timas de Covid-19’. A 

proposta (PL 2.356/2021) 
é dos senadores Rogério 
Carvalho (PT-SE) e Hum-
berto Costa (PT-PE) e tra-
mita em conjunto com o PL 
3.819/2021, de autoria da 
CPI da Pandemia.

Os senadores jus-
tificam a esco-

lha da data por ter ocorrido 
em 12 de março de 2020 
a primeira morte por co-
vid-19 no Brasil. O objetivo, 
segundo eles, é fazer uma 
“justa homenagem” às víti-
mas da pandemia e lembrar 
também o trabalho heroico 
desempenhado pelos traba-

lhadores brasileiros, for-
mais e informais, “que ar-
riscaram suas vidas para 
manter em funcionamento 
serviços e atividades es-
senciais à sociedade”.

Os senadores podem 
votar ainda um projeto de lei 
que regulamenta inspeções 

sobre a efetividade terapêu-
tica de medicamentos já re-
gistrados pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). O PL 589/2021 
é do senador Otto Alencar 
(PSD-BA) e terá relatório 
apresentado pelo senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS).

Agência Senado

Lenços brancos em frente do Congresso 
em ato da Ong Rio da Paz pelos 

mortos da pandemia, em outubro

Servidores Efetivos da Radio Tabajara (Assert). Deixa a viúva 
Valda Lúcia Silva de Oliveira.

região central gaúcha e formado pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

Geraldo Pinho
9/11/2021 – Aos 70 anos, em Recife (PE), 
de causa não divulgada. Um dos veteranos 
do audiovisual em Pernambuco, o cineasta 
era gerente e programador do cinema São 
Luiz, desde 2011, na capital pernambuca-
na. Também esteve à frente do Museu da 
Imagem e do Som de Pernambuco (Mispe).

Foto: Julya Caminha
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Premiação oferecida pelo Governo do Estado tem o objetivo de estimular e reconhecer o esforço das equipes de saúde

Vacinação contra covid: mais 
20 municípios são premiados

O Governo do Estado da 
Paraíba divulgou ontem o re-
sultado da quarta avaliação 
do prêmio de desempenho 
da cobertura vacinal. O inves-
timento para esta rodada de 
incentivo às 20 equipes mu-
nicipais é de R$ 408 mil do 
tesouro estadual. A premia-
ção tem o objetivo de reco-
nhecer e estimular o esforço 
das equipes que trabalham 
na campanha de vacinação 
contra a covid-19. 

 Esta é a penúltima ro-
dada de incentivos para pre-
miar as equipes. Nesta quarta 
avaliação, o município de Ita-
baiana teve a maior porcen-
tagem de cobertura vacinal, 
com 104,50% como segunda 
dose (D2) e dose única. Os 
outros 19 municípios con-
templados que tiveram co-
bertura acima de 90% são: 
Algodão de Jandaíra, São José 
do Sabugi, Bom Jesus, Con-
dado, Joca Claudino, São José 
de Piranhas, Poço de José de 
Moura, Princesa Isabel, Quei-
madas, Serra da Raiz, Cuité, 
Caraúbas, Arara, Triunfo, Ju-
ripiranga, Monteiro, Teixeira, 
Caldas Brandão e Cajazeiras.

 De acordo com o secre-

tário de Estado da Saúde, Ge-
raldo Medeiros, a premiação 
é mensal e a lista se refere aos 
dados inseridos no sistema até 
o dia 30 de outubro. O secretá-
rio enfatiza que os valores se-
rão repassados do Fundo Esta-
dual de Saúde para os Fundos 
Municipais de Saúde de acordo 
com a quantidade de equipes 
de Saúde da Família existente 
em cada município.

 Este mês, as equipes 
terão até o dia 30 de novem-
bro para fazer os registros e 
participarem da quinta e úl-
tima rodada de incentivos. A 
análise para a premiação é 
criteriosa e leva em conta o 
registro de Dose 2 (D2) no 
Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imuni-
zação entre outras informa-
ções, para que a premiação 
seja igualitária e não ocorra 
em duplicidade. 

O incentivo deverá ser 
utilizado, exclusivamente, para 
pagamento de profissionais 
envolvidos na vacinação, sendo 
preferencialmente para agen-
tes comunitários de saúde, 
técnicos de enfermagem, auxi-
liares de enfermagem e enfer-
meiros.

O senador Flávio Bolsonaro foi denunciado por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro pelo Ministério Público do Rio de Janeiro

Foto: Agência Senado

Caso das rachadinhas

STJ anula decisões de 1a instância 
contra o senador Flávio Bolsonaro

A Quinta Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) atendeu  ontem um 
pedido apresentado pela 
defesa do senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ) 
para anular a investigação 
das ‘rachadinhas’.

Os ministros analisa-
ram um agravo contra a 
decisão do colegiado que 
negou, em março, pedi-
dos para anular todas as 
medidas tomadas pelo 
juiz Flávio Itabaiana, da 
27ª Vara Criminal do Rio, 
que conduziu o inquérito 
na primeira instância. O 
julgamento foi retomado 
após um pedido de vista 
(mais tempo para análise) 
do ministro João Otávio de 
Noronha.

Desde junho do ano 
passado, quando o Tribu-
nal de Justiça do Rio de 
Janeiro transferiu o caso 
para segunda instância, o 
STJ vem analisando uma 
série de desdobramentos 
da decisão. Até o momen-

to, a Quinta Turma já anu-
lou a quebra de sigilo do 
senador, por considerar 
que a decisão que autori-
zou a devassa não foi de-
vidamente fundamentada, 
e manteve o compartilha-
mento de dados do anti-
go Conselho de Controle 
de Atividades Financeiros 
com o Ministério Público, 
ponto de partida do inqué-
rito que atinge o senador.

No julgamento de on-
tem, o colegiado bateu o 
martelo sobre a impos-
sibilidade de aproveita-
mento das provas colhidas 
mediante autorização do 
juiz de primeira instância. 
A análise foi influencia-
da pelo sinal verde dado 
pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) para validar 
a tese dos ‘mandatos cru-
zados’, usada pela defesa 
do senador, pela qual um 
político pode manter o 
foro privilegiado do cargo 
antigo após assumir um 
novo posto que dê direito 
à prerrogativa.

Os ministros João Otá-
vio de Noronha, que abriu 

a divergência em relação 
ao relator, Reynaldo Soa-
res da Fonseca, Ribeiro 
Dantas e Joel Ilan Pacior-
nik votaram para anular 
todas as medidas autoriza-
das em primeira instância.

Em seu voto, Noronha 
disse que a condução das 
medidas cautelares prepa-
ratórias pelo juiz da 27ª 
Vara Criminal do Rio foi 
‘temerária’ e ‘despida de 
aparência de regularidade’.

“Não há como se sus-
tentar que um magistrado 
de primeira instância era 
aparentemente compe-
tente para investigar um 
senador da República que 
acabara de deixar o cargo 
de deputado estadual. E, 
se o magistrado de primei-
ro grau era absolutamen-
te incompetente para o 
deferimento das medidas 
cautelares investigativas 
em desfavor do paciente, 
não há como se sustentar 
a viabilidade da ratifica-
ção dessas medidas pelo 
Tribunal de Justica do Rio 
de Janeiro, já que são ma-
nifestamente nulas”, de-

fendeu o ministro.

Denúncias
Flávio Bolsonaro foi 

denunciado por pecula-
to, organização crimino-
sa e lavagem de dinheiro 
pelo Ministério Público do 
Rio, que o acusa de des-
viar salários de funcioná-
rios durante os mandatos 
como deputado estadual. 
O processo, no entanto, 
está praticamente parado 
pelos efeitos da decisão 
da Justiça fluminense que 
garantiu foro especial ao 
senador e transferiu a in-
vestigação para segunda 
instância. Os advogados 
do filho mais velho do pre-
sidente usaram a decisão 
para contestar a validade 
das apurações feitas até 
então, enquanto o Minis-
tério do Rio tenta salvar o 
material reunido em mais 
de dois anos de trabalho 
com uma nova versão da 
denúncia que deixou de 
fora provas anuladas pela 
Justiça, incluindo quebras 
de sigilo bancário e fiscal 
dos investigados.

A Casa da Cidadania do 
município de Cabedelo, que 
esteve com os serviços tem-
porariamente suspensos de-
vido à pandemia, reabriu as 
portas e a população voltou a 
dispor dos serviços de emis-
são de registro geral (RG) 
Digital e da Carteira Profissio-
nal de Trabalho e Previdência 
Social (CTPS), e do Departa-
mento Estadual de Trânsito 
(Detran). Ainda não estão 
sendo disponibilizados os 
serviços do Sistema Nacional 
e Emprego (Sine-PB), que 
devem ser regularizados ain-
da este mês.  O atendimento 
é prestado de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 13h. 

A reabertura da Casa da 
Cidadania em Cabedelo in-
tegra o planejamento de ex-
pansão e reabertura dessas 
unidades, que vem ocorren-

do gradativamente obede-
cendo todos os critérios e cui-
dados necessários à proteção 
da população, bem como dos 
servidores. Atualmente, são 
28 postos de atendimentos 
levando serviços para diver-
sas regiões da Paraíba.

A Casa da Cidadania em 
Cabedelo funciona na Rua Dr. 
João Machado - Vila São João - 
Cabedelo (ao lado da Câmara 
Municipal)

Casa da Cidadania 
de Cabedelo reabre 

Rayssa Motta
Agência Estado

Ex-juiz Sérgio Moro procura diálogo 
com MBL e nomes ligados a Huck

Prestes a se filiar ao Po-
demos, o ex-ministro da Jus-
tiça Sérgio Moro já atua nos 
bastidores para formar um 
grupo político próprio que dê 
sustentação à sua potencial 
candidatura ao Palácio do 
Planalto. Afastado do debate 
nacional desde que deixou o 
governo e foi atuar em uma 
empresa de consultoria nos 
Estados Unidos, Moro pro-
cura interlocução em várias 
frentes simultâneas para se 

destacar no congestionado 
campo da terceira via.

O ex-juiz tenta arregi-
mentar apoio nas bases “la-
vajatistas”, incluindo grupos 
que lideraram as manifesta-
ções pelo impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff 
(PT), como o Vem Pra Rua 
e o Movimento Brasil Livre 
(MBL).

Com a saída do apresen-
tador Luciano Huck da dispu-
ta presidencial, o ex-ministro 
quer explorar a condição de 
possível “outsider” da elei-
ção. Moro tenta construir 
pontes com economistas e 
teve conversas com quadros 

que eram próximos ao apre-
sentador da TV Globo, como 
Armínio Fraga. 

“Neste processo, uma 
das coisas que eu defendo é 
que não tem que ter nenhum 
veto a nenhum pré-candidato, 
a nenhuma força política que 
queira trabalhar pela unidade. 
Se ele procurar, claro, vamos 
dialogar”, disse o presidente 
do Cidadania, Roberto Freire. 
Na semana passada, Moro es-
teve com o presidenciável do 
partido, o senador Alessandro 
Vieira (SE).

Freire era um dos inter-
locutores próximos de Huck. 
Assim como Moro, Vieira 

é identificado com a pauta 
do combate à corrupção, o 
que facilitaria uma eventual 
composição. Mas, apesar da 
disposição ao diálogo, Freire 
faz ponderações sobre a can-
didatura de Moro. “A agenda 
dele tem um certo peso na 
sociedade, a questão da luta 
contra a corrupção. Mas não 
é suficiente para representar 
(o País).” 

No caso do MBL, a dis-
posição é explícita. “Precisa-
mos de um nome viável para 
unir a terceira via. O nome 
do Moro vai além do lavaja-
tismo”, disse a porta-voz do 
MBL, Adélia Oliveira.

Pedro Venceslau, 
Brenda Zacharias e 
Luiz Vassallo
Agência Estado

Reabertura das 
unidades vem sendo 

feita de maneira 
gradativa, obedecendo 
critérios de proteção da 
população e servidores



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, às 14:30 horas do dia 25 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: PAVIMENTAÇÃO DE 
VIA, RUA PROJETADA (TRECHO 01), (TRECHO 02) E (TRECHO 03) NO 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. Tele-
fone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. Edital: algodaodejandaira.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 09 de Novembro de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - 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: Contratação de empresa especializada para 
prestação dos serviços de locação de estrutura para atender os eventos oficiais e festividades 
deste Município. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 23 de Novembro de 2021. Início 
da fase de lances: 10:01 horas do dia 23 de Novembro de 2021. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 7.892/13; 
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) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.
pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 09 de Novembro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO 
AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AROEIRAS – 
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADMILSON JUNIO DOS 
SANTOS DUARTE - R$ 60.035,28; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 10.468,20; MEDONTEC–MAN. 
E REPAR. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA - R$ 12.499,50.

Aroeiras - PB, 22 de Outubro de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE DERI-
VADOS DE AVES, BOVINOS E ALEVINOS TRATADOS E FRESCOS, DE FORMA PARCELADA E 
ENTREGA DIÁRIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
AROEIRAS–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDUARDO 
BARBOZA DE ARAUJO – ME - R$ 223.825,00.

Aroeiras - PB, 08 de Outubro de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATE-
RIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE AROEIRAS – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00040/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: 02.060–SECRETARIA DE SAUDE 
02060.10.301.2004.1039 – ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 02060.10.301.2010.1026 – IN-
CORPORAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AMBULATORIAIS 02060.10.301.2010.2011 – MANUTENÇÃO 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE 02060.10.302.2011.2012 – MANUTENÇÃO DO 
HOSPITAL MUNICIPAL 02.070–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02070.10.301.2010.2013 – AÇÕES 
E SERVIÇOS DE SAÚDE – FNS/SUS 02070.10.302.2011.2035 – ATIVI OPERACION CENTRO 
ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras 
e: CT Nº 00115/2021 - 01.11.21 - ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE - R$ 60.035,28; CT 
Nº 00116/2021 - 01.11.21 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 10.468,20; CT Nº 00117/2021 - 
01.11.21 - MEDONTEC-MAN. E REPAR. EM EQUIP. MED. HOSP. E ODONT. LTDA - R$ 12.499,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.gov.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 02 (dois) Veículos de 
Passeio 0Km para Transporte de Equipe da Estratégia Saúde da Família Rita de Souza e Estratégia 
Saúde da Família Francisco Pereira (PSF II) através da Proposta n.º 11383.748000/1210–01 firmada 
entre o Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde de Assunção – PB. 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 Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 
Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 09 de Novembro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
ou pessoa física para prestação de serviços de transporte escolar, para o atendimento dos alunos 
residentes na zona rural do Município de Assunção matriculados nas Escolas da Rede pública 
de ensino Municipal e Estadual. Conforme Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: GENIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA - R$ 7.450,00.

Assunção - PB, 08 de Novembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2021, que objetiva: Aquisição de 
02 (dois) Veículos de Passeio 0Km para Transporte de Equipe da Estratégia Saúde da Família 
Rita de Souza e Estratégia Saúde da Família Francisco Pereira (PSF II) através da Proposta n.º 
11383.748000/1210–01 firmada entre o Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde 
de Assunção – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Assunção - PB, 05 de Novembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2021, que objetiva: Aquisição de Veículo 
O KM ano 2021/2022, tipo MINIVAN, 7 lugares, para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde, em suas ações públicas, conforme contrato de repasse Nº.11383.748000/1200–04; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

Assunção - PB, 05 de Novembro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

AntonioGracindo, sn, Centro, Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO DE PAINEL DE LED DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS– PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3367.1010. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. http://www.camarabananeiras.pb.gov.br/

Bananeiras - PB, 08 de Novembro de 2021
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

CÂMARA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

AntonioGracindo, sn, Centro, Bananeiras - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BANANEIRAS–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (83) 3367.1010. Edital: www.tce.pb.gov.br. http://www.camarabananeiras.pb.gov.br/

Bananeiras - PB, 08 de Novembro de 2021
IVONALDO COSMO PEREIRA JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

nida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 10h00min horas do dia 26 de Novembro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO 
RIACHÃO E PAVIMETAÇÃO EM PAPALELEPÍPEDOS NO POVOADO DE CABOCLOS, CONFOR-
ME CONTRATO DE REPASSE Nº 1073588-08/2021 – SICONV 906806. 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) 3346–1066. 
E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 08 de Novembro de 2021.
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
EPI’s PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID–19, 
NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CARAÚBAS/PB, AMPARADO PELA PORTARIA Nº 1.857 DE 
28 DE JULHO DE 2020 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do 
dia 26 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 26 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 09 de Novembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
MATERIAL PARA MONTAR KITS ESCOLARES PARA PROFESSORES E ALUNOS. Abertura da 
sessão pública: 13:00 horas do dia 26 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 13:01 horas do 
dia 26 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 10024/19; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 09 de Novembro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
AVISO DE ERRATA

CONCORRÊNCIA Nº 00004/2021
A CPL comunica que no subitem 14.2, do Volume I, do Anexo I - Projeto Básico, do Edital da 

Concorrência nº 00004/2021, onde se lê: “subitens do título 14 (quatorze)”; leia-se: “subitens do 
título 13 (treze)”. 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.

Conde - PB, 08 de Novembro de 2021
SILVIA QUEIROGA NÓBREGA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

RESULTADO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021

OBJETO: Locação de veículo de passeio, com motorista, para suprir as necessidades da Câmara 
Municipal. Licitante vencedor e valor da contratação: CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO - Valor: 
R$ 42.000,00. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

Damião - PB, 08 de Novembro  de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.164/2021
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 014/2021
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada nos serviços de obra para execução de 

Construção de Quadra de Futebol de Areia e 0 Vestiários no Sitio Pitombas e 02 Vestiários e 
Boxes no Campo do Sitio Mulungu no Município de Desterro/PB, conforme projeto básico e edital 
em anexo e Lei 8.666/93.

ABERTURA: 08hs:30min do dia 26 de novembro de 2021
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. 
site www.desterro.pb.gov.br e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 09 de novembro de 2021.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.003/2021
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS nº 015/2021
OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução de obra para Reforma Escola de Ensino 

Fundamental I Manoel Pereira do Município de Desterro/PB, conforme projeto básico e edital em 
anexo e Lei 8.666/93.

ABERTURA: 10hs:30min do dia 26 de novembro de 2021.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8Hs:00min às 12hs:00min. 
site www.desterro.pb.gov.br e-mail prefeituradedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 09 de novembro de 2021.
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2021, que objetiva: Cons-
trução de Escola com 5 (cinco) salas, na Rua Ana da Conceição Melo, nesta cidade; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: S & L – COSNTRUCOES 
E INCORPORACOES LTDA - R$ 663.077,31.

Dona Ines - PB, 09 de Novembro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00342021

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-
TENÇAO DE TODOS OS PRÉDIOS PERETENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PRAÇAS, 
E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO,  torna público que a empresa 
BN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, foi convocada para assinatura do 
contrato, todavia se manteve inerte e não compareceu para  assinatura do respectivo contrato.  
Assim, convocamos as empresas remanescentes: ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS 
e TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, para comparecer às 08:00 horas do dia 12/11/2021, 
para reabertura do certame e negociação dos itens remanescentes.

Dona Ines - PB, 08 de Novembro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção de Escola com 5 (cinco) salas, na Rua Ana da Conceição Melo, nesta 
cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Dona Ines:12.361.2007.1008 – Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des 
Escolares Municipais.4490.51.99.1111 Obras e Instalações/4490.51.99.1113 Obras e Instalações. 
VIGÊNCIA: até 07/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT 
Nº 00163/2021 - 09.11.21 - S & L - COSNTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - R$ 663.077,31.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-
TAÇÃO DE RUAS NO CENTRO DE ESPERANÇA PB.

LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI; ANTUNES ENGENHA-
RIA EIRELI; ANTONIO GOMES EIRELI; MAC CONSTRUTORA EIRELI; MATRIX CONSTRUTORA 
EIRELI; e A.S. CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS EIRELI.

LICITANTES INABILITADOS: WCB ENGENHARIA E PROJETOS; JCL ENGENHARIA; BON-
GIOVI CONSTRUÇÃO; DEA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI; DUARTE MARTINS CONS-
TRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; LUME CONSTRUÇÕES; ESTRUTURAL SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI; TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 
VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES; CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 
DIAS ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI; B&F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; e D2R3 SER-
VIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, da 
Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações. Os recursos deverão ser protocolados via Central de 
Atendimento da Prefeitura na internet: www.esperanca.1doc.com.br/atendimento e/ou através do 
e-mail esperanca.pb.certames@gmail.com até às 15h00min do dia 17/11/2021; não serão analisados 
recursos encaminhados após a data e horário fixados.

Excepcionalmente poderão ser protocolados recursos presencialmente, considerando, todavia, 
as medidas de enfrentamento a disseminação da COVID-19.

Ficam franqueados os documentos analisados pela Comissão Especial de Licitação constante 
dos autos, os quais poderão ser devidamente solicitados pelos licitantes participantes.

Erros no manuseio do sistema e/ou em razão de falhas de conexão de dados são de inteira 
responsabilidade do licitante, bem como preenchimento errado dos correspondentes e-mails 
(remetente e destinatário).

A Ata da Sessão de julgamento da Habilitação estará disponível no site da Prefeitura Municipal 
de Esperança, para fins de conhecimento das razões de inabilitação dos licitantes participantes.

Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos e/ou na apresentação desses 
o julgamento for pela manutenção da inabilitação dos licitantes, a Sessão Pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 18/11/2021, às 10h no mesmo local da 
primeira reunião.

Maiores informações poderão ser obtidas por meio da Central de Atendimento da Prefeitura na 
internet: www.esperanca.1doc.com.br/atendimento ou junto a Comissão Especial de Licitação, Rua 
Antenor Navarro, nº 837 - Centro Administrativo, Esperança - PB, no horário das 08h às 13h dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3361-3801.

Esperança - PB, 09 de novembro de 2021.
Emerson David A. da Costa

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00019/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00019/2021, 
que objetiva a Contratação de pessoa jurídica para a Prestação de Serviços Educacionais, com-
preendendo a ministração de Cursos de Formação Profissional, conforme Termo de Referência. 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC – CNPJ: 03.609.783/0001-01, R$ 15.200,00 - Quinze 
Mil e Duzentos Reais.

Guarabira - PB, 29 de Outubro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDU-
CACIONAIS, COMPREENDENDO A MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIO-
NAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00019/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2021 – Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC – CNPJ: 
03.609.783/0001-01 - CT Nº 00434/2021 – 29.10.2021 - R$ 15.200,00 - Quinze Mil e Duzentos Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00019/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS, COMPREENDENDO A MINISTRAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PRO-
FISSIONAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 29/10/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 039/2021 SRP

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 039/2021 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para 
eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E A REMANUFATURA DE 
CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GURJÃO. 
Data de Abertura: 23/11/2021 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.
br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 09 de novembro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara torna público para conhecimento dos interessados, através do 

Pregoeiro e equipe de apoio, o julgamento dos envelopes de habilitação da empresa: R&R AGENCIA 
DE VIAJENS E TURISMO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 13.111.807/0001-43. A empresa R&R 
AGENCIA DE VIAJENS E TURISMO LTDA, cadastrada no CNPJ n° 13.111.807/0001-43, apresentou 
os documentos em conformidade com as exigências contidas no Edital do Pregão Presencial n° 
00031/2021, sendo considerada HABILITADA. Abre-se vista do inteiro teor da decisão.

Ibiara-PB, 09 de Novembro de 2021
Pregoeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00016/2021, em 16.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa  TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA - ME. 
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de medicamentos de farmácia. 
OBJETO DO ADITIVO: Do Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de serviços de locação de softwares específicos para atender diversas secretarias 
do município. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: E–TICONS 
EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & CONSULTORIA L - R$ 38.520,00.

Imaculada - PB, 05 de Novembro de 2021
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de softwares es-

pecíficos para atender diversas secretarias do município. Fundamento Legal: Pregão Presencial 
nº 00011/2021. Vigência: até 08/11/2022. Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada 
e: CT Nº 00072/2021 - 08.11.21 - E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO & 
CONSULTORIA L - R$ 38.520,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

E ADJUDICAÇÃO
Homologação e Adjudicação - Tomada De Preços nº 00004/2021. Nos termos do relatório 

final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para os serviços de adequação de estrada vicinal no município de Imaculada–PB. HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PARAIBA CONSTRUCAO E 
LOCACAO LTDA - R$ 393.854,15.

Imaculada - PB, 05 de Novembro de 2021
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de adequação de estrada vicinal no município 

de Imaculada–PB. Fundamento legal: Tomada de Preços nº 00004/2021. Vigência: até 08/05/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 00071/2021 - 08.11.21 - 
PARAIBA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - R$ 393.854,15.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 horas do dia 26 de novembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por lote, Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: LOTE I REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA PRAÇA FREI DAMIÃO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM BEZERRA, CENTRO DE IMACU-
LADA E LOTE II IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE IMACULADA-PB DAS 
RUAS: ANTÔNIO FÉLIX NETO E SÃO FRANCISCO. 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.  Edital: www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 09 de Novembro de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA 
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria do Meio Ambiente, a renovação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra DE PA-
VIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E ACESSIBILIDADE DAS CALÇADAS DE INTERVENÇÃO 
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB (RUA FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA, RUA JOSÉ 
FIRMINO DE OLIVEIRA, RUA JOSE TOMAZ MARIA, RUA SEBASTIÃO BARBOSA DE LACERDA, 
RUA PIRPIRITUBA, RUA SANTA TEREZINA DO MENINO JESUS, RUA FRANCISCO AMARO DE 
BRITO, RUA SARGENTO CARLOS MOREIRA DE OLIVEIRA, RUA ERNANDO FEITOSA DE PAIVA, 
RUA BRUNO ROCHA DO NASCIMENTO, RUA PROFESSOR JOÃO FREIRE DA NÓBREGA, RUA 
MARIA TORRES DE LIMA, RUA ENGENHEIRO JOSÉ JAIME GOMES PESSOA FILHO, RUA JOSÉ 
EVANGELISTA DA SILVA, RUA FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA, RUA ÁFRICA DO SUL, RUA 
DJALMA GOMES DA SILVA, RUA JASMIM, RUA CORONEL VICENTE JANSEN, RUA COMER-
CIANTE JOSÉ DE SANTANA, RUA ERACLITO ALMEIDA, RUA ANCIETO GOMES DE ARAÚJO).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 083005/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 23.031/2021

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 
PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.

Com base nas informações constantes no referido Pregão, e em cumprimento aos termos do 
Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão 
Setorial de Licitação e HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: SIL-
VANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA/ CNPJ: 33.613.876/0001-62, no 
lote 01, no valor total de R$ 16.450,00 (Dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais), classifi-
cada pelo critério de menor preço por lote, com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 
4.985/2003, no Art. Art. 13º, inciso VI, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, 
da Lei nº 10.520/2002, em conseqüência, fica convocada a proponente para assinatura da Ata de 
Registro de Preços, sob pena de decair o direito ao registro de preços proposta, e à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, 
ou no Art. 48 § 2o do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

João Pessoa, 05 de Novembro de 2021.
Roberto Magliano de Morais

Diretor Geral do ICV

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
E ABERTURA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.030/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 2021/094537
CHAVE CGM: SMMT-IYT9-9DKC-TIDC
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devida-

mente autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para 
o conhecimento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da 
Concorrência Pública Nº 07.030/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada 
de Engenharia para Execução de Contenção com Muro de Gabião e seus Danos Colaterais, da 
Calçada da Avenida Cabo Branco, do n° 5.160 até o n° 4.600, em 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 HABILITADA a empresa: COMERCIAL 
E CONSTRUTORA FENIX EIRELI - CNPJ Nº 73.041.188/0001-90 e DECLARA INABILITADA a 
empresa NÍVEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI – CNPJ 07.879.320/0001-48 por desa-
tendimento ao Instrumento Convocatório. Ato contínuo, face o manifesto das licitantes, em abdicar 
do prazo recursal fica designado a abertura de proposta para o dia 11 de novembro ás nove horas 
no mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital.

João Pessoa, 09 de novembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.028/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 2021/077690

CHAVE CGM: OBOR-LH8G-Y668-6XU9
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 07.028/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios a 
ser realizada no dia 10 de dezembro de 2021, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como 
objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de 
Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem no Bairro Distrito Industrial da Ci-
dade de João Pessoa/PB (Rua Geraldo Ramos Régis, Rua Manoel Horácio, Rua Alleff Soares dos 
Santos, Rua José Joaquim do Nascimento, Rua Severino Marcolino Evangelista, Rua Estudante 
Reginaldo dos Santos Filho, Rua Manoel Soares, Rua Gilmar Evangelista da Silva, Rua Rosa 
Antônio da Conceição Quirino, Rua Maria Lúcia da Conceição, Rua Almerindo Luis da Silva, Rua 
Walter Belian e Rua Maria de Lourdes Evangelista) – LOTE 05. A cópia do Edital e seus anexos 
estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir de terça-feira dia 09/11/2021, no en-
dereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Qualquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos 
Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h às 16h, Fone (83) 3214-7218 
ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com. 

João Pessoa, 09 de novembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAVE CGM: AEF1-K1CX-H6KE-4JZI
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09020/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/040963
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 885269
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MA-

NUTENÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA PARA OS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E AS 
UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como nos Decretos 
Municipais nº. 7.884/2013 e nº 9.280/2019e Art. 4º, inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o 
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC e HOMOLOGO o Pregão acima identificado, 
em favor da empresa CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO, inscrita no CNPJ sob 
o nº29.307.671/0001-81,a qual foi vencedora dos:

ITEM 10 (TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS: TIPO SINTÉTICO), com valor unitário de R$ 58,93 (cinquenta e oito reais e noventa 
e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 8.839,50 (oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e 
cinquenta centavos); ITEM 11 (TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO: FOSCO, COR: BRANCA, 
APLICAÇÃO: METAL E MADEIRA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO E VISCOSO), com valor unitário 
de R$ 61,60 (sessenta e um reais e sessenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 9.240,00 
(nove mil, duzentos e quarenta reais); ITEM 78 (TINTA INDUSTRIAL, TIPO: EPÓXI, APRESEN-
TAÇÃO: MONOCOMPONENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CATALISÁVEL, COR: CINZA 
ESCURO, TIPO ACABAMENTO: FOSCO), com valor unitário de R$ 165,80 (cento e sessenta e 
cinco reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 33.160,00 (trinta e três mil, cento e 
sessenta reais); ITEM 79 (TINTA LAVÁVEL (EXTERNO) 18L LILAS), com valor unitário de R$ 98,80 
(noventa e oito reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 9.880,00 (nove mil, oitocen-
tos e oitenta reais); ITEM 81 (TINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÁGUA E EMULSÃO 
ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO), com valor unitário de R$ 99,90 (noventa e nove reais e 
noventa centavos), perfazendo o valor total de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta 
reais); ITEM 83 (TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA 
DE COPOLÍMERO), com valor unitário de R$ 85,50 (oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 17.100,00 (dezessete mil e cem reais);ITEM 85 (Tinta acrílica, 
componentes: resina acrílica com água), com valor unitário de R$ 70,74 (setenta reais e setenta e 
quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 84.888,00 (oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta 
e oito reais);ITEM 86 (Tinta acrílica, componentes: resina acrílica com água), com valor unitário de 
R$ 76,30 (setenta e seis reais e trinta centavos), perfazendo o valor total de R$ 22.890,00 (vinte e 
dois mil, oitocentos e noventa reais);O valor total dos itens é de R$ 205.977,50 (duzentos e cinco 
mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em favor da empresa DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA– EPP inscrita no CNPJ sob o nº 
07.190.090/0001-70,a qual foi vencedora dos: 

ITEM 06 (CAL HIDRATADA), com valor unitário de R$ 8,33 (oito reais e trinta e três centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 8.330,00 (oito mil, trezentos e trinta reais);ITEM 08 (TINTA ESMAL-
TE), com valor unitário de R$ 59,12 (cinquenta e nove reais e doze centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 29.560,00 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta reais); ITEM 12 (TINTA ESMALTE), 
com valor unitário de R$ 48,07 (quarenta e oito reais e sete centavos), perfazendo o valor total de 
R$ 14.421,00 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e um reais); ITEM 13 (TINTA ESMALTE), com 
valor unitário de R$ 53,08 (cinquenta e três reais e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 
15.924,00 (quinze mil, novecentos e vinte e quatro reais); ITEM 18 (TINTA ESMALTE), com valor 
unitário de R$ 50,45 (cinquenta reais e quarenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de 
R$ 25.225,00 (vinte e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais); ITEM 19 (TRINCHA ), com valor 
unitário de R$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.752,00 (um 
mil, setecentos e cinquenta e dois reais); ITEM 21 (TRINCHA), com valor unitário de R$ 5,59 (cinco 
reais e cinquenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 4.472,00 (quatro mil, quatrocentos 
e setenta e dois reais); ITEM 22 (TRINCHA), com valor unitário de R$ 7,99 (sete reais e noventa 
e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 6.392,00 (seis mil, trezentos e noventa e dois 
reais); ITEM 24 (TRINCHA), com valor unitário de R$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais);ITEM 25 (VERNIZ), com valor 
unitário de R$ 54,26 (cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 
1.627,80 (um mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos); ITEM 28 (MASSA CORRIDA), 
com valor unitário de R$ 40,00 (quarenta reais), perfazendo o valor total de R$ 4.800,00 (quatro mil 
e oitocentos reais); ITEM 29 (MASSA CORRIDA), com valor unitário de R$ 37,79 (trinta e sete reais 
e setenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 3.779,00 (três mil, setecentos e setenta 
e nove reais); ITEM 33 (ROLO PINTURA PREDIAL), com valor unitário de R$ 7,94 (sete reais e 
noventa e quatro centavos), perfazendo o valor total de R$ 7.940,00 (sete mil, novecentos e quarenta 
reais);ITEM 37 (SPRAY MULTIUSO), com valor unitário de R$ 13,00 (treze reais), perfazendo o valor 
total de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); ITEM 39 (TINTA ESMALTE), com valor unitário de 
R$ 12,00 (doze reais), perfazendo o valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais);ITEM 40 
(TINTA ESMALTE), com valor unitário de R$ 11,26 (onze reais e vinte e seis centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 1.126,00 (um mil e cento e vinte e seis reais); ITEM 41 (TINTA ESMALTE), com 
valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), perfazendo o valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais); ITEM 42 (TINTA ESMALTE), com valor unitário de R$ 11,00 (onze reais), perfazendo o valor 
total de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); ITEM 43 (TINTA ESMALTE), com valor unitário de R$ 
11,32 (onze reais e trinta e dois centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.132,00 (um mil, cento 
e trinta e dois reais); ITEM 44 (SPRAY MULTIUSO), com valor unitário de R$ 10,90 (dez reais e 
noventa centavos), perfazendo o valor total de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais); 
ITEM 45 (SPRAY MULTIUSO), com valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), perfazendo o valor 
total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); ITEM 46 (TINTA ESMALTE), com valor unitário de 
R$ 12,00 (doze reais), perfazendo o valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); ITEM 
47 (CABO ROLO DE PINTURA), com valor unitário de R$ 8,00 (oito reais), perfazendo o valor 
total de R$ 120,00 (cento e vinte reais); ITEM 48 (SILICONE ADESIVO), com valor unitário de R$ 
12,60 (doze reais e sessenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 378,00 (trezentos e setenta 
e oito reais); ITEM 49 (ESPUMA), com valor unitário de R$ 19,63 (dezenove reais e sessenta e 
três centavos), perfazendo o valor total de R$ 981,50 (novecentos e oitenta e um reais e cinquenta 
centavos); ITEM 51 (SELADOR TINTA PREDIAL), com valor unitário de R$ 58,73 (cinquenta e oito 
reais e setenta e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 11.746,00 (onze mil, setecentos e 
quarenta e seis reais); ITEM 56 (BROXA PINTURA), com valor unitário de R$ 5,17 (cinco reais e 
dezessete centavos), perfazendo o valor total de R$ 3.102,00 (três mil, cento e dois reais); ITEM 
57 (LIXA D’ÁGUA), com valor unitário de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 3.125,00 (três mil, cento e vinte e cinco reais); ITEM 60 (LIXA), com valor unitário 
de R$ 0,79 (setenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 1.975,00 (um mil, novecentos 
e setenta e cinco reais);ITEM 63 (LIXA), com valor unitário de R$ 0,48 (quarenta e oito centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); ITEM 75 (TINTA ESMALTE), 
com valor unitário de R$ 138,30 (cento e trinta e oito reais e trinta centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 6.9125,00 (seis mil, novecentos e quinze reais);ITEM 77 (TINTA PARA PISO AZUL), 
com valor unitário de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), perfazendo o valor total de R$ 
7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais); ITEM 87 (TINTA ACRÍLICA), com valor unitário de 
R$ 138,57 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R$ 
221.712,00 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e doze reais); ITEM 88 (TINTA ACRÍLICA), com 
valor unitário de R$ 138,57 (cento e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), perfazendo 
o valor total de R$ 55.428,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais); ITEM 90 
(ROLO DE LÃ), com valor unitário de R$ 11,10 (onze reais e dez centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 1.665,00 (um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais); O valor total dos itens é de R$ 
449.789,30 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta centavos).

Em favor da empresa PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME inscrita 
no CNPJ sob o nº 11.424.500/0001-77,a qual foi vencedora do:

ITEM 80 (TINTA BASE ÁGUA), com valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 
perfazendo o valor total de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); O valor total dos itens é de R$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Em favor da empresa VALOR SUPRIMENTOS – COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o nº 70.066.840/0001-32,a qual foi vencedora do:

ITEM 07 (COLA, COMPOSIÇÃO: POLIACETATO DE VINILA (PVA), COR: BRANCA, APLICA-
ÇÃO: MADEIRAS, LAMINADOS DECORATIVOS, PLÁSTICOS, PAPEL, TIPO: PASTOSA- EMBA-
LAGEM COM 1KG), com valor unitário de R$ 14,00 (quatorze reais), perfazendo o valor total de 
R$ 7.000,00 (sete mil reais); ITEM 64 (ZARCÃO, TEMPO SECAGEM: RÁPIDA, COR: LARANJA), 
com valor unitário de R$ 50,80 (cinquenta reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$ 
2.540,00 (dois mil, quinhentos e quarenta reais); ITEM 65 (CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA 
LÁTEX,PVA,ACRÍLICA,BASE ÁGUA,ARGAMASSA,CERA, COR: VERMELHA, ASPECTO FÍSICO: 
LÍQUIDO), com valor unitário de R$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos), perfazendo o 
valor total de R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais); ITEM 67 (CORANTE TINTA, TIPO USO: 
TINTA LÁTEX,PVA,ACRÍLICA,BASE ÁGUA,ARGAMASSA,CERA, COR: AZUL, ASPECTO FÍSICO: 
LÍQUIDO), com valor unitário de R$ 2,78 (dois reais e setenta e oito centavos), perfazendo o valor 
total de R$ 556,00 (quinhentos e cinquenta e seis reais); ITEM 69 (CORANTE TINTA), com valor 
unitário de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 650,00 
(seiscentos e cinquenta reais); ITEM 70 (CORANTE TINTA), com valor unitário de R$ 2,45 (dois 
reais e quarenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R$ 735,00 (setecentos e trinta e 
cinco reais); ITEM 71 (CORANTE 50 cm), com valor unitário de R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco 
centavos), perfazendo o valor total de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). O valor total dos 
itens é deR$ 12.866,00 (doze mil, oitocentos e sessenta e seis reais).

Em favor da empresa RILDO CAVALCANTI FERNANDES JÚNIOR inscrita no CNPJ sob o nº 
01.091.310/0001-21,a qual foi vencedora do: ITEM 50 (PRIMER UNIVERSAL), com valor unitário de 
R$ 27,00 (vinte e sete reais), perfazendo o valor total de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais). 
O valor total dos itens é deR$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).

O valor global dos itens é deR$ 744.172,80 (setecentos e quarenta e quatro mil, cento e setenta 
e dois reais e oitenta centavos). A Pregoeira Oficial informou que os itens 1,2,3,4,5,9,14,15,16,1
7,20,23,26,27,30,31,32,34, 35, 36, 38,52,53,55,58,59,61,62,66,68,72,73,74,76,82,84 e 89foram 
considerados fracassados. Em consequência, fica convocado o proponente para a assinatura da 
Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 08 de novembro de 2021.
(Republicado por incorreção)

Maria América Assis de Castro
Secretária de Educação e Cultura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00027/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para fornecimento e manutenção de 
internet via cabo e via fibra óptica, para atender as necessidades das diversas secretarias do 
Município de Juarez Távora, no dia 24/11/2021 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, 
situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 23/11/2021.

Juarez Távora(PB), 9 de novembro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAR-
NES E DERIVADOS, PARA ATENDER A TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo 
para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: 
CT Nº 00059/2021 - Andreza Araujo Souza - CNPJ: 17.597.525/0001-59 - 1º Aditivo - acréscimo de 
R$ 47.088,75. ASSINATURA: 08.11.21.

FÁBIO RAMALHO DA SILVA
Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, feito pela Co-
missão Permanente de Licitação em 27 de Outubro de 2021 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI com 

valor total de R$ 1.980,00 (Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais) a empresa ODONTOMED CO-
MERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME com valor total de R$ 18.145,23 
(Dezoito Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais) e a empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
EIRELI com o valor total de R$ 7.643,95 (Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa 
e Cinco Centavos), pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 05 de Novembro de 2021
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

Prefeita
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
quando do julgamento do Pregão Eletrônico N.º 006/2021, Processo nº 2021.09.058, ADJUDICAMOS 
o Presente Pregão Eletrônico para as Empresas: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
com valor total de R$ 1.980,00 (Um Mil, Novecentos e Oitenta Reais) a empresa ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME com valor total de R$ 18.145,23 
(Dezoito Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais) e a empresa JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
EIRELI com o valor total de R$ 7.643,95 (Sete Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa 
e Cinco Centavos).

Mamanguape - PB, 05 de Novembro de 2021.
MARÍLIA MAGDALA TOSCANO MÁXIMO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
2º AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 005/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 

pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, 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 eletrônico do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MAMANGUAPE. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: www.portalde-
compraspublicas.com.br. Abertura das propostas: 24/11/2021 às 09h00mim. (horário de Brasília). O 
edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portaldecompraspublicas.
com.br e https://www.mamanguape.pb.gov.br/pregao-eletronico/. 

Mamanguape-PB, 09 de Novembro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
RESULTADO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO

E CONVOCAÇÃO ABERTURA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS CASTOR DO REGO, MARIO CAMPELO, COMUNIDADE PEDRAS, 
ZONA RURAL E IRACEMA SOARES, ZONA URBANA, DO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público para conhecimento dos inte-
ressados que após análise do recurso administrativo manejado pela empresa CONSTRUTORA 
EDFFICAR EIRELI – ME. A Comissão de licitação OPINOU Pelo CONHECIMENTO e no Mérito 
pelo NÃO PROVIMENTO DO RECURSO, decisão essa que foi seguida pela prefeita. Com a 
decisão, fica INALTERADO o julgamento da CPL. Ato contínuo, CONVOCAMOS os interessados 
para comparecer a reunião de abertura da proposta comercial que ocorrerá no dia 12/11/2021 as 
11:00 no local Consignado no preâmbulo do edital. Maiores informações no site oficial: http://www.
mamanguape.pb.gov.br ou na CPL no endereço descrito no preambulo do edital, no horário das 
08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape 09 de novembro de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA PROPOSTA DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº: 005/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE 

CONSTRUÇÃO UMA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE PINDOBEIRA ZONA RURAL 
COM 4 SALAS DE AULA NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público e convoca os interessados que a 
reunião para abertura e julgamento das propostas de preços da licitação TP 005/2021 ocorrerá no dia 
12/11/2021 as 10:00hs. (horário local). Maiores informações na sala da CPL, localizado na sede da 
Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua. Antenor Navarro, n° 10, Centro, Mamanguape – PB. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape/PB, 09 de Novembro de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 078/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO AMBULATORIAL E DE AUDIOMETRIA, 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.
EMPRESA:  M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
CNPJ nº 31.499.939/0001-76
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP
CNPJ: 34.499.939/0001-76
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTE  V. UNIT.  V. TOTAL 

01

BALANÇA ANTROPOMÉ-
TRICA ADULTO CARACTE-
RÍSTICA FÍSICA: MODO DE 
OPERAÇÃO: DIGITAL COM 
ESCALA ANTROPOMÉTRICA, 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 
KG, FRAÇÃO DE GRAMAS, 
ACABAMENTO ESMARADO 
E TAPETES E PÉS EM BOR-
RACHA SINTÉTICA. GARAN-
TIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) 
MESES.

LIDER 
BALANÇAS
P150C

UND 2  R$   990,00  R$ 1.980,00

 TOTAL: R$  1.980,00

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 05 de Novembro de 2021.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO AMBULATORIAL E DE AUDIOMETRIA, 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.
EMPRESA:  JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – ME
CNPJ nº 26.690.173/0001-72
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  JM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – ME
CNPJ: 26.690.173/0001-72
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UND QTE  V. UNIT.  V. TOTAL 

06

DETECTOR FETAL PORTÁ-
TIL DIGITAL: COM TELA DE 
LCD, CONTADOR NUMÉRICO 
DIGITAL E BATERIA RECAR-
REGÁVEL. UTILIZADO PARA 
DETECTAR BATIMENTOS 
CARDÍACOS FETAIS A PAR-
TIR DA 10ª À 12ª SEMANA DE 
GESTAÇÃO, POSSIBILITAN-
DO A AVALIAÇÃO DO RITMO 
CARDÍACO FETAL DURANTE 
A GRAVIDEZ E PARTO. CA-
PACIDADE DE INFORMAR 
DADOS DE LOCALIZAÇÃO 
DA PLACENTA E DETECÇÃO 
DO FLUXO DO CORDÃO UM-
BILICAL COM CONTROLE DE 
TONALIDADE DE SOM PARA 
FILTRAGEM DE RUÍDOS IN-
DESEJÁVEIS. TRANSDUTOR 
DE ALTA SENSIBILIDADE. 
FREQUÊNCIA DE OPERA-
ÇÃO APROXIMADA 2,0MHZ; 
COMPACTO, LEVE E FÁCIL 
OPERAÇÃO COM DESIGN 
ERGONÔMICO E COMPARTI-
MENTO PARA TRANSDUTOR; 
ALTO FALANTE DE ALTA 
QUALIDADE; ENTRADA PARA 
FONE DE OUVIDO E GRAVA-
DOR DE SOM. POSSUI SOM 
COM VOLUME AJUSTÁVEL E 
ALARME SONORO E VISUAL; 
ITENS INCLUSO: BATERIA 
INTERNA RECARREGÁVEL 
MAIS 01 (UMA) BATERIAS 
EXTRA E CARREGADOR 
BIVOLT QUE REALIZA O 
CARREGAMENTO INTE-
GRADO AO EQUIPAMENTO, 
FONE DE OUVIDO, BOLSA 
PARA TRANSPORTE, MA-
NUAL ESCRITO NA LINGUÁ 
PORTUGUESA, APRESEN-
TAR REGISTRO NA ANVISA, 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 
01 ANO.

MD
FD200D UND 5 R$   868,27  R$4.341,35 

08

E S F I G M O M A N Ô M E T R O 
ADULTO CARACTERÍSTICA 
FÍSICA: MATERIAL DE CON-
FECÇÃO: TECIDO EM ALGO-
DÃO TIPO DE FEIXE: METAL 
MÓVEL, CALIBRAÇÃO VERI-
FICADA PELO INMETRO, MA-
NÔMETRO DE ALTA PRECI-
SÃO, MANGUITO COM PÊRA 
EM LÁTEX DE QUALIDADE 
SUPERIOR, BRAÇADEIRA 
ADULTO ESTOJO PARA VIA-
GEM. GARANTIA MÍNIMA DE 
12 (DOZE) MESES.

PREMIUM UND 20  R$     91,87  R$1.837,40 

12

CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO 
CARACTERÍSTICA FÍSICA: 
NUMERO DE SAÍDAS: MÍ-
NIMO DE 04 SIMULTÂNEAS 
POTÊNCIA: MÍNIMO DE ¼ 
DE HP SUPORTE COM RO-
DÍZIOS: POSSUI SUPORTE 
PARA MASCARA, KIT DE NE-
BULIZAÇÃO, COMPRESSOR 
ISENTO DE ÓLEO, RÉGUA 
COM VÁLVULA DE IMPAC-
TO, PROTETOR TÉRMICO 
( DESLIGA O APARELHO 
AUTOMATICAMENTE COM 
SUPERAQUECIMENTO OU 
DESCARGA ELÉTRICA). RE-
GISTRO NO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE E COM SELO DE 
APROVAÇÃO DO INMETRO 
E REGISTRO NA ANVISA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES

INALOVIDA UND 1  R$1.465,20  R$1.465,20 

 TOTAL: R$  7.643,95

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 05 de Novembro de 2021.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
ANULAÇÃO DO PROCESSO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, VISANDO À 

RECUPERAÇÃO DOS VALORES QUE DEIXARAM DE SER REPASSADOS AO MUNICÍPIO.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público para conhecimento dos interes-

sados que após nenhuma empresa ter sido cadastrada bem como processo 17778/21 instaurado 
pelo TCE – PB. Da análise da suspensão cautelar instaurada pelo TCE à vista das normas estabe-
lecidas no ato convocatório, como também, do parecer jurídico, a Sra. Prefeita acolheu a decisão 
do parecer da Procuradoria Geral do Município, DECIDE pela ANULAÇÃO da licitação, com edição 
das normas do edital readequa¬das à legislação vigente. Maiores informações, no Departamento 
de Licitações, Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Mamanguape, localizado na Praça 
Antenor Navarro, Nº 10, Centro, Mamanguape-PB.

Mamanguape, 09 de outubro de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO
ERRATA 

TP Nº0002/2021
Onde se lê: “CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BOCA DA MATA”. Leia-se: 

“CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CASTANHO”
Mato Grosso/PB, 09 de novembro de 2021.

FRANCISCO FREITAS SILVA FILHO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
 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 00011/2021, tipo menor preço por item, com objeto aquisição de equipamen-
tos odontológicos para a(s) equipe(s) de saúde bucal, através do Termo de Compromisso nº 
2510401712200022582, cujo reunião de julgamento das propostas será dia  23/11/2021, as 
13:31horas (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, 09 de Novembro de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00026/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 0026/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: IVANISE ARAUJO MANGUEIRA-ME
OBJETO: aquisição de medicamentos emergenciais que não constam no rol da farmácia básica 

do município de Pedra Branca-PB, Medicamentos de uso continuo ético                                                                                                   
VALOR R$: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em  04 de novembro de 2021.
Republicado por incorreção

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00026/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: aquisição de medicamentos emergenciais que não constam no rol da farmácia básica 

do município de Pedra Branca-PB, Medicamentos de uso continuo ético, conforme especificações 
no contrato, pela contratação direta da empresa IVANISE ARAUJO MANGUEIRA-ME, com o valor 
global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em  03 de novembro de 2021.

Republicado por incorreção
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00026/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documenta-
ção que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00026/2021, HOMOLOGO, A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO, pela contratação direta para aquisição de medicamentos emergenciais que não 
constam no rol da farmácia básica do município de Pedra Branca-PB, Medicamentos de uso 
continuo ético, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa IVANISE 
ARAUJO MANGUEIRA-ME, com o valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
Republicado por incorreção

Pedra Branca -  PB, em  03 de novembro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 025/2021
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO

DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS através da prefeita Municipal, no uso de suas 

atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, considerando o que dispõe o art. 49, 
da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, considerando que faz-se necessário a realização de 
novas pesquisas de preços haja vista em que o descritivo do veículo, não atenderia as necessidades 
do departamento de infra-estrutura uma vez que o veículo teria capacidade superior ao necessário, 
visando o princípio da economicidade, e interesse público,  considerando o art.49 da Lei Federal 
n.º 8.666/93, como também, a solicitação do departamento requisitante, a Sra. Prefeita acolheu 
a decisão da pregoeira oficial, DECIDE pela ANULAÇÃO da licitação, com revisão do descritivo 
do veículo e realização de novas pesquisas de preços. Maiores informações, no Departamento 
de Licitações, Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. Senador Ruy 
Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb.

Pedro Régis, 09 de novembro de 2021.
Polyana Farias Torres

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas 
do dia 29 de novembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PROJETO SOCIAL VIDA ATIVA, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 09 de novembro de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 008/2021 – SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 
da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 
de janeiro de 2013 que regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como toda 
legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro 
de Preço do tipo menor preços em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Pilar, 
no dia 24 de Novembro de 2021 as 10:30, objetivo: Sistema de registro de preços, para Eventual 
Aquisição de Projetos pedagógicos em atendimento as demandas educacionais do Município, 
Informações na Praça João José Maroja, nº 259, Centro, Pilar- PB CEP: 58.338-000.

PILAR 08 de Novembro de 2021
FERNANDO CAVALCANTE CUNHA FILHO.

PREGOEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00030/2021, para o dia 23 

de Novembro de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Cônego João 
Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 09 de Novembro de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2021
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, 

TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade 
Tomada de Preços nº. 007/2021, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo objeto é a PAVIMENTAÇÃO 
DE RUAS DO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO 
DE PUXINANÃ - PB. Data de abertura: 26/11/2021 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Puxinanã através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com, à Av. Vinte e 
Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 09 de novembro de 2021
Gisley Morais Souto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços especializados de saúde, compreendendo a Realização de 

Exames Diversos para atender as necessidades de Saúde Pública do município de Riacho de Santo 
Antônio – Paraíba, conforme anexo I do Edital de Chamamento Público. FUNDAMENTO LEGAL: 
Chamada Pública nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo 
Antônio: 02.080 – SEC. SAÚDE / FMS 02080.10.302.2015.2022 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE SAÚDE 15% 02080.10.301.2013.2019 – ATIVIDADES DO PSF 02080.10.302.2015.2031 – ATI-
VIDADES DA SAÚDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS ELEMENTO DE DESPESA: CIA DE 
ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 09.123.654/0001-87 
Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, 
LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = AC: 50M² = NE: 04 = L/ATV: MUNICÍPIO DE 
LUCENA. Processo: 2021-008631/TEC/LO-3191.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Muniz, 142 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 25 de novembro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA DO RAMO PERTINENTE PARA REFORMA DA E.M.E.I..F TIBURTINO VERÍSSIMO DANTAS, 
LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 35421055. E-mail: cplsantahelena.pb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 09 de Novembro de 2021
JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA

Presidente da Comissão
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
REVOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 00013/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO IMEDIATA DE 1 (UM) VE-
ÍCULO, TIPO PICK–UP, ZERO KM, MOTOR MÍNIMO 2.0, DIESEL, CONFORME DETALHAMENTO 
EXPOSTO NO ANEXO – I DESTE EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA – PB; REVOGO o correspondente procedi-
mento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Santa Helena - PB, 09 de Novembro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do 
dia 29 de Novembro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço Global, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS 
(RUA FRANCISCA SOARES, RUA PADRE PEDRO ARRUBE, RUA WALDEMAR DE CARVALHO 
LELIS, RUA BOA VISTA) NO BAIRRO BOA VISTA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-
1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santa  rita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 09 de novembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2021
Torna público que a licitação modalidade Pregão Eletrônico n° 065/2021, do tipo menor preço, 

para REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MOTOLÂNCIAS PADRÃO SAMU 
192, PARA AMPLIAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM SAÚDE DESENVOLVIDOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB, foi considerada deserta. Será feito 
novo processo licitatório assim que o órgão interessado solicitar, nos termos do art. 21 da Lei 
8.666/1993, brevemente será divulgado.

Santa Rita/PB, 09 de novembro de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 09 de novembro de 2021. 

O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 069/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

SEVERINO ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 014/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINE-

AR E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA UM E TRECHO DA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE 
OLIVEIRA, NO LOTEAMENTO PLANO DE VIDA, MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que foi protocolado pela empresa GMF 
CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – CNPJ: 15.364.149/0001-27, recurso contra o 
resultado da habilitação. Comunica também a abertura de prazo para as contrarrazões, cinco dias 
úteis, a partir desta publicação. Em vista disso, a sessão para abertura das propostas foi adiada e 
em breve estaremos divulgando nova data.

Santa Rita - PB, 09 de novembro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

(republicação)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB torna público o que fará realizar, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miri-
tânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 25 de Novembro 2021, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI TRIO, 
PALCO, TABLADO, GERADORES, DISCIPLINADORES, TENDAS, ARQUIBANCADAS, ENTRE 
OUTROS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: 
https://licitacoes.santarita. pb.gov.br catego ria /e ditais; www.tce.pb.gov. br. 

Santa Rita - PB, 09 de Novembro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00027/2021
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 
DP00027/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SIS-
TEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS), PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB, CONSIDERANDO A 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA PELA SECA QUE ASSOLA O CARIRI PARAIBANO, CONFORME 
DECRETO N° 41.797 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 29/10/2021; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: R S CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - R$ 53.301,82.

São João do Tigre - PB, 03 de Novembro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - 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: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas 
do dia 23 de Novembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 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 Federal nº 10024/19; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@
gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.
com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 08 de Novembro de 2021
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA (PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS), PARA SUPRIR AS NE-
CESSIDADE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA PELA SECA QUE ASSOLA O CARIRI PARAIBANO, CONFORME DECRETO N° 
41.797 PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO EM 29/10/2021. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00027/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João 
do Tigre:05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 17 511 2001 1015 – CONSTRUÇÃO DE 
CISTERNAS, AÇUDES E POÇOS ARTESIANOS COM E SEM – 4.4.90.51 00 – OBRAS E INSTALA-
ÇÕES. VIGÊNCIA: até 05/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do 
Tigre e: CT Nº 08901/2021 - 09.11.21 - R S CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 53.301,82.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CENTRO 
VOCACIONAL TECNOLÓGICO XUCURUS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. ADITAMENTO: Ajuste 
no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São João do Tigre e: CT Nº 07001/2021 - Construtora Apodi Ltda - CNPJ: 17.620.703/0001-15 - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 23.508,84. ASSINATURA: 01.11.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00085/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Novembro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS 
AUTOMOTORES TIPO VAN MINIBUS PASSAGEIROS, NOVOS, VENDIDOS POR UMA CONCES-
SIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE ANTES DE SEU REGISTRO DE EMPLACAMENTO 
E LICENCIAMENTO, PARA TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE 
MUNICÍPIO DE SOLÂNEA/PB. Recursos Proposta Ministério da Saúde nº 13857.317000/1170-04. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacoasolanea@yahoo.com

Solânea - PB, 09 de Novembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00086/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Novembro  de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de Pintura de equipamentos, pintura e lanternagem de veículos diversos a Prefeitura 
Municipal de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00  as 12:00 horas dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 09 de Novembro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00079/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00079/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: CRM COMERCIAL LTDA - R$ 8.648,08; JANDERSON COSTA 
LEAO LIMA ME - R$ 3.230,00; MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 28.200,00; 
PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI - R$ 147.820,00; REDE DE 
NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME - R$ 15.745,00.

Solânea - PB, 05 de Novembro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEI-

TURA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00079/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Solânea: 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.1013/12.361.20
05.1014/12.261.2005.1017/12.361.2005.2020/12.365.2005.2032/12.366.2005.2033/12.366.2005.
2034 – ELEMENTO DE DESPESA – 1111.4.4.90.52.99/1113.4.4.90.52.99/0510.4.4.90.52.99/1520
.4.4.90.52.99. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00359/2021 - 05.11.21 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 
8.648,08; CT Nº 00360/2021 - 05.11.21 - JANDERSON COSTA LEAO LIMA ME - R$ 3.230,00; 
CT Nº 00361/2021 - 05.11.21 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - R$ 28.200,00; 
CT Nº 00362/2021 - 05.11.21 - PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI 
- R$ 147.820,00; CT Nº 00363/2021 - 05.11.21 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA 
ME - R$ 15.745,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00060/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
EM SAÚDE – HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE À PROPOSTA Nº 
11285.069000/1200–03. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 24 de Novembro de 2021. 
Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 24 de Novembro de 2021. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 09 de Novembro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Novembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE 
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE SUMÉ, INCLUINDO: FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 
E TREINAMENTO. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 09 de Novembro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00075/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 24 de Novembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO, PRODUÇÃO DE VÍDEO E 
OPERACIONALIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SUMÉ 2021. 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 748/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 09 de Novembro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021

Registro CGE Nº. 21-02114-5
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de   serviços   de   Transmissão/Troca   Eletrô-

nica   de   Dados   (EDI – Eletronic Data Interchange);  Prestação  de  serviços  de  disponibilização  
de  portal  de  gerenciamento eletrônico de pagamentos escriturais (folha de pagamento; pagamento 
a fornecedores por boletos; pagamento a fornecedores por TED e transferências; pagamento de 
tributos em geral; transferências interbancárias para contas correntes da companhia); Prestação de  
serviços  de  disponibilização  de  portal  de  gerenciamento  eletrônico  de  recebíveis escriturais 
(cobrança e arrecadação), conforme especificações estabelecidos no Anexo 2 -Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
gov.br/compras. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda a sexta-feira, 
em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min), no 
escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício Eco Business 
Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.gov.br/compras
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 03/12/2021.
ABERTURA: Dia 03/12/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

ISABELA ASSIS GUEDES
Pregoeira

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.

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.

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTOREES DO CONDE/PB – AGRICONDE CNPJ 
17.489.702/0001-83 NIRE 25400008603 SITIO RICK CHARLES, SN, ZONA RUIRAL, CONDE PB – 
CEP 58322-000. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 1ª, 2ª E 3ª COVOCAÇÃO.  SSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA Josuel Domingos dos Santos, Presidente da Cooperativa dos Agricultores e 
Avicultores do Conde/PB -  AGRICONDE, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social convoca os associados, que nesta data são em 36 (tinta e seis) em condições de votar na 
assembleia geral extraordinária, que será realizada na seda da Associação dos Trabalhadores Rurais 
do Assentamento Rick Charles no dia 20 de novembro de 2021, às 12:00 em primeira convocação 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados presentes; às 13:00 horas em segunda convo-
cação com a presença de metade mais um dos associados presentes e às 14:00 horas em terceira 
convocação com a presença de no mínimo 10(dez) associados presentes, para deliberar sobre a 
seguinte assunto: ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL. 
Conde – PB, 09 de novembro de 2021. Josuel Domingos dos Santos - Presidente

2º 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. 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PESADA, 
MONTAGEM E DO MOBILIÁRIO DE JOÃO PESSOA E REGIÃO – SINTRICOM, LOCALIZADO NA 
RUA CRUZ CORDEIRO, 57 – VARADOURO – JOÃO PESSOA - PB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 
ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS DE ABERTURA DA CAMPANHA SALARIAL. FICAM 
PELO PRESENTE EDITAL, CONVOCADOS TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADO-
RAS DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS DA CONSTRUCAO CIVIL, PESADA, MONTAGEM E 
DO MOBILIARIO DE JOÃO PESSOA E REGIÃO, NO GOZO DOS SEUS DIREITOS SOCIAIS, 
A COMPARECEREM ÀS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS PARA ABERTURA DA 
CAMPANHA SALARIAL PARA O EXERCÍCIO/2022, QUE SE REALIZARÃO NO PERÍODO DE 16 
Á 24 DE NOVEMBRO DE 2021, DE FORMA ITINERANTE, NOS CANTEIROS DE OBRAS DAS 
EMPRESAS QUE COMPÕEM A BASE TERRITORIAL DO SINDICATO, BEM COMO ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO SINDICATO, NO ENDEREÇO 
ACIMA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021, OBESERVANDO-SE O PERCENTUAL DE 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) DA CAPACIDADE DE LOTAÇÃO DO AUDITÓRIO, NO QUAL SE 
REALIZARÁ A MESMA, EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA GERADA PELA COVID-19, 
OBSERVADAS AS MEDIDAS SANITÁRIAS DECRETADAS PELAS AUTORIDADES COMPETEN-
TES. DEVENDO AS ASSEMBLEIAS RESPEITAREM O QUORUM MÍNIMO DE PARTICIPAÇÃO 
PREVISTO NO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE, PARA DISCUTIR E APROVAR A SEGUINTE 
PAUTA: 01- LEITURA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO; 02 – INFORMES GERAIS DE INTERESSE 
DA CATEGORIA; 03 - LEITURA E APROVACAO DA PAUTA SOCIAL E ECONÔMICA PARA OS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO. JOÃO 
PESSOA, 09 DE NOVEMBRO DE 2021 – FRANCISCO DEMONTIER HENRIQUE DOS SANTOS 
– PRESIDENTE.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica o Sr. INALDO MEDEIROS SILVA, brasileiro, 

casado, engenheiro civil, RG nº 308.624 – SSP/PB, CPF: 218.717.524-34, NOTIFICADO para, 
no prazo de 15 dias, comparecer ao CARTÓRIO CARLOS ULYSSES, situado na Av. Epitácio 
Pessoa, nº 105, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.030-000, para assinar a escritura pública de 
compra e venda do apartamento nº 301, do Edifício Morada Nova – Bloco A, situado na Av. São 
Judas Tadeu, Rangel, João Pessoa/PB, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis.

A EMPRESA, MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.757.801/0001-08, 
VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU DA SEMAM (SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE) A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE Nº111/2019 PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, LOCALIZADO NA RUA OCE-
ANO ÁRTICO ESQUINA CO RUA FRANCISCO PEREIRA DANTAS, ST.03; QD. 097; LT. 0111, 
JARDIM OCEANIA, NESTA CAPITAL.

GEIZA SOUSA RABELO CPF: 602.518.592-15, torna público que REQUEREU da SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE OPERAÇÃO 
PMC  para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO 
BOSQUE DE INTERMARES QD ‘A’ LT 37, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

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.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = AC: 50M² = NE: 04 = L/
ATV: MUNICÍPIO DE LUCENA. Processo: 2021-008631/TEC/LO-3191.

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 Adminis-
tração do Meio Ambiente, RLO=LOA: 256/20= PROC: 19-8178 = OPERAÇÃO DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = AC: 2,5 HA = NE: 04 = L/ATV: ALHANDRA/PB. Processo: 
2021-008627/TEC/LO-3190.

CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, LO= SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = IT: 128.066,91 = L/ATV: 
LOTEAMENTO RESIDENCIAL VISTA VERDE II, JOÃO PESSOA/PB. Processo: 2021-008618/
TEC/LO-3188.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 10 de novembro de 2021         28
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