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Pela segunda vez, Governo e prefeituras promovem ação concentrada de imunização nos 223 municípios da Paraíba para ampliar a cobertura vacinal. Página 5

Estado realiza amanhã o Dia D contra a covid
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Arte e educação Secretaria de Estado da Cultura distribui instrumentos 
com filarmônicas de 20 municípios por meio de convênio com a Funarte. Página 12

Cultura
Foto: Reprodução/Instagram

Primeiro do Nordeste Paraibano João Gomes, de 19 anos, é um dos 
quatro finalistas do Red Bull Solo Q, maior torneio mundial de LOL. Página 21

Na reta final do Enem, foco 
deve ser a saúde emocional
Chegou a hora de relaxar, conter a ansiedade e concentrar 
esforços na organização para o dia da prova.  Página 6

Colunas

Assim se comportam José, Francisco, Lucas e 
Pedro quando adentram em seu campo de jogo. 

Andam como gigantes. Se espalham pelas faixas, se 
comunicam por olhares  Página 22

Felipe Gesteira
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Últimas

Na capital João Azevêdo realiza inspeção em obras do 
Parque do Bessa e de ligação entre o Altiplano e o HU. Página 4

Paraíba

Esportes

O amor deve ser um combustível para ser 
reabastecido e gasto até o seu limite. É um investimento 
de alto risco, demanda tempo, energia, dinheiro, libido. 

Mas, sobretudo, coração  Página 10
Leo Barbosa

IBGE: número de mortes 
aumentou 14,5% em 2020
Já a quantidade de casamentos diminuiu quase 20% no 
Estado durante o primeiro ano da pandemia.  Página 7

Variante delta é 
predominante na 
PB, revela Fiocruz
Menos de três meses após o primeiro caso registrado no Estado, mutação do SARS-CoV-2 já 
representa 96% das amostras com alta carga viral investigadas pela Rede Genômica. Página 5
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

458.255

21.977.661

255.458.413

9.482

611.851

5.124.002
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

5.448.387

297.960.460

7.594.846.069

Mais de um milhão de pessoas 
estão endividadas na Paraíba
Segundo levantamento da Serasa, somadas, as dívidas dos 
paraibanos equivalem a quase R$ 3,5 bilhões.  Página 17

Economia

Harrison Targino vence eleição e 
será novo presidente da OAB-PB
Com o apoio da antiga gestão, advogado que irá comandar 
a entidade até 2024 recebeu 41,76% dos votos.  Página 13

Políticas

Atos de rua vão marcar o 
Dia da Consciência Negra
Marcha da Negritude acontece hoje, no centro de João Pessoa, 
e Arrastão Maracastelo será amanhã, no Rangel.  Página 20

Deputados querem barrar 
mudanças na orla de Conde
Assembleia vai realizar audiência pública para discutir projeto 
que altera regras de ocupação do solo no município.  Página 14

Diversidade
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Em um futuro que - espera-se - esteja muito mais próximo 
do que se imagina, contexto em que a pandemia de coronavírus 
será apenas o capítulo novo da história das tragédias humanas, 
quiçá a Paraíba continue solidária com as pessoas que em suas 
terras sofreram todos os tipos de males associados à covid-19, 
respeitando a memória dos homens e mulheres que não 
resistiram à doença e emprestando o apoio possível aos seus 
familiares e amigos.

Nesse futuro a curto prazo, evidente que estarão registrados, 
na memória do povo paraibano, os momentos difíceis pelos quais 
passou, principalmente as tristes lembranças do isolamento 
social, da suspensão total ou parcial de várias atividades e 
do uso obrigatório de equipamentos e produtos de proteção 
sanitária, a exemplo de máscaras e álcool em gel. Já as imagens 
da vacinação deverão ser recordadas como sóis nascentes.

Em todas as cidades, essas reminiscências, com ou sem 
motivo, virão à tona, e muitas pessoas vão se sentir culpadas por 
não terem colaborado no sentido de apressar o fim da pandemia, 
negando-se, por exemplo, a receber em seus corpos o líquido 
imunizante. Felizmente, muitas estarão de consciência tranquila, 
na certeza de que respeitaram os protocolos de segurança 
individual e coletiva, adotados contra o vírus implacável.

Os que fazem hoje o governo estadual, decerto estarão 
no segundo grupo, ou seja, irão perfilar-se junto àquelas 
pessoas que se empenharam, dentro de seus limites e de suas 
competências, para debelar a pior crise sanitária da história de 
suas vidas. O governador João Azevêdo e seus auxiliares, por 
uma questão de justiça, serão rememorados, no plano local dessa 
história, como protagonistas da quixotesca luta travada contra o 
vírus.

Não se trata de futurologia barata, haja vista que tais 
projeções têm como lastro a verdade que se manifesta nas ações 
do presente. O acerto da política adotada por João Azevêdo 
para proteger e socorrer a população paraibana é ratificado por 
instituições idôneas, como aconteceu agora com o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que deu a nota máxima (10) 
ao Governo da Paraíba, pela maneira como vem lidando com a 
pandemia.

Contam os dias João Pereira de Castro Pinto
Ao receber o neto, voltando de Gramado, 

com o irmão Otto e os pais, apressou-se Lucas  
em dizer ter visto “chover neve”; ensinei-lhe o 
verbo “nevar”, mas deixei que insistisse que 
a “chuva era grossa, branca e fria”. Adorável 
sua simplicidade, também lógica e inteligente 
curiosidade. Em seguida, perguntou sobre o 
nome que ouvira, no final do voo, ainda sem 
explicação da Escola: “Quem é Castro Pinto?”. 
As crianças quase não se referem às pessoas 
do passado, trazem coisas, fatos e pessoas ao 
presente. No entanto, os adultos, referimo-
nos a quem foi João Pereira de Castro Pinto. 
Sou sempre instigado a falar sobre esse vulto, 
por ser patrono da Cadeira 33, que ocupo, na 
Academia Paraibana de Letras, na vaga de 
Francisco Pereira Nóbrega, 
que, por sua vez, substituía 
Samuel Duarte, ambos expres-
sivos intelectuais, que teceram 
abundantes elogios a Castro 
Pinto (1863-1944), nascido em 
Mamanguape. 

Desde cedo, começou a 
se conscientizar contra a es-
cravatura, mesmo sendo seus 
pais, segundo Gilberto Freyre, provenientes 
de tradicional e conservadora família lusitana. 
Contudo, impressionado por aquelas injustiças 
e bom sabedor do que acontecia no cativeiro, 
educou sua intelectualidade e seus dotes ora-
tórios a serviço da campanha abolicionista, 
quando citava, com esmero e conhecimento, 
Nabuco, Patrocínio e Castro Alves, na época, 
mentores nacionais desse movimento liber-
tador do nosso povo escravizado. Formou-se 
em Direito pela Faculdade de Recife, onde ele 
e Epitácio Pessoa se distinguiram, como bri-
lhantes oradores paraibanos. Além de outros 
talentos, Castro Pinto era professor de Lógica, 
construindo seu poder de argumentação, fama 
que fez Pinheiro Machado convidá-lo para, no 
Senado, defender o Governo contra os ataques 
do “Águia de Haia”, quando Rui Barbosa gozava 
o auge da sua eloquência. Castro Pinto se negou 
a tal responsabilidade, por coerência, justifican-

do que não se amoldaria aos interesses que não 
fossem de todos e que simpatizava com muitas 
das razões e princípios de Rui Barbosa. 

O seu Governo (1912-1915), na Paraíba, foi 
profícuo, cheio de obras públicas. Era costume 
entregar, às mãos dos juízes, o comando da po-
lítica das comarcas, sob suas jurisdições. Castro 
Pinto, filosofando sobre a teoria da separação 
dos poderes, afastou a tendenciosidade parti-
dária dos “coronéis”, dos currais eleitorais, e o 
sabor político das decisões judiciárias: “Ao Juiz, 
diante da Lei e das evidências, apenas julgar...” 
Com coragem, ao separar os poderes, irritou 
o coronelismo eleitoreiro. Íntegro e homem 
de princípios, nas formalidades da sua forma-
tura, diante das autoridades monarquistas, 

conforme o poeta e confrade 
na APL, Sérgio de Castro Pin-
to, seu sobrinho-bisneto, “não 
jurou fidelidade ao regime mo-
nárquico, que combatera com 
consistentes discursos contra 
a escravidão”, aplaudido pelo 
seu colega de turma, Tobias 
Barreto. 

Em apenas dois anos e 
nove meses de mandato, ressalta Wellington 
Aguiar, também ex-presidente e confrade na 
APL, que, com critérios, Castro Pinto escolhia 
auxiliares, se trabalhadores e competentes; 
também que cuidou da “Instrução Pública” e 
criou a Escola Normal, a Escola de Comércio, 
a Universidade Popular da Paraíba e o Liceu 
Paraibano, exigindo excelência de ensino em 
todos os níveis. Samuel Duarte o definiu como 
“honesto e político incólume”, combatendo 
com rigor “voto descoberto e compra de votos, 
violência, fraude eleitoral, assassinatos, bandi-
tismo e até pilhagem pelo interior”. Cidadão de 
excelência. Constatei, ao lê-lo sobre reforma de 
ensino, saber filosofias, ideias e teorias pedagó-
gicas. Ainda hoje, a Paraíba lhe deve gratidão. 
Morreu esquecido no Rio de Janeiro, onde 
trabalhava num cartório e dava aulas particu-
lares... Aqui, na sua terra, lembrado seu nome, 
quando alçam voos para as alturas. 

As águas do Velho Chico
E as águas do Velho Chico já correm 

em canais, barragens, riachos do alto 
sertão paraibano.  

Celebradas com ostensiva euforia, 
essas águas estão emoldurando efusivas 
fotos de pessoas reverenciando o feito, 
banhando e expurgando uma espera se-
cular, exorcizando sofrimentos e dores 
de tantas secas e fomes.

A celebração é necessária e opor-
tuna. 

Entretanto, ela não 
pode encerrar o processo, 
pondo um ponto final no 
projeto de transposição. As 
águas chegam, mas inúme-
ras interrogações pontuam 
o futuro, acerca de como 
elas irão agregar impor-
tância política, cultural, 
humana ao entendimento 
de que é possível conviver 
com a aridez.

A primeira questão que 
emerge nos gritos de eufo-
ria pela água que umedece 
os secos leitos dos riachos 
e rios é em relação a con-
dições de vida do Rio São 
Francisco e de seus afluen-
tes. Inúmeros estudos e 
pesquisas de universida-
des brasileiras revelam a 
agonia do rio, que sofre com a destruição 
de suas margens e matas ciliares. Uma 
destruição patrocinada pelo avanço 
da atividade econômica, sobretudo a 
agricultura irrigada e a pecuária, que 
destroem o meio original para impor a 
presença de pastagens e monoculturas, 
sustentadas com elevadíssimas doses de 
fertilizantes, defensivos e agrotóxicos. 
E assim, o rio e seus afluentes perecem 

com a redução de seus níveis de água, 
pelo esgotamento de suas margens e 
pelo descuido proposital em lhes resti-
tuir a vida que ele tanto promove.

Outra questão que se impõe para 
ontem é a utilidade e a utilização da 
água do São Francisco que corre por 
barragens, canais e rios perenizados. 
Quais projetos irão ser operacionaliza-
dos para assegurar que esta água seja 
utilizada como ferramenta necessária 

para a produção de alimen-
tos e geração de dignidade 
e humanidade para a po-
pulação. Água que deve ser 
ferramenta de produção 
de alimento, fomentando 
a agricultura familiar e 
fortalecendo o abasteci-
mento de comida para a 
região. Uma compreensão 
que destoa visceralmente 
dos projetos gigantescos 
de agricultura irrigada que 
se dedicam a monocultura, 
sobretudo, voltada para a 
exportação, e sustentada 
com o uso de artifícios que, 
incrementando a produção, 
contaminam e matam solo, 
água, ar.

Por fim, além da eufo-
ria de palanques e fotogra-

fias das águas correntes em outrora 
leitos secos, também carecem de clareza 
e urgência a definição do uso das águas, 
sobretudo em margens de barragens e 
rios perenizados, evitando a privatiza-
ção do recurso em empreendimentos 
turísticos de hotéis, bares e similares, 
individualizando o investimento público 
enquanto a fome e a pobreza se coletivi-
zam em dimensões indignas.

 Castro Pinto afastou a 
tendenciosidade partidária 
dos ‘coronéis’, dos currais 

eleitorais, e o sabor político 
das decisões judiciárias...   

 As águas chegam, 
mas inúmeras 
interrogações 

pontuam o futuro, 
acerca de como elas 

irão agregar 
importância política, 
cultural, humana ao 
entendimento de que 
é possível conviver 
com a aridez   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador

O calor não dá trégua!

Fotolegenda
Foto: Ortilo Antonio
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Órgão entrega hoje a certificação de 14 novos fiscais e inaugura novo laboratório para medição de fios e cabos
O Instituto de Metrolo-

gia e Qualidade Industrial 
da Paraíba (Imeq-PB) tem 
investido na ampliação do 
trabalho de análise e valida-
ção de produtos e serviços 
comercializados em todo 
o Estado, bem como na re-
qualificação de seu corpo 
técnico. Assim é que, hoje, o 
órgão vai entregar a certifi-
cação de 14 novos fiscais e 
inaugurar um novo labora-
tório para medição de fios e 
cabos.

Segundo o superinten-
dente do Imeq, Arthur Gal-
dino, a missão é de ampliar 
a atuação do órgão na Paraí-
ba com o aumento do efeti-
vo de fiscais, que era de 10 e 
passa a contar com 35 para 
atender a demanda dos 223 
municípios; e a aquisição de 
mais um laboratório especí-
fico para medição de fios e 
cabos, em especial, os que 
estão chegando no merca-
do. 

“Estão chegando (no 
mercado) produtos com 
uma quantidade do metal do 
cobre abaixo da exigida para 
fios e cabos condutores, o 
que representa risco de cur-
to-circuito e até incêndio; e 
o nosso corpo técnico preci-
sa estar preparado. Por isso, 

Imeq-PB amplia e requalifica o 
serviço de fiscalização no Estado

Perguntaram a Adriano Galdino 
se ele vê a possibilidade de Ve-
neziano Vital do Rêgo, Romero 
Rodrigues, Efraim Filho e Agui-
naldo Ribeiro estarem, juntos, 
no palanque do governador: 
“Impossível não é, mas dará 
trabalho [costurar a aliança], 
vai exigir muito diálogo. Todos 
reconhecem o trabalho do go-
verno. Então, precisam pensar 
grande, pela Paraíba”.  

“Impossível não é” 
“O governador não perde pra 
ninguém”. Do presidente da 
ALPB, Adriano Galdino (PSB), 
enfatizando que João Azevê-
do (Cidadania) tem o apoio da 
maioria da população porque 
“é um governador que traba-
lha”. Para ele, faltam perspecti-
vas aos adversários: “A oposição 
está tão sem horizonte, que tan-
to faz estar unida quanto não 
estar. É a mesma coisa”.   

A Coordenadoria Nacional de 
Combate à Exploração do Trabalho 
da Criança e do Adolescente (Co-
ordinfancia), do Ministério Público 
Trabalho, por meio de um relatório 
analítico, rechaçou a PEC 18/2011, 
entendendo que ela é inconstitu-
cional, uma vez que “viola expres-
samente os arts. 78, inciso XXXII e 
227 da Constituição Federal”.  

proposta InconstItucIonal 

“retrocesso socIal”, dIz deputado sobre pec que  
autorIza contrato de trabalho a partIr de 14 anos  

“é a mesma coIsa” 

Chamada pela oposição de ‘PEC da escravidão infantojuvenil’, a Proposta de Emenda à Constituição 
18/2011, em tramitação no Congresso, reduz a idade laboral de 16 para 14 anos, autorizando o 

adolescente a partir dessa idade a firmar contrato de trabalho sob regime de tempo parcial – 
pelas regras atuais, jovens de 14 e 16 anos só podem trabalhar na condição de aprendizes. A 
proposta tem recebido críticas de entidades que atuam na defesa dos direitos de crianças e 
adolescentes. Para a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 

por exemplo, a PEC “representa profundo retrocesso no sistema de tutela dos direitos fundamen-
tais”, porque “leva, invariavelmente, os jovens a se tornarem adultos sem estudo, sem formação, 
sem qualquer perspectiva de melhora nas condições profissionais e financeiras”. O deputado 

federal Frei Anastácio (foto, do PT) vai ainda mais longe na avaliação dos efeitos nocivos 
da proposta: “Essa PEC representa grande retrocesso social. Como resultado dessa 
política, teríamos grande evasão escolar, já que, em média, um adolescente deve per-
manecer na escola até 17 anos. Hoje, a nossa luta deve ser em garantir educação de 
qualidade e não admitir adolescentes no mercado de trabalho com pouco ou quase 
nenhum direito trabalhista, como tem sido a tendência do atual Governo”.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Prefeito em exercício de João Pessoa, Léo Be-
zerra (Cidadania) disse, em entrevista à rádio 
Pop, que não faz veto a vinda de Romero Ro-
drigues (PSD) à base governista. “Não cabe a 
mim dizer que ele venha. Mas qualquer um que 
queira compor e trazer coisas boas e não queira 
apenas olhar para seu umbigo, resolver o seu 
mandato, será bem-vindo”.   

léo bezerra não faz veto 
a romero: “será bem-vIndo”  

socorro aos yanomamIs 

desrespeIto à leI 

“Até quando manteremos vivo o autoengano que 
nos faz crer que compomos uma civilização avan-
çada, enquanto toleramos que crianças indígenas 
yanomamis sofram a dor da fome, da desnutrição 
crônica e do abandono sanitário?”. Da senado-
ra Nilda Gondim (MDB), em pronunciamento no 
qual cobrou do Ministério da Saúde providências 
sobre suporte à saúde dos indígenas.   

E o deputado Chió (Rede) afirma à coluna que rece-
beu denúncias de  que organizadores de corridas de 
rua não estão concedendo a isenção no pagamento 
de inscrição para portadores de deficiência, confor-
me determina a lei estadual de sua autoria. “Não 
estão respondendo os pedidos, mesmo com laudos 
enviados e apresentação do Cartão Acessibilidade”.  
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além de aumento do efetivo, 
estamos requalificando a 
mão de obra com cursos de 
atualização e instalando la-
boratório específico”, ressal-
tou Arthur Galdino.

Certificação
O Imeq-PB conclui o cur-

so de Agente Técnico Metro-
lógico hoje, às 9h30, durante 
solenidade no auditório da 
Escola de Serviço Público do 
Estado da Paraíba (Espep). 
Na ocasião, 14 novos fiscais 
receberão a certificação des-
sa capacitação, que teve iní-
cio no dia 8 de março deste 

ano e reuniu uma carga ho-
rária de 277 horas de aulas 
teóricas e práticas. 

Ainda hoje, também será 
concluído o curso de atuali-
zação em fios e cabos elétri-
cos, com carga horária de 18 
horas. A capacitação aconte-
ceu nesta semana, envolven-
do 16 profissionais do Imeq-PB 
e a entrega do certificado de 
conclusão do curso será rea-
lizada durante a mesma sole-
nidade.

Já o novo laboratório 
para medição de fios e cabos 
do Imeq-PB é fruto de uma 
parceria com o Sindicato da 

Indústria de Condutores Elé-
tricos, Trefilação e Lamina-
ção de Metais Não-Ferrosos 
do Estado de São Paulo (Sin-
dicel), que fez a doação de 
um microhmímetro digital. 
Esse equipamento tem a fun-
ção de efetuar a medida das 
resistências dos disjuntores, 
chaves, bobinas dos motores 
e de outros aparelhos. "Com 
isso, a Paraíba avança na 
confiança dos consumidores 
com relação à qualidade e 
segurança de produtos e ser-
viços em nosso Estado", co-
memora o superintendente 
Arthur Galdino.

O Imeq-PB conclui o curso de Agente Técnico Metrológico, hoje, às 9h30, em solenidade no auditório da Espep

Foto: Secom-PB

Em Campina Grande

PM intercepta carregamento com 
300 munições e duas armas de fogo

A Polícia Militar inter-
ceptou, na tarde de ontem, 
um carregamento com 300 
munições e duas armas de 
fogo que seriam entregues no 
bairro do Pedregal, em Campi-
na Grande. A ação aconteceu na 
Rua José de Alencar, resultando 
na prisão de dois suspeitos.

De acordo com o coman-

do do 2º Batalhão, a inter-
ceptação do material foi feita 
pelos policiais da Força Tática 
da unidade, que receberam 
informações que um casal 
estaria em uma motocicleta 
com materiais ilícitos para 
serem entregues no Pedregal. 

“Durante as abordagens 
os policiais chegaram aos 

suspeitos, sendo um homem 
de 31 anos de idade, e uma 
mulher de 28 anos. Eles es-
tavam em uma moto com 
300 munições de vários cali-
bres, além de um rifle calibre 
44, e um revólver calibre 38. 
A suspeita é que eles iriam 
entregar esse material para 
um grupo criminoso para o 

cometimento de homicídios 
e outros delitos, algo que foi 
frustrado graças à ação da Po-
lícia Militar”, explicou o coro-
nel Damasceno, comandante 
do 2º Batalhão.

Todo o material apreen-
dido e a dupla presa foram 
apresentados na Central de 
Polícia.

Os sistemas do monito-
ramento de barragens, tem-
po e clima, realizados pela 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas da Paraíba (Aesa), 
estão sendo apresentados 
no Congresso Brasileiro de 
Meteorologia (CBMET), em 
Campina Grande, no Centro 
de Convenções Raymundo 
Asfora.  O evento é organiza-
do pelo Governo do Estado, 
em parceria com a Socieda-
de Brasileira de Meteorolo-
gia (SBMET).

No estande da Aesa, os 
expositores explicam como 
funciona o trabalho pionei-
ro de monitoramento das 
barragens com auxílio de 
drones. “Cinco aparelhos 
sobrevoam as estruturas 
fazendo vídeos e fotogra-
fias em altíssima resolução. 
Depois, as imagens são co-
locadas na internet e pro-
cessadas por uma empresa 
norte-americana. Pelo com-
putador, nossos engenhei-
ros conseguem ver detalhes 
da estrutura como se esti-
vessem no local”, afirmou 
o diretor de Acompanha-
mento e Controle da Aesa, 
Beranger Arnaldo de Araú-
jo, lembrando que a meto-
dologia foi apresentada em 
evento internacional e que a 
agência paraibana já treina 
técnicos de outros estados.

Também está sendo 
apresentado no congresso 
o trabalho realizado na Sala 
de Situação do Governo do 
Estado. Nesse espaço as 
condições meteorológicas 
são monitoradas de forma 
ininterrupta, possibilitan-
do a prevenção de eventos 
críticos como secas e en-
chentes. A sala funciona em 
Campina Grande, onde téc-
nicos da Aesa trabalham em 

sistema de plantão 24 horas, 
acompanhando em tempo 
real os dados enviados pelas 
estações meteorológicas.

O congresso teve início 
na terça-feira e se encerra 
hoje. Ao todo, serão apre-
sentados 300 trabalhos. “A 
cada dois anos, as comuni-
dades científica e profissio-
nal se reúnem para discutir 
e apresentar as pesquisas 
mais recentes no meio aca-
dêmico e as inovações tec-
nológicas na área de me-
teorologia. Está sendo uma 
excelente oportunidade 
para estudantes, professo-
res e pesquisadores com-
partilharem conhecimento”, 
explicou o diretor-presiden-
te da Aesa, Porfírio Catão 
Cartaxo Loureiro.

De acordo com a coor-
denadora do CBMET, a me-
teorologista da Aesa, Marle 
Bandeira, o congresso é o 
principal evento promovido 
pela Sociedade Brasileira 
de Meteorologia (SBMET) e 
este ano está na 21ª edição. 
“O evento seria realizado 
no ano passado, mas teve 
que ser adiado por conta 
da pandemia. A boa notícia 
é que este ano estamos co-
memorando os 40 anos do 
primeiro CBMET realizado 
em Campina Grande-PB e 
também os 40 anos de regu-
lamentação da profissão do 
meteorologista”, destacou 
Marle.

A lista completa de 
minicursos, palestras e me-
sas-redondas está dispo-
nível no site aesa.pb.gov.br. 
Na página da Aesa também 
é possível conferir a vazão 
das águas do Rio São Fran-
cisco na Paraíba, a situação 
dos 134 reservatórios, den-
tre outros. 

Aesa apresenta novas 
tecnologias em evento



Últimas
Edição: Emmanuel Noronha          Editoração: Ednando Phillipy4  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de novembro de 2021

João Azevêdo destacou a importância das ações para a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida das pessoas
O governador João Azevê-

do realizou, ontem, uma visita 
técnica às obras do Parque no 
bairro do Bessa, e de implanta-
ção e pavimentação da ligação 
do Altiplano ao Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley, em João 
Pessoa. O gestor estava acom-
panhado do prefeito interino da 
capital paraibana, Léo Bezerra, 
e de auxiliares das gestões es-
tadual e municipal, ocasião em 
que destacou a importância das 
ações para a melhoria da mobi-
lidade urbana e da qualidade de 
vida das pessoas.

Para a implantação do 
Parque Parahyba III, o Gover-
no do Estado está investindo 
recursos superiores a R$ 3,5 
milhões no espaço que contará 
com playgrounds, academia, 
quadras esportivas de basque-
te, vôlei de areia e futsal, ciclo-
via e estacionamento. Ao todo, 
serão 4.485,00 m² de área de 
praças e calçadas, 1.152,00 m² 

de área de ciclovias e 621,45 
m² de área de estacionamento. 
No local também serão planta-
das 260 árvores.

Na oportunidade, o che-
fe do Executivo Estadual evi-
denciou que o equipamento 
proporcionará à população um 
ambiente de convivência social 
e de lazer. “O Parque terá uma 
excelente estrutura, garantindo 
um local adequado para que as 
famílias tenham mais qualida-
de de vida e possam utilizá-lo 
para a prática de diversas mo-
dalidades esportivas e de inte-
ração social”, comentou.

A superintendente da Su-
plan, Simone Guimarães, afir-
mou que a primeira etapa do 
parque será entregue no início 
do próximo ano. “Essa obra vai 
mudar toda a urbanização do 
local. Vai ser uma área onde as 
famílias vão se encontrar, va-
mos fazer também um plantio 
imenso de árvores nativas da 

Governador inspeciona obras do 
Parque do Bessa e no Altiplano

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

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

Primeira-dama visita artesãs 
homenageadas no 33o Salão

A primeira-dama do Esta-
do, Ana Maria Lins, e a gestora do 
Programa do Artesanato Parai-
bano (PAP), Marielza Rodriguez, 
visitaram as artesãs homenagea-
das no 33º Salão do Artesanato 
Paraibano, que acontece de 
12 de janeiro a 6 de feverei-
ro do próximo ano, na orla do 
Cabo Branco, em João Pessoa. 
Com o tema “Toda arte que 
vem do mar”, o Salão valoriza e 
enaltece o trabalho de artesãs 
que fazem peças com maris-
cos, conchas, escamas e outros 
itens relacionados ao mar. 

As primeiras visitas ocorre-
ram no Centro Cultural Casarão 
do Padre e na Associação de Ma-
risqueiras, em Cabedelo, onde 
a primeira-dama teve a opor-

tunidade de ver de perto a arte 
das Ondinas e Marisqueiras. Em 
seguida, Ana Lins fez uma visi-
ta às Sereias da Penha, em João 
Pessoa. “Apesar da pandemia, o 
Governo do Estado continuou 
desenvolvendo ações na área do 
artesanato. Foram feitas diver-
sas feiras em lojas e shoppings 
e agora está sendo preparado 
o Salão do Artesanato, que vai 
acontecer entre janeiro e feve-
reiro. Hoje pude conhecer um 
pouco mais sobre o artesanato 
que vem do mar. O artesanato 
é cultura e o Governo vai con-
tinuar apoiando e preservando 
essa arte”, garantiu Ana Lins. 

A gestora do PAP, Marielza 
Rodriguez, reforçou que o mar 
será a grande inspiração para o 

Salão do Artesanato e falou so-
bre a expectativa para o evento. 
“Será uma linda homenagem 
a todas as artesãs do marisco, 
das escamas, de toda arte que 
vem do mar. Por isso, estamos 
visitando as artesãs junto com 
a primeira-dama e alguns arqui-
tetos parceiros, para dar orien-
tações e buscar inspiração para 
a decoração do 33º Salão. São 
três municípios homenageados 
com suas artesãs: João Pessoa, 
Cabedelo e Pitimbu”, falou. 

A secretária de Políticas Pú-
blicas para as Mulheres de Cabe-
delo, Priscila Rezende, comentou 
que a cidade de Cabedelo tem o 
projeto das Ondinas, composto 
por artesãs que trabalham com 
a escama e a pele do peixe.

Lili Almeida diz que Brasil 
vive o pior cenário alimentar

O avanço da inseguran-
ça alimentar, alta dos preços e 
queda do poder aquisitivo da 
população proporcionam ce-
nas cotidianas de pessoas pas-
sando fome. Nas ruas, amon-
toados em famílias inteiras, elas 
tentam encontrar em restos e 
migalhas algo de alimento que 
possa mantê-las vivas. 

Em entrevista ao Giro 
Nordeste, a chef e comunica-
dora baiana Lili Almeida decla-
rou que o Brasil vivencia o pior 
cenário alimentar possível dos 
últimos anos.

“O que mais reverbera e o 
que mais a gente pode ver são 
as pessoas catando lixo para 
comer. Já está sendo o pior ce-
nário [alimentar] possível. O 
que pode acontecer, de futuro, 

é o que já está acontecendo e 
vai acontecer cada vez mais 
que é essa condição miserável 
da população”, diz Lili Almeida.

Perguntada, ela relem-
brou que a sociedade se in-
comoda e se mobiliza por um 
prato de camarão do que pela 
situação das pessoas que bus-
cam comida nas lixeiras.

“As pessoas se incomo-
dam muito mais com o ca-
marão no prato do que com 
gente catando comida no lixo. 
Não dou muita atenção a es-
sas coisas porque gasta muito 
a minha energia. As pessoas, 
além de tudo, exibem um orgu-
lho imenso em ser ignorantes, 
porque o caruru é uma recei-
ta tradicional baiana, onde a 
gente estiver que oferecer, a 
gente vai comer. Se você está 
na minha casa e eu te ofereço, 
eu estou te abençoando, faz 

parte do nosso axé, da nossa 
cultura. E ainda tem precon-
ceito, né? A gente roda, roda 
e cai no racismo. Tem gente 
que mora no Brasil e prefere 
se alienar, achando que não 
existe”,  relata.

O fato relembra as dis-
cussões geradas de uma foto 
divulgada do ator e diretor 
Wagner Moura comendo um 
prato de caruru, que leva ca-
marão, em uma ocupação do 
Movimento dos Trabalhado-
res Sem Teto (MTST), em São 
Paulo. As críticas levam em 
consideração a ideia de alta 
do preço do ingrediente, em 
alegação de que seria caro de-
mais para movimentos sociais. 
Mesmo sem o conhecimento 
prévio da produção de carci-
nicultura por assentados em 
vários estados, principalmente 
no Nordeste.

“As pessoas se incomodam muito mais com o camarão no prato do que com gente catando comida no lixo” 

Ana Maria Lins conheceu trabalho das profissionais que participarão do Salão do Artesanato Paraibano em janeiro de 2022

Foto: Francisco França/Secom-PB 
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região, uma vez que o parque 
estava totalmente degradado, 
não tendo nenhuma vegetação 
e vai ganhar ipês e toda a flora 
necessária para revitalizar e ar-
borizar o espaço”, explicou.

Já as obras de ligação do 
Altiplano à Cidade Universitá-
ria representam investimentos 
de R$ 14,7 milhões. Os serviços 
têm o objetivo de ampliar a ma-
lha viária urbana com uma nova 
ligação entre bairros; diminuir 
o tempo de deslocamento; e 
oferecer conforto e segurança 
aos moradores da cidade, be-
neficiando diretamente mais de 
1,3 milhão de pessoas.

“As obras estão em anda-
mento, diversas ruas já tiveram 
o recapeamento implantado e 
iremos iniciar o trecho de tra-
vessia do rio, com uma ponte 
que facilitará o acesso. Dentro 
das parcerias que temos com 
a Prefeitura de João Pessoa, 
essa é uma das mais relevantes 

para a mobilidade urbana da 
cidade”, frisou o governador 
João Azevêdo.

Por sua vez, o prefeito in-
terino Léo Bezerra enalteceu as 
obras estruturantes que asse-
guram desenvolvimento para 
João Pessoa. “Nós agradecemos 
por essa parceria com a gestão 
municipal que vai melhorar a 
qualidade de vida da população, 
desafogando o trânsito. O Parque 
Parahyba III também será um 
sucesso porque as pessoas terão 
um local para fazer caminhada e 
praticar esportes”, declarou.

Os secretários de Estado 
Deusdete Queiroga (Infraestru-
tura, Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente) e Nonato Bandeira 
(Comunicação Institucional) e 
os secretários municipais Mar-
cos Vinícius (Comunicação So-
cial) e Diego Tavares (Gestão 
Governamental e Articulação 
Política) acompanharam as vi-
sitas técnicas.

Para a implantação do Parque Parahyba III, 
o Governo do Estado está investindo recursos 
superiores a R$ 3,5 milhões no espaço

PB tem 114 pacientes internados tratando da covid-19

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou novos 
424 casos de contaminação 
pela covid-19, 21 deles são mo-
derados ou graves. Além disso, 
também foram confirmados 
quatro óbitos em decorrência 
do agravamento da doença, 
sendo três ocorridos entre 
quarta-feira e ontem.

As vítimas são mulheres, 
com faixa etária de 62 a 90 
anos. Apenas uma não possuía 
comorbidades, nas demais, foi 
percebida a presença de cardio-
patia. As mortes foram ocorri-
das entre 4 e 17 de novembro, 
sendo um em hospital privado 
e os demais em hospitais pú-
blicos, atingindo residentes em 
João Pessoa, Campina Grande, 
Patos e Cajazeiras.

Com isso, o Estado totaliza 

458.255 casos confirmados da 
doença, sendo 347.843 pacien-
tes recuperados da doença e  
9.482 mortes. O boletim registra 
ainda um total de 1.225.531 tes-
tes para diagnóstico da doença 
foram realizados. Apenas Ria-
chão do Bacamarte segue sem 
registro de óbitos. 

O Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar confirmou 
a internação de sete pacientes 
entre o intervalo de publicação 

dos boletins. Neste momento, 
114 pacientes estão interna-
dos nas unidades de referência 
do Estado.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico), em todo Estado, é 
de 22%, além de 13% em en-
fermarias. O Sertão mantém a 
alta no índice de leitos ocupados 
com 39% em UTI  e 24% em 
enfermarias. A Região Metropo-
litana de João Pessoa tem 32% 

de ocupação de leitos em UTI 
e 13% em enfermarias. Com 
números menores aparece a 
região de Campina Grande com 
10% e 9% de ocupação em UTI 
e enfermarias, respectivamente.

A Paraíba tem a aplicação 
de 5.448.387 doses de vacinas 
contra a covid-19 registradas 
pelo sistema de informação do 
Ministério da Saúde. No total, 
3.022.168 pessoas foram va-
cinadas com a primeira dose 

e 2.185.344 completaram 
os esquemas vacinais, onde 
2.121.204 tomaram as duas 
doses e 64.140 utilizaram imu-
nizante de dose única.  Entre as 
doses de reforço, foram apli-
cadas 8.181 em pessoas com 
alto grau de imunossupressão 
e 232.694 para a população 
com idade a partir de 60 anos.  
A Paraíba já distribuiu um total 
de 6.362.309 doses de vacina 
aos municípios.
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Efeito da pandemia
O total de mortes registradas na Paraíba em 2020 
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96% das amostras colhidas no Estado com alta carga viral e investigadas pela Fiocruz são deste tipo de mutação

Maioria dos casos de covid 
na PB é da variante Delta
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Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

O primeiro caso da va-
riante Delta foi confirmado 
no Estado no dia 31 de agos-
to deste ano. Neste mês, a 
Rede Genômica Fiocruz, con-
firmou 322 amostras com 
alta carga viral enviadas pela 
Paraíba onde 277 foram da 
variante Delta (AY.99.2), 35 
da variante Gama (P.1) e 7 
da variante Gama de outra 
mutação (P.1.7).

No mês seguinte, em se-
tembro, a Rede avaliou 292 
amostras positivas, onde 287 
foram da variante Delta, em 
três mutações distintas, e 
cinco da variante Gama, em 
duas variantes.

A média massiva de 
confirmações para a Delta se 
mantém também em outubro. 
De acordo com dados da Rede 
Genômica, das 84 confirma-
ções 81 são da variante Delta 
e apenas uma da Gama, equi-
valente a 96,43%. 

Os indicadores confir-
mam que a circulação da va-
riante representa a maioria 

dos casos analisados com alta 
carga viral. Das 698 amostras 
recebidas pelo Lacen-PB des-
de agosto, 645 são casos da 
variante Delta, representando 
um total de 92,41% das amos-
tragens enviadas.

Entre fevereiro e julho, a 
predominância no Estado foi 
de casos da variante Gama e, 
após isso, o avanço da linha-
gem Delta é predominante em 
todo o país. 

O último boletim epide-
miológico divulgado pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), com atualização até 10 
de novembro constata que 
das amostras identificadas 
como variante Gama e Delta, 
38 delas foram de pacientes 
que já tinham como evolução 
óbito, com a faixa etária de 30 
a 39 anos com maior núme-
ro de casos, distribuídos nas 
cidades de João Pessoa, Cam-
pina Grande, Bayeux, Areia, 
Alhandra, Alagoa Grande, 
Alagoa Nova, Cabedelo, Lagoa 
Seca, São José de Piranhas, 
São João do Tigre, Pedras de 
Fogo e Ingá. 

Segundo Dalane Loudal, 

diretora técnica do Labora-
tório Central de Saúde Pú-
blica da Paraíba (Lacen-PB), 
da SES, informou que alguns 
pontos devem ser considera-
dos a respeito dos números 
divulgados pela Rede Genô-
mica, mas confirma a pre-
dominância da variante na 
Paraíba.

“Por um determinado pe-
ríodo foi utilizado protocolo 
de inferência, para fazer uma 
triagem prévia de amostras 
como possível Delta. A va-
riante Delta tem alta taxa de 
transmissibilidade o que a tor-
nou predominante em nosso 
Estado. Outras variantes con-
tinuam sendo monitoradas. 
Estamos (o Lacen-PB) fazendo 
envios semanais de amostras 
aleatórias e de todos os casos 
inusitados [para a Fiocruz]”, 
declarou a diretora.

Neste mês de outubro, em 
todas as amostras recebidas e 
sequenciadas pela Rede, a pre-
dominância total é da variante 
Delta, em três linhagens dis-
tintas: 47,3% da Delta AY.99.2, 
14,9% da Delta AY.43 e 6,7% 
da Delta AY.101.

Amanhã

Saúde realiza ‘Dia D’ de 
vacinação contra a covid

A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) realiza, 
amanhã, o Dia D de vaci-
nação contra a covid-19. O 
intuito é ampliar a oferta 
da vacina. A ação ocorre-
rá nos 223 municípios e 
a abertura estadual será 
realizada em João Pessoa.

De acordo com o se-
cretário de Estado da 
Saúde, Geraldo Medeiros, 
este é o segundo Dia D de 
vacinação contra covid-19 
e o objetivo é oportunizar 
o acesso da vacinação para 
a população a partir de 12 
anos com a primeira dose 
(D1) para os que ainda não 
foram vacinados, melho-
rar as coberturas de dose 
2 (D2) e a dose de reforço.

“Reforçamos a neces-
sidade da gestão munici-
pal empreender todos os 
esforços para vacinar a 
população que ainda não 
tomou a primeira dose ou 
aqueles que estão com 
esquema incompleto. 
Estamos alinhando com 
todos os municípios para 
que não seja necessário 
o agendamento prévio 
para poder tomar vaci-
na”, pontua.

O secretário reforça 
ainda que, de acordo com 
a Nota Técnica enviada 
pelo Ministério da Saúde 
(MS) divulgada na quarta-
feira (17), será ofertada 
uma dose de reforço da 
vacina contra covid-19 
para todos os indivídu-
os com mais de 18 anos. 
Esta dose adicional será 
administrada cinco meses 
após a última do esque-

ma vacinal primário da 
AstraZeneca, CoronaVac 
e Pfizer.  

Até o momento, de 
acordo com dados extra-
ídos pela SES, 233.408 
adolescentes e pré-adoles-
centes já tomaram a D1, 
o que equivale a 61,67% 
deste público. Na Paraíba, 
283.888 pessoas já podem 
tomar a dose de reforço e 
584.761 estão com a se-
gunda dose em atraso, ou 
seja, com esquema vacinal 
incompleto.

A SES já distribuiu 
6.362.309 doses de vaci-
na. Dados extraídos até 
18 de novembro, às 11h, 
apontam que 3.017.254 
pessoas já tomaram a D1 
e 2.166.722 estão com 
esquema primário com-
pleto. Sobre as doses adi-
cionais, foram aplicadas 
8.110 em pessoas com alto 
grau de imunossupressão 
e 226.924 doses de reforço 
na população com idade a 
partir de 60 anos e profis-
sionais de saúde.

Vacinas contra a covid-19 serão disponibilizadas nos 223 municípios da Paraíba

Foto: Marcus Antonius

LinhagEnS Da DELta 
n Três tipos de linhagens da variante Delta encontradas na Paraíba são:  
47,3% da Delta AY.99.2, 14,9% da Delta AY.43 e 6,7% da Delta AY.101.

Foto: Reprodução Internet
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Educadores recomendam que o tempo da reta final para o exame deve ser aproveitado para conferir local de prova e relaxar

Enem: é hora de focar no 
preparo do lado emocional

Negociação de débitos

Mais de 40 mil clientes procuraram a Cagepa
Em pouco mais de 15 dias, 

a Cagepa já realizou mais de 
40 mil atendimentos a clien-
tes que procuraram a empre-
sa para negociar seus débitos, 
emitir extratos para pagamento 
ou outros serviços, dentro da 
campanha ‘Fique em Dia com a 
Cagepa’. O balanço foi divulgado 
ontem pela Diretoria Comercial 
da Companhia.

“Dos mais de 100 mil 
atendimentos realizados pela 
Cagepa nesses primeiros dias 

do mês de novembro, aproxi-
madamente 41 mil foram de 
clientes que nos procuraram 
por conta da campanha lançada 
no último dia 1º”, comentou o 
diretor Comercial da Cagepa, 
Isaac Veras.

Ainda segundo Isaac, os 
números ilustram a forte adesão 
dos clientes à segunda edição 
da campanha, que se mostra 
como uma importante ação do 
ponto de vista econômico e, so-
bretudo, social, neste momento 

delicado para a sociedade, ainda 
sob efeito da pandemia do novo 
coronavírus. 

“O momento difícil pelo 
qual estão passando muitas 
famílias, nos fez trazer de vol-
ta esta campanha a pedido do 
governador João Azevêdo. Tí-
nhamos uma expectativa muito 
grande, que foi logo superada já 
nos primeiros dias, tendo em 
vista o grande número de clien-
tes que procuram nossos canais 
de atendimento diariamente”, 

pontuou o diretor da Cagepa.
A campanha, que vai até o 

dia 30 deste mês, traz formas 
diferenciadas de negociação, 
com descontos que vão até 
100% das multas e juros por 
atraso e parcelamentos em até 
60 meses. “Os clientes que de-
sejarem negociar com a Cagepa 
precisam apenas estar de posse 
de CPF, RG e uma fatura de água 
e entrar em contato por um dos 
nossos canais de atendimento”, 
destacou Isaac Veras.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

As provas do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem 
2021) acontecem no próximo 
domingo (21) e no dia 28. Nes-
ta reta final antes da primeira 
etapa, os profissionais envol-
vidos com a preparação dos 
estudantes em João Pessoa 
aconselham que o mais impor-
tante agora é o cuidado com o 
lado emocional, ou seja, focar 
no controle da ansiedade e na  
organização do tempo e che-
gada ao local de prova.  

Eles defendem a neces-
sidade de cuidar da saúde 
mental e de ter momentos de 
confraternização com a família 
ou amigos. “Nesse momento 
é muito importante os can-
didatos estarem conscientes 
de que a prova não depende 
só de conteúdos, aprendiza-
gem e fatores cognitivos, mas 
também fatores emocionais. 
Então, é fundamental enten-
der que toda a caminhada já 
foi traçada ao longo do ano”, 
declarou o professor de Mate-
mática e vice-diretor de uma 
escola no bairro de Miramar, 
Tarcísio Filho.

Ele reforça que os con-
teúdos já foram estudados 
ao longo do Ensino Médio e 
agora os estudantes devem 
buscar atividades que propor-
cionem tranquilidade. “Ali-
mentação pesada na véspera 
da prova não é indicada defi-
nitivamente, assim como  dor-
mir tarde também não. Mas, 
é bom eles terem visitado o 
local da prova antes do dia 
do exame para que o proces-
so possa ser o mais tranquilo 
possível”, completou. 

Para o educador, o ob-
jetivo destes últimos dias é 
evitar acontecimentos ines-
perados, pois o  fator surpresa 

não deve estar presente. Para 
isso, é recomendado antecipar 
o máximo de atividades (como 
conhecer o local de prova e ve-
rificar documentos) para que 
no domingo a única coisa im-
previsível sejam as questões.  

Nesta última semana, 
é comum alguns alunos fa-
zerem simulados ou provas 
anteriores, visando calcular 
seu tempo e desempenho 
concentrando os estudos nos 
conteúdos que provavelmente 

serão cobrados. Além disso, 
pesquisam os  assuntos do 
último ano, já que os temas 
da atualidade inspiram as 
questões e até a redação.

No entanto, com a proxi-
midade do exame, as  orienta-
ções envolvem agora separar 
um tempo para o lazer, sem 
dormir tarde para estudar, 
pois o sono deve estar em dia 
nestes últimos dias garantin-
do corpo e mente descansa-
dos. Sobre isso, Tarcísio Filho 

destaca que os alunos que se 
prepararam já se dedicaram o 
quanto precisavam.

“Aqueles que vão alcançar 
o sucesso na prova de domingo 
já vem com uma dedicação. O 
Enem significa Exame Nacio-
nal do Ensino Médio e não da 
terceira série nem do último 
ano. Então, eles já vem se pre-
parando e agora é o momento 
de entender que todo o proces-
so valeu a pena”, esclareceu o 
vice-diretor. 

SobrE o EnEM 
n O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o de-
sempenho escolar após a conclusão da educação 
básica. É uma das principais portas de entrada para 
a educação superior no Brasil, através do Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universi-
dade para Todos (ProUni). 
n As instituições de ensino públicas e privadas utili-
zam o Enem. Os resultados são usados como critério 
único ou complementar dos processos seletivos e 
servem ainda para acesso a auxílios governamen-
tais, como o Fundo de Financiamento Estudantil 
(Fies).
n Os resultados individuais também valem para os 
processos seletivos de instituições portuguesas que 
têm convênio com o Inep para aceitarem as notas 
do exame. Os acordos garantem acesso às notas 
dos brasileiros interessados em cursar a educação 
superior em Portugal. 

Orientador educacional Raphael Leal afirma: “Não é interessante fazer nenhum tipo de busca por assuntos que ele não viu”

Foto: Acervo pessoal

Evitar novos estudos
De acordo com o orientador educacional, 

Raphael Leal, a partir de hoje o estudante deve 
relaxar e amanhã procurar se divertir, encontrar 
os amigos e evitar estudar para não aumentar 
a ansiedade. Ele explica que as preocupações 
devem ser apenas manter a mente tranquila e a 
alimentação regulada para evitar um mal estar.

O profissional acompanha os estudantes 
em uma colégio do Centro de João Pessoa e 
considera que este foi um ano de pandemia 
em que a ansiedade esteve muito presente. Por 
essa razão, o candidato precisa manter a mente 
calma em casa encontrando pessoas que gosta, 
assistindo  filmes ou séries.

Para o educador, este não é mais o perío-
do de intensificar os estudos, mas sim fazer 
revisões, sem buscar assuntos que ele não te-
nha estudado antes.“Se ele começar a estudar 
assuntos novos agora vai gerar ansiedade e 
vai querer estudar mais. Assim, até a manhã 
do domingo em que ele deveria estar focado 
no bem-estar mental e físico, vai aumentar a 
ansiedade. Não é interessante fazer nenhum 
tipo de busca por assuntos que ele não viu”, 
destacou. 

Ambos os profissionais da educação ressal-
tam que o Enem é uma prova que exige bastante 
do ponto de vista físico e mental. Assim, além 
de trabalhar vários conhecimentos teóricos gera 
dois desafios. O primeiro deles é a questão psi-
cológica, isto é, o controle emocional no decorrer 
do exame. O segundo é o controle do tempo 
já que a pessoa possui em média três minutos 
para resolver cada item, fora a redação. 

“Se em um ou dois dias antes ele (o candi-
dato) não manter a tranquilidade e começar a 
se preocupar com estudar mais conteúdo, ele 
pode ter alguma questão tanto emocional como 
descontrole de tempo. E isso pode prejudicá-lo”, 
finalizou Raphael Leal.

relaxamento e meditação
Diversas escolas pessoenses colocaram em 

prática um cronograma de estudos voltado a 
revisão dos temas do Enem. Estas atividades, 
ocorreram principalmente neste último mês e 
desde o início desta semana alguns colégios 
realizam práticas de relaxamento e descontração 
entre os seus alunos. 

As ações incluem meditação, alongamento 
e ginástica laboral. “No decorrer da semana de 
preparação, todos os dias antes do aulão, fize-
mos uma atividade física para despertar e animar 
com alongamento e também um momento de 
reflexão com a pastoral para que mantenham 
a calma”, conta o orientador educacional da 
escola no centro da capital. 

Para o mesmo local, hoje está previsto um  
momento de oração e um evento com a dire-
ção e coordenação. Já na escola do Miramar, a 
revisão desta semana é de ciências humanas, 
linguagens e redação e na próxima matemática 
e ciências da natureza. Mas, para hoje, está pre-
visto uma atividade de relaxamento e reflexão 
para que os estudantes façam a prova domingo 
mais motivados.

Neste ano, o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep) aplicará as versões 
impressa e digital do Enem 
2021 nos dias 21 e 28 de no-
vembro. Os dois modelos serão 
aplicados de forma presencial 
e o Cartão de Confirmação de 
Inscrição já está disponível na 
Página do Participante.

Este cartão informa núme-
ro de inscrição, data, horário e 
local da prova, se a pessoa deve 
ser tratada pelo nome social 
ou precisa de atendimento es-
pecializado. O documento não 

é obrigatório, porém o Inep 
orienta que o inscrito o leve 
para a prova. 

Em 9 e 16 de janeiro as pro-
vas serão aplicadas para isentos 
e pessoas privadas de liberdade. 

Devido a pandemia da 
covid-19, o uso de máscara 
de proteção será obrigatório. 
Além disso, o  candidato com 
sintomas da doença na semana 
que antecede o primeiro ou o 
segundo dia não deve compa-
recer ao local de prova e poderá 
solicitar a reaplicação entre os 
dias 29 de novembro e três de 
dezembro. 

Cartão já está disponível

Para adErir à CaMPanha 
n Call Center 115;
n WhatsApp (83) 98198-4495;
n Atendente Virtual Acqua, no site www.cagepa.pb.gov.br;
n Agência Virtual, no site www.cagepa.pb.gov.br;
n Aplicativo Cagepa, disponível para Android e iOS;
n Atendimento presencial, com agendamento prévio, nas 
lojas de João Pessoa (Camilo de Holanda e preferencialmen-
te Casa da Cidadania de Mangabeira), Campina Grande, 
Guarabira, Patos, Pombal e Cajazeiras. Nesse caso, o agen-
damento pode ser feito pelo site agendamento.pb.gov.br, 
pelo 115, pelo WhatsApp (83) 98198-4495, pelo aplicativo 
da Cagepa, e também por meio da atendente virtual Acqua.
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Foram 3,8 mil óbitos a mais que em 2019. O aumento, no entanto, ficou abaixo das médias do país e da região
O total de mortes registra-

das na Paraíba em 2020 cres-
ceu 14,5%, frente aos números 
de 2019, com um acréscimo de 
3,8 mil óbitos, segundo as Es-
tatísticas do Registro Civil do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). Apesar 
disso, o aumento ficou abaixo 
das médias do país (14,9%) e 
da região (16,8%).

Cerca de 91,5% das mor-
tes no Estado ocorreram por 
causas naturais, categoria que 
inclui os óbitos decorrentes 
de doenças, como a covid-19. 
O número de falecimentos que 
fazem parte dessa classifica-
ção passou de 24,3 mil, em 
2019, para 27,8 mil, em 2020, 
o que aponta para um aumen-
to de 14,6%.

No Estado, a maior alta 
nos registros de óbitos (19%) 
foi verificada no grupo daque-
les que tinham de 15 a 59 anos 
de idade, em que o número 

passou de 6.910 para 8.227. 
Apesar disso, a categoria da-
queles que tinham 60 anos ou 
mais continuou representan-
do a maior parte dos óbitos 
(70%), com um aumento de 
18.777 para 21.363 óbitos, de 
um ano para o outro (variação 
de 13,8%). 

Queda
Por outro lado, houve 

queda de 5,6% no número de 
mortes das pessoas com me-
nos de 15 anos.  “O fato de as 
crianças e adolescentes terem 
ficado em casa parece ter redu-
zido os óbitos até os 15 anos, 
talvez pela menor exposição a 
agentes patógenos em geral ou 
a riscos de causas externas”, co-
mentou a analista e gerente da 
pesquisa, Klívia Brayner. 

Além disso, a pesquisa 
constatou que os homens fo-
ram maioria entre os óbitos na 
Paraíba (54,9%) em 2020.

Com pandemia, número de 
mortes cresce 14,5% na PB
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Variação relativa dos óbitos ocorridos entre 2019 e 2020, segundo as Unidades da Federação

Idade

15 a 59 anos

Mais de 60 anos

Variação

19%

13,8%

2019

6.910

18.777

2020

8.227

21.363

doEnças 

Causas naturais representam 91,5% das mortes 
registradas em 2020. A categoria inclui os óbitos 
decorrentes de doenças, incluindo a covid-19.

Menos nascimentos
Já em relação aos nascidos vivos, houve queda 

de 2,6% no número de registros, que passou de 
cerca de 56,5 mil para aproximadamente 55 mil, 
entre 2019 e 2020, respectivamente. O percentual 
paraibano ficou abaixo das médias nacional (4,7%) 
e regional (5,3%). Do total, 51,2% eram homens. 

Em relação à idade da mãe por ocasião do 
parto, a pesquisa indica que a proporção daquelas 
que tinham menos de 20 anos tem caído ao longo 
dos anos, tendo passado de 16,2%, em 2019, para 
15,5%, em 2020. Em contrapartida, de modo geral, 
tem aumentado a participação daquelas que tinham 
de 30 a 39 anos e 40 anos ou mais, ficando a par-
ticipação desses grupos etários em 32,4% e 3,4%, 
respectivamente, em 2020.

Casamentos caem
O total de casamentos civis registrados na Pa-

raíba em 2020 caiu 19% em relação ao constatado 
em 2019, de acordo com as Estatísticas do Registro 
Civil 2020, divulgadas pelo IBGE, ontem. A partir de 
registros administrativos de cartórios, tabelionatos, 
varas de família, cíveis e foros, o estudo apresenta 
informações sobre nascimentos, mortes, óbitos fetais 
e casamentos.

O recuo paraibano foi menor que os verifi-
cados na média brasileira (26,1%) e do Nordeste 
(27,8%). Embora a quantidade de casamentos já 
estivesse apresentando tendência de redução nos 
últimos anos, o número estadual teve queda mais 
acentuada nesse período e passou de 15.714, em 
2019, para 12.724, no último ano – o que aponta 
para menos 2.990 registros. Essa diminuição pare-
ce ter estreita relação com o cenário de pandemia 
causado pela covid-19, indica a publicação.

O maior recuo (92,7%) foi observado no mês 
de abril, que no ano anterior havia registrado 
827 uniões civis e, em 2020, assinalou apenas 
60. Outros fortes decréscimos foram constatados 
em maio (80,2%), junho (53,3%), março (27,4%) 
e julho (12,9%). 

Do total de casamentos, a maioria ocorreu 
entre cônjuge masculino e feminino, união que 
apresentou redução de 19,1%. Os casamentos 
entre cônjuges femininos também tiveram re-
dução (33,7%). Por outro lado, a quantidade de 
uniões civis entre cônjuges masculinos cresceu 
69%, no comparativo, passando de 29 para 49. 

Além disso, em 2020, a taxa paraibana de 
nupcialidade legal – calculada com base no nú-
mero de registros de casamentos em relação à 
população em idade de casar, ou seja, de 15 anos 
ou mais – foi a 9ª menor do país. A proporção 
(4%) ficou abaixo da média do Brasil (4,5%), mas 
acima da do Nordeste (3,8%).

Este ano, de forma excepcional, as informações 
sobre divórcios judiciais e extrajudiciais, que geral-
mente são divulgadas em conjunto com as demais, 
serão disponibilizadas em momento posterior.

Economia criativa

sejel firma parceria para promoção 
de cursos para jovens paraibanos

A Secretaria de Estado 
da Juventude, Esporte e La-
zer pactuou ontem uma par-
ceria com a Organização dos 
Estados Ibero-americanos 
(OEI), a Fundação Roberto 
Marinho e o Conselho Nacio-
nal de Juventude (Conjuve) 
para realização de cursos na 
temática da economia cria-
tiva para os jovens paraiba-
nos em situação de vulnera-
bilidade social. 

São 37 cursos oferta-
dos nos eixos de patrimônio, 
música, multimídia, design 
e artes visuais, bem como 
temas transversais que dão 
suporte à trajetória dos jo-
vens, como empreendedo-
rismo, línguas, cidadania 
e elaboração de projetos 
culturais. Entre as opções 
segmentais, estão desde fo-
tografia, design para web e 
roteiro audiovisual até tu-
rismo para cidades criativas, 
passando por produção mu-
sical, produção de infográfi-
cos e muitos outros. Todos 
são gratuitos e de curta du-

ração, com aulas on-line e 
serão realizados através da 
“co.liga”, que é uma escola li-
vre, de abrangência nacional. 
Os interessados já podem se 
inscrever por meio do site: 
https://coliga.digital/. 

Os jovens participan-
tes farão parte de uma rede 
de co.ligados e terão acesso 
a palestras, aulas abertas, 
debates, entrevistas e pro-
gramação cultural on-line 
para a ampliação de sua for-
mação. Os alunos receberão 
o certificado de conclusão 
após realizarem os cursos 
e seus certificados ficarão 
disponíveis em seu perfil na 
rede de co.ligados.

A secretária executiva 
de Juventude da Paraíba, 
Rafaela Camaraense, desta-
cou a importância do proje-
to para os jovens do estado. 
“O co.liga é um projeto ino-
vador e que vem para aju-
dar os nossos jovens mais 
vulneráveis socialmente a 
encontrarem perspectivas 
em meio ao momento difícil 

que vivemos. Toda uma rede 
de profissionais capacita-
dos estarão à disposição da 
juventude paraibana, traba-
lhando a inclusão produtiva. 
Quanto mais os jovens avan-
çarem no estudo dos cursos, 
mais eles terão oportuni-
dades na rede, recebendo 
mentoria, com acesso a edi-
tais exclusivos e também a 
oportunidades de emprego 
e isso nos deixa muito feli-
zes, por esse motivo, pactua-
mos esta importante inicia-
tiva”, afirmou.

O presidente do Conse-
lho Nacional de Juventude, 
Marcus Barão, salientou a 
importância do projeto e a 
abrangência que se preten-
de alcançar com a realiza-
ção do co.liga. “A nossa rede 
co.liga é um espaço para o 
fortalecimento das diversas 
redes de apoio às juventu-
des. O objetivo maior é co-
nectar todos esses jovens de 
nosso país com profissionais 
e empresas. A nossa meta é 
alcançar cerca de 25 mil jo-

vens só no primeiro ano do 
programa”, frisou.

co.liga
O lançamento aconte-

ceu no dia 12 de novembro, 
às 18h, com a transmissão 
ao vivo, a partir do Museu de 
Arte do Rio, por meio de um 
pequeno festival cuja pro-
gramação articulou a pro-
dução cultural realizada em 
diversos territórios do país 
com debates sobre o campo 
da economia criativa e sua 
importância como possibi-
lidade de inclusão produtiva 
das juventudes.

Para mais informações 
sobre o programa, tanto ges-
tores de juventudes quanto 
os jovens podem entrar em 
contato com a Secretaria Exe-
cutiva de Juventude da Paraí-
ba, pelo e-mail: executivaju-
ventude@sejel.pb.gov.br  e 
também acessar o Instagram 
oficial do co.liga que é o @
coliga.digital, onde tem todas 
as informações disponíveis 
acerca dos projetos da rede.

PRF realizará dias 21 e 22 ação em 
memória das vítimas de acidentes 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) realizará nos dias 
21 e 22 de novembro, ações 
alusivas ao Dia Mundial em 
Memória das Vítimas de Aci-
dentes de Trânsito. As ações 
contarão com a participação 
de órgãos de trânsito vincu-
lados à Secretaria Nacional 
de Trânsito (Senatran). As 
atividades vão acontecer em 
João Pessoa, no domingo, 
na Praça da Paz, a partir das 
16 horas, e no município de 
Campina Grande, na segun-
da-feira, em frente à Unidade 
Operacional Policial da PRF 
de Santa Terezinha, a partir 
das 8 horas.

O Dia Mundial em Memó-
ria das Vítimas de Acidentes 

de Trânsito é celebrado no 
terceiro domingo do mês de 
novembro e foi instituído pela 
Organização das Nações Uni-
das (ONU).

Durante a ação serão 
realizados comandos educa-
tivos, palestras e dinâmicas 
com foco na conscientiza-
ção dos cidadãos abordados, 
objetivando homenagear as 
pessoas que perderam a vida, 
bem como instruir para que 
ocorra a diminuição da vio-
lência no trânsito.

Em 2020, nas rodovias 
federais paraibanas, foram 
contabilizados 98 óbitos e 
1.386 pessoas feridas, isto 
apenas em acidentes atendi-
dos pela PRF. A PRF registrou 98 óbitos em 2020 nas rodovias federais da ParaíbaLeia mais na página 24

Foto: Divulgação
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No ano passado, foram registrados, em João Pessoa, 2.421 casos de picadas de escorpião, 119, de serpente e 64, de aranha

Chuvas de verão estimulam a 
proliferação de peçonhentos  

José Alves 
zavieira2@gmail.com

As chuvas de verão, aliadas 
às altas temperaturas, contri-
buem para que os animais peço-
nhentos, a exemplo de aranhas 
e escorpiões, se reproduzam e 
saiam de seus esconderijos 
procurando alimentos. Através 
de encanamentos ou mesmo 
atraídos por lugares úmidos, 
esses animais invadem casas 
e apartamentos. 

A funcionária pública, Ma-
ria Aparecida de Souza, 63 anos, 
foi, no início deste mês, vítima 
de uma picada da aranha mar-
rom, que tem um veneno muito 
potente. Por causa da picada, a 
mulher foi internada no Hospital 
Santa Isabel. Antes, ela contou à 
família, não ter ideia do local que 
sofreu a picada do aracnídeo, 
mas disse acreditar que o fato 
ocorreu, provavelmente, no úl-
timo dia cinco. Quatro dias após, 
por sentir dores e náusea, foi 
levada a uma UPA, quando veio 
o diagnóstico que ela havia sido 
vítima de uma picada de aranha. 
De lá, ela foi socorrida para o 
Hospital Santa Isabel, onde está 
intubada e em estado grave.

O coordenador adjunto do 
Ceatox (Centro de Informação e 
Assistência Toxicológica) e far-
macêutico, Luiz Carlos Costa, 
informou que a referência para 
atendimento presencialmente 
em casos de acidentes com co-
bras, aranhas e escorpiões é o 

Hospital Universitário Lauro 
Wanderley, especificamente 
nesses casos, uma vez que o 
hospital possui a guarda dos 
soros específicos.

“Os demais casos de ani-
mais peçonhentos, ou seja, 
com plantas tóxicas, produtos 
químicos industriais, domis-
sanitários, agrotó-
xicos agrícolas e 
domésticos, além 
de medicamentos, 
o paciente deve pro-
curar hospitais de ur-
gência e emergência”, alertou, 
enfatizando que, no ano passa-
do, foram registrados, em João 
Pessoa, 2.421 casos de picadas 
de escorpião, 119 de serpente 
e 64 de aranha.

Luiz Carlos destacou, ain-
da, que as vítimas de picadas 
de animais peçonhentos não 
devem passar nada no local, 
apenas lavar com água e sabão. 
“Os familiares devem levar o 
paciente o mais rápido possível 
para o hospital e ligar para o 
Ceatox para as orientações, de 
preferência”.

Por causa da pandemia 
provocada pelo coronavírus, 
o Centro não está atendendo, 
presencialmente. Mas, em caso 
de acidentes com animais peço-
nhentos e intoxicações na área 
de abrangência da toxicologia, o 
paciente pode ligar para o 0800 
722 6001 que atende 24 horas 
por dia. E também para os nú-
meros: 3216-7007 e 3224-6688.

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Alagoa Grande

Guarabira

Pilões

MonTEiro

Na próxima quinta-feira, o gover-
nador João Azevêdo, juntamente com a 
prefeita do Município de Monteiro, Anna 
Lorenna, e a diretoria do Sebrae Paraíba 
estarão entregando à população o Crença 
(Centro de Referência da Renda Renas-
cença). Um prédio histórico, situado no 
centro do município, que foi totalmente 
restaurado e, além de se tornar uma 
vitrine para a produção do artesanato 
em renda renascença, o local também 
será ponto de encontro das artesãs, onde 
poderão obter informações, orientações, cursos e oficinas. Apesar da Casa ter sede em Monteiro, 
os outros municípios do arranjo produtivo estão também contemplados: Camalaú, Zabelê, São 
Sebastião do Umbuzeiro e São João do Tigre. Um equipamento gerenciado de forma compar-
tilhada entre rendeiras e parceiros: Associações das Rendeiras do Cariri, Sebrae, Prefeitura de 
Monteiro e Governo do Estado da Paraíba através de dois Programas: Procase e Pap.

Araruna

A Prefeitura Municipal de Guarabira anunciou as atrações principais que estarão na grande 
Festa da Luz 2022, em homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Luz. Pelo palco do 
evento, que acontecerá de 28 de janeiro a 1º de fevereiro, no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, 
passarão nomes de destaque da música regional. A programação terá espaço para apresentações 
de cantores e bandas de forró e “piseiro”, além de uma noite dedicada ao segmento religioso. Além 
das atrações musicais, foram anunciadas novidades na estrutura do evento. Em 2022, a Festa da Luz 
contará com a assinatura do produtor, Thiago Alexandre, na direção geral. Segundo ele, a estrutura, 
tradicionalmente montada no Parque do Poeta, será repaginada. Os camarotes, antes instalados 
em estrutura vertical com mais de um pavimento, agora ficarão em um só vão, com divisórias de 
um metro, permitindo maior interação entre as pessoas.

Após quase dois anos sem atividades coletivas em virtude da pandemia, o Quilombo 
Caiana dos Crioulos, em parceria com Organização de Mulheres Negras e a Associação 
de Moradores, está realizando a Batucada da Consciência, em alusão ao mês da Cons-
ciência Negra, no município de Alagoa Grande. O evento acontece sábado e domingo, 
a partir das 13h30 e 8h, respectivamente, na Escola Firmo Santino. Na ocasião, haverá 
apresentações de diversas manifestações culturais como coco de roda, ciranda, grupos de 
dança afro, capoeira, maculelê e a culinária quilombola. No sábado, acontecem oficinas 
de turbante, tranças, território e memória quilombola, poesia de resistência e oralidade 
e ancestralidade. Não haverá atrações culturais de outras comunidades, pois o momento 
é de retorno gradativo às atividades presenciais.

A cidade de Pilões já está toda 
decorada e iluminada para o Natal 
Brilhante. O primeiro evento cultu-
ral presencial pós-pandemia será 
realizado hoje e o acender das luzes 
natalinas na Praça João Pessoa acon-
tecerá às 19h. Na ocasião, a banda 
do professor Antônio Pinto realiza-
rá, junto com os jovens atendidos 
pelos programas sociais do CRAS, 
apresentações com dança e uma per-
formance cinematográfica para o ato 
do acender as luzes. Haverá também 
a exposição da Terça Cultural, uma feira que expunha, semanalmente, na Praça João Pessoa, antes da 
pandemia. O retorno oficial acontecerá em janeiro de 2022. 

O governador João Azevêdo autorizou, durante o programa semanal ‘Con-
versa com o governador’, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, 
as obras de implantação, pavimentação e sinalização do acesso ao Parque Esta-
dual da Pedra da Boca, em Araruna, e a restauração da PB-073, contemplando 
os municípios de Guarabira, Belém e Pirpirituba. As ordens de serviço somam 
investimentos de R$ 19,3 milhões de recursos próprios do Estado. As obras de 
implantação, pavimentação e sinalização da rodovia PB-107, em Araruna, a partir 
do entroncamento da PB-125 até a Pedra da Boca, compreendem um trecho de 
9,98 km e representam investimentos superiores a R$ 10,1 milhões. A iniciativa 
tem o objetivo de promover o desenvolvimento turístico sustentável na região; 
gerar novas oportunidades de negócios, criar empregos e distribuir renda, e 
oferecer segurança e conforto aos motoristas.

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

Foto: Teresa Duarte

SErViÇo 
n Escorpiões
A principal espécie que habita na região de João Pessoa 
é Tityus Stigmurus, conhecido como escorpião amarelo, 
que tem uma linha escura do dorso e uma mancha ver-
de em forma de triângulo na cabeça. O aracnídeo é um 
dos maiores responsáveis pelos acidentes, pois tem faci-
lidade de se reproduzir nas temperaturas mais quentes 
e também porque busca abrigo nas casas em períodos 
chuvosos. A espécie se alimenta de baratas, por esse 
motivo, manter a casa limpa e livre de insetos também é 
uma forma de impedir a chegada dos escorpiões.

n Aranha marrom
A aranha marrom tem um veneno potente. No ambien-
te urbano, as picadas costumam ocorrer quando ela é 
comprimida ou esmagada contra o corpo da pessoa.  
Geralmente não causa dor imediata e pode passar des-
percebida nas primeiras horas, o que pode dificultar o 
tratamento posterior.
Os sintomas podem variar, mas geralmente são febre, 
inchaço e bolhas. Com o decorrer do tempo, começam a 

se tornar mais sérios, como dores de cabeça, mal estar, 
náuseas e, em casos graves, até mesmo o coma. Em 
casos graves e sem um tratamento rápido e adequado, 
o paciente pode vir a óbito. Portanto, é fundamental 
buscar, prontamente, um hospital para a administração 
do tratamento.
n Para evitar as aranhas, as pessoas devem criar o hábi-
to de verificar roupas e calçados antes de usá-los, além 
de observar as roupas de cama e de banho com fre-
quência. Caso seja picado pela aranha-marrom, procure 
atendimento médico o quanto antes. Contar com um 
socorro rápido diminui as chances de complicações mais 
sérias.

n Serviço
O Ceatox é vinculado à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e à Associação Brasileira de Centros 
de Informação Toxicológica (ABRACIT). O órgão integra 
o Departamento de Ciências Farmacêuticas (DCF) da 
UFPB, funciona no Centro de Ciências da Saúde (CCS) 
e atende em plantão permanente pelos números 3216-
7007 e 3224-6688, e pelo 0800 722 600 (nacional).

PrECAuÇõES
n Criar o hábito de verificar roupas e calçados antes de 
usá-los; observar as roupas de cama e de banho com 
frequência. Em caso de picada, procure atendimento 
médico o quanto antes. Contar com um socorro rápido 
diminui as chances de complicações mais sérias
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Incentivo musical
Secretaria de Estado da Cultura entrega conjuntos de instrumentos 
para bandas filarmônicas de 20 municípios da Paraíba contemplados 
em convênios com a Funarte. Página 12
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Evento da Funesc promove ação literária que apresenta textos de poetas 
negros paraibanos encenados por atores e atrizes também negros do Estado

Literatura preta é 
tema de festival

A imagem do povo preto 
na literatura foi construída 
de forma problemática no 
Brasil. Excluído do espaço 
editorial e deslegitimado do 
papel de artista das palavras, 
os negros não veem suas nar-
rativas e seu protagonismo 
espelhados em grande parte 
das prosas e das poesias no 
país. Para discutir essa e ou-
tras questões, o Festival Preti-
tudes realiza hoje uma edição 
especial do ‘Painel Funesc’, às 
18h30, na Sala de Concertos 
Maestro José Siqueira. Logo 
em seguida, às 20h, acontece 
o ‘Leituras Pretas’, ação que 
apresenta textos de poetas 
negros paraibanos encenados 
por atores e atrizes também 
negros do Estado. O evento 
terá transmissão ao vivo pelo 
canal da Funesc no YouTube, 
mas o público poderá acom-
panhar tudo presencialmente 
de forma gratuita no Espaço 
Cultural, em João Pessoa.

“Todas as minhas influên-
cias de música e escrita eram 
de artistas brancos. Quando 
eu olhei as minhas referências, 
eu percebi que eu só estava re-
citando e lendo pessoas bran-
cas. O problema é a minha 
história e são as minhas con-
dições materiais de existência. 
O que isso fez de mim e que 
mentalidade essas referências 

reforçam em mim?”, questiona 
Filosofino, um dos autores se-
lecionados em edital público e 
que estará presente no evento 
de logo mais. 

Poeta marginal, artista 
visual e músico, Filosofino vai 
ter a obra O amor é perigoso 
(Cuidado!) declamado pelos 
atores João Vitor Santos e 
Walber Martins. O texto en-
xerga o amor a partir de uma 
perspectiva dessacralizada e 
não monogâmica. “É um amor 
que fica para além dos con-
tratos de nossas concepções 
culturais. Não é sobre um 
amor idealizado que precisa 
ser dado o nome para poder 
existir, mas que existe para a 
gente poder dar nome”, des-
creve o artista, que é também 
tatuador independente.

Ativista cultural antirra-
cista, Filosofino procura em 
O amor é perigoso um dis-
tanciamento em certo grau 
da poesia mais politizada. “É 
muito urgente a poesia de 
militância, mas essa poesia 
dá uma quebrada nessa ques-
tão de a gente só falar de dor, 
guerra e luta. Ela fala sobre o 
nosso amor e nossa realidade 
além das dificuldades”, des-
taca ele sobre o texto escrito 
em 2018. Além dele, o ‘Leitu-
ras Pretas’ terá a presença de 
Edson Gomes, Dendê Ma’at, 
Larissa Mendes, Thays Albu-
querque, Antônio Carlos Pe-
reira e Rhudá.

Tendo uma projeção 
significativa na música, Fi-
losofino ficou em segundo 
lugar no terceiro Festival de 
Música da Paraíba no ano 
passado. Com uma poesia 
eminentemente oral, ele leva 
para os versos a sua influên-
cia sonora e a métrica das 
canções. “Eu trabalho com 
poesia falada e ela é escrita 
para ser declamada mesmo. 
Sempre tem essa interação 
sonora”, relaciona o escritor 
que tem poucos textos pu-
blicados on-line, mas que os 
divulga através de batalhas 
de slam, competição em que 
poetas recitam um trabalho 
original para serem julgados 
por uma plateia ou comissão 
de jurados.

Hoje, o artista terá a 
oportunidade de ver inverti-
da a posição com a qual está 
habituado e assistirá à inter-
pretação de seu texto pelo 
ator João Vitor Santos. Ele se 
identifica com a poesia de Fi-
losofino e enxerga nela parte 
de sua vivência em uma so-
ciedade racista. “O texto traz 
essas imagens das vivências 
das pessoas pretas e sobre o 
amor que elas representam, o 
que a gente passa no cotidia-
no, todas as coisas que nos en-
volvem e a gente compartilha 
uns com os outros”, cita o ator, 
que é estudante de Licencia-
tura em Teatro pela UFPB e 
já se apresentou na peça Sem 

pé, sem cabeça e realizou per-
formances literárias em João 
Pessoa. João Vitor Santos di-
vidirá o texto com Walber 
Martins e o palco com Sidney 
Ruffino, Sérgio Lucena, Jucie-
ne Fernandes, Thaismary Ri-
beiro e Larissa Santana.

“É uma honra trazer para 
o contexto da cena vivências 
de um poeta que escreve so-
bre uma realidade na qual 
ele está inserido”, ressalta o 
ator de 21 anos que contará 
com alguns elementos cêni-
cos para contar a história de 
O amor é perigoso (Cuidado!). 
“O texto é também uma crítica 
a determinadas coisas que as 
pessoas pretas passam e tam-
bém reafirma nossos lugares 
e as lutas que a gente segue”, 
conclui o ator.

O Festival Pretitudes tem 
parceria da Secretaria da Mu-
lher e Diversidade Humana 
(SEMDH), e a programação 
se encerra amanhã, Dia da 
Consciência Negra.

Sendo ímpares artistas que vão declamar e pares os autores(as): Sidney Rufino (1) e Rhudá 
(2); Sergio Lucena (3) e Dendê Ma’at (4); Juciene Fernandes (5) e Tony dos Santos (6); 
João Vitor Santos (7) e Filosofino (8); Walber Martins (9) e Edson Gomes (10); Thaismary 
Ribeiro (11) / Thays Albuquerque (12); Larissa Santana (13) / Larissa Mendes (14)

Fotos: Funesc/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Mais de um ano após o 
início da pandemia ocasio-
nada pela covid-19, o Teatro 
Íracles Pires, em Cajazei-
ras, volta a abrir suas portas 
para um grande evento pre-
sencial. Trata-se do Festival 
Bendita Seja, que tem entre 
suas organizadoras a artista 
plástica, atriz e poeta Regina 
Pereira, de São José de Pira-
nhas. O festival acontece hoje 
e vai até domingo, sempre 
entre as 18h e 21h.

Segundo Regina Pereira, 
o Bendita Seja pretende reu-
nir o máximo de artistas que 
ainda não estão expondo seus 
trabalhos, reacender a chama 
do amor pelo apresentar-se 
em palco para aqueles que 
sofreram com o isolamento 
sociocultural  durante esse já 
quase dois anos em pande-
mia, dar espaço aos escritores 
que lançaram seus trabalhos 
em pandemia mas não tive-
ram ainda formas de mostrar 
presencialmente, exaltar nos-
sas origens negras trabalhan-
do a programação do sábado 
(Dia da Consciência Negra), 
reavivar a literatura poética 
com microfone aberto dando 
vez e voz para os tão precisa-
dos de momentos como esses.

“Serão três noites de 
uma profunda imersão em 
muita Arte e Cultura. Em tem-
pos sombrios, fazer arte é 

mais que resistir, é afrontar, 
é insurgir”, afirma. “Venham 
alimentar seus espíritos para 
nossas tantas lutas, venha 
respirar arte e cultura em três 
noites inesquecíveis”, concla-
ma Regina Pereira. 

O Festival Bendita Seja 
terá espetáculos teatrais em 
palco todas as noites, exposi-
ção de artes, música, oficinas, 
feira cultural com vendas de 
livros, pinturas e artesanatos 
dos mais variados segmen-
tos! Além de microfone aber-
to para declamações poéticas, 
intervenções artísticas, rimas 
e repentes. “Tudo isto, com 
muito empenho, dedicação 
e todos os cuidados necessá-
rios para prevenção contra a 
covid é claro”, garante. Para 

completar, segundo a artis-
ta, será realizada uma rifa 
artística com um quadro da 
própria Regina Pereira.

Entre as apresentações 
do evento, está o espetáculo 
A Senhora Moo - As quatro 
fases da mulher, amanhã, da 
Cia. de Teatro Arte e Ação, 
com Girlene Ferreira. Se-
nhora Moo é um texto sobre 
uma mulher quer atraves-
sou muito mais do que oito 
primaveras ou tantos outros 
invernos. Um mito-rito sobre 
a finitude das coisas e a eter-
nidade das mulheres.

A bailarina Vanúbia 
Duarte é outra atração. Ela 
iniciou sua formação no bal-
let clássico de forma tardia, 
mas nem por isso deixou de 

encantar nos palcos da vida. 
Ela apresentará Triste, lou-
ca ou má, também amanhã. 
Alhandra Campos vai apre-
sentar Cá entre vó, no domin-
go. Natural de São José de 
Piranhas, é atriz, pesquisa-
dora, recreadora, contadora 
de histórias, palhaça, apre-
sentadora e oficineira, ideali-
zadora da trupe da Andinha. 
Os poetas Fernando Inácio e 
Roberto Ferreira são outras 
atrações do evento, que tem 
apoio da Arribaçã Editora.

Atualmente, Regina Perei-
ra dedica-se ao curso de Letras, 
na UFCG, campus de Cajazeiras. 
No evento, a ativista dos direi-
tos femininos apresentará a 
exposição Liberté, no hall do 
teatro ICA.

Em Cajazeiras, Teatro Íracles Pires 
reabre para Festival Bendita Seja

Foto: Divulgação

Linaldo Guedes
linaldo.guedes@gmail.com

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Girlene Ferreira em cena de ‘A Senhora 
Moo - As quatro fases da mulher’, um 
espetáculo da Cia. de Teatro Arte e Ação
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Laços líquidos

Barbosa
portuguesleobarbosa@gmail.com

Leo

“O amor é um egoísmo a dois”. Essa frase de 
Madame de Stael comporta aquilo que o psicanalis-
ta Freud e o sociólogo Bauman trabalham em suas 
obras. Será mesmo essa a nossa essência: amar o 
outro como a um espelho ou como um objeto cujas 
projeções estão pautadas em nossos desejos, carên-
cias? E, hoje, na menor das não correspondências, 
somos legados ao abandono, porque raros são aque-
les dispostos a construir laços concretos? O mun-
do da pressa, da ansiedade, do querer globalizado 
e pouco centralizado nos põem à margem. Irônico. 
Estamos todos (des)conectados. Perdemos o fio da 
meada, o nosso, o de si e o que parecia nos atar de 
forma recíproca. 

Iludidos, despreparados a enfrentar a solidão, 
buscamos no(s) outro(s) o cobertor que servirá 
como agente velador de nossos vazios existenciais. 
Afinal, “a fila anda” e a vida é muito curta para so-
frer de amor. Na próxima esquina se encontrará um 
produto melhor. Muita oferta, muita procura, pou-
ca permanência. Mas, a vida há de prestar contas. 
Quem não se firma em um lugar viverá sempre a 
procurar, como quem vagueia sem saber aonde ir. 
E não poderá se queixar de ser abandonado aquele 
que assim procede, pois “em vez de haver mais pes-
soas atingindo mais vezes os elevados padrões do 
amor, esses padrões foram baixados”, como aponta 
Bauman em sua obra Amor Líquido. 

Fastlovers não existem de fato. Quem não pri-
mar pela busca da gênese e consumir-se até a últi-
ma flama não saberá o que é satisfação. Necessá-
rias são a humildade, a coragem e uma disciplina 
hercúlea para enfrentar os entraves diários que 
um relacionamento promove. O amor deve ser um 
combustível para ser reabastecido e gasto até o 
seu limite. É um investimento de alto risco, deman-
da tempo, energia, dinheiro, libido. Mas, sobretudo, 
coração. E não há lucro garantido. Talvez, se cal-
culado, o prejuízo seja maior. É... o seu temor é tão 
grande quanto a morte, mas sem este não há vida 
de fato realmente vivida. Esse medo é o que repre-
senta o viver, transpondo a mera existência. Excita 
a alma mais que o corpo. 

Quem quer amar quer expandir-se e, ao mesmo 
tempo, receia que seja correspondido, descrendo de 
que pode ser uma pessoa digna de afeto alheio. Não 
nos achamos dignos e andamos como crianças que 
clamam por atenção e que temem que seu brinquedo 
seja tomado a qualquer momento. Não assimilamos 
aquilo que nos é dado e vivemos a exigir provas. Ju-
ras. Pactos. Quem ama quer se perpetuar no outro. 
Essa é a maior vaidade que talvez possamos confes-
sar entre os amantes. Porém, como poderemos per-
durar na eternidade, se não nos modelarmos na in-
tensidade dos dias, dosar os (des)afetos? 

Queremos a segurança, mas somos cada vez mais 
instáveis. Seguimos o ritmo e percorremos a trama 
como se nossos relacionamentos fossem hiperlinks. 
Um dia, aquela mão amiga, noutro, exatamente no 
após, esta é deletada. Mas, que ninguém se engane: 
isso pode ser uma vitória, caso reflitamos se, real-
mente, havia cumplicidade nesse dar de mãos. Todo 
gozo é temporário, senão não o seria. Porém, que 
consolo há na derrota? Apenas sozinhos poderemos 
avaliar nossa bolsa de valores interior. Que onde an-
tes havia ruídos, agora, no silêncio, possamos dimen-
sionar um pouco daquilo que supúnhamos possuir. 
O quanto de nós foi sequestrado e que agora, quem 
sabe, possamos resgatar. Agora nossas ansiedades 
serão depositadas em outras contas. 

E como diz a música: “Não vou viver... como al-
guém que só espera um novo amor / há outras coi-
sas no caminho aonde eu vou...”. Nossa base deve ser 
a esperança. Esquecer um pouco a centralização dos 
fatos para não sairmos dos eixos. Livrar-se do fan-
tasma da despedida e dar margem a novos rumos. 
Amor próprio não é egoísmo. É respeito para que 
se possa, substancialmente, assumir a alteridade. 
Há outros em nós para explorarmos sem criar uma 
tóxica dependência. Um longo tempo deve transcor-
rer entre a pergunta e a resposta. Amar deve ser ur-
gente, mas não agora. Não há fórmulas, definições. 
Todos os reais poetas reais tentaram definir e fra-
cassaram. Nenhuma poesia alcançará sua ambiva-
lência. Toda relação é como um poço cujas profun-
dezas não podemos mensurar. Resta-nos sabedoria 
para manter nossos princípios, nossa essência sem-
pre à tona, porque amor não é desforra, garrafa lan-
çada ao mar. É farol.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboraçãoArtigo

‘O tribuno Castro Pinto e
sua época’

Em O Tribuno Castro Pinto e sua épo-
ca – ainda no prelo –, Flávio Ramalho de 
Brito faz um retrato de corpo inteiro do 
ex-presidente da então Parahyba do Nor-
te. Para tanto, reconstitui a trajetória do 
político, do tribuno, do homem, enfim, dos 
seus atributos, de suas idiossincrasias, de 
modo a preencher as lacunas, os hiatos, 
transformando o seu texto numa espécie 
de túnica inconsútil, inteiriça, ao tempo 
em que lança mão de documentos irrefu-
táveis, idôneos, para dar sustentação às 
suas conclusões, às suas teses. Prudente, 
criterioso, para ele o que vale é o que está 
escrito, comprovado documentalmente, 
na medida em que relega a um segundo 
plano o disse-me-disse, o boca a boca que, 
na maioria das vezes, mitificam e mistifi-
cam personagens e eventos históricos. 

Tenho para mim que os biógrafos, 
quando escrevem a respeito dos biogra-
fados, vão também escrevendo a propó-
sito deles mesmos, fornecendo ao leitor 
elementos tais que farão com que este 
conclua se são confiáveis ou não. Flávio 
Ramalho de Brito dá-nos a prova cabal 
de sua confiabilidade na condição de his-
toriador quando omite do seu livro, por 
exemplo, que Castro Pinto, no ato de sua 
formatura na Faculdade de Direito do 
Recife, teria sido o único da turma a não 
jurar fidelidade ao regime monárquico, 
ocasião em que recebera a solidariedade 
de Tobias Barreto. Embora alguns autores 
registrem esse fato, Flávio não encontrou 
documentos que efetivamente o compro-
vassem, optando por não o registrar, em-
bora eu não queira dizer com isso que o 
registro do episódio por outros autores 
seja fantasioso ou leviano, mas, tão so-
mente, enfatizar o critério adotado pelo 
autor para a feitura desse livro. 

No menino arguto, bisbilhoteiro, ob-
servador sagaz dos fatos circunscritos ao 
seu diminuto círculo familiar, algumas 
vezes já começa a surgir o historiador 
que, mais tarde, amplia a sua área de in-

teresse para um contexto no qual os fatos 
repercutem na vida de todos indiscrimi-
nadamente. 

Mas, para escrever História, há de 
existir o pesquisador, e o pesquisador 
tampouco se faz da noite para o dia, “mas 
desde a mais tenra idade, quando, menino 
ainda, lança um olhar nostálgico sobre as 
coisas ao seu derredor e amarga um pro-
fundo sentimento de finitude. (...) Resta-
lhe, posteriormente, utilizar a linguagem 
como um instrumento capaz de dar per-
manência a tudo o que aparentemente ‘só-
lido desmancha no ar’”.

É assim que eu vejo e imagino o pes-
quisador e o historiador Flávio Ramalho 
de Brito, um ciceroneando o outro, o pri-
meiro como um arqueólogo desencavan-
do documentos, espanando a poeira dos 
jornais, das revistas e de outras publi-
cações do gênero, para dar com o texto 
esclarecedor, que dirime dúvidas e que, 
muitas vezes, repõe os fatos históricos nos 
seus devidos lugares.

Mas desconfio que Flávio, o que se 
abebera das fontes fiáveis, fidedignas, re-
jeitará essas minhas elucubrações a pro-
pósito do historiador e do pesquisador 
por serem ambos concebidos a partir da 
minha imaginação, sobretudo quando 
avalio que um e outro exercem desde cedo, 
meninos ainda, as funções a que estavam 
destinados a cumprir, Flávio Ramalho de 
Brito entre eles.

nnnnnnnnnn

Registro
Poeta, cronista, ensaísta, Ronaldo 

Werneck lançou, recentemente, com o 

selo de Outras Grafias, o livro Catagua-
ses – século XX, antes & depois. Aliás, Ca-
taguases, terra natal do poeta, está mar-
cada a ferro e fogo na sua obra, como 
também os filhos ilustres dessa peque-
na cidade situada na Zona da Mata mi-
neira: Ascânio Lopes, Enrique de Re-
zende, Francisco Inácio Peixoto, Rosário 
Fusco e Guilhermino César. Acrescen-
te-se a esses, a presença dos cineastas 
Humberto Mauro, Pedro Camello e Eva 
Nill, sem esquecer o nome de Patápio 
Silva, intérprete precursor do estilo de 
Lúcio Alves. Mas como se não fosse su-
ficiente a proeza dos conterrâneos em 
repercutirem as suas obras e feitos mui-
to além dos limites da província, eis que 
Cataguases convoca outros nomes para 
“inspirarem seus habitantes”, a exemplo 
do arquiteto Oscar Niemeyer e do pai-
sagista Burle Max. Já o museu da cidade 
abriga obras de Maurice Utrillo, Candi-
do Portinari, Jan Zach, Marie Laurencin, 
Djanira, Tarsila do Amaral e do paraiba-
no Santa Rosa.

Pois bem. Num estilo fluente, Ronaldo 
Werneck dá conta disso tudo e muito mais, 
além de nos proporcionar o prazer de uma 
leitura que não é só entretenimento, mas 
informação precisa e lúcida sobre as artes 
de um modo geral. 

Com prefácio de Ângelo Oswaldo e 
orelhas assinadas por Paulo Augusto Go-
mes, Cataguases – século XX antes & depois 
possui um farto material iconográfico.

Sobre o poeta Ronaldo Werneck, anos 
atrás, no prefácio do livro Minerar o bran-
co, escrevi: “(...) foi um dos poucos poetas 
de vanguarda a lançarem mão do lirismo, 
contrariando o discurso impessoal da 
Poesia Concreta”. E mais adiante: “Mas a 
par do apelo visual, a sua poesia investe 
também na paronomásia – figura de lin-
guagem usada, indiscriminadamente, pela 
poesia das décadas de 1960 e 1970 –, sem 
descurar do uso da metáfora, à época pra-
ticamente abolida pelas vanguardas”.

 Para escrever História, há de 
existir o pesquisador, e o 

pesquisador tampouco se faz da 
noite para o dia 

Fundação 
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“Um padrão de virtudes antigas”
José Mota Victor

O escritor José Permínio Wanderley 
no seu singelo livro Retalhos do Sertão 
faz um comentário sobre o prefeito 
Firmino Ayres Leite: “Quando as es-
peranças eram as mais fagueiras em 
sua administração, surge um caso de 
família. Julgou-se ele sem condições de 
continuar e pediu demissão irrevogável 
do cargo ao presidente da província, 
passando o cargo para o seu substituto 
legal”. Quando li esse trecho do livro fi-
quei interessado em saber que “caso de 
família” era esse, mas a parentela tinha 
se encarregado de colocar uma pedra 
no assunto, ninguém informava sobre 
o episódio constrangedor que levou o 
médico da tradicional família sertaneja a 
renunciar ao cargo de prefeito da capital 
do Sertão paraibano.

Tempos depois, como presidente 
do Instituto Histórico e Geográfico de 
Patos, promovi uma viagem de estudos 
a Serra do Talhado, no famoso Quilombo 
da região do Sabugi, que ficou conhecido 
nacionalmente devido ao documentário 
Aruanda, do consagrado diretor parai-
bano Linduarte Noronha. Na comitiva 
estava minha amiga e confreira Euzary 
Ayres de Lacerda, esposa do ex-prefei-
to Otávio Pires de Lacerda e prima do 
prefeito demissionário da história que 
estamos contando. Questionada sobre o 
assunto não hesitou em contar a versão 
verdadeira dos fatos:

Firmino Ayres Leite tinha na sua admi-
nistração se dedicado carinhosamente a ar-
borização da cidade. Plantou os primeiros 
‘fícus’ para embelezar as avenidas de Patos. 
Como era muito caprichoso passou uma 
ordem severa para o delegado:

– Prenda quem derrubar uma árvore.
Tiburtino Leite, seu irmão solteiro, 

boêmio, depois de bebericar numa espe-
lunca da cidade, descumpriu a ordem do 
prefeito e duvidou quem tinha coragem 
de prendê-lo.

Firmino Ayres Leite, homem de pa-
lavra e respeito, não titubeou e mandou 
prender o irmão. Dona Capitulina Ayres 
Sátyro, sua mãe e esposa do Coronel Mi-
guel Sátyro, ficou desesperada e pediu ao 
prefeito que relevasse o ocorrido e soltas-
se o irmão.

O filho atendeu o pedido da mãe e 
imediatamente enviou ao presidente João 
Pessoa sua carta de renúncia.

Firmino Ayres nasceu na fazenda 
Bela Vista no início do século 20, a mes-
ma fazenda onde nasceu o famoso can-
tador Inácio da Catingueira. Foi morar 
na cidade de Patos depois que sua mãe 

ficou viúva do Dr. Inocêncio Leite e ca-
sou com o Major Miguel Sátyro, viúvo de 
Dona Maria Gomes, filha do Capitão Ma-
noel Gomes dos Santos, adjunto de pro-
motor. Foi nomeado novamente prefeito 
de Patos no governo de Argemiro de 
Figueiredo, mas pediu demissão depois 
da queda do governador. Era formado 
pela Faculdade Nacional de Medicina do 
Rio de Janeiro. Foi o primeiro ecologista 
da região das Espinharas.

Em 1981, depois de sua morte, os 
seus filhos publicaram, em homenagem 
à sua memória, o livro de sonetos Mu-
gidos e Aboios. Firmino Ayres Leite era 
um telúrico poeta bissexto, meio-irmão 
de Ernani Sátyro, filho do primeiro casa-
mento de Dona Capitulina. Abriu mão do 
cargo de prefeito de Patos para atender o 
pedido de dona Capitulina, sua mãe. Po-
deria dizer dele o que José Américo disse 
do seu padrasto Miguel Sátyro: “Um pa-
drão de virtudes antigas”.

Depois, com carinho e saudade, 
escreveu para matriarca da família o 
soneto Mãe:

Fez um ano que a tua mão de arminho
Beijei sobressaltado e comovido;
Palmilhavas um lúgubre caminho
Pelos nossos temores pressentido.

Com que doçura, então, com que carinho,
Terno “Deus te abençoe” foi proferido,
Na mansão sertaneja, o velho ninho,
Hoje só de tristezas envolvido.

Quando nele penetro a mente iludo,
Porque se não te vejo, na verdade,
Meu amor filiar te encontro em tudo...

Vou contrito ao teu quarto de oração,
Em romagem de pranto e de saudade,
Oferecer-te lágrima em vão.

Foto: Funes/Divulgação

D. Capitulina Ayres Sátyro, mãe de Firmino Ayres
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Obra aborda temas pouco analisados sobre o santo: pedagogia e lógica

Teologia

Santo Agostinho 
vira livro

O escritor, professor doutor em Teologia e 
Filosofia e músico Antonio Patativa Sales – tam-
bém conhecido como Patativa Moog – lança pre-
sencialmente hoje, a partir das 16h, no Café das 
Letras, na cidade de João Pessoa, o livro Santo 
Agostinho – Educação e Teologia, que é publicado 
pela editora Viseu, localizada em Curitiba (PR). A 
obra contém 124 páginas, custa R$ 38 e aborda 
dois temas ainda pouco analisados pelos estudio-
sos agostinianos, pelo menos os de língua portu-
guesa: pedagogia e lógica.

“O livro é resultado de trabalhos de pesquisa 
que venho desenvolvendo desde o meu doutorado 
em Teologia, que concluí em 2011, e o doutorado 
em Filosofia, concluído em 2017. Ou seja, são assun-
tos que vinha tratando há bastante tempo e não 
escrevi o livro durante a pandemia, mas aproveitei 
a reclusão para fazer as revisões que precisava, an-
tes da publicação”, disse o autor. 

O escritor Antonio Patativa justificou a razão 
da escolha do teólogo, filósofo e bispo africano 
(354-430), cujo nome de batismo era Aurélio Agos-
tinho de Hipona, para a produção da obra. “Por 
mais que se escreva sobre Agostinho, o que somen-
te revela a sua importância, este livro tem o mérito 
de abordar dois temas pouco trabalhados pelos es-
tudiosos agostinianos, ao menos os de língua por-
tuguesa: pedagogia e lógica”, afirmou.

“Na primeira parte do livro, a novidade não 
é tanto o tema do ensino, mas a obra escolhida 
para a abordagem, o De catechizandis rudibus. Na 
segunda, dá-se o oposto, ou seja, o que há de novo 
não é a obra abordada, mas o tema e uma possí-
vel influência sofrida por Agostinho, que indico já 
no título: o ‘aristotelismo agostiniano’, um ponto 
não pacífico entre os especialistas”, explicou An-
tonio Patativa. 

No livro, o autor se vale de argumentos para 
abordar alguns aspectos do teólogo e filósofo. 
“Mostro, entre outras coisas, como Agostinho se 
utiliza, no De doctrina christiana, dos silogismos 
para destacar as vantagens do conhecimento da 
lógica. Unindo educação e teologia está o amor, e 
nele se reflete o homo viator que, em seu desejo de 
conhecer, mostra-se disponível para a transcen-
dência, sem abandonar a imanência, afinal, o pri-
mado do amor – ‘Ama e faz o que quiseres’ – tem 
o peso de ‘Ama, e assim não poderás fazer senão o 
bem’”, disse ele.

Antonio Patativa de Sales é doutor em Fi-
losofia, na área de Metafísica, título que obteve 
com a tese Linguagem, conhecimento e herme-
nêutica filosófico-teológica em Santo Agostinho, 
apresentada ao Programa Integrado de Pós-Gra-
duação em Filosofia (UFPB, UFPE, UFRN), de-
fendida em abril de 2017 e publicada em 2020, 
pela Editora Fi. Ele também é mestre em Filoso-
fia, com a dissertação A antropologia filosófica 
de Santo Agostinho no De Trinitate, que defen-
deu em novembro de 2004, junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Filosofia, na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), e doutor em Teologia 
pela Escola Superior de Teologia (EST), do Ins-
tituto Ecumênico de Pós-Graduação (IEPG), em 
São Leopoldo, no Rio Grande do Sul (2010). É au-
tor de obras, como Contra o insensato: a religião 
como fenômeno filosófico e sociológico (Veritas, 
1999) e No fim das contas ninguém sai vivo (Bons 
Costumes/Jovens Escribas, 2015) e publica bi-
mestralmente na revista Philipeia.

Literatura

A poeta Maria da Paz 
Bezerra do Nascimento 
lança hoje o livro Fragrân-
cia de poemas. A obra, que 
tem selo da Arribaçã Edi-
tora, terá sua noite de au-
tógrafos na Fundação Casa 
de José Américo, localizada 
no bairro do Cabo Branco, 
em João Pessoa, às 19h. O 
evento seguirá todos os 
protocolos de segurança 
contra a covid-19 e conta-
rá, ainda, com a presença 
do editor da Arribaçã, Le-
nilson Oliveira.

“Maria da Paz Bezerra 
do Nascimento já traz a 
poesia no seu nome e achou 
por bem reverberá-la em 
livro, o que, decerto, che-
ga para enriquecer ainda 
mais as letras paraibanas, 
femininas e sertanejas”, co-
menta Lenilson Oliveira. 
“Já no primeiro poema que, 
inclusive, dá título ao livro, 
ela deixa o convite para 
uma ‘entrega’ à sua ‘poesia 
singular’, capaz de desper-
tar, em quem lê-la, as sensa-
ções do aroma do perfume 
das flores, dos sons do ven-
to e do mar, seu confidente”, 
acrescenta ela.

A arte da capa de Fra-
grância de poemas é de In-
grid Stephane de Oliveira e o 
projeto gráfico de Aristóteles 

Alves, com impressão na Grá-
fica Ideal, de Cajazeiras.

Poeta e compositora 
nascida em Igaracy (PB), 
Maria da Paz Bezerra do 
Nascimento viveu sua in-
fância e adolescência em 
Itaporanga (PB), e hoje está 
radicada em João Pessoa. É 
graduada em Direito pela 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Advogada, 
possui pós-graduação em 
Direito Processual Civil pelo 
Centro Universitário de João 
Pessoa (Unipê). É servidora 
pública federal aposentada 
da carreira de Auditoria Fis-
cal do Trabalho. Fragrâncias 
de poemas é o seu livro de 
estreia como poeta.

Antologia poética é lançada 
na Casa de José Américo
Da Redação

Foto: Divulgação
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EstrEias

ChErnobyl - o filmE (Kogda padali aisty. 
Rússia. Dir: Danila Kozlovsky. Drama e Histórico. 16 anos). 
As consequências da explosão na usina nuclear de Chernobyl, 
na Ucrânia Soviética, em 1986, quando centenas de pessoas 
sacrificaram suas vidas para limpar o local da catástrofe e para 
prevenir um desastre ainda maior que poderia ter tornado 
grande parte do continente europeu em uma zona inabitável. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 15h - 20h45.

a CrôniCa franCEsa (The French Dispatch. 
EUA, França. Dir: Wes Anderson. Drama e Comédia. 14 anos). 
Ambientada em um posto avançado de um jornal americano 
em uma cidade pacata fictícia na França do século 20, o filme 
traz à vida crônicas e coleções de histórias publicadas no jornal 
The French Dispatch Magazine. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP 
(leg.): 13h50 - 19h - 21h30.

GhostbustErs mais além (Ghostbus-
ters: Afterlife. EUA. Dir: Jason Reitman. Fantasia e Comédia. 
12 anos). Uma mãe solteira resolve se mudar para uma 
pequena cidade do interior com seus filhos. Ao chegar na 
nova casa, ainda sem saber ao certo o que vai acontecer, ela 
e seus filhos acabam descobrindo uma conexão com os Caça-
Fantasmas originais e o que o seu avô, um dos integrantes 
dos Caça-Fantasmas, deixou para trás como legado para sua 
família. Mas nem tudo é brincadeira, com a descoberta de 
objetos e a chegada da casa, acontecimentos paranormais 
começam acontecer e só tem um jeito de acabar com eles: 
chamando os Caça-Fantasmas. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 
15h15 - 18h15 - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub.): 
13h45 - 16h30 - 19h30 (exceto dom.); CINÉPOLIS MANAÍRA 
8 (dub.): 18h (somente dom.); CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - Ma-
croXE: 14h45 (dub.) - 17h30 (dub.) - 20h20 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub.): 15h - 17h45 - 20h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 19h (somente dom.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 4 (dub.): 13h40 - 16h20 - 19h30 (exceto dom.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h30 - 17h50 - 20h15; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h30 - 17h50 - 20h15.

noitE passada Em soho (Last Night 
in Soho. Reino Unido. Dir: Edgar Wright. Terror, Drama e 
Suspense. 16 anos). Eloise (Thomasin Mckenzie) é uma jovem 
apaixonada por design de moda que consegue, misteriosa-
mente, voltar à década de 1960. Lá, ela encontra Sandy (Anya 
Taylor-Joy), uma deslumbrante aspirante a cantora por quem 
é fascinada. O que ela não contava é que a Londres dos anos 
1960 pode não ser o que parece, e o tempo passa cada vez mais 
a desmoronar, levando a consequências sombrias. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2: 13h30 (dub.) - 16h (dub.) - 18h40 (dub.) - 21h20 
(leg., exceto dom.) - 21h45 (leg., somente dom.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 16h15 - 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 
3 (dub.): 16h; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h.

EspECial

harry pottEr E a pEdra filo-
sofal (Harry Potter and the Philosopher’s Stone. 

EUA, Reino Unido. Dir: Chris Columbus. Fantasia e Aven-
tura. Livre). Baseado no livro de J.K. Rowling, best-seller 
mundial, o longa de 2001 apresenta a história de Harry 
Potter (Daniel Radcliffe), um menino órfão de 10 anos que 
vive infeliz com seus tios. Até que recebe uma carta com 
um convite para ingressar em Hogwarts, famosa escola 
especializada em formar jovens bruxos. A partir de então, 
Harry conhece um mundo mágico, vivendo as mais diversas 
aventuras com seus novos amigos, Rony Weasley (Rupert 
Grint) e Hermione Granger (Emma Watson). CINÉPOLIS 
MANAÍRA 6 (3D, leg.): 15h30 (somente dom.) - 19h (so-
mente dom.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (3D, leg.): 19h30 
(somente dom.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (3D, leg.): 
20h30 (somente dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (3D, 
dub.): 19h (somente dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(3D, dub.): 14h45 (somente dom.) - 18h (somente dom.) - 
21h20 (somente dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (3D, dub.): 
14h50 (somente dom.) - 17h40 (somente dom.)- 20h30 
(somente dom.); CINE SERCLA PARTAGE 2 (3D): 14h50 
(dub., somente dom.) - 17h40 (leg., somente dom.)- 20h30 
(dub., somente dom.).

ContinuaÇÃo

dEus nÃo Está morto - o pró-
ximo Capítulo (God’s Not Dead: We the People. 
EUA. Dir: Vance Null. Drama. 12 anos). Após uma inspeção 
inesperada de uma funcionária do governo local, famílias que 
educam seus filhos em casa são obrigadas a colocá-los na rede 
pública de ensino. A funcionária acredita que as crianças estão 
recebendo uma educação inferior em relação à escola tradi-
cional e estão sendo doutrinadas por suas famílias a crerem 
na Bíblia. CINÉPOLIS MANAÍRA 3 (dub.): 14h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 13h45.

EtErnos (Eternals. EUA. Dir: Chloé Zhao. Super-He-
rói, Ficção Científica e Fantasia. 12 anos). Os Eternos são 
uma raça de seres imortais que viveram em segredo du-
rante a antiguidade da Terra, moldando sua história e suas 
civilizações ancestrais. Seguindo os eventos de Vingadores: 
Ultimato, uma tragédia inesperada os força a sair das som-
bras para se reunirem contra os mais antigos inimigos da 
humanidade, Os Deviantes. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
18h35 (somente dom.); CINÉPOLIS MANAÍRA 6 (3D): 
14h30 (dub., exceto dom.) - 17h45 (leg., exceto dom.) - 21h 
(leg., exceto dom.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 
14h - 17h15 - 20h30 (exceto dom.); CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 3 (dub.): 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (3D, dub.): 
14h45 (exceto dom.) - 18h (exceto dom.) - 21h15 (exceto 
dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h30 (somente 
dom.) - 17h30 (somente dom.) - 20h30 (somente dom.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 6 (dub.): 14h30 (exce-
to dom.) - 17h30 (exceto dom.) - 20h30 (exceto dom.); CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h30 (exceto dom.) - 17h30 
(exceto dom.) - 20h30 (exceto dom.); CINE SERCLA PARTA-
GE 3 (dub.): 20h; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h30 
(somente dom.) - 17h30 (somente dom.) - 20h30 (somente 
dom.); CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 20h.

a família addams 2: pé na Es-
trada (The Addams Family 2. EUA. Dir: Conrad 
Vernon e Greg Tiernan. Animação, Comédia e Aventura. 
Livre). Pertubardos que seus filhos estão crescendo 
rápido, Morticia e Gomez estão fazendo coisas que não 
faziam antes: eles 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? CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h20; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h20.

mariGhElla (Brasil. Dir: Wagner Moura. Drama e 
Biografia. 16 anos). Comandando um grupo de jovens guerri-
lheiros, Marighella (Seu Jorge) tenta divulgar 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 inimigo público. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 3: 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3: 17h; CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 19h45 (exceto dom.); CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 19h45 (exceto dom.).

a profissional (The Protégé. EUA. Dir: Martin 
Campbell. Ação e Suspense. 16 anos). Anna (Maggie Q) é 
uma matadora de aluguel extremamente habilidosa treinada 
pelo lendário assassino Moody (Samuel L. Jackson), que 
a ensinou tudo que sabe e era a única figura paterna que 
ela já teve. Quando Moody é brutalmente assassinado por 
inimigos, Anna jura se vingar e acaba caindo em um jogo 
de gato e rato com um maníaco homícida (Michael Keaton), 
cuja obsessão por ela que vai além de suas habilidades como 
matadora. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 18h (exceto dom.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 19h (exceto dom.); CINE 
SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h40 (exceto dom.); CINE SERCLA 
PARTAGE 4 (dub.): 17h40 (exceto dom.).

QuErido Evan hansEn (Dear Evan Han-
sen. EUA. Dir: Stephen Chbosky. Musical e Drama. 14 anos). 
Uma história que gira ao redor de Evan Hansen (Ben Platt), 
jovem ansioso e com dificuldades de se conectar com os outros, 
que acaba envolvido numa mentira sobre um colega de classe 
que cometeu suicídio, se aproximando da família do falecido. 
Adaptação cinematográfica do musical vencedor do Tony e 
do Grammy de Steven Levenson, Benj Pasek e Justin Paul. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 16h10.

vEnom: tEmpo dE CarnifiCina 
(Venom: Let There Be Carnage. EUA. Dir: Andy Serkis. 
Aventura, Terror e Fantasia. 14 anos). Depois de um ano 
dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock (Tom 
Hardy) está com problemas para se acostumar na vida com o 
symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como 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 3 
(dub.): 16h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h30; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 18h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 18h10; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 18h10; 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h10.

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

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Poeta Maria da Paz 
Bezerra do Nascimento 
(acima) estreia em 
antologias com o livro 
‘Fragrância de poemas’ 
(ao lado), obra que 
desperta o sensorial 
nos seus versos



Cultura

“Foi uma alegria dos me-
ninos, quando entreguei os 
instrumentos. É o pagamento 
da gente que está à frente, 
como professor e regente, 
pois a maior riqueza é ver o 
sorriso de uma criança, ao 
receber esses instrumentos”, 
confessou o maestro da Fi-
larmônica Nossa Senhora do 
Desterro, da cidade de Bo-
queirão, José Francisco de 
Oliveira, ao relatar a reação 
de integrantes do grupo que 
obtiveram três novos objetos, 
a exemplos de clarinete, sax 
alto e sax tenor, todos entre-
gues pelo Governo da Paraíba, 
através da Secretaria de Es-
tado da Cultura (Secult-PB), 
na manhã da última terça-
feira (16). Na ocasião, foram 
repassados 21 conjuntos de 
instrumentos para bandas fi-
larmônicas de 20 municípios 
contemplados em convênios 
com a Fundação Nacional de 
Artes (Funarte).

O maestro Francisco Oli-
veira informou que os ins-
trumentos musicais já come-
çaram a ser utilizados nos 
ensaios. “Um instrumento 
desse tipo é uma riqueza 
muito grande. É uma criança 
a mais que será tirada da rua, 
vai estar livre das drogas e 
livre do que não presta. Eu 
acho que tanto a sociedade 
civil quanto os governos, no 
geral, deveriam abraçar mais 
essa causa, porque a banda 
filarmônica é a maior forma-
dora de músicos, no nosso 
país. Quem forma os músicos 
são as bandas filarmônicas, 
a universidade aperfeiçoa. 
Então, deveria ser mais bem 
visto. Foi muito importante 
receber esses instrumentos, 
que são de marca, muito bons 
e de qualidade, que vão ser 
de grande utilidade e dar 
uma afinação melhor à nossa 
banda”, disse ele. 

“Foi de fundamental im-
portância receber os instru-
mentos, porque as filarmôni-
cas são um pouco esquecidas, 
no geral, nos três níveis de 
poder, mas sempre a Funarte, 
a cada dois, ou três anos, lan-
ça esse projeto por edital e 
onde concorreram 600 ban-
das, mas 300 foram elimina-
das, por causa dos critérios 
que são exigidos, mas não são 

cumpridos. Mas, por conta da 
pandemia, a partir das 300 
não houve mais eliminação, 
porque só iam ser 158 ban-
das contempladas. Aí foi divi-
dido entre as participantes e 
eu achei justo, porque todas 
as filarmônicas, praticamen-
te, sofrem do mesmo mal e 
receber o instrumento é im-
portante”, afirmou Francisco 
Oliveira, o décimo maestro da 
Filarmônica Nossa Senhora 
do Desterro, que existe há 57 
anos. “Hoje, contamos com 
40 componentes, mas conta-
mos com 50 alunos novatos 
que, daqui a três, ou quatro 
meses, boa parte deles vai 
estar integrando a Filarmôni-
ca e vamos dar um salto bem 
maior, para 60 componentes, 
ou até mais”.

O secretário de Estado 
da Cultura, Damião Ramos 
Cavalcanti, também ressaltou 
a importância da iniciativa. “A 
distribuição de instrumentos 
musicais para bandas filar-
mônicas, notadamente as 
mais antigas e necessitadas 
e que estão em atividade, vai 
permitir o funcionamento 
a contento e deverão, ver-
dadeiramente, motivar vo-
cações e despertar o senti-
mento de amor à música na 
população. Um grande exem-
plo é o trombonista de Ita-
poranga Radegundis Feitosa 
(1962-2010), que, como na 
música de Chico Buarque, via 
a banda passar e começou to-
cando na Banda Filarmônica 
Cônego Manoel Firmino e foi 
reconhecido até no exterior. 
A distribuição de instrumen-
tos musicais é importante 
como política pública”, afir-
mou o gestor.

A remessa de instrumen-
tos musicais resulta de dois 
convênios, o 881020/2018, 
no qual há contrapartida 
do Governo do Estado, e o 
Prêmio Funarte de Apoio a 
Bandas de Música 2020. Em 
abril deste ano, a Funarte 
iniciou, em Brasília, a entre-
ga de instrumentos à Secre-
taria da Cultura da Paraíba 
para organizar a distribuição 
às bandas, mas obedecen-
do aos protocolos sanitários 
em relação à contenção da 
covid-19. No ato da entrega, 
realizada na sede da Secul-
t-PB, no Espaço Cultural, em 
João Pessoa, representan-
tes de bandas filarmônicas, 

prefeitos e secretários mu-
nicipais de cultura, além de 
maestros e alguns músicos 
dos grupos beneficiados com 
os instrumentos.

Na ocasião do evento, 
o secretário Damião Ramos 
Cavalcanti disse que, no pró-
ximo ano, é possível que a 
quantidade de instrumen-
tos e de bandas beneficia-
das seja maior. “Basta que 
as entidades e prefeituras 
se inscrevam no programa, 
para obter apoio do Governo 
do Estado”, afirmou ele, que 
também fez um apelo aos 
gestores das bandas e das 
cidades para que esses gru-
pos musicais permaneçam 
e se desenvolvam. “E que es-
timulem o surgimento para 
vocações musicais que ainda 
não existem. A música é a 
arte mais amada pela huma-
nidade e os gestores têm que 
priorizar isso nas suas cida-

des”, comentou o secretário 
da Cultura da Paraíba.

Na solenidade de entre-
ga dos instrumentos musi-
cais, o secretário da Cultura, 
Damião Ramos, em nome do 
governador da Paraíba, João 
Azevêdo, a quem represen-
tou na ocasião, agradeceu 
a presença de todos e enal-
teceu a política estadual de 
assistência às bandas filar-
mônicas, no que foi aplaudi-
do pelos gestores municipais, 
maestros e músicos. Compa-
receram ao evento, duran-
te o qual foram entregues 
bombardinos, bombardões, 
saxofones, trombones, trom-
pas, clarinetes, trompetes e 
flautas, o deputado João Gon-
çalves, prefeitos dos municí-
pios beneficiados – entre eles 
Robério Lopes Burity (Ingá) 
e Marcos Freitas (Boqueirão) 
– maestros das bandas e se-
cretários municipais.

Secult-PB entrega conjuntos de 
instrumentos para filarmônicas 
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Foram contempladas bandas de 20 municípios paraibanos através de convênios com a Fundação Nacional de Artes
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Ato da entrega realizada na sede da Secult-PB, em João Pessoa, contou com o secretário de Estado da Cultura, Damião Ramos Cavalcanti (de suspensórios), representantes de 
bandas filarmônicas, prefeitos e secretários municipais de Cultura, além de maestros e músicos dos grupos beneficiados como a Filarmônica N. S. do Desterro de Boqueirão (acima)

Os Eloquentes comemoram sete anos com luau e convidados

Hoje é o primeiro dia de 
lua cheia no mês e Os Elo-
quentes aproveitam a paisa-
gem natural para comemorar 
os sete anos de trajetória da 
banda de reggae nas areias da 
Praia da Penha, em João Pes-
soa. Na apresentação, o grupo 
criado na Praia de Pipa (RN) e 
radicado na capital paraibana 
vai apresentar um repertório 
autoral mesclado com covers 
e convidados. O show será no 
Praiô Beach Clube, às 20h30. 
Os ingressos estão sendo ven-
didos através do site outgo.
com.br e custam R$60 para a 
mesa de dois lugares e R$120 
para a de quatro lugares.

Formado pelos paraiba-
nos Cintia Peromnia (vocal) e 
Felippe Francis (violão) e pelo 

paulistano Bira Magalhães 
(vocal e percussão), o power 
trio vai apresentar todas as 
suas músicas próprias, além 
de anteciparem ‘Raízes’, pró-
ximo single a ser lançado pela 
banda. O setlist também vai ter 

espaço para algumas versões 
já conhecidas pelo público. 
Quem abre o show é a roqueira 
Val Donato, que vai levar para 
o luau em show totalmente 
dedicado ao ritmo da Jamaica. 
‘Os Eloquentes’ dividiram o 

palco ainda com o Falcão, do 
Seu Pereira e o Coletivo 401.

“Escolhemos Seu Pereira 
porque Os Eloquentes can-
tam músicas dele em uma 
pegada reggae music, que é 
o que a gente faz. Ele é uma 

figura que dialoga diretamen-
te com a gente e nós temos 
essa intimidade com ele, que 
também canta algumas coisas 
nossas”, explica a vocalista 
Cintia Peromnia. “O público 
vai encontrar uma noite in-

crível, de músicas autorais e 
muitas novidades que a gente 
está trazendo, não apenas no 
repertório, mas também de 
parcerias que estamos cons-
truindo ao longo de nossa 
carreira”, anuncia ela.

Tendo lançado no início 
deste ano o EP Acústico com 
quatro faixas, Os Eloquentes 
pretendem seguir o mesmo 
ritmo de lançamentos e já pre-
para para o próximo ano um 
novo álbum. Recentemente, 
eles disponibilizaram nas pla-
taformas digitais de música o 
single ‘Todo Pensamento’, em 
ragga, que marca um novo 
momento do grupo e aponta 
para novas propostas sono-
ras em meio a uma profusa 
produção autoral, sem aban-
donar as características da 
banda com influências do jazz, 
MPB e groove soul.

COntEmPladOS nO COnvêniO 881020
Banda Filarmônica Abdon Felinto Milanez – Areia;
Banda Filarmônica Maria Udjagra Fernandes – Cuité;
Banda de Música 31 de Março – Ingá;
Associação Musical Belmont das Chagas – Juripiranga;
Filarmônica Nossa Senhora do Livramento – Livramento;
Filarmônica São José – Parari;
Filarmônica São Geraldo Majella – Poço de José de Moura;
Filarmônica Abdon Tavares – Serra Redonda;
Banda de Música João Ferreira de Sousa – Taperoá;
Filarmônica Joaquim Moreira e Silva – Triunfo.

COntEmPladOS nO PrêmiO FunartE
Associação Escola e Banda de Música 12 de Agosto – Araruna;
Associação Cultural dos Músicos de Baraúna;
Prefeitura Municipal de Boa Ventura;
Filarmônica Nossa Senhora do Desterro – Boqueirão;
Prefeitura Municipal de Caiçara;
Prefeitura Municipal de Monteiro;
Prefeitura Municipal de Nova Palmeira;
Associação Cultural Filarmônica Eugênio Vasconcelos – Pedra 
Lavrada;
Associação Cultural dos Músicos da Filarmônica Coronel 
Antônio Xavier de Macedo – Picuí;
Sociedade de Difusão Artística de Uiraúna;
Prefeitura Municipal de Uiraúna.

Da esq. para dir.: grupo formado por Felippe Francis (violão), Cintia Peromnia (vocal) e Bira Magalhães (vocal e percussão) terá convidados como Val Donato

Foto: Carol Andrade/DivulgaçãoFotos: Max Brito/Divulgação

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Fotos: Secom-PB
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Advogado afirma ter o compromisso de garantir as conquistas obtidas na gestão do atual presidente, Paulo Maia

Com 41,76% dos votos, 
o advogado Harrison Targino 
venceu a disputa para a pre-
sidência da Ordem dos Advo-
gados do Brasil, seccional da 
Paraíba (OAB-PB), ontem. O 
presidente eleito foi apoiado 
pela antiga gestão, de Paulo 
Maia, e ficará à frente da OAB 
até 2024. Maria Cristina San-
tiago (Kiu) ficou em segun-
do lugar,  com 2.630 votos 
(36,28%), enquanto Raoni 
Vitta ocupou o terceiro, com 
1.592 votos (21,96%). 

Além de Harrison, com-
põem a chapa vitoriosa os 
advogados e advogadas Ra-
faella Brandão (Vice-pre-
sidente), Rodrigo Farias 
(Secretário Geral), Larissa 
Bonates (Secretária Geral 
Adjunta) e Leilane Soares 
(Tesoureira).

Harrison Targino enfa-
tizou, assim como durante a 
sua campanha, que a sua ges-
tão será de continuidade ao 
que foi realizado por Paulo 
Maia. “Temos o compromis-
so de garantir as conquistas 
obtidas na gestão do presi-

dente Paulo Maia, para que 
possamos avançar cada vez 
mais no fortalecimento da 
OAB. Por isso essa alegria tão 
contagiante que representa 
o sentimento de toda a ad-
vocacia”, comentou. 

O presidente da OAB 
ressaltou ainda que irá se 
unir aos demais candida-
tos para colocar em prática 
pautas em comum. “Não há 
vencedores ou perdedores, a 
eleição passou. Agora temos 
a atribuição de unir toda a 
advocacia em torno de pro-
jetos comuns, e para isso 
vamos convidar todos que 
participaram do pleito para 
ajudarem nesse processo de 
consolidação desse modelo 
de gestão”. 

A segunda colocada, Ma-
ria Cristina, publicou uma 
nota nas redes sociais co-
mentando o resultado. Ela 
enfatizou que fez história 
por ser a primeira mulher 
candidata à presidência da 
OAB, em 90 anos de secção 
na Paraíba. “Este foi o pri-
meiro passo na luta por uma 
Ordem mais representati-
va, justa e atuante. Essa luta 
não pode nem vai parar, siga-

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Harrison vence com proposta 
de continuidade na OAB-PB

João Azevêdo vai inspecionar 
obras em Catolé do Rocha hoje

O governador João Aze-
vêdo estará, hoje, nos muni-
cípios de Catolé do Rocha e 
São Bento, ocasião em que 
irá inspecionar e entregar 
obras. A agenda do chefe do 
Executivo estadual será ini-
ciada às 11h com uma visi-
ta ao programa Tá na Mesa, 
que fornece refeições, dia-
riamente, ao preço simbólico 

de R$ 1,00 em 83 municípios 
paraibanos.

 Às 11h30, o gestor irá 
inspecionar a obra de res-
tauração da PB-323 que con-
templa os municípios de Ca-
tolé do Rocha, Brejo do Cruz 
até a divisa com o Rio Grande 
do Norte. Às 12h30, ele fará 
uma vistoria às obras de es-
gotamento sanitário de São 

Bento e, às 15h, irá visitar o 
prédio onde será instalado 
o Restaurante Popular do 
município. 

 A agenda será concluída 
às 16h com a inauguração 
da restauração da PB-293: 
BR-427/Paulista/São Ben-
to/Entr. PB-323 e vistoria 
às obras de restauração da 
Ponte sobre o Rio Piranhas.

A obra de restauração da PB-323 que contempla vários municípios será inspecionada pelo governador João Azevêdo

Foto: Secom-PB

Sem chances
Galdino vê oposição sem chances para enfrentar João Azevêdo. 
Presidente da Assembleia diz que nem união de todas as forças 
contrárias evitará a reeleição do governador. Página 14
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mos todos juntos. Obrigada 
a Deus e a vocês!”, escreveu. 

A eleição aconteceu em 
João Pessoa e nas Subseções 

da OAB de Campina Grande, 
Guarabira, Cariri (Montei-
ro), Patos, Pombal, Catolé 
do Rocha, Sousa, Cajazeiras, 

Vale do Piancó (Itaporanga), 
Princesa Isabel e Maman-
guape. Na capital, a votação 
foi realizada no Esporte Clu-

be Cabo Branco, no bairro 
de Miramar, onde também 
aconteceu a apuração dos 
votos.

Harrison comemora com Paulo Maia a vitória que garante a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na Paraíba e diz que vai fortalecer a entidade

Foto: Divulgação
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Presidente da Assembleia diz que nem união de todas as forças contrárias evitará a reeleição do governador

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraí-
ba (ALPB), Adriano Galdi-
no(PSB) disse, ontem, que 
o principal cabo eleitoral do 
governador João Azevêdo à 
reeleição são as obras do seu 
Governo e previu que, nem 
mesmo unidas em torno de 
um nome só, as oposições 
conseguirão vencer o atual 
governador. 

“O grupo da oposição é 
reduzido e não tem um rumo 
bem definido para fazer fren-
te ao grupo liderado pelo go-
vernador”, observou Galdino, 
para quem, apesar de suas 
atuações, também não existe 
nenhum nome da oposição 
que reúna forças capazes de 
derrotar o esquema político 
comandado pelo atual go-
vernador.

Ele analisou que, como 
é do conhecimento de todos, 
três grupos distintos traba-
lham fazendo ou ensaiando 
oposição na Paraíba e que es-
ses grupos são, pela esquer-
da, o liderado pelo ex-gover-
nador Ricardo Coutinho com 
o PT; o dos bolsonaristas que 
tem os deputados estaduais 
Walber Virgolino(Patriotas) 
e Cabo Gilberto(PSL); e o das 
lideranças políticas ligadas à 
família Cunha Lima.

“Nenhum desses blocos, 
estima Galdino, tem condi-
ções de ameaçar uma reelei-

ção do governador João Aze-
vêdo, acredito, só perde para 
ele mesmo e ninguém mais, 
se o governo errar demais 
nas suas articulações e na sua 
maneira de fazer política”. 

Não ocorrendo isso, o 
presidente do Poder Legis-
lativo se diz convicto de que 
nem Cunha Lima nem bolso-
narismo e nem centro con-
segue ganhar. Esse governo 
só perde se cometer erros 
políticos e administrativos. 
Se não vai ser uma das maio-
res vitórias que já se viu na 
Paraíba”, disse.

Aproveitando o mote de 
que o principal cabo eleitoral 
do Governo são as obras, o vi-
ce-presidente da Assembleia 
legislativa, deputado Tião 
Gomes(Avante), aproveitou 
a entrevista de Galdino para 
lembrar mais uma ação do 
Governo do Estado na sua 
região, o Brejo paraibano.

Tião destacou que já 
vem reivindicando e conquis-
tando obras, ações e serviços 
do Governo para o Brejo há 
mais de trinta anos e que ao 
longo de sua atuação política, 
nunca viu tantas obras e nun-
ca se fez tanto em tão pouco 
tempo pela sua região.

E o exemplo mais re-
cente, segundoiTião Go-
mes,  foi  a  autorização 
anunciada no começo desta 
semana pelo governador 
da restauração da PB-073, 
contemplando os municí-
pios de Guarabira, Belém e 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Galdino vê a oposição sem 
chance para enfrentar João
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Pirpirituba. “A obra vai pro-
mover o desenvolvimento 
turístico sustentável na re-
gião, gerar novas oportu-
nidades de negócios, criar 
empregos, distribuir renda 
para a população e oferecer 
segurança para os motoris-

tas”, disse Tião. Os serviços 
de restauração da PB-073 
terão uma extensão de 20 
km e totalizam investimen-
tos que somam mais de R$ 
9,2 milhões, facilitando o 
escoamento da produção 
econômica local e moder-

nizando a infraestrutura 
rodoviária estadual.

“Mais uma vez registro 
meus agradecimentos ao 
governador pela restaura-
ção dessa estrada que tem 
um fluxo intenso e atende 
à população de Guarabira, 

Pirpirituba, Sertãozinho, 
Belém, além de Bananeiras, 
Borborema e Solânea”, afir-
mou Tião, ao concluir que 
esse governo ficará na histó-
ria do Brejo pelos altos inves-
timentos realizados na nossa 
região”.

Para o presidente da ALPB, Adriano Galdino, o grupo da oposição é reduzido e não tem rumo bem definido para enfrentar o grupo liderado pelo governador
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Ocupação do solo

Deputados querem discutir 
obras de espigões no Conde

Por iniciativa do depu-
tado estadual Jeová Cam-
pos(PSB), os deputados 
Chió(Rede), Cida Ramos e 
Estela Bezerra(ambas do 
PSB) vão realizar audiên-
cia pública como primeira 
ação para tentar barrar 
projeto assinado pela pre-
feita do Conde, Karla Pi-
mentel, tentando alterar as 
regras da ocupação do solo 
naquele município.

“A matéria, que está 
em tramitação na Câmara 
Municipal do Conde, altera 
substancialmente a legis-
lação ambiental em vigor 
que libera a construção de 
edificações com mais de 
dois andares em áreas pró-
ximas a praias do Litoral 
sul”, alerta Jeová Campos, 
ao observar que se trata 
de alteração da legislação 
que regulamenta ocupação 
do solo nas praias e exige 
alguma ação da parte das 
autoridades”.

Com a nova legislação, 
segundo Jeová, o Conse-
lho Gestor, órgão de con-
trole social e garantidor 
da participação popular 
no acompanhamento e 
deliberação das políticas 
públicas, passará a ser um 
órgão meramente opina-
tivo, sem poder de deci-
são sobre as importantes 
temáticas relacionadas 
ao meio ambiente no Mu-

nicípio de Conde. Ele ex-
plicou que ainda que sob 
o argumento de garantir 
que sejam implementados 
novos empreendimentos, 
gerando emprego e renda, 
a nova proposta que está 
tramitando no parlamento 
do Conde dará poder de 
definição de locais para 
implantação de grandes 
equipamentos urbanos, 
inclusive de esgoto, à Se-
cretaria de Planejamento 
do Município.

“Não temos dúvidas 
de que é obrigação do po-
der público garantir opor-
tunidades de trabalho e 
geração de renda. Porém, 
esta obrigatoriedade tem 
que ser pautada dentro dos 
princípios da legalidade, 
moralidade e impessoa-
lidade, consagrados na 
Constituição”, afirmou o 
deputado.

Ele pontuou que o 
Conselho Gestor exerce 
um papel importante para 

o desenvolvimento do mu-
nicípio, por esse motivo, 
não se pode admitir que o 
mesmo seja transformado 
em um órgão meramente 
ilustrativo. Lembrou que 
edificações com mais de 
dois andares em áreas pró-
ximas às praias são proibi-
das em João Pessoa e em 
outras cidades brasileiras, 
na medida que são sinôni-
mos de acerto em termos 
de preservação ambiental.

Para o deputado, “é 
necessário que o controle 
social tenha poder de de-
cisão e olhar técnico apu-
rado sobre a instalação de 
equipamentos desse tipo, 
que causam grande im-
pacto, sobretudo, se con-
siderarmos as populações 
vulneráveis e tradicionais 
daquele território de Con-
de”. 

Assim, como a temáti-
ca envolve uma questão de 
ordem ambiental, Jeová e 
os deputados que subscre-
veram o requerimento da 
audiência pública também 
requereram que o debate 
aconteça através da Comis-
são de Desenvolvimento, 
Turismo e Meio Ambien-
te da ALPB, da qual Jeová 
Campos é o presidente. “O 
Conde é um patrimônio 
dos paraibanos e consiste 
aí nossa preocupação”, fi-
nalizou o parlamentar.

A matéria que está 
em tramitação na 
Câmara Municipal 
do Conde altera a 

legislação ambiental

Projeto de Wilson Filho propõe 
o dia de combate ao assédio

Líder contesta pressa com que 
reforma foi aprovada em CG

Aguarda sanção do go-
vernador João Azevêdo(Ci-
dadania), projeto de auto-
ria do deputado estadual 
Wilson Filho(sem partido). 
Aprovado esta semana pela 
Assembleia Legislativa do 
Estado da Paraíba(ALPB), 
o projeto institui 2 de maio 
como o “Dia Estadual de 
Combate ao Assédio Moral 
e Sexual contra Mulheres no 
Ambiente de Trabalho”.

“A propositura visa com-
bater uma realidade que 
muitas mulheres enfrentam 
diariamente, seja no setor 
privado ou órgãos públicos”, 
explica o parlamentar, ao 
salientar que, sancionada 

pelo governador, a medida 
vai prevenir e combater ati-
tudes abusivas que afetem 
a dignidade das mulheres 
e que violem sua liberdade 
sexual no ambiente de traba-
lho. Segundo Wilson Filho, a 
ideia é alertar para o respeito 
com as mulheres no ambien-
te de trabalho e combater os 
constrangimentos que mui-
tas enfrentam no exercício 
de suas atividades laborais. 
“Nossa intenção é que o dia 
2 de maio possa impulsionar 
a realização de ações como 
palestras, seminários e ou-
tros tipos de mobilizações 
no intuito de conscientizar a 
população sobre a importân-

cia do ambiente de trabalho 
saudável para as mulheres”, 
afirmou Wilson Filho.

Números na Paraíba
O número de casos de 

denúncias de assédio moral 
ou sexual no trabalho preo-
cupa. A maioria envolve mu-
lheres e segundo o Ministé-
rio Público do Trabalho da 
Paraíba (MPT/PB), no ano 
passado foram registradas 
210 denúncias de assédio 
moral no trabalho e cinco 
denúncias de assédio sexual.  
Todas as denúncias geraram 
investigações no MPT e vá-
rios procedimentos de apu-
ração.

O líder da oposição na 
Câmara Municipal de Campi-
na Grande (CMCG), Anderson 
Almeida, protestou, ontem, 
contra a pressa com que a 
Reforma da Previdência foi 
aprovada na Casa, sem tempo 
suficiente para que fosse de-
batida e entendida por todos 
os vereadores da Casa. 

“Eu preciso me solidari-
zar com todos os servidores 
que serão afetados por esses 
projetos porque os técnicos 
tiveram dois anos para elabo-
rar os projetos, mas quando 
a matéria chega na Câmara, 
só dispomos de um dia ou 

dois para analisar e votar”, 
contestou o vereador.

Ele salientou que é im-
possível, um vereador en-
tender em tão pouco tempo, 
quais as consequências que 
matérias como essas podem 
trazer aos servidores, e re-
latou que, juntamente com 
outros parlamentares, esteve 
no Instituto de Previdência 
buscando informações sobre 
a matéria e nem sempre foi 
possível conseguir.

Assim como o presiden-
te do Sindicato dos Trabalha-
dores Públicos Municipais do 
Agreste e Borborema, Gio-

vanni Freire, que afirmou que 
“os vereadores campinenses 
não sabem nem o que vota-
ram”, Anderson disse que, 
diante dessas provocações, 
tem procurado a imprensa 
para também questionar e 
se mostrar contrário à apro-
vação de pontos que prejudi-
cam o servidor.

“Tanto o presidente do 
sindicato tem razão, como 
nós vereadores também já 
que solicitamos uma tribuna 
livre para debater o tema com 
o corpo técnico do Instituto 
de Previdência”, explicou o 
vereador.



Brasil

Protesto confirmado por dez entidades acontece no Dia da Consciência Negra e é focado no combate ao preconceito

Cerca de dez entidades 
sindicais do movimento sin-
dical confirmaram, ontem, 
participação no ato contra 
o presidente Jair Bolsonaro 
marcado para amanhã, Dia 
da Consciência Negra.

O novo protesto vai 
ocorrer um mês depois da 
mobilização dos partidos 
de esquerda favoráveis ao 
impeachment de Bolsonaro, 
que teve adesão abaixo do 
esperado. No entanto, o ato 
sindical deve ser focado no 
combate ao preconceito e 
usar o lema “Fora, Bolsona-
ro Racista”.

“A classe trabalhado-
ra brasileira é negra e, por 
isso, o movimento sindical 
irá às ruas em todo o Brasil 

junto com a população ne-
gra e com todas as pessoas 
comprometidas com a de-
fesa da igualdade racial, da 
vida, da democracia, contra 
o desemprego, a carestia e 
a fome”, neste sábado, 20 
de novembro, Dia da Cons-
ciência Negra”, afirma o 
comunicado das entidades 
sindicais.

O movimento acontece 
após as mobilizações da es-
querda em outubro que fo-
caram apenas no impeach-
ment de Bolsonaro. Segundo 
as entidades sindicais, o 
foco desse novo ato vai ser 
o combate à desigualdade e 
às injustiças sociais provo-
cadas pelo governo federal.

“O descaso no comba-
te à pandemia, o aumento 
da fome, do desemprego, a 
alta geral dos preços e con-

sequente caos econômico e 
social pelo qual passa o país 
impactam, primeiramente 
e com mais intensidade, a 
população negra e pobre”, 
acrescentou o comunicado 
do movimento.

Entidades
As entidades que con-

firmaram presença no ato 
foram: CUT (Central Única 
dos Trabalhadores), Força 
Sindical, CTB (Central dos 
Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil), NCST 
(Nova Central Sindical de 
Trabalhadores), UGT (União 
Geral dos Trabalhadores), 
CSP-Conlutas, Intersindical, 
(Central da Classe Trabalha-
dora), Central do Servidor 
e Intersindical Instrumento 
de Luta, CSB (Central dos 
Sindicatos Brasileiros).

Vinícius Alves 
Agência Estado

Entidades sindicais realizam 
ato amanhã contra Bolsonaro
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Compromissos do Brasil

Fundo Amazônia continua
sem os repasses europeus

A série de compromis-
sos revistos e assumidos pelo 
Brasil na Cúpula do Clima 
das Nações Unidas (COP-26), 
em Glasgow, na Escócia, não 
foi o bastante para destravar 
contribuições bilionárias de 
países europeus ao Fundo 
Amazônia, mecanismo que 
recebia doações estrangei-
ras para financiar ações de 
proteção da floresta.

O ingresso de novos 
recursos foi bloqueado no 
primeiro ano do governo Jair 
Bolsonaro por causa da des-
truição acelerada do bioma. 
A Alemanha afirma que não 
pretende dar mais dinheiro 
enquanto o Brasil não de-
monstrar como vai imple-
mentar seus compromissos 
da COP-26. Já a Noruega de-
seja ver nova redução subs-
tancial no desmatamento 
para retomar doações.

Na conferência climáti-
ca, o Brasil assinou acordos 
multilaterais para proteção 
de florestas tropicais e re-

dução na emissão do gás 
metano, além de ter se com-
prometido a zerar o desma-
tamento ilegal até 2028, a 
cortar emissões de gases de 
efeito estufa à metade até 
2030 e a atingir a neutrali-
dade climática (saldo zero 
entre emissões e absorções 
de carbono) em 2050.

Analistas avaliam que 
a sinalização dada pelo país 
foi positiva, mas será preciso 
mostrar mudança na prática. 
“Os compromissos do Brasil 
na COP são muito bons, mas 
só são palavras nesse mo-
mento. 

O que precisamos são 
ações, a implementação des-
ses compromissos”, disse ao 
Estadão o embaixador da 
Alemanha em Brasília, Heiko 
Thoms.

A expectativa de diplo-
matas é de que o novo go-
verno em formação na Ale-
manha endureça o diálogo 
ambiental com a equipe de 
Bolsonaro. Isso porque, com 
a saída da chanceler Angela 
Merkel em dezembro, deve 
assumir o atual vice-chan-

celer e ministro da Finanças, 
Olaf Scholz, social-democra-
ta que pretende governar 
com coalizão formada por 
verdes e liberais. A compo-
sição com os ambientalistas 
no poder dará mais peso à 
pauta climática em Berlim, 
e a diplomacia alemã não 
enxerga, agora, condições 
de o Brasil cumprir as metas 
anunciadas na COP, por falta 
de verba e pessoal.

Gargalos
O embaixador alemão 

enumerou gargalos no plano 
de ação apresentado pelo 
país em Glasgow para zerar 
o desmate ilegal em 2028. 

A redução de 15% ao 
ano, a partir de 2022, seria 
o primeiro passo do Plano 
Nacional de Controle do Des-
matamento. O governo Bol-
sonaro promete contratar 
cerca de 700 novos servido-
res para órgãos ambientais, 
como Ibama e ICMBio, além 
de manter um número seme-
lhante de policiais da Força 
Nacional e mobilizar nova-
mente as Forças Armadas.
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Felipe Frazão
Agência Estado

No momento em que 
o sistema público de saúde 
ainda se recupera do pico 
de demanda provocado 
pela pandemia de covid-19, 
a previsão de gastos fede-
rais nessa área na propos-
ta orçamentária de 2022 
tem o menor nível desde 
2012, segundo nota técni-
ca do Instituto de Estudos 
para Políticas de Saúde. O 
órgão alerta para a falta de 
recursos suficientes para fi-
nanciar gastos com atenção 
primária, além da queda de 
investimentos na área.

O diretor de políticas 
públicas do IEPS, Arthur 
Aguillar, explica que mes-
mo com a redução na pro-
cura por atendimentos no 
SUS por covid-19, graças 
à ampliação da vacinação, 
há uma demanda repri-
mida por procedimentos 
diversos, que caíram 19% 
em 2020. A situação desses 
pacientes pode ter se agra-
vado, sobretudo no caso 
de pessoas com doenças 
crônicas. Para o IEPS, lidar 
com esse quadro em um 
cenário com poucos recur-
sos pode ser dramático.

Segundo o levanta-
mento do instituto, os 
recursos para a Saúde so-
mam R$ 140,358 bilhões 
em 2022. Nos últimos 
anos, os valores oscilaram 
entre R$ 143,7 bilhões e 
R$ 159,9 bilhões, em nú-
meros já atualizados pela 
inflação até setembro de 
2021.

Em 2012, a despesa 
prevista era de R$ 149,9 
bilhões. “Temos uma série 
de pressões no sistema de 
saúde, com prevalência de 
doenças crônicas”, afirma 
Aguillar, que também é um 
dos autores da nota técni-
ca. Segundo ele, a falta de 
recursos suficientes pode 
desencadear uma preca-
rização do atendimento e 
a deterioração das condi-
ções de saúde da popula-
ção, com reflexos sobre a 
taxa de mortalidade.

Gastos com
a Saúde hoje  
são menores 
que em 2012

‘Operação Bleeder’: Justiça afasta servidor

Aberta em conjunto pela 
Polícia Federal, Controladoria-
Geral da União (CGU) e Minis-
tério Público Federal (MPF) na 
manhã de  ontem, a Operação 
Bleeder tem como um de seus 
alvos o servidor Celso Mamede 
Lima, do Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR), 
que foi afastado do cargo sob 
suspeita de envolvimento em 
uma organização criminosa 
que teria desviado dinheiro 
público de obras de açudes no 
interior da Paraíba.

O afastamento foi deter-
minado na quarta-feira, 17, 
pelo juiz Thiago Batista de 
Ataíde, da 14.ª Vara Federal da 
Paraíba, a pedido dos investi-
gadores. 

A Polícia Federal chegou a 
requerer a prisão preventiva, 
mas não obteve aval do Minis-
tério Público.

Vistoria das obras
“Embora haja indícios de 

que tenha auxiliado a suposta 
organização criminosa, através 
da vistoria de obras e apro-
vação de projetos, tenho que 
não se mostra necessária a sua 
prisão, posto que a ordem pú-
blica pode ser resguardada por 
medida mesmo gravosa, como 
bem destacado pelo próprio 
MPF. 

Ademais, não há provas 
de que esteja concorrendo em 
práticas ilícitas na atualidade, 
sendo desnecessária a prisão”, 
concluiu o juiz.

Procurado pela reporta-
gem, o Ministério do Desen-
volvimento informou que 

exonerou o servidor.”  Tão logo 
tomou conhecimento dos fatos, 
o Ministro do Desenvolvimento 
Regional determinou a exone-
ração do servidor investigado e 
a instauração de procedimen-
tos internos de apuração de 
responsabilidades, tanto admi-
nistrativos como disciplinares”, 
diz a pasta.

Lotação do servidor
Mamede é assessor téc-

nico na Secretaria Nacional de 
Mobilidade e Desenvolvimento 
Regional e Urbano, onde foi 
operacionalizado o ‘tratoraço’, 
esquema de compra de apoio 
parlamentar relevado pelo Es-
tadão.

Braço burocrático
A investigação aponta o 

servidor como ‘braço burocrá-
tico’ da organização criminosa 

que teria usado empresas de 
fachada para fraudar licitações 
e desviar dinheiro de obras pú-
blicas executadas por meio de 
convênios entre o Ministério 
do Desenvolvimento e municí-
pios paraibanos.

 De acordo com a PF, ele 
teria usado o cargo para be-
neficiar o grupo investigado 
em vistorias e na aprovação 
de projetos.

Com a palavra o MDR
“O Ministério do Desen-

volvimento Regional informa 
que não compactua com ne-
nhum ato ilícito e que está co-
laborando com os órgãos de 
controle para a apuração dos 
fatos investigados no âmbito da 
operação Bleeder, conduzida 
pela Polícia Federal, Ministério 
Público Federal e Controlado-
ria Geral da União.

Tão logo tomou conheci-
mento dos fatos, o Ministro 
do Desenvolvimento Regio-
nal determinou a exoneração 
do servidor investigado e a 
instauração de procedimen-
tos internos de apuração de 
responsabilidades, tanto ad-
ministrativos como discipli-
nares.”

O Senado aprovou um 
projeto para enquadrar a 
injúria racial como crime de 
racismo. A proposta adequa 
a legislação a uma decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) e aumenta a pena 
para casos de discriminação 
racial no país.

A proposta foi inseri-
da em um bloco de projetos 
pautados no Senado em fun-
ção do Dia Nacional da Cons-
ciência Negra, celebrado no 
próximo sábado, 20. O pro-
jeto ainda precisará passar 
pela Câmara e ser sanciona-
do pelo presidente Jair Bol-
sonaro para entrar em vigor.

Atualmente, os crimes 
de injúria racial e racismo 
são tratados de forma dife-
rente na lei, mesmo que seja 
difícil separar uma prática 
da outra, o que pode levar 
alguns acusados a serem 
responsabilizados com san-
ções mais leves ou até se li-
vrarem da prisão.

O projeto altera a Lei 
de Crimes Raciais e pune 
com reclusão de dois a cin-

co anos e multa o ato de 
injuriar alguém em função 
de raça, cor, etnia ou proce-
dência nacional. Hoje, essa 
lei prevê punição de um a 
três anos para crimes de 
discriminação ou precon-
ceito de raça, mas não fala 
em injúria. O Código Penal, 
por sua vez, pune o crime de 
injúria racial, mas com uma 
pena menor, também de um 
a três anos.

O crime de racismo é 
inafiançável e não prescreve 
pela Constituição. Defenso-
res da alteração argumen-
tam que equiparar a injúria 
ao racismo elimina a possi-
bilidade de um criminoso 
ficar sem punição por conta 
do pagamento de fiança ou 
da demora para ser julgado.

Injúria racial tem 
pena aumentada 

Idiana Tomazelli
Agência Estado

Área da floresta devastada por madeireiros assusta países do continente europeu que ajudam com doações

Daniel Weterman
Agência Estado

O projeto ainda 
precisará passar 

pela Câmara e ser 
sancionado pelo 

presidente Bolsonaro 
para entrar em vigor

Breno Pires e 
Rayssa Motta 
Agência Estado

O ministro do 
Desenvolvimento 

Regional determinou a 
exoneração do 

servidor

Ação



Mundo

Medidas restritivas visam combater quarta onda da pandemia no país, principalmente na Saxônia, região mais atingida

Alemanha vai limitar a vida 
pública dos não vacinados
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Agência Brasil

A Alemanha permitirá o 
acesso a grande parte da vida 
pública em áreas onde hospitais 
estão ficando perigosamente 
cheios de pacientes de covid-19 
àqueles que estão vacinados 
ou se recuperaram da doença, 
mostrou um documento.

Líderes nacionais e regio-
nais reunidos ontem acertaram 
a medida, parte de sua reação à 
quarta onda da pandemia que 
está assolando a Alemanha e 
sobrecarregando hospitais em 
algumas áreas.

Em locais onde as taxas de 
hospitalização excedem um cer-
to patamar, o acesso a eventos 
públicos, culturais e esportivos 
e a restaurantes será restrito 
àqueles que se vacinaram ou se 
recuperaram, diz o documento 
ao qual a Reuters teve acesso.

A Saxônia, região mais 
atingida pela quarta onda, já 
está cogitando medidas como 
o fechamento de teatros, bares 
e danceterias e o cancelamen-
to de shows e jogos de futebol 
mais uma vez, informa o jor-
nal Bild. A região do leste tem 
a menor taxa de vacinação da 
Alemanha e o maior índice de 
infecção.

As novas infecções diárias 
aumentaram 14 vezes no últi-
mo mês na Saxônia, um bastião 
do partido de extrema-direita 

Alternativa para a Alemanha 
(AfD), que conta com muitos 
céticos quanto à eficácia da 
vacinação que participam de 
protestos contra o lockdown 
(confinamento).

“Esta coalizão agora está 
pronta para impor um quebra
-ondas duro e claro”, disse o lí-
der da Saxônia, Michael Krets-
chmer, ao Parlamento nacional, 
segundo o Bild. O anúncio chega 
na mesma semana em que a 
Áustria impôs o confinamento 
à pessoas não vacinadas. Krets-
chmer disse não acreditar que 
visar somente este grupo basta.

A onda mais recente de co-
vid-19 na Europa aparece em 
um momento complicado para 
a Alemanha, já que a chanceler 
conservadora Angela Merkel 
atua como interina enquanto 
líderes de três outros partidos 
negociam para formar um novo 
governo na esteira de uma elei-
ção inconclusiva. Os três parti-
dos aprovaram, na manhã de 
ontem, uma lei que autoriza 
medidas para enfrentar a pan-
demia no Bundestag, a câmara 
baixa do Parlamento.

A lei endurecerá algumas 
medidas atualmente em vigor, 
obrigando as pessoas a apre-
sentarem prova de vacinação 
ou de recuperação, ou um 
exame negativo no transporte 
público e no trabalho, além de 
usar máscaras.

Estados Unidos

Invasor do Capitólio 
é condenado à prisão
Agência Brasil

Um juiz federal conde-
nou o invasor do Capitólio, 
nos Estados Unidos, conhe-
cido como “xamã da QAnon”, 
a 41 meses de prisão pela par-
ticipação no ataque ao prédio 
do Congresso norte-america-
no em 6 de janeiro, realizado 
por apoiadores do então pre-
sidente Donald Trump.

Os promotores pediram 
ao juiz distrital Royce Lam-
berth que impusesse uma 
sentença mais longa, de 51 
meses, a Jacob Chansley, que 
se confessou culpado, em 
setembro, por obstruir um 
processo oficial quando ele 
e milhares de outras pessoas 
invadiram o prédio para ten-
tar impedir o Congresso de 
certificar a vitória eleitoral do 
presidente Joe Biden.

A sentença corresponde 
à que Lamberth impôs a um 
ex-lutador de artes marciais 
mistas filmado esmurrando 

um policial durante o ataque. 
Ele foi condenado na sema-
na passada a 41 meses de 
prisão. As duas são as penas 
mais rígidas proferidas entre 
os cerca de 675 processos de-
correntes do motim.

Lamberth disse acre-
ditar que Chansley, de 34 
anos, fez muito para con-
vencer o tribunal de que 
está “no caminho certo”.

Detido desde janeiro, 
Chansley apareceu no tribu-
nal com um macacão verde
-escuro da prisão, com barba 
e cabeça raspada. Ele ficou co-
nhecido no ataque por usar 
um chapéu com chifres.

“A parte mais difícil disso 
é que eu sei que sou culpado”, 
disse Chansley em uma longa 
declaração antes de ser sen-
tenciado, descrevendo uma 
infância difícil e dizendo que 
assumia a responsabilidade 
por seu comportamento.

“Achei que ia pegar 20 
anos de confinamento soli-
tário”, afirmou ele, acrescen-
tando: “ Este trauma fez algo 
comigo. Tenho os cabelos 
brancos para provar isso, 
no peito, nos braços. Eu não 
deveria ter cabelos brancos.” 
A QAnon é uma organização 
que compartilha teorias da 
conspiração. O grupo teve 
participação direta na invasão 
do Capitólio, na qual quatro 
pessoas morreram.

Canadá: inundações fazem 
governo mobilizar Exército
Agência Estado

O Canadá enviou o Exér-
cito para ajudar a resgatar 
a população presa pelas 
inundações. A província de 
Colúmbia Britânica decla-
rou estado de emergência 
na última quarta-feira após 
enchentes e deslizamentos 
de terra causarem destruição 
na costa do Pacífico. Autori-
dades disseram que as fortes 
chuvas deixaram uma pessoa 
morta e quatro desapareci-
das, forçando a evacuação de 
milhares de residentes da ci-
dade portuária de Vancouver.

Em reunião com os pre-
sidentes dos Estados Unidos 
e do México, o primeiro-mi-
nistro Justin Trudeau afir-
mou que as chuvas causaram 
“enchentes históricas e terrí-
veis que afetaram e ceifaram 
vidas em toda a província”. 
“Posso confirmar que há cen-
tenas de membros das forças 
armadas canadenses indo 
para a Colúmbia Britânica 
para ajudar”, disse.

Todas as principais ro-
tas entre Vancouver, a ter-
ceira cidade mais populosa 
do país, e o interior da pro-
víncia foram bloqueadas por 
deslizamentos, inundações 
ou deslizamentos de terra 
depois que as chuvas come-
çaram, no sábado.

“Quero que a população 
saiba que o Governo Federal 
tem colaborado com as auto-
ridades locais ‘’, acrescentou 
Trudeau. “Estamos enviando 
recursos para ajudar as pes-
soas, mas também estaremos 
lá para limpar e reconstruir 

após os impactos desses 
eventos climáticos extremos”, 
acrescentou.

Kathie Rennie, uma 
motorista, disse à emissora 
pública CBC que observou 
“uma montanha inteira des-
moronando e carros sendo 
arrastados”. “Tudo foi varri-
do. Foi um pânico absoluto”, 
relatou.

Diante da situação, mo-
radores correram em busca 
de suprimentos e as pratelei-
ras de muitas lojas estavam 
vazias. Nos arredores de Van-
couver, vários fazendeiros re-
tiraram seu gado das fazen-
das inundadas. Até uma vaca 
foi removida em um jet ski.

“Temos milhares de ani-
mais que morreram”, disse a 
Ministra Provincial da Agri-
cultura, Lana Popham.

O Governo Federal in-
formou que colocará a Força 
Aérea Real, também conhe-
cida como Comando Aéreo, 
para auxiliar nos esforços 
de evacuação e fornecer 
suporte nas linhas de abas-
tecimento.

Helicópteros militares 
participaram da evacuação 
de cerca de 300 pessoas de 
uma rodovia onde sobrevi-
ventes ficaram presos den-
tro de seus veículos na noi-
te do último domingo, após 
um deslizamento de terra. 
“Prevemos a confirmação de 
mais mortes nos próximos 
dias”, lamentou John Hor-
gan, primeiro-ministro da 
Colúmbia Britânica.

Os deslizamentos de 
terra também interrompe-
ram as conexões ferroviárias 

na cidade, um dos portos de 
carga mais importantes do 
Canadá. “Estamos trabalhan-
do diligentemente para con-
sertar os danos e garantir 
que possamos recuperar os 
poços de abastecimento o 
mais rápido possível”, disse 
Horgan. “Mas as condições 
são severas”, acrescentou.

Autoridades ambientais 
disseram que, entre o últi-
mo domingo e segunda-fei-
ra, Vancouver registrou 250 
milímetros de chuva, preci-
pitação esperada para o mês 
inteiro. Os meteorologistas 
culpam um “rio atmosférico” 
incomum pela enchente, ou 
uma estreita faixa de umi-
dade vinda das regiões tro-
picais em direção aos polos. 
Horgan descreveu as chuvas 
como o evento que ocorre 
uma vez a cada 500 anos. 
Disse que a declaração do 
estado de emergência inclui-
rá restrições às viagens para 
que o transporte de produ-
tos essenciais e os serviços 
médicos e de emergência 
cheguem às comunidades 
necessitadas.

“Estes são tempos mui-
to difíceis. Há dois anos, falo 
neste pódio sobre os tempos 
difíceis que enfrentamos: 
desafios sem precedentes 
na saúde pública, incêndios 
florestais, aquecimento e 
agora essas inundações de-
vastadoras que nunca vimos 
antes”, relembrou Horgan.

As enchentes ocorrem 
poucos meses após a mes-
ma província registrar uma 
onda de calor histórica que 
deixou 500 mortos.

Sudão: 15 
pessoas
são mortas 
em protesto

Khalid Abdelaziz
Reuters

Forças de segurança 
mataram a tiros ao menos 
15 pessoas e feriram de-
zenas quando milhares de 
sudaneses foram às ruas na 
última quarta-feira, o dia 
mais letal de um mês de ma-
nifestações contra o governo 
militar, disseram médicos.

Os manifestantes, que 
marcharam contra um gol-
pe de Estado de 25 de ou-
tubro pela capital Cartum 
e nas cidades de Bahri e 
Omdurman, exigiam a de-
volução do poder às autori-
dades civis e o julgamento 
dos líderes do golpe.

Forças de seguran-
ça dispararam munição 
letal e gás lacrimogêneo 
para dispersar manifes-
tações nas três cidades, 
e as comunicações de ce-
lulares foram suspensas, 
disseram testemunhas. 
A televisão estatal disse 
que havia feridos entre 
manifestantes e policiais.

A QAnon é uma 
organização que 

compartilha teorias da 
conspiração. O grupo teve 

participação direta  
na invasão do Capitólio,  

na qual quatro  
pessoas morreram
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Dívidas de paraibanos somam quase R$ 3,5 bilhões e Feirão da Serasa oferece condições para quitar os débitos 

A Paraíba tem mais de 
um milhão de pessoas endi-
vidadas atualmente e, até o 
próximo dia 5, esses cidadãos 
têm a chance de renegocia-
rem suas dívidas através do 
Feirão Serasa Limpa Nome. 
Segundo a empresa de aná-
lise de crédito, as dívidas dos 
paraibanos equivalem a qua-
se R$3,5 bilhões.  Apesar da 
oportunidade da negociação, 
especialistas em direitos do 
consumidor alertam a popu-
lação para os riscos de golpes 
durante o mutirão que oferece 
condições para acordo das 2,9 
milhões de dívidas existentes 
no Estado.

Considerando que todo o 
país conta com aproximada-
mente 62 milhões de pessoas 
em situação de inadimplência, 
nesta edição o feirão anual da 
Serasa foi ampliado. Durante 
o mutirão, mais de 100 em-
presas oferecem condições ex-
clusivas para a negociação dos 
débitos da população, conce-

dendo descontos de até 99% 
do valor total da dívida. 

Na Paraíba, 1.107.297 
pessoas se encontram em si-
tuação de inadimplência e, 
para o advogado da Comissão 
de Direitos do Consumidor da 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil, Seccional Paraíba (OAB-PB), 
Rafael Teixeira, este é um bom 
momento para a negociação 
de dívidas. “Cada edição do 
feirão traz um maior número 
de empresas participantes”, 
ressalta. Rafael afirma que se o 
consumidor tem débitos, vale 
a pena tomar nota dos valores 
e procurar pelas empresas du-
rante o Feirão da Serasa.

Auxílio Dívida
Este ano, além de ampliar 

a carta de empresas parti-
cipando do evento, o Feirão 
Serasa Limpa Nome também 
criou o Auxílio Dívida (um 
bônus para os cidadãos que 
fecharem acordos e pagarem à 
vista). O benefício é válido até 
a próxima segunda-feira (22) 
e credita R$50 na Carteira 
Digital Serasa de quem nego-

Carol Cassoli 
Especial para A União

PB tem mais de um milhão de 
consumidores inadimplentes

No Estado, há pelo 
menos 2,9 milhões 

de dívidas atuais em 
condições de acordo 

Mutirão
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Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Abrir um negócio é sempre um grande 
desafio. Poucos são os que se encorajam a 
enfrentar esse caminho que, mesmo para os 
mais experientes, é difícil e, por muitas vezes, 
imprevisível. Essa imprevisibilidade, acredito 
eu, é um dos principais fatores que leva 
muitos a sequer pensar em entrar no ramo do 
empreendedorismo.

É óbvio que todas as pessoas que estão 
montando o seu negócio almejam o sucesso 
em algum momento e, para os que se atrevem, 
existem algumas primeiras preocupações 
que logo surgem, preocupações relacionadas 
ao dinheiro, por exemplo. Qual o custo 
inicial para abrir um determinado negócio? 
E qual é o prazo de retorno esperado deste 
investimento?

Já falei outras vezes sobre esse tema aqui, 
e não há uma outra forma de se conseguir 
uma perspectiva de futuro para qualquer 
negócio sem planejamento. Antes de se tomar 
qualquer providência em relação a abertura 
de uma empresa, a elaboração de um plano de 
negócio é mais que necessária, é obrigatória.

No plano de negócio não apenas perguntas 
relacionadas a questões financeiras serão 
respondidas, ou pelo menos mensuradas, 

mas tudo o que envolve a sua ideia de 
empreendimento será abordado, deste qual 
o seu público-alvo, suas perspectivas de 
mercado, o entendimento de seu nicho e quais 
as concorrências e ameaças que porventura 
surgirão ao longo de sua história.

Falando ainda sobre o investimento 
inicial de uma empresa, os primeiros gastos 
devem ser identificados para que se tenha 
uma noção exata de todos os custos, estamos 
falando aqui ainda dos custos de abertura 
de uma empresa, considerando os gastos 
com todas as taxas e honorários contábeis. É 
um erro muito comum achar que é possível 
começar um empreendimento sem um 
CNPJ e sem o auxílio de um profissional de 
contabilidade, mas para quem deseja crescer, 
essas são providências básicas que surgirão 
inevitavelmente, e é melhor que esses custos 
já estejam calculados desde o princípio.

O capital financeiro é justamente o 
recurso que você precisa possuir para iniciar 
um negócio. É muito difícil uma empresa 
obter êxito sem um capital financeiro, mas 
também é bem raro, principalmente na atual 
conjuntura econômica, que você possua 
todo o capital necessário para a abertura 

da empresa, para tanto você pode recorrer 
a empréstimos ou buscar investidores, e aí, 
mais uma vez, a importância de um plano de 
negócios bem elaborado se faz presente. Ao 
demonstrar que você possui domínio sobre 
toda a realidade de seu negócio, você passará 
mais segurança e confiabilidade a seus 
potenciais investidores.

Os custos iniciais vão muito além 
das tarifas e despesas contábeis, nesse 
planejamento devem aparecer as despesas 
fixas e variáveis com o máximo de atenção 
possível, tentando não deixar escapar 
nada, apenas assim o empresário obtém 
a certeza dos valores, para começar seu 
empreendimento a todo o vapor.

São despesas relacionadas ao aluguel 
ou compra do local para o negócio, 
equipamentos e máquinas necessários 
para o funcionamento, decoração e custos 
de eventuais reformas e adaptações do 
espaço, além das despesas permanentes 
mensais como contas de água, luz, telefone, 
internet, funcionários, materiais de limpeza 
e insumos, sistemas informatizados, e outras 
eventuais despesas particulares a cada tipo 
de empreendimento. Parecem apontamentos 

óbvios, mas que precisam, sim, ser colocados 
na ponta do lápis se o desejo é ter uma visão 
mais próxima possível da realidade futura do 
empreendimento.

Uma preocupação ainda relacionada a 
esse investimento inicial que é necessário ter 
atenção está relacionada à reserva de capital. 
Imagine iniciar um negócio e adquirir todo 
o necessário, mas logo depois perceber que 
alguns insumos faltaram, ou simplesmente 
acabaram antes do previsto. A reserva de 
capital serve justamente para cobrir esses 
imprevistos, e esses valores devem estar 
contemplados no cálculo de despesas iniciais 
a se considerar para abertura de um negócio. 
Claro que é necessário muito cuidado na 
utilização desse recurso que está disponível 
apenas para emergências, e não para gastos 
irrelevantes para o crescimento do negócio.

Como disse anteriormente, a realização 
de um bom plano de negócio vai lhe ajudar a 
enxergar e entender melhor os vários fatores 
que envolvem a abertura de um negócio, não 
apenas os fatores financeiros iniciais aqui 
abordados. Esses são apenas alguns exemplos 
de diversos cuidados necessários para o início 
de um negócio de sucesso.

Abrir um negócio

Ibovespa 

0,83%
R$ 5,570

1,33%
R$ 6,332

0,85%
R$ 7,517

-0,60%
102.332 pts

ciar acordos no valor mínimo 
de R$200. Este valor pode ser 
referente a apenas uma dívida 
ou várias somadas e, para re-
ceber o crédito, a negociação 
deve ser feita exclusivamente 
pelo aplicativo Serasa.

Além de ser possível 
realizar a negociação remota-
mente, pelos canais da Sera-
sa (www.feiraolimpanome.
com.br), a empresa também 
disponibiliza o atendimento 
presencial em qualquer agên-
cia dos Correios, basta que o 
inadimplente apresente do-
cumento original com foto e 

efetue o pagamento da taxa de 
serviço (referente a R$3,60).

Mesmo com a varieda-
de de canais para recorrer ao 
serviço, o advogado Rafael 
Teixeira alerta para o fato de 
que usuários do Feirão Serasa 

Limpa Nome já foram alvo de 
fraudes. “Pessoas se passam 
por fornecedores com ofertas 
de acordos com prestações 
baixas ou até sites falsos”, ad-
verte. Por isso, segundo Rafael, 
todo cuidado é pouco na hora 

de acessar as plataformas digi-
tais. Ele orienta que o cidadão 
precisa estar atento, descon-
fiar de ofertas com prestações 
que não condizem com a reali-
dade de sua dívida e não expor 
seus dados a falsários.

No total, mais de 100 empresas estão oferecendo condições exclusivas para a negociação dos débitos da população

Foto: Evandro Pereira

Promover inspiração, oportu-
nidades de negócio, networking e a 
aquisição de novos conhecimentos. 
É com esse objetivo que o Sebrae 
Paraíba vai realizar, ao longo da pró-
xima semana, uma programação es-
pecial, com cinco diferentes eventos 
para os empreendedores de peque-
nos negócios do Estado.

As atividades serão realizadas 
nos formatos híbrido e presencial, 
com foco em setores como a agro-
pecuária, políticas públicas, o varejo 
e o mercado de saúde, obedecendo 
a todas as normas de prevenção ao 
coronavírus. 

Abrindo a programação, na 
próxima terça-feira (23), serão rea-

lizados conjuntamente, em Campina 
Grande, o Fórum de Educação Em-
preendedora e Políticas Públicas e 
o Seminário Brasil Mais Simples, no 
Centro de Convenções do Garden 
Hotel. A programação tem início às 
9h e contará com painéis, palestras 
e oficinas, nos turnos manhã e tarde. 
De acordo com a programação, o fó-
rum é voltado para gestores, profes-
sores e demais profissionais da área 
de educação, enquanto o seminário 
tem como público-alvo os agentes 
de desenvolvimento e os gestores 
públicos que atuam nos municípios 
com ações relacionadas ao universo 
empresarial. 

Os interessados no fórum de-

vem efetuar a inscrição no site ht-
tps://www.sympla.com.br e, além 
disso, também estão disponíveis ins-
crições para duas oficinas. Por sua 
vez, as inscrições para o seminário 
estão sendo efetuadas diretamente 
com os agentes de desenvolvimen-
to atendidos pelo Sebrae. Todos os 
eventos são gratuitos.

Dando continuidade à progra-
mação, entre os dias 24 e 26, o Se-
brae vai promover, em parceria com 
a Luz Criações, o Saúde Summit, 
evento voltado para empreendedo-
res e profissionais da área, que re-
unirá grandes nomes do mercado 
com o objetivo de debater as tendên-
cias e desafios do setor. Em formato 

híbrido, o evento será transmitido 
pela internet e terá as atividades 
presenciais realizadas no auditório 
do Sindicato dos Contabilistas da 
Paraíba, no Liv Mall, em João Pes-
soa. As inscrições estão disponíveis 
no Sympla. Ainda no dia 24 de no-
vembro, tem início, em Cajazeiras, 
no Sertão paraibano, a programação 
do workshop Inova Varejo. Também 
em formato híbrido, a proposta do 
evento é atualizar os empreendedo-
res sobre as inovações, tendências e 
tecnologias do setor, de modo que as 
empresas possam se manter susten-
táveis e competitivas no mercado. 

Entre os destaques da progra-
mação, que ocorrerá até o dia 25, 

estão as palestras de Martha Ga-
briel, que vai abordar o tema “Trans-
formação digital nos negócios”, e de 
Fred Rocha, que vai falar sobre o 
“Varejo do futuro: perspectiva pós
-pandemia”. Para se inscrever no 
evento, basta acessar o endereço ht-
tps://linktr.ee/inovavarejocjz. 

Por fim, entre os dias 25 e 27 de 
novembro, será realizada a primeira 
edição da Arena Agro da Inovação 
e do Conhecimento. O evento gra-
tuito, voltado aos pequenos negó-
cios agropecuários, vai ocorrer em 
Campina Grande, na Arena Medow, 
reunindo capacitações, intercâmbio 
de experiências e apresentação de 
tecnologias sociais para o setor. 

Empreendedor paraibano terá semana de eventos 
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Presidente da Câmara afirmou que os dados apresentados pela equipe econômica do governo não contemplam o aumento  

O presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), afirmou que não vê 
espaço para o reajuste salarial dos 
servidores públicos caso a PEC dos 
Precatórios (Proposta de Emenda à 
Constituição 23/21, do Poder Execu-
tivo) seja aprovada pelo Congresso 
Nacional. Segundo ele, os números 
apresentados pela equipe econômi-
ca não preveem esse aumento. 

O deputado destacou que esse 
tema não foi apresentado aos par-
lamentares quando o texto foi acor-
dado. O presidente da República, 
Jair Bolsonaro (sem partido), tem 
dito que pretende conceder au-
mento de até 10% para servidores 
com o espaço fiscal que seria aberto 
após a aprovação da proposta.

“Não vi espaço para reajuste de 
servidores, não conheço esse espaço. 
Os números da economia apresenta-
dos para Câmara não previam esse 
aumento e penso que aquele portfó-
lio de custos amplamente divulgados 
pela imprensa possam ser honrados 
e sejam mantidos”, reforçou. Lira dis-
se esperar que o Senado aprove com 
celeridade a PEC dos Precatórios e 
sem muitas alterações.

Pauta
Lira afirmou que na próxima 

semana os deputados poderão votar 
a PEC 10/21 que mantém incenti-
vos tributários para empresas de 
tecnologia da informação e comuni-
cação. Segundo ele, há consenso em 
relação ao texto. O presidente tam-
bém disse que a Medida Provisória 
1063/21, que autoriza produtores a 
vender etanol direto para postos de 
combustíveis; e a Medida Provisória 
1069/21, que regulamenta novas re-
gras para o varejo de combustíveis, 
também devem entrar na pauta.

Outra proposta que poderá ser 
votada é a que reformula algumas 
regras para a certificação de entida-
des beneficentes às quais a Consti-
tuição assegura imunidade nas con-
tribuições para a seguridade social. 
A proposta já foi aprovada pela Câ-
mara e foi modificada pelo Senado.

Zeca Ribeiro 
Agência Câmara

Lira: PEC dos Precatórios não 
garante reajuste de servidores 
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A Caixa lucrou R$ 3,2 bilhões 
no terceiro trimestre do ano, valor 
69,7% maior que o resultado do 
mesmo período de 2020. De ja-
neiro a setembro, o lucro total do 
banco chega a R$ 14,1 bilhões, au-
mento de 87,4% se comparado aos 
nove primeiros meses de 2020.

Em nove meses, já é o segun-
do melhor lucro da história do 
banco, maior que todos os resul-
tados anuais, exceto em 2019. Os 
dados foram divulgados ontem 
pela Caixa.

A margem financeira alcan-
çou R$ 12,2 bilhões no terceiro 
trimestre, aumento de 27,8% se 
comparado ao mesmo período 
de 2020. O crescimento, segundo 
a Caixa, é decorrente principal-
mente dos aumentos de 15,2% 
nas receitas com operações de 
crédito e de 130,1% no resultado 
com operações de títulos e valo-
res mobiliários.

O saldo na carteira de crédi-
to total encerrou o terceiro tri-
mestre com R$ 842,3 bilhões, o 
que representa crescimento de 
11,3%, se comparado ao terceiro 
trimestre de 2020. Já o saldo em 
micro e pequenas empresas teve 

aumento de 39,2% em 12 meses, 
chegando a R$ 53 bilhões. 

Com prestação de serviços, no 
terceiro trimestre do ano, o banco 
conseguiu R$ 6 bilhões, aumento 
de 3,2% no trimestre, com desta-
que para o aumento de 87,1% nas 
receitas com produtos de seguri-
dade; 16,5% com conta corrente 
e tarifas bancárias; 9,5% com fun-
dos de investimentos e 2% com 
cartões de débito e crédito.

De janeiro de 2019 a setem-
bro de 2021, o banco devolveu 
152 imóveis administrativos, em 
todas as regiões do país, e a previ-
são é de devolver mais nove pré-
dios até o final do ano, totalizando 
161 edifícios devolvidos. Nesse 
período, estima-se uma econo-
mia de R$ 377 milhões com essa 
otimização de espaços e mais R$ 
251,8 milhões com as renegocia-
ções de aluguéis, totalizando uma 
economia de R$ 628,8 milhões.

No terceiro trimestre de 2021, 
as Loterias Caixa arrecadaram R$ 
4,2 bilhões, valor 4,1% maior que 
o apurado no mesmo período de 
2020. Desse valor, R$ 1,8 bilhão 
foi transferido aos programas 
sociais do governo federal nas 
áreas de seguridade social, es-
porte, cultura, segurança pública, 
educação e saúde.

Caixa lucra R$ 3,2 bilhões 
no terceiro trimestre do ano

As histórias de duas mu-
lheres que transformaram suas 
vidas a partir do empreende-
dorismo serão contadas hoje, 
a partir das 15h, durante live 
em comemoração ao Dia do 
Empreendedorismo Feminino, 
realizado pelo Crediamigo, do 
Banco do Nordeste. A transmis-
são será aberta ao público pelo 
canal do BNB no YouTube.

As empreendedoras Maria 
Leda de Lima (Juazeiro do Nor-
te-CE) e Karla Ferreira Rodri-
gues (Maracanaú-CE) impulsio-
naram seus negócios com apoio 
do Crediamigo Delas, o progra-
ma de financiamento exclusivo 
para mulheres. Lançada em mar-
ço deste ano, a linha de crédito já 
aplicou R$ 874,41 milhões em 
todos os estados atendidos pelo 
banco. Foram mais de 303 mil 
operações de empréstimos com 
valor médio de R$ 2,88 mil.

As mulheres lideram as 
iniciativas empreendedoras no 
Nordeste por meio do microcré-
dito e já respondem por 66% das 
operações, considerando todas 
as modalidades do Crediamigo.

BNB realiza live 
para celebrar 
mulheres que 
empreendem

Andreia Verdélio
Agência Brasil

A Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) vai fechar um 
acordo com o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), 
órgão vinculado ao Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI), para monitorar o setor 
de petróleo, gás e biocombustí-
veis. A assinatura de um proto-
colo de intenções foi aprovada 
ontem pela diretoria da Agência.

Em nota, a ANP diz que en-
tre os principais objetivos está 
o desenvolvimento e o aperfei-
çoamento da capacidade para a 
aquisição de dados dos satélites 
para apoiar o monitoramento de 
atividades da indústria em tem-
po próximo ao real.

Além disso, a ANP explica 
que a ideia é fazer também a co-
leta, o armazenamento e o com-
partilhamento de dados georre-
ferenciados para fins científicos 
e de monitoramento ambiental 
marinho; e o desenvolvimen-
to de tecnologias, processos e 
produtos visando à redução na 
emissão de gases do efeito estu-

ANP faz acordo com INPE 
para monitorar resultados
Wagner Gomes
Agência Estado

Protocolo prevê a aquisição 
de dados dos satélites para 
acompanhar as atividades 

do setor em tempo real

Objetivos

fa nas atividades da indústria.
“O objetivo é fomentar me-

canismos de interação, por meio 
de uma cooperação formal en-
tre as partes, relacionada aos 
aspectos de ciências espaciais e 
atmosféricas, engenharia espa-
cial, meteorologia, observação 
da terra por imagens de satélite 
e mudanças climáticas”, diz.

Segundo a Agência, o Pro-
tocolo de Intenções é mais um 
passo para estreitar a colabora-
ção entre os órgãos e dar cum-
primento às ações prioritárias 
definidas no Mapa Estratégico 
da ANP, permitindo fomentar 
atividades mais seguras e sus-
tentáveis no setor.

Produção afetada

Conab: preços da laranja nos mercados 
atacadistas seguem afetados pelo clima

A produção da laranja brasi-
leira ainda enfrenta os efeitos das 
precipitações abaixo da média nos 
meses de julho e agosto, e a ocor-
rência de geadas em importantes 
regiões produtoras. Mesmo com o 
início das chuvas, o preço da fruta 
mostrou aumento em todas as Cen-
trais de Abastecimento analisadas 
pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab). As cotações re-
ferentes ao mês de outubro foram 
divulgadas ontem pela estatal, pelo 
Programa Brasileiro de Moderni-
zação do Mercado Hortigranjeiro 
(Prohort).

A questão climática compro-
meteu a oferta e afetou a quali-
dade dos produtos nos últimos 
meses. Com isso, o alto preço da 

laranja superou o recorde na série 
histórica dos últimos dois anos 
em alguns mercados. O maior 
percentual ocorreu em Fortaleza 
(CE), onde a média de preço da 
laranja chegou a R$ 2,42, um au-
mento de 18,56%. Em Curitiba 
(PR), a elevação foi de 15,68% e 
a fruta é vendida em média a R$ 
2,31. O terceiro maior aumento foi 
em São Paulo (SP), com 11,83% e 
preço médio de R$ 2,76.

“É importante dar acesso a es-
ses dados das Centrais de Abaste-
cimento, uma vez que os preços no 
atacado terão reflexo para o consu-
midor final, e com mais informa-
ções eles terão a chance de diversi-
ficar os alimentos e aliviar os custos 
nas compras do mês”, ressalta o su-

perintendente de Estudos Agroali-
mentares e da Sociobiodiversidade 
da Conab, Marisson Marinho. “Esta 
edição do Boletim Prohort mostra, 
por exemplo, que outras frutas co-
mercializadas na Ceagesp (SP) se 
destacaram pela redução na média 
de preços, como o pêssego (32%), 
a nectarina (31%), a romã (28%), 
a acerola (26%), a ameixa (21%) e 
o limão (18%).”

Segundo o estudo, as horta-
liças seguem com o movimento 
preponderante de preços altos 
dos últimos meses, especialmente 
tomate e batata. As condições cli-
máticas adversas em grande parte 
do país comprometeram o ritmo 
de colheita, reduzindo a disponi-
bilidade dos produtos nos merca-

dos. No caso do tomate, os preços 
seguem em patamares elevados e 
a oferta do fruto em outubro foi a 
menor do ano, com quedas desde 
junho. “As chuvas prejudicaram a 
colheita e as temperaturas mais 
amenas seguraram o amadure-
cimento do fruto, reduzindo sua 
disponibilidade aos mercados”, 
explica a gerente de Estudos do 
Mercado Hortigranjeiro da Co-
nab, Joyce Fraga. “Com relação 
à batata, o movimento altista de 
preços vem ocorrendo desde ju-
lho, influenciado também por fa-
tores climáticos que prejudicam a 
colheita. Em outubro, houve me-
nor oferta a partir de São Paulo e 
pressão de demanda pelo produto 
oriundo de outras regiões.”

Foto: Agência Brasil

Valor cobrado pela fruta mostrou 
aumento em todas as Centrais de 

Abastecimento analisadas pela 
Companhia no mês de outubro
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Mutirão irá acontecer no Hospital do Bem, em Patos, e atenderá pacientes de 24 municípios da região sertaneja
O Projeto Opera Paraíba 

volta a realizar cirurgias de 
catarata em Patos, num se-
gundo mutirão que durará 
quatro dias e atenderá 400 
pacientes, de 24 municípios 
da 6ª Região de Saúde do 
Estado. Amanhã, domingo, 
segunda e terça-feira as ci-
rurgias acontecerão no Hos-
pital do Bem, sendo 100 pro-
cedimentos a cada dia. Numa 
primeira etapa do Opera Pa-
raíba em Patos, realizada nos 
dias 16,17 e 18 de setembro, 
outras 278 pessoas foram 
beneficiadas com a iniciativa.

O diretor-geral do Com-
plexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Carneiro 
de Patos (CHRDJC), Francis-
co Guedes, ao qual o Hospi-
tal do Bem está integrado, 
comemora mais essa ação 
que vai beneficiar desta vez 
quase o dobro de pacien-
tes que da primeira etapa. 
“Estamos muito felizes em 
poder participar deste Pro-
grama, inicialmente, com as 
cirurgias de catarata e, pos-
teriormente, quando nosso 
novo bloco cirúrgico estiver 
em pleno funcionamento, 

com outros procedimentos”, 
disse Francisco, adiantando 
que é uma satisfação enor-
me integrar o grupo de uni-
dades de saúde que fazem 
parte do Opera Paraíba.

Ainda segundo o gestor, 
a rotina do Hospital do Bem 
não será alterada nos quatro 
dias de realização do Opera 
Paraíba. “No sábado e do-
mingo nós não temos ambu-
latório e na segunda e terça, 
com exceção do volume de 
pessoas na recepção, tudo 
o mais funcionará sem ne-
nhuma alteração, inclusive, 
porque as salas onde serão 
feitos os procedimentos não 
são usadas para atendimen-
to dos pacientes oncológi-
cos”, reitera Francisco.

Nesta etapa do mutirão 
serão beneficiados pacien-
tes das cidades de Areia de 
Baraúnas, Cacimba de Areia, 
Cacimbas, Catingueira, Con-
dado, Desterro, Emas, Jun-
co do Seridó, Mãe d’Água, 
Malta, Maturéia, Passagem, 
Patos, Quixaba, Salgadinho, 
Santa Luzia, Santa Teresi-
nha, São José de Espinharas, 
São José do Bonfim, São José 

do Sabugi, São Mamede, Tei-
xeira, Várzea e Vista Serrana 
que foram encaminhados 
pelos municípios através da 
Central Estadual de Regula-
ção, sob a supervisão da 6ª 
Gerência de Saúde.

O Programa Opera Pa-
raíba tem a meta de reduzir 
as filas de espera por cirur-
gias eletivas no Sistema Úni-
co de Saúde do Estado em 
um ano. Como contrapar-
tida, os municípios entram 
com os exames pré-opera-
tórios e com o transporte 
do paciente até o hospital 
responsável pela cirurgia e 
pela sua volta ao município 
de origem. 

A responsável pela 6ª 
Gerência Regional de Saú-
de, Liliane Sena, também 
comemora a realização des-
ta segunda etapa do ‘Opera 
Paraíba’ em Patos. “Estamos 
muito felizes de poder rea-
lizar esses procedimentos 
também em Patos e contri-
buir com essa ação tão im-
portante do Governo que 
está impactando positiva-
mente a vida de muitos pa-
raibanos”, afirma Liliane.

Opera Paraíba deve realizar 
mais 400 cirurgias de catarata
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Numa primeira etapa do Opera Paraíba em Patos, realizada em setembro, 278 pessoas foram beneficiadas com a iniciativa

Foto: Secom-PB

A AstraZeneca consoli-
dou, ontem, sua liderança na 
apresentação ao mercado de 
uma injeção que previne a 
covid-19 para não infectados 
que não reagem bem a vaci-
nas. Segundo a empresa, o 
coquetel de remédio de anti-
corpos ofereceu 83% de pro-
teção ao longo de seis meses.

Em agosto, uma leitu-
ra inicial do teste de estágio 
avançado Provent apontou 
que a terapia, batizada de 
AZD7442 ou Evusheld, con-
feriu 77% de proteção contra 
doenças sintomáticas depois 
de três meses.

A empresa anglo-sueca 
também disse que um estudo 

separado em pacientes com 
covid-19 leve a moderada 
mostrou que uma dose mais 
forte de AZD7442 diminuiu 
o risco de agravamento dos 
sintomas em 88% quando 
administrada até três dias 
após os primeiros sintomas. 
O tratamento é dado de uma 
vez com duas injeções se-
quenciais no braço.

Os resultados mais re-
centes de exames de acom-
panhamento de longo prazo 
podem posicionar a Astra-
Zeneca, como a rival Pfizer, 
como provedora futura das 
duas vacinas e tratamentos 
contra a covid-19, e a Astra-

Zeneca disse que a “verda-
deira vantagem” da terapia é 
a injeção preventiva.

A Pfizer também apre-
sentou dados de eficácia pro-
missores de seu candidato 
a tratamento oral contra a 
covid-19, que pode ser distri-
buído mais facilmente do que 
injeções. A empresa também 
é uma fornecedora destacada 
de vacinas, com a parceira da 
BioNTech.

“Estes dados novos se 
somam ao conjunto crescen-
te de indícios que apoiam o 
potencial do AZD7442. Es-
tamos avançando com pedi-
dos regulatórios em todo o 
mundo e esperamos fornecer 
uma nova opção importante 
contra o SARS-CoV-2 o mais 
rapidamente possível”, disse 
o vice-presidente-executivo 
da AstraZeneca, Mene Panga-
los, em um comunicado.

No mês passado, o gru-
po solicitou a aprovação do 
remédio a autoridades nor-
te-americanas e europeias. 
Anticorpos monoclonais da 
Regeneron, Lilly e GSK-Vir 
foram aprovados pela agên-
cia reguladora dos Estados 
Unidos para o tratamento de 
pacientes de covid-19 fora 
dos hospitais.

Para o teste Provent da 
AstraZeneca, quase 5,2 mil 
participantes sem infecção 
foram separados aleatoria-
mente em dois grupos. Para 
cada voluntário que recebeu 
placebo ineficaz, dois parti-
cipantes receberam o trata-
mento de fato.

Os participantes cor-
riam risco de sofrer casos 
graves de covid-19 se ficas-
sem infectados ou fossem 
imunocomprometidos, o que 
significa que estavam sendo 
tratados de câncer ou rece-
bendo medicamentos devido 
a uma doença autoimune ou 
um transplante de órgão.

Injeção contra a covid
tem 83% de proteção

Em uma semana

Central de Transplantes da Paraíba 
registra a quarta doação de órgãos

Já são quatro doações 
de órgãos registrados pela 
Central de Transplantes 
da Paraíba em apenas uma 
semana. Os dois últimos re-
gistros foram feitos na ma-
drugada da última quarta e 
ontem, respectivamente, no 
Hospital de Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa. As duas pri-
meiras doações ocorreram 
no último fim de semana, 
no Hospital de Trauma de 
Campina Grande. 

Um dos doadores era 
um homem de 46 anos, que 
morreu vítima de um AVC 
(Acidente Vascular Cere-
bral). Após a confirmação 

da morte encefálica, por 
meio de três exames de 
constatação, e a entrevista 
familiar positiva, três pes-
soas puderam sair da lista 
de espera. Foram doados o 
fígado, para um homem de 
53 anos, e as córneas, que 
primeiro são encaminhadas 
para avaliação no Banco de 
Olhos da Paraíba. 

O outro doador tam-
bém foi um homem, de 52 
anos, que teve como causa 
da morte uma hemorragia 
intracraniana. Com a mor-
te encefálica detectada, por 
meio de rigoroso protocolo 
adotado pela equipe médica, 
e o “sim” da família, a doa-

ção foi efetivada. O fígado foi 
destinado para uma parai-
bana de 31 anos e os rins fo-
ram aceitos pela Central de 
Transplantes de Pernambu-
co, sendo o rim direito para 
uma mulher de 51 anos e o 
rim esquerdo para uma mu-
lher de 32 anos. As córneas 
também foram levadas para 
o Banco de Olhos. 

De acordo com a chefe 
do Núcleo de Ações Estra-
tégicas da Central de Trans-
plantes, Rafaela Carvalho, 
o aumento no número de 
doações de órgãos no esta-
do reflete na diminuição da 
lista de espera. 

“Sem doação, não exis-

te transplante, e sem o “sim” 
das famílias, não tem doação. 
Então é muito importante as 
famílias entenderem que a 
doação de órgãos, é talvez a 
última esperança para tan-
ta gente que aguarda na fila. 
Por isso nosso eterno respei-
to e gratidão às famílias doa-
doras”, esclareceu. 

Esse ano a Paraíba já 
registrou 244 transplan-
tes, e 519 paraibanos ainda 
aguardam por um órgão ou 
tecido. São 319 pessoas a es-
pera de uma córnea, três, es-
peram um coração, 10 pes-
soas precisam de um fígado 
e 187 estão aguardando por 
um transplante renal.

O Hospital do Bem 
promove, hoje, o Dia D do 
Novembro Azul. A ação, di-
recionada para o público 
masculino, marca as come-
morações do Novembro Azul 
no Complexo Hospitalar De-
putado Jandhuy Carneiro de 
Patos. A ação, que acontece 
durante todo o dia, vai in-
cluir a realização de con-
sultas especializadas com o 
Urologista, Dr. Marcílio Mo-
reira Pereira. Pela manhã, 
acontecerão as consultas e, 
à tarde, serão realizadas as 
biopsias. Os pacientes que 
serão atendidos moram em 
municípios da 6ª Região de 
Saúde e todos foram enca-
minhados pela Central de 

Regulação do Estado. Não 
haverá atendimento para 
quem não estiver na lista en-
caminhada pelos municípios 
a Central.

O diretor-geral do Com-
plexo Francisco Guedes, ex-
plica que a ação tem como 
objetivo contribuir com a 
conscientização sobre a im-
portância dos cuidados com 
a saúde masculina e promo-
ver a realização de consultas 
especializadas. “A detecção 
precoce do câncer de prós-
tata, por meio do exame de 
sangue por Antígeno Prostá-
tico Específico (PSA) ou pelo 
exame de toque, além de 
promover a saúde é um cui-
dado importante para iden-

tificar precocemente outras 
doenças que atingem pre-
dominantemente o público 
masculino e como nós do 
Hospital do Bem acolhemos 
pacientes oncológicos com 
problemas na próstata, nada 
mais natural do que nos en-
gajarmos na Campanha No-
vembro Azul com essa ação”, 
afirmou Francisco.

Câncer de próstata
De acordo com o Institu-

to Nacional do Câncer (Inca), 
a única forma de garantir a 
cura do câncer de próstata é 
o diagnóstico precoce. Mes-
mo na ausência de sintomas, 
os homens a partir dos 45 
anos com fatores de risco, ou 

50 anos sem estes fatores, 
devem ir ao urologista para 
conversar sobre o exame de 
toque retal, que permite ao 
médico avaliar alterações 
da glândula, como endureci-
mento e presença de nódu-
los suspeitos, e sobre o exa-
me de sangue PSA (antígeno 
prostático específico).

O tumor de câncer na 
próstata, se tratado no iní-
cio, tem amplas possibili-
dades de cura. Os sintomas 
começam pela dificuldade 
de urinar, podendo chegar 
até o ponto de não conseguir 
mais, além do comprometi-
mento dos ossos do corpo e 
fratura patológica (sem ne-
cessidade de traumas).

Hospital do Bem terá hoje o Dia D do 
Novembro Azul com consultas e biopsias

Agência Brasil

também apresentou 
dados promissores de seu 
candidato a tratamento 
oral contra a covid-19

Pfizer
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Movimentos sociais vão às ruas 
no Dia da Consciência Negra
Hoje, será realizada a Marcha da Negritude, no centro de JP; amanhã, haverá o Arrastão Maracastelo, no Rangel

Na pauta das manifestações - que contam também com o apoio de entidades de sindicais - estão a luta antirracista, a cobrança da verdadeira libertação para o povo negro e a valorização da cultura afro-brasileira

Dia de luta e memória. 
Celebrado em 20 de novem-
bro, o Dia da Consciência 
Negra vai levar movimentos 
sociais e entidades de classe 
às ruas de João Pessoa hoje 
e amanhã. Na pauta, a luta 

antirracista, a cobrança da 
verdadeira libertação para 
o povo negro e a valorização 
da cultura afro-brasileira. 
Entre atos de rua divulgados 
estão a Marcha da Negritu-
de da Paraíba, marcada para 
as 14h de hoje com concen-
tração no Teatro Santa Roza 
no Centro, e o Arrastão da 

Consciência Negra Maracas-
telo, marcado para amanhã 
(20), às 15h, com concen-
tração na Praça da Amizade 
no Rangel.

“O terceiro ano da mar-
cha traz o mote ‘O Povo Ne-
gro Resiste, Não Morrere-
mos de Fome, Nem de Bala, 
Nem de Covid-19, Quere-

mos Viver’. Estaremos na 
rua fazendo essa denúncia 
do racismo que mata, das 
políticas genocidas que 
matam, da violência con-
tra as pessoas negras”, co-
mentou Lourdes Teixeira, 
diretora de Gênero, Raça 
e Etnia do Sindicato dos 
Trabalhadores em Ensino 

Superior do Estado da Pa-
raíba (SintesPB).

De acordo com Lourdes 
Teixeira, o ato de hoje é uni-
ficado, com a participação de 
vários movimentos sociais 
e entidades sindicais como, 
AdufPB, SintefPB, além do 
apoio da Prefeitura de João 
Pessoa. “Saíremos em mar-

char no sentido Lagoa, onde 
encerraremos o nosso ato. Na 
dispersão, teremos falas dos 
movimentos sociais partici-
pantes, de sindicalistas, par-
lamentares e também estare-
mos congregando atividades 
artísticas e culturais, tanto na 
concentração, quanto na dis-
persão”, detalhou Lourdes.

André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Coletivo volta com tambores na rua
Por sua vez, o ato de sábado pro-

movido pelo Coletivo Maracastelo, 
voltará a ser realizado desde 2019, 
tendo em vista que ano passado não foi 
realizado em decorrência da pandemia. 
A mestra e gestora do Ponto de Cultura 
Maracastelo, Angela Gaeta, comenta 
que vai colocar os tambores na rua não 
só para exaltar a cultura afro-brasileira, 
mas para batucar contra o racismo e a 
intolerância religiosa.

“Para este ano, nosso arrastão vai 
acontecer pela primeira vez na região 
dos bairros do Cristo e Rangel. Nos 
anos anteriores fizemos em outros lo-
cais da cidade, como o Castelo Branco 
e o Centro. Vai ser muito importante, 
porque o Cristo e o Rangel são nossos 
principais pontos de atuação cultural. 
Queremos levar às ruas a cultura po-
pular e mostrar o valor da contribuição 
do povo negro para nossa sociedade”, 
comentou.

Ainda de acordo com Angela 
Gaeta, muito embora a data agregue 
uma mobilização de luta, o arrastão é 
um evento cultural. “É um evento tra-
dicional dentro do trabalho do Coletivo 
Maracastelo e vem com a proposta de 

fazer uma reflexão da contribuição do 
negro para formação da sociedade 
brasileira, nosso papel dentro da luta 
antirracista enquanto brincantes da 
cultura popular brasileira e para mos-
trar que o maracatu não está somente 
ligado ao carnaval”, comentou.

O 7o Arrastão do Maracastelo pre-
vê a concentração a partir das 15h na 
praça da amizade, no bairro do Rangel, 
localizada na Avenida Mourão Rangel, 
número 157. A partir da concentração, 
o batuque segue pelas ruas dos bair-
ros vizinhos, até a Casa de Cultura Vó 
Mera, que também fica no bairro do 
Rangel.

“Como a gente vem de um pro-
cesso de oficina, a nossa missão não 
é ensinar somente a parte mecânica 
do maracatu, a gente se preocupa em 
ensinar as questões históricas, culturais 
e religiosas que se relacionam dire-
tamente com o maracatu. Queremos 
formar novos brincantes populares 
que tenham a consciência histórica e 
o compromisso com a luta antirracista, 
até porque é uma luta de todos os bra-
sileiros e brasileiras”, ressaltou Angela 
Gaeta.

Consepe aprova cotas para 
a pós-graduação na UEPB 

A Universidade Esta-
dual da Paraíba (UEPB) vai 
implantar a partir de 2022 
a política de reservas de 
vagas, garantindo o acesso 
às  pós-graduações e gra-
duações da Instituição às 
pessoas indígenas, ciganas, 
negras, quilombolas, porta-
doras de deficiências, com 
vulnerabilidade socioeconô-
mica, transgênero, travestis 
e transexuais.

A proposta foi encami-
nhada pela Comissão de Im-
plantação de Cota da UEPB, 

e aprovada por unanimida-
de ontem pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Consepe), em reunião reali-
zada por meio de videocon-
ferência, presidida pela rei-
tora Célia Regina Diniz, com 
a participação da vice-rei-
tora, a professora Ivonildes 
Fonseca. 

A aprovação amplia na 
UEPB a política de cotas, es-
tendendo-a para vários gru-
pos, alguns historicamente 
marginalizados e considera-
dos na invisibilidade social, 

foi considerada um marco na 
história da Instituição.

O percentual aprovado 
para a graduação é de 20% 
para pessoas negras; 20% 
para pessoas que tenham 
cursado Ensino Médio in-
tegral nas escolas públicas, 
ou que tenham feito o ensi-
no em escolas particulares 
com bolsa integral; 2% para 
os indígenas, 2% para os 
povos ciganos; 2% para os 
quilombolas, 2% para trans 
e 2% para pessoas com defi-
ciências. 

Foto: Divulgação

Violência contra mulheres

Abayomi realiza ações em 
comunidades tradicionais

Para celebrar o No-
vembro Negro, mês da 
Consciência Negra e de 
Luta Contra o Racismo, a 
Abayomi - Coletivo de Mu-
lheres Negras na Paraíba, 
realiza no período de 19 a 
21, três ações Obirim Dudu 
na Pandemia Pelo Fim da 
Violência Contra as Mulhe-
res Negras. As ações serão 
realizadas nos territórios 
das comunidades tradicio-
nais de Santa Rita, Cabede-
lo e João Pessoa. 

A programação refor-
ça o 25 de Novembro, dia 
do Enfrentamento à Vio-
lência Contra a Mulher e o 
dia 18 de Novembro, com 
a celebração dos seis anos 
da Marcha das Mulheres 
Negras, em Brasília. 

Desta vez as ações se-
rão em forma de oficinas 
sobre violência e mulheres 
negras, facilitadas por inte-
grantes da organização, to-
mando como base a especi-
ficidade de cada segmento. 

Hoje será realizada 
a primeira oficina com as 
mulheres de terreiro de 
Santa Rita.  

No sábado, a ação é 
com as mulheres maris-
queiras de Cabedelo. Am-
bas serão iniciadas às 14h. 

No domingo 21, às 9h, 
a oficina será com as do-
mésticas, em João Pessoa. 

A Abayomi foi criada 
há seis anos, logo após a 
realização da Marcha das 
Mulheres Negras, no ano 
de 2015. 

A organização é com-

posta por mulheres negras 
de formações acadêmicas 
diversas. 

Nesses seis anos a 
Abayomi tem realizado um 
trabalho na luta antirracis-
ta, enfrentamento à violên-
cia, o sexismo e em defesa 
da valorização e dignidade 
das mulheres negras na Pa-
raíba.

Terlúcia Silva, inte-
grante da Abayomi, expli-
ca o significado e a impor-
tância do Novembro Negro 
como o mês consagrado 
a Zumbi, no contexto de 
luta contra o racismo, 
pela consciência negra e 
igualdade racial. “É uma 
data em que se afirma a 
resistência, às histórias, 
as memórias e trajetória 
do povo negro. É um mo-
mento de reflexão, de rei-
vindicação e visibilidade 
da luta, das pautas e das 
demandas. É uma data que 
vem sendo afirmada des-
de a década de 70 em con-
traposição ao 13 de maio, 
que para os movimentos 
sociais negros que atuam 
com a pauta, tem o signi-
ficado de engodo, de uma 
falsa abolição”, critica Ter-
lúcia Silva. 

Ela explica o 20 de 
Novembro como uma data 
de referência na luta do 
povo negro. “É uma data 
de afirmação da figura de 
Zumbi de Palmares, um lí-
der da resistência quilom-
bola, que foi o Quilombo 
dos Palmares. Com Zumbi, 
temos uma série de outros 

lutadores e lutadoras, so-
bretudo fazemos a referên-
cia também a Dandara dos 
Palmares. Não é uma data 
simbólica, é uma data de 
afirmação da luta. É uma 
data que os movimentos 
saem às ruas, visibilizam 
as pautas, as demandas, 
e reivindicam o lugar de 
equidade nesta sociedade 
brasileira” considera. 

Ela diz que este ano a 
data tem um sentido im-
portante por consolidar 
três momentos significa-
tivos na luta, “Marcar o 
20 de Novembro trazendo 
conjuntamente a data do 
enfrentamento à violência 
contra a mulher, que é o 
25 de Novembro, trazen-
do essa ação do Obirim 
Dudu na Pandemia Pelo 
Fim da Violência Contra 
às Mulheres Negras, para 
tratar destas questões 
nos territórios junto às 
mulheres das comunida-
des tradicionais e traba-
lhadoras domésticas na 
Paraíba”.

Outro grande mo-
mento é o 18 de Novem-
bro, que esse ano marca a 
celebração dos seis anos 
de realização da Marcha 
das Mulheres Negras con-
tra o Racismo, enfrenta-
mento à Violência e pelo 
bem viver. “A Marcha que 
trás para o país toda a for-
ça organizativa das mu-
lheres negras que fazem 
a luta contra o racismo, o 
sexismo, as lgbtsfobias no 
Brasil”, destaca a ativista.



João Gomes, 19 anos, disputa amanhã, em São Paulo, o título do Red Bull Solo Q contra adversários sulistas

“Tenho uma expectativa 
alta, estou ansioso e não que-
ro nadar e nadar para mor-
rer na praia, estou indo com 
a mentalidade de ganhar”. 
A afirmação é do paraibano 
João Gomes, que aos 19 anos 
faz história no universo ga-
mer ao disputar o Red Bull 
Solo Q, maior torneio global 
de LOL (League of Legends) 
x1 (um versus um). A dis-
puta, que acontece amanhã, 
além do competidor paraiba-
no, reunirá mais três jogado-
res que se encontrarão pre-
sencialmente nos estúdios 
da Riot Games, em São Paulo, 
para definir quem ficará com 
o troféu da competição.

João Gomes é o primeiro 
jogador da região Nordeste 
a se classificar para a final 
neste novo formato do cam-
peonato. Estudante de Enge-
nharia Biomédica, ele conta 
que tem se dividido entre 
os estudos e os treinos que 
rendem cerca de sete horas 
por dia. “É a primeira vez que 
participo de uma competição 
nesse nível, sempre fui um 
jogador casual, então não es-
perava chegar tão longe, com 
essa nova realidade estou me 
adaptando para conseguir 
sair vencedor”. 

O fato de jogar LOL, con-
siderado um dos jogos de 
estratégia mais populares do 
mundo, desde 2014 confere 
certa segurança ao paraiba-
no que já teve a oportunida-
de de jogar com grandes no-
mes da modalidade. “Nessa 
última semana tenho jogado 
mais, na ideia de treinar com 
certos campeões que sinto 
que seriam fortes no x1”. 
O fato de estar os quatro 
de uma peneira que reuniu 
cerca de cinco mil compe-
tidores, anima. “Estou ani-
mado, não vou negar. Tanto 
minha família como meus 
amigos estão me apoiando 
muito, então espero superar 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Paraibano na final do maior 
torneio de jogos eletrônicos
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Mauro Iguatu
Depois de renovar com o técnico Ranielle Ribeiro, o 
Campinense acertou a renovação do goleiro Mauro 
Iguatu para a temporada de 2022. Página 22

Foto: Samy Oliveira/Campinense
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as expectativas dando o meu 
máximo para que o resultado 
seja positivo”. 

O paraibano, conhecido 
como João ‘Biologia Show’ 
Gomes, o carioca Eduardo 
‘Tadalol’ Uemura, o catari-
nense Luigi ‘Cavalo Humano’ 
Conte e o paulista Felipe ‘BF’ 
Gonçalves se conectam ao 
servidor brasileiro para en-
carar a final nacional do Red 
Bull Solo Q no próximo dia 
20, a partir das 13h (horário 
de Brasília). Com transmis-
são ao vivo pela Twitch e 
TikTok, além da presença 
de casters da Riot Games, a 
competição promete gran-
des emoções. Por meio de 
sorteio, os quatro finalistas 
serão divididos nas duas se-
mifinais, cujos embates vão 
ocorrer em MD5 (melhor de 
cinco jogos). Os dois melho-
res garantem vaga à final, 
que será disputada em MD7 
(melhor de sete jogos). O 
grande campeão irá faturar 
o título brasileiro de melhor 
amador de LOL x1, troféu 
personalizado, além de pre-
miações especiais.

Através do QR Code acima, 
acesse o TikTok 

para acompanhar a partida

Através do QR Code acima, 
acesse o RedBull 

para acompanhar o jogo

Fotos: Reprodução/Instagram

João Gomes é o primeiro jogador 
da região Nordeste a se classificar 
para a final neste novo formato do 
maior torneio global de LOL

Unifacisa volta a jogar pelo NBB hoje contra o Caxias

Após mais uma vitória 
no NBB, o Basquete Unifa-
cisa recebe o Caxias do Sul, 
hoje, em Campina Grande, 
às 19 horas, na Arena Uni-
facisa. A equipe paraiba-
na joga para se manter na 
zona de classificação para 
os playoffs da competi-
ção, depois de uma vitó-
ria emocionante contra 
o União Corinthians, por 
104 a 99, em confronto 
válido pela 5ª rodada do 
1º turno do NBB, o Novo 
Basquete Brasil, na noite 
da última quarta-feira, em 
Campina Grande.

As equipes chegam 
para o confronto com nú-
meros que os colocam den-
tro da zona de classificação 
para o Super 8 - playoffs 
com a disputa entre as oito 
melhores. Com três vitórias 

em cinco partidas disputa-
das, o Unifacisa soma 80% 
dos pontos disputados e 
tem a 6ª melhor campanha 
na tabela de classificação. 
Por outro lado, o Caxias do 
Sul soma 71 % dos pontos 
disputados e ocupa a 11ª 
colocação do NBB.

Na ultima quarta-feira 
(17), em Campina Grande, 
o Unifacisa conseguiu uma 
importante vitória con-
tra o União Corinthians, 
em confronto válido pela 
quinta rodada da com-
petição. Os paraibanos 
venciam os paulistas por 
apenas um ponto de dife-
rença, quando restavam 
apenas  sete  segundos 
para o cronômetro ser ze-
rado, ampliando em mais 
quatros pontos a diferen-
ça ao final da partida com 
um placar de 104 a 99.

“O início do jogo foi 
equilibrado, conseguimos 

abrir uma boa vantagem 
no segundo tempo. Mas, 
não tivemos tranquilidade 
para sustentá-la, isso acon-
tece muito no basquete. 
O importante foi a forma 
emocionante como vence-
mos a partida. Vamos man-
ter o foco, visando a pró-
xima partida”,  comentou 

César Guidetti, treinador 
do Unifacisa.

Mesmo dentro da zona 
de classificação do Super 
8, as equipes chegam para 

o confronto em situações 
distintas. O Unifacisa tenta 
encerrar a sua maratona 
de quatro jogos em apenas 
nove dias, com a segunda 

vitória consecutiva. Já o 
Caxias do Sul tenta a reabi-
litação, depois de ter per-
dido para o Fortaleza, em 
seu último confronto.

A equipe de basquete da Unifacisa conquistou uma importante vitória, na última quarta-feira, sobre o Corinthians

Foto: Gabriella Tayane/Unifacisa

Fabiano Sousa
fabianogool@gmail.com  O início do jogo foi 

equilibrado, 
conseguimos abrir uma 

boa vantagem no 
segundo tempo. Mas, 

não tivemos 
tranquilidade para 

sustentá-la, isso 
acontece muito no 

basquete 
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Depois de acertar com o técnico Ranielle Ribeiro, clube consegue manter o jogador de maior destaque em 2021

A temporada de futebol 
no Campinense já acabou, 
aliás a melhor dos últimos 
anos. Mas, fora de campo, os 
trabalhos continuam para 
preservar a base vitoriosa de 
2021 no próximo ano, quan-
do a Raposa terá o calendário 
cheio, com Copa do Brasil, 
Copa do Nordeste, Campeo-
nato Paraibano e Brasileiro 
da Série C. O processo de re-
novação de contratos come-
çou com dois grandes des-
taques da equipe este ano, o 
técnico Ranielly Ribeiro e o 
goleiro Mauro Iguatu.

O goleiro foi um ver-
dadeiro paredão durante a 
temporada e foi um dos res-
ponsáveis diretos pela con-
quista do Campeonato Pa-
raibano e do acesso à Série 
C do próximo ano. Com defe-
sas sensacionais, nos jogos e 
principalmente nas disputas 
de pênaltis, o goleiro virou 
um grande ídolo da torcida 
rubro-negra. Mauro Iguatu 
fez este ano 26 partidas com 
a camisa da Raposa. Foi dele 
o gol na decisão de pênaltis, 
contra o América, que garan-
tiu o acesso à terceira divisão 
no próximo ano, um antigo 
sonho da torcida e dos que 
fazem o Campinense há vá-
rios anos.

O técnico Ranielle Ri-
beiro garantiu à torcida que 
ninguém parou de trabalhar 
após a decisão do título da 
Série D, em que o Campinen-
se acabou sendo derrotado 
pela Aparecidense. Segundo 
ele, o objetivo é manter a 
base e montar uma equipe 
ainda mais forte para a tem-
porada 2022.

“Eu sei que é muito di-
fícil repetir o sucesso que 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Mauro Iguatu fica por mais
uma temporada na Raposa
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Quando Júnior, Andrade, Adílio e Zico entra-
vam juntos em campo, era de fazer tremer o elen-
co adversário. Quem estava do outro lado sabia 
do que eles eram capazes. Quem assistia à parti-
da queria espetáculo. A movimentação que ante-
cedia a partida se assemelhava ao universo das 
histórias fantásticas, aquelas que narram lendas 
sobre gigantes que incorporam exércitos para 
desequilibrar batalhas mitológicas. A intimida-
ção começava só pelo fato de estarem ali, plenos, 
prontos para mais um jogo. 

Assim se comportam José, Francisco, Lucas e 
Pedro quando adentram em seu campo de jogo. 
Andam como gigantes. Se espalham pelas faixas, 
se comunicam por olhares. Cada um aborda um 
veículo, esguicha um jato de água como que para 
demarcar território e, não havendo uma recusa 
do motorista que impossibilite a atuação, come-
ça uma verdadeira corrida contra o relógio. O 
mesmo processo é repetido por cada um deles. 
Levantar os limpadores dos para-brisas, jogar 
mais água com sabão, esfregar bem com esponja, 
passar o rodo, baixar os para-brisas e repetir o 
processo no vidro traseiro. 

A atuação completa chega a provocar ansie-
dade em muitos motoristas. Quando eles passam 
para o vidro de trás é justamente no momento 
que o sinal está para abrir. Mas, não. Há tempo 
para repetir o ciclo e ainda pedir um “trocado” a 
quem recebeu a prestação do serviço. 

Não parece esporte, pois não competem en-
tre si, nem juntos contra outra equipe. Não há 
marcação de pontos, contagem para saber quem 
limpou mais vidros ao longo do dia, ou quem ar-
recadou mais dinheiro. Há, no entanto, uma roti-
na de excelência capaz de causar inveja a técnicos 
e atletas profissionais das mais variadas modali-
dades esportivas.

A forma como José atira o primeiro jato de 
água para conquistar a atenção do possível clien-
te poderia credenciá-lo a um esporte de tiro. Na 
tensão do trânsito, momento em que os carros 
mal acabaram de parar, ele mira exatamente na 
altura do olho do motorista, deixando-o desar-
mado, sem enxergar quem se aproxima e já ocu-
pando o espaço para o início do trabalho. 

Francisco é um ás na transição. Levanta e 
abaixa os limpadores com tamanha precisão que 
até parece soltá-los no ar, mas trata-se de um 
repouso suave, que lhe dá folga para a segunda 
etapa, fazendo também com que sobre mais tem-
po para os apelos na pedida pelo pegamento. Se 
competisse no atletismo por equipes seria perfei-
to em todas as trocas de bastão. 

Falar de apelos é lembrar de Lucas e Pedro. 
Os irmãos gêmeos fazem questão de adotar um 
método mais complexo que o dos outros dois co-
legas. Só abordam carros que estejam lado a lado 
e repetem todos os movimentos de forma simul-
tânea, desde o desnecessário e acrobático giro no 
ar da garrafa de sabão até a pedida, estendendo o 
chapéu. Seriam imbatíveis se fossem uma dupla 
de nado sincronizado. São irresistíveis a quem os 
encontra.

Independentemente de vencer ou não uma 
possível disputa interna, os quatro meninos lu-
tam pela batalha diária que é garantir a comida 
na mesa. Em outras condições, com mais oportu-
nidades, poderiam compor um time de curling, 
sendo este um esporte óbvio para quem esfrega e 
limpa superfícies. Mas sem desmerecer o curling, 
eles são determinados e precisos o suficiente para 
qualquer outro esporte a que se dedicassem. Não 
existe meritocracia quando não basta querer.

Equipe em campo

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

tivemos nesta temporada, 
mas vamos tentar. Será uma 
temporada muito difícil, com 
competições de maior nível 
técnico, mas estou muito or-
gulhoso e lisonjeado com a 
confiança da diretoria em 
nosso trabalho e vamos fazer 
de tudo para alcançar nossos 
objetivos, assim como con-
seguimos este ano”, disse o 
treinador mostrando muita 
felicidade com a renovação 
de contrato.

A diretoria do clube con-
tinua trabalhando nos bas-
tidores para a renovação de 
contrato dos principais atletas 
desta temporada e nos próxi-
mos dias, novas renovações 
deverão ser anunciadas. O 
volante Rafinha, um dos des-
taques da equipe, ainda não 
sabe se vai continuar na Rapo-
sa. Ele não descarta continuar 
no clube, mas admite que tem 
outras propostas também.

“No momento estou com 

a minha família, mas esta 
questão deverá ser resolvida 
em no máximo uma sema-
na. Houve alguns contatos de 
outros clubes, como o Santa 
Cruz de Recife, por exemplo, 
mas nada de concreto. A mi-
nha prioridade é continuar 
no Campinense, porque gosto 
muito de trabalhar com o pro-
fessor Ranielly e a diretoria 
tem sido muito correta conos-
co. Mas vamos ver as negocia-
cões”, concluiu o volante.

Foto: Samy Oliveira/Campinense

O goleiro Mauro Iguatu foi decisivo nas eliminatórias tanto do Campeonato Paraibano como do Brasileiro da Série D

 Chinesa Shuai Peng

Desaparecimento de tenista desde o
último dia 11 mobiliza redes sociais

O paradeiro da tenista 
chinesa Shuai Peng ainda 
é um mistério. A ex-núme-
ro 1 do mundo do ranking 
de duplas está desapareci-
da desde 11 de novembro, 
poucos dias após acusar 
Zhang Gaoli, ex-vice-pri-
meiro-ministro da China de 
75 anos, de abuso sexual. 
A denúncia foi relatada 
nas redes sociais da atleta, 
mas a publicação foi dele-
tada pouco tempo após ela 
expor o caso. Desde então, 
o mundo não tem mais no-
tícias da estrela chinesa do 
tênis.

O desaparecimento vem 
causando a mobilização dos 
tenistas nas redes sociais. A 
primeira a se manifestar foi 
a japonesa Naomi Osaka. A 
hashtag #WhereIsPengShuai 
("Onde está Shuai Peng" em 
tradução livre) foi levantada 
no Twitter para atrair a aten-
ção para o assunto. Alguns 
tenistas estão publicando a 

hashtag sobre a foto da ex-
tenista.

"Fui informada recen-
temente que uma amiga da 
tenista desapareceu pouco 
depois de revelar que so-
freu abuso sexual. A censu-
ra nunca é OK a qualquer 
custo, espero que Shuai 
Peng e sua família estejam 
bem. Estou em choque com 
a situação atual e estou en-
viando amor e luz para ela", 
escreveu a ex-número 1 do 
mundo.

Líder do ranking mas-
culino, o sérvio Novak Djo-
kovic também expressou 
sua preocupação com a si-
tuação da chinesa. "Hones-
tamente, é chocante saber 
que ela está desaparecida. 
Ainda mais por ser alguém 
que eu sempre via no cir-
cuito nos últimos anos. Não 
há muito o que dizer, além 
de esperar que ela seja en-
contrada e que esteja bem. 
É terrível. Eu só posso ima-
ginar como a família dela se 
sente", comentou. 

Agência Estado

O paradeiro da tenista chinesa Shuai Peng ainda é um grande mistério
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Derrota para o Flamengo expõe fragilidade no ataque e técnico do Corinthians busca opções para o clássico

Mais uma vez o Co-
rinthians de Sylvinho de-
cepcionou longe de casa. 
Se está embalado na Neo 
Química Arena com seis 
vitórias seguidas no Bra-
sileirão, o time não somou 
nenhum triunfo nas sete 
visitas do segundo turno, 
com só três pontos soma-
dos. O efeito sanfona faz as 
críticas contra o treinador 
aumentarem. Precisando 
de resposta no clássico 
contra o Santos, domingo, 
na Neo Química Arena, ele 
mais uma vez acena com 
a possibilidade de impro-
visar alguém como cen-
troavante. Tudo para não 
mudar o esquema do time.

O treinador já pagou 
caro por tentar isolar Re-
nato Augusto na posição 
de um falso 9, não con-
seguiu colher frutos com 
outros atletas fixos na área 
e corre risco de mais uma 
vez repetir o erro com a 
chance de Jô não encarar 
o Santos por causa de des-
gaste muscular.

Sylvinho não admite 
mexer em sua maneira de 
jogar e agora estuda utilizar 
Mantuan de centroavante. 
“Quando o Jô não tiver con-
dições ou optarmos por uma 
outra estratégia obviamente 
vamos ter que colocar al-
guém por ali. Foi o Luan, 
pode voltar a ser. Já foi o Ro-
ger Guedes, já foi o Renato 
(Augusto) por menos parti-
das e tem uma possibilidade 
sim de Mantuan”, afirma o 
técnico, que ainda “rebaixa” 
sua opção. “Mantuan não é 
um falso nove ele é um 8,5.”

Agência Estado

Sylvinho não muda esquema
e admite improvisar atacante
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Renato Augusto re-
clamou abertamente que 
prefere atuar pelo meio 
e acabou atendido. Mas 
Sylvinho segue a teimosia 
de improvisar. E não ape-
nas na frente. Já utilizou o 
volante Du Queiroz de la-
teral-direito, mesmo com 
reserva para a posição, e 
utilizou outro volante, Xa-

vier, como zagueiro.
A torcida, impaciente 

e cobrando a demissão de 
Sylvinho a cada tropeço, 
pede para o treinador pa-
rar de “inventar” e utilizar 
cada jogador onde rende 
mais.  Até sugerem uma 
escalação flutuante caso 
Jô não atue, com medo de 
a equipe ir apenas para a 

pré-Libertadores e mais 
uma vez dar vexame de 
cair antes da fase de gru-
pos.

O fraco desempenho 
de Sylvinho também é alvo 
das cobranças. O treinador 
já dirigiu o Corinthians em 
35 partidas e tem apenas 
48% de aproveitamento 
após 13 vitórias, 12 empa-

tes e 10 derrotas, a última 
nessa quarta-feira, por 1 
a 0, diante de reservas do 
Flamengo. Após cair con-
tra os cariocas, o técnico 
não admitiu que faz esco-
lhas erradas e voltou a se 
defender falando de time 
“em construção”.

Jô é dúvida diante do 
Santos e Giuliano, após 

s e n t i r  u m  d e s c o n f o r -
to muscular após atuar 
por 19 partidas seguidas 
deve ser desfalque. Willian 
pode ser a novidade entre 
os titulares, mas sem sa-
ber se atuará aberto, pela 
armação ou mesmo mais 
na área. Até mesmo Renato 
Augusto pode virar segun-
do volante neste jogo.

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Carille vai reencontrar o seu ex-clube no próximo domingo
Fábio Carille deixou o 

Corinthians em novembro de 
2019. O time fazia segundo 
turno do Brasileirão ruim e 
ele acabou não resistindo ao 
oitavo jogo seguido sem vitó-
ria na época. Neste domingo, 
dois anos depois, o técnico 
reencontra o clube no qual 
ganhou projeção e títulos, 
agora pelo Santos. Necessi-
tando de um triunfo pelo alívio 
pleno na luta contra a queda, 
o treinador prevê “um clássico 
empolgante.”

O Santos tem 42 pontos 
e vem decolando com Carille. 
Foram 13 pontos somados dos 
últimos 18 disponíveis e a meta 
é seguir essa evolução, mesmo 
com 40 mil vozes contra nas 
arquibancadas da Neo Quí-
mica Arena.

“Clássico é sempre empol-
gante, gostoso de jogar. Claro 
que vamos em uma situação 
um pouco mais tranquila, mas 
ainda precisamos de alguns 
pontos. A sequência dá con-
fiança, fica mais fácil melho-
rar. Melhorar em cima de boa 
pontuação é muito mais fácil”, 
afirma o treinador.

Foram quatro títulos co-
mandando o Corinthians, entre 
eles o Brasileirão de 2017, e 
Carille não esconde sua gra-

tidão ao clube. Ele sempre foi 
apontado como possibilidade 
de retorno, mas acertou com o 
Santos e agora tenta engrenar 
na equipe da Vila Belmiro.

“Eu sou muito grato e sei 
que a história no Corinthians 

em 10 anos foi bonita, com oito 
títulos como auxiliar e quatro 
como técnico. Saí pela porta da 
frente e sou grato. Agora busco 
a minha felicidade no Santos, 
trabalhando muito para ser fe-
liz e conquistar aqui”, enfatiza.

Para o clássico, apesar de 
Marinho falar em sacrifício 
para recuperar a lesão mus-
cular na coxa, o técnico já tra-
balha buscando um substituto. 
“Pela nossa experiência, com 
certeza ficará fora alguns dias. 

Não conto com ele para o Co-
rinthians. Claro que vai passar 
por exame e quem sabe tê-lo 
para os últimos jogos. Pela 
forma que saiu, dificilmente 
estará em campo no domingo”, 
lamenta.

Classificação do Campeonato Brasileiro da Série A

Clubes PG J V e D GP GC sG
1º Atlético-MG 71 32 22 5 5 51 22 29
2º Flamengo-RJ 63 32 19 6 7 62 28 34
3º Palmeiras-SP 58 33 18 4 11 52 39 13

4º Bragantino-SP 52 34 13 13 8 50 40 10
5º Corinthians-SP 50 33 13 11 9 35 32 3
6º Fortaleza-CE 49 33 14 7 12 40 41 -1
7º Internacional-RS 47 33 12 11 10 41 35 6
8º Fluminense-RJ 45 33 12 9 12 31 34 -3
9º América-MG 45 33 11 12 10 35 34 1

10º Ceará-CE 45 33 10 15 8 35 33 2

11º Santos-SP 42 33 10 12 11 30 36 -6

12º Cuiabá-MT 42 33 9 15 9 31 32 -1

13º Athletico-PR 41 33 12 5 16 39 43 -4

14º São Paulo-SP 41 33 9 14 10 26 33 -7

15º Juventude-RS 39 32 9 12 11 32 37 -5

16º Atlético-GO 39 32 9 12 11 24 32 -8

17º Bahia-BA 36 31 9 9 13 33 42 -9

18º Grêmio-RS 32 32 9 5 18 30 41 -11

19º Sport-PE 30 33 7 9 17 20 33 -13

20º Chapecoense-SC 15 33 1 12 20 26 56 -30

34ª RODADA 

n Amanhã 
19h
Atlético-MG x Juventude
Fortaleza x Palmeiras
Chapecoense x Grêmio

21h
Atlético-GO x Ceará

21h30
Internacional x Flamengo

n Domingo
16h
Corinthians x Santos

17h
Fluminense x América-MG

19h
Bahia x Cuiabá

O goleiro Cássio teve muito trabalho na derrota de 1 a 0 para o Flamengo na última quarta-feira. No domingo, o alvinegro vai fazer o clássico contra o Santos, na Arena Neo Química
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Tanto em percentual quanto em números absolutos, foi a maior alta desde 1984, aponta a pesquisa Estatísticas do Registro Civil

Registros de óbitos no Brasil 
têm alta de 14,9% em 2020

O número de registros de óbi-
tos no Brasil em 2020 chegou a 
1.513.575, uma alta de 14,9%, ou 
195.965 mortes a mais que em 2019, 
sendo que 99,2% das mortes ocorri-
das a mais foram por causas natu-
rais. Tanto em percentual quanto em 
números absolutos, foi a maior alta 
desde 1984, aponta a pesquisa Esta-
tísticas do Registro Civil 2020, divul-
gada ontem pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

O aumento percentual de óbitos 
entre os homens (16,7%) foi maior 
que entre as mulheres (12,7%). A 
maioria das mortes (70%) foi de 
pessoas com 60 anos ou mais de 
idade. A pesquisa revelou aumento 

de 16,6% em mortes por causas na-
turais na faixa etária de 60 anos ou 
mais. Para as idades abaixo de 20 
anos, houve redução de óbitos de 
2019 para 2020.

Segundo a gerente da pesquisa, 
Klívia Bayner de Oliveira, o efeito da 
pandemia de covid-19 foi captada 
nas estatísticas tanto pelo aumento 
expressivo de mortes no ano passa-
do quanto pela queda de registros de 
nascimentos e casamentos, devido 
às medidas de isolamento social.

O mês de maio foi o que teve 
maior ocorrência de óbitos com va-
riação de 29% com 33.458 óbitos 
a mais se comparado a 2019 e de-
zembro também teve uma variação 
importante com 22.992 a mais”, dis-
se a pesquisadora. Cerca de 73,5% 
das mortes de 2020 ocorreram em 

hospital, 20,7% em domicílios e em 
5,8% em outro local de ocorrência 
ou sem declaração.

Segundo o levantamento, todas 
as regiões tiveram alta significativa 
no número de óbitos. Os maiores 
aumentos foram no Norte (25,9%) 
e no Centro-Oeste (20,4%). O Nor-
deste (16,8%) também teve alta su-
perior à média do país (14,9%). Su-
deste (14,3%) e Sul vieram a seguir 
(7,5%). O estado do Amazonas teve 
variação de 32% a mais nas mortes 
na comparação com 2019.

O número de registros de ca-
samento no Brasil teve redução de 
26,1% em 2020 (de 1.024.676 em 
2019 para 757.179), a maior queda 
da série histórica. O movimento de 
queda vem sendo observado, anual-
mente, desde 2016, mas em 2020 

essa variável foi afetada pelo isola-
mento social em decorrência da pan-
demia, segundo o IBGE.

Do total de casamentos, 6.433 
ocorreram entre pessoas do mes-
mo sexo, queda de 29% ante 2019. 
Os casamentos entre cônjuges fe-
mininos representam 60,1% dos 
casamentos civis nessa composição 
conjugal. O número de casamentos 
registrados em cartório recuou em 
todas as regiões, com mais intensi-
dade no Nordeste (27,8%), Centro
-Oeste (27,7%) e Sudeste (27,3%).

De 2019 para 2020, o número 
de registros de nascimentos caiu 
4,7%, com 2.728.273 crianças re-
gistradas no ano passado. Em duas 
décadas, entre 2000 e 2020, a pro-
porção de registros de nascimentos 
cujas mães tinham menos de 30 

anos caiu de 76,1% para 62,1%. Já 
os registros de nascimentos com 
mães de 30 anos ou mais subiu de 
24% para 37,9%. A maior propor-
ção de mães jovens estava na Região 
Norte, onde 19,5% dos registros de 
nascimentos foram de crianças com 
mães que tinham menos de 20 anos 
de idade.

Em 2019, a estimativa de sub
-registro de nascimentos foi de 
2,1%, caindo 2,4% na comparação 
com 2018. Já o sub-registro de óbitos 
ficou em 3,8%, frente 4% em 2018. 
As Estatísticas do Registro Civil in-
vestigam registros de nascimentos, 
casamentos, divórcios e óbitos em 
cartórios. Segundo o IBGE, excep-
cionalmente, as informações sobre 
divórcios em 2020 serão divulgadas 
em momento posterior.

Artigo Célia Chaves
celia1_chaves@hotmail.com

A vida não avisa o seu final. Por mais 
próximo ou longínquo que possa estar, 
ele simplesmente chega, descortinando 
a inevitabilidade da morte, impotências, 
dores e também culpas. Aos que ficam e 
perderam entes queridos, restam o direito 
e necessidade de vivenciar seus lutos, de 
forma única, distante de patrulhamentos ou 
modelos prontos. Se possível, com a ajuda e 
solidariedade de uma rede de apoio.

Cada pessoa precisa ter a oportunidade 
de sofrer, elaborar e ressignificar tais 
perdas, sejam de amigos, namorados, 
cônjuges e familiares em geral. Não se trata 
de tarefa fácil, por ser um processo que 
inclui várias fases, passando da negação à 
revolta; da tristeza profunda e isolamento à 
aceitação.

O inconsciente guarda boa parte dos 
comportamentos e crenças relativos à 
finitude humana. Geralmente vista como o 

mais grave de todos os infortúnios, a morte 
encarna temores, incertezas e sofrimentos 
também responsáveis por sentimentos 
de culpa e negação. Para o criador da 
Psicanálise, Sigmund Freud, as próprias 
crenças em vidas anteriores e reencarnação 
constituem produtos da negação.

Ao menos no inconsciente seríamos 
então imortais, ante impossibilidade de 
prever a própria morte, senão no lugar 
de espectador? Freud revela que sim. 
“No inconsciente, cada um de nós está 
convencido de sua própria imortalidade”. 
Nessa esfera, o tempo parece não operar 
cronologicamente.

Imagina aos 26 anos, como aconteceu 
com a cantora Marília Mendonça, no auge 
da carreira artística, pouco depois de 
retomar agenda de shows, após pausa para 
a maternidade, seguida pelo momento 
pandêmico. Era final de 2019 quando ela 

anunciou, em tom emocionado, parada 
estratégica para uma das melhores esperas: 
o nascimento do filho.

Retornaria assim que a vida permitisse, 
na pele de nova mulher, como costuma 
acontecer com as mães, celebridades ou 
não. Nada a ver com estereótipos de beleza, 
gordofobias e preconceitos diversos. 
Admire ou não o seu estilo musical, a musa 
da sofrência enchia mesmo o palco era de 
vitalidade, carisma e dom de empolgar 
multidões.

Ela não sabia, mas a morte estava 
à espreita, acompanhando o show da 
vida. Naquela fatídica tarde de sexta-
feira (5 de novembro), o avião que a 
transportava, juntamente a membros de 
sua equipe, rodopiou e atingiu uma torre de 
distribuição de energia elétrica no interior 
de Minas Gerais.

Sem avisos ou piedade, a morte saiu da 

sombra, arrebatando sonhos e esperanças.
Sentimentos mortais e gelados 

pairaram no ar, em meio ao silêncio 
ensurdecedor, manifestado na forma de 
clamor nacional. De fato, como diria o 
escritor mineiro Guimarães Rosa: “Viver é 
muito perigoso”. E não precisamos mesmo 
saber de tudo que nos aguarda.

Afinal, aceitar o real pode ser 
dilacerante, principalmente quando o 
destino teima em tirar, à força bruta, 
aqueles que mais amamos. Sem deixar 
chances para o estabelecimento de 
qualquer relação, todas as pontes são 
destruídas.

(Célia Chaves é jornalista e 
graduanda em Psicologia no Uniesp; e 
este texto foi publicado originalmente no 
dia 10 de novembro de 2021, no site de 
notícias Parlamento PB)

“Viver é muito perigoso”

498 — Papa Anastácio II
1967 — João Guimarães Rosa, escritor brasileiro
1995 — Adolpho Bloch, empresário ucraniano
2020 — José Araújo, radialista e servidor público (PB)

Mortes na História

Obituário

Aforismo
“Não há maior ilusão do 

que pensarmos que a morte 
determina o fim da vida.”

(Paiva Netto)
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Breves & Curtas
# Ativista dos direitos das mulheres é morta
Frozan Safi, ativista e professora de economia de 29 anos, foi 
morta a tiros no norte do Afeganistão. Acredita-se que essa 
seja a primeira ativista dos direitos das mulheres a ser morta 
desde que os talibãs assumiram o poder no país. Ela estava 

Ana Cristina Campos
Agência Brasil

Dênis Lucas
17/11/2021 – Aos 47 anos, em Itapevi 
(SP), assassinado. Vereador da Câmara 
Municipal de Itapevi pelo Republicanos foi 
morto com dois tiros na cabeça na gara-
gem de sua casa. A polícia já descartou a 
hipótese de latrocínio (roubo seguido de 
morte). Era casado e deixa a esposa e uma filha. Estava no 
segundo mandato como vereador. Antes de ser eleito, atuou 
por cinco anos como conselheiro tutelar do município.

Foto: TV Globo

Dudu Oltramari
17/11/2021 – Aos 43 anos, em Itapema 
(SC), de câncer. Cronista, publicitário, escri-
tor e chef de cozinha. Natural de Lages (SC) 
e morou a maior parte da vida em Caxias do 
Sul (RS). Era solteiro e não tinha filhos.

Foto: Ricardo Wolffenouttel

Tiago Rocha Westphalen
(Profeta, o Vovô das estradas)
18/11/2021 – Aos 77 anos, em São Roque 
(SP), em consequência de um acidente 
com motocicleta. Ele foi para um encontro 
de motocicletas em Santa Catarina e no Rio 
Grande do Sul, na volta a São Roque sofreu 
essa queda. Nasceu em Joinville (SC) e residia em São Roque 
desde 1988. Entre 1956 e 1988 morou em Sorocaba (SP).

Foto: Divulgação

Núbia Rebello
14/11/2021 – Aos 23 anos, na Rodovia 
Anhanguera, em Cravinhos (SP), de 
acidente de carro. Jogadora de vôlei 
morreu após bater carro contra um 
cavalo. Formada em Odontologia era do 
time feminino de Cravinhos.

Foto: O Tempo

Young Dolph
(Adolph Robert Thornton Jr.)
17/11/2021 – Aos 36 anos, em Mem-
phis, no Tennessee, nos Estados Unidos, 
assassinado. Rapper foi baleado por 
alguém que passou atirando de dentro 
de um carro. Era famoso na cidade e 

Foto: Instagram

lançou seu disco de estreia em 2016, ‘King of Memphis’. Ele já 
tinha sido levado a um hospital após ser baleado em 2017. No 
mesmo ano, seu carro já tinha sido atingido por tiros.

desaparecida desde 20 de outubro e seu corpo, juntamente 
com o de outra mulher, foi levado no último dia 4 para um 
hospital na cidade de Balkh, no norte do Afeganistão. O cor-
po havia sido registrado no hospital como desconhecido.

# Casal de amantes é condenado ao apedrejamento
Um homem de 27 anos e sua amante, de 33 anos, foram 
condenados à morte no Irã. A decisão foi da Suprema Corte. 
O processo teve início depois que a mulher traída mandou 
para a polícia vídeos do seu marido e a amante fazendo sexo. 
Mesmo após a mulher perdoar o marido, o pai exigiu que o 
genro e a amante deviam ser punidos com a pena de morte. 
Com as imagens e confissões da traição, a justiça iraniana 
condenou o casal à morte. No Irã o crime de adultério pode 
resultar em apedrejamento. O juiz responsável tem a prerro-
gativa também de escolher pela forca.

# Ataque de onças-pintadas a 176 flamingos
Um ataque de duas onças-pintadas na madrugada do últi-
mo dia 9 provocou a morte de quase todos os flamingos da 
colônia mantida no Parque das Aves, em Foz do Iguaçu, no 
oeste do Paraná. Das 176 aves, somente quatro escaparam 
com vida. Câmeras de monitoramento registraram a entrada 
das onças no recinto.

# Chope à vontade em velório e cremação com pipoca I
Um velório com chope à vontade, em Londrina, no norte 
do Paraná, e uma cremação junto com milho de pipoca, em 
Curitiba, viralizaram na internet pelo jeito diferente das 
despedidas. Sempre animado e amante do samba, Mansur 
Miguel Mitne, de 73 anos, foi carregado no caixão ao som 
de Gonzaguinha, no último dia 9. Enquanto isso, amigos e 
familiares cantavam e brindavam em homenagem ao médico, 
no interior do estado.

# Chope à vontade em velório e cremação com pipoca II
Na capital paranaense, a família de Bertile Leal Ferreira, 
de 65 anos, chegou a jogar um buquê durante o velório, no 
dia 8. A brincadeira com as flores e a pipoca foram pedidos 
pela aposentada, antes de morrer. O objetivo dela era dar 
momentos de alegria, como fez durante a vida, àqueles que 
a amam tanto. De acordo com os familiares, todos estão 
sentindo a dor da perda. Contudo, os pedidos atendidos se 
transformaram em homenagens e deixaram o momento da 
despedida mais leve.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS
N.º 002/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que a empresa 
TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP interpôs Recurso Administrativo quanto a 
decisão que lhe inabilitou na Tomada de Preços nº 002/2021. Ficam as demais empresas partici-
pantes notificadas a apresentarem contra razões, caso queiram, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

Alagoa Grande(PB), 18 de novembro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 49/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00009/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP, CNPJ nº 

02.044.971/0001-69.
OBJETO: Aquisição de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura 

de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 55.080,00 (Cinquenta e cinco mil e oitenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, PBF, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 18/11/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 18 de novembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 51/2021
PREGÃO PRESENCIAL

N.º 00009/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS E SERVIÇOS AUTOMOTI-

VOS LTDA, CNPJ nº 14.232.777/0001-96, com sede na Rua Luís Soares, 264, Galpão 1 – Centro 
– Campina Grande – PB.

OBJETO: Aquisição de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura 
de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 77.310,00 (Setenta e sete mil trezentos e dez reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, PBF, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 18/11/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 18 de novembro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00049/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00049/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: DOUETTES SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - R$ 27.508,80.

Alagoa Nova - PB, 17 de Novembro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO DE 

INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00049/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS 
E FEDERAIS.. VIGÊNCIA: até 18/11/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Alagoa Nova e: CT Nº 00213/2021 - 18.11.21 - DOUETTES SERVICOS DE INFORMATICA E 
TELECOMUNICACOES LTDA - R$ 27.508,80.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2019
CONTRATO Nº 00060/2019

##TEX OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 
EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB, CONFORME CONTRATO 
Nº 1041.185-67/2017 – CONVÊNIO/MCID 846442. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 
00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de 
prazo. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00060/2019 - 
OLIVEIRA CUNHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME - 5º Aditivo - prorroga o prazo por 
mais 60 dias, com nova vigência até 19/01/2022. ASSINATURA: 05.11.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00034/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av São 
Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de mobiliários e equipamen-
tos do proinfância (Manual 2013) destinado a Secretaria Municipal de Educação do Município de 
Alcantil – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2021. Início da 
fase de lances: 09:01 horas do dia 01 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 18 de Novembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00035/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
São Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamento e 
material permanente para unidade básica de saúde, (Itens remanescentes). Abertura da sessão 
pública: 09:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 
02 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 18 de Novembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO

DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação Emergencial de Serviços de Transporte de Água atráves de carros 

pipas, com distribuição determinada pelo contratante. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Lici-
tação nº DP00005/2021. DOTAÇÃO: 08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
15.452.1002.2041 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PES-
SOA FÍSICA 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 09.00 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.605.2009.2009 MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA 001.000001 Recursos Ordinários 3.3.90.36.01 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 08/04/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara 
e: CT Nº 00104/2021 - 08.11.21 - MARIA VERONICA SANTOS DA SILVA - R$ 54.000,00; CT Nº 
00105/2021 - 08.11.21 - MARCOS FERNANDES - R$ 54.000,00; CT Nº 00106/2021 - 08.11.21 - 
RONALDO DA SILVA SANTOS FILHO - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00056/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 15:00 horas do dia 02 de Dezembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÕES DE URNAS 
FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTOS DE FALECIDOS DE FAMÍLIAS RECONHECI-
DAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 18 de Novembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-
blica de Serviço objetivando: Credenciamento para contratação de leiloeiros públicos oficiais para 
realizarem, mediante contrato específico, leilões de bens patrimoniais móveis em desuso (veículos, 
equipamentos, mobiliário e outros) pertencentes ao município de Araçagi. Os interessados deve-
rão apresentar envelope contendo a documentação para respectivo credenciamento no período 
compreendido entre os dias de 18 de Novembro a 13 de Dezembro de 2021 as 12:00 Horas tarde, 
na sala da referida comissão, sediada na Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
Chamamento. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: e legislação perti-
nente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: 
licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 18 de Novembro de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00044/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00044/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS SONOROS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - R$ 65.293,00.

Arara - PB, 15 de Outubro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00044/2021
Aos 18 dias do mês de Outubro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Arara, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gama Rosa - Centro - Arara - 
PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 
2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, 
conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00044/2021 que objetiva 
o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS 
SONOROS; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARARA - CNPJ nº 08.778.755/0001-23. 

VENCEDOR: GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 12.559.500/0001-47
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

CLARINETES (Clarineta 17 
chaves Afinação relativa a Lá 
440 Hertz a 20ºC Sistema Bo-
ehm – 17 chaves 6 anéis Para-
fusos em aço inoxidável Apoio 
de polegar ajustável Molas em 
aço carbono Corpo em ABS 
texturizado Duplo acionamen-
to da chave de trinado C#/G# 
Chaves prateadas)

STANFORD UND 6 916,00 5.496,00

2

SAXOFONES ALTO (Saxofo-
ne Alto Eb – Mi bemol Afinação 
relativa a Lá 440 Hertz a 20ºC 
Fá# agudo Parafusos em aço 
inoxidável Molas do tipo agu-
lha em aço carbono Apoio de 
polegar ajustável)

STANFORD UND 2 3.150,00 6.300,00

3

SAXOFONES TENOR (Bb – Si 
bemol Afinação relativa a Lá 
440 Hertz a 20ºC Fá# agudo 
Parafusos em aço inoxidável 
Molas do tipo agulha em aço 
carbono Apoio de polegar 
ajustável)

STANFORD UND 2 4.083,00 8.166,00

4

TROMPETES (Trompete Bb 
– Si bemol Afinação relativa a 
Lá 440 Hertz a 20ºC Campana 
de uma peça martelada à mão 
com diâmetro Ø124 mm – 4 
7/8" Calibre diâmetro Ø 11,70 
mm – .460" Válvulas em aço 
inoxidável Acabamento laque-
ado Bocal prateado)

STANFORD UND 3 1.350,00 4.050,00

6

EUPHUNIUM (Euphonium 
Compensado (Bombardino) 
Bb/F –Si bemol/Fá Afina-
ção relativa a Lá 440 Hertz 
a 20ºC Campana diâmetro 
Ø280mm– 11" Calibre diâ-
metro Ø 15mm/16mm /17mm 
(590"/.630"/.670") Válvulas em 
aço inoxidável Acabamento 
laqueado Bocal prateado)

STANFORD UND 2 4.550,00 9.100,00

7

TROMPA (Trompa F –Bb 4 
Rotores duplos Dupla afinação 
relativa a Lá 440 Hertz a 20ºC 
Campana removível diâmetro 
Ø 310 mm – 12 " Calibre 
diâmetro Ø 12,00mm – 472" 4 
válvulas rotativas)

STANFORD UND 2 4.283,00 8.566,00

8 TUBA (Tuba Compacta 3/4 Sib 
4 Pistos Frontalis) STANFORD UND 2 9.766,00 19.532,00

9
BATERIA ACUSTICA (Bateria 
Acústica. Bumbo 22'' com Ban-
co Pratos e Baquetas)

STANFORD UND 1 4.083,00 4.083,00

TOTAL 65.293,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

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

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

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

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00044/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00044/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- GS COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI.
12.559.500/0001-47 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9.
Valor: R$ 65.293,00
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Arara.
Arara - PB, 18 de Outubro de 2021

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00004/2021
CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-
blica de Serviço objetivando: Credenciamento para contratação de leiloeiros públicos oficiais para 
realizarem, mediante contrato específico, leilões de bens patrimoniais móveis em desuso (veículos, 
equipamentos, mobiliário e outros) pertencentes ao município de Baia da Traição. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação para respectivo credenciamento no período 
compreendido entre os dias de 18 de Novembro a 14 de Dezembro de 2021 as 12:00 Horas tarde, 
na sala da referida comissão, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. 
Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
Chamamento. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: e legislação perti-
nente, 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) 99383-7991. E-mail: 
licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 18 de Novembro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 0012/2021 – PMBV

PROCESSO LICITATÓRIO
N° 0096/2021 –PMBV

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura-PB, através da sua Pregoeira, torna público para co-
nhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 
0012/2021 – PMBV, do Tipo Menor Preço por Item, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 
0096/2021 - PMBV, objetivando a realização O REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KIT DE LANCHES DIVERSOS PARA SER FORNECIDO POR 
OCASIÃO DO PROJETO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB, com abertura 
prevista para o último dia 17/11/2021, às 13:00hs, foi declarada DESERTA em razão que não foram 
apresentadas propostas para este processo. Mais informações poderão ser obtidos no Portal da 
Transparência da Prefeitura Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/) ou por e-mail 
(licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 17 de Novembro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 009/2021 – PMBV

PROCESSO LICITATÓRIO
N° 0093/2021 –PMBV

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura-PB, através da sua Pregoeira, torna público para conheci-
mento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 009/2021 
– PMBV, do Tipo Menor Preço por Item, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 0093/2021 - PMBV, 
objetivando a realização O REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA 
REALIZAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB, com abertura 
prevista para o último dia 17/11/2021, às 09:00hs, foi declarada FRACASSADA em razão dos valo-
res ofertado pelo licitante estarem acima do nosso valor de referência. Mais informações poderão 
ser obtidas no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Boa Ventura (http://boaventura.
pb.gov.br/) ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 17 de Novembro de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE TOMADA

DE PREÇOS Nº 04/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS PB, através da CPL, torna público para conheci-

mento de quem possa interessar que no dia 10/12/2021, às 10h00min, na sala da CPL do município 
de Cabaceiras, fará realizar licitação na modalidade TP. Nº 04/2021, TIPO MENOR PREÇO POR 
VALOR GLOBAL, com a finalidade de efetuar a: CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO. 
As empresas interessadas poderão adquirir o Edital impresso mediante o pagamento de uma taxa 
de emolumentos no valor de R$ 20,00 (vinte Reais), referente ao custo reprografia, que deverá 
ser efetuada através de guia própria emitida pelo setor de licitações e recolhida na tesouraria da 
prefeitura ou poderá ser solicitado na íntegra e gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, 
através do portal do TCE/ PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Lici-
tações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00,im às 
12h00min (horário local). Cabaceiras PB, 18/11/2021.

JOSÉ ALEXANDRE FILHO
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00170/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Dezem-
bro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: a aquisição de brinquedos destinados ao NATAL 
DE CABEDELO - NATAL MÁGICO 2021, realizado anualmente pela Secretaria de Cultura deste 
Município. 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 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 23 de Setembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00182/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 30 de 
Novembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETROLEO PARA AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOES DA SEMAS. 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 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 17 de Novembro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00179/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 01 de 
Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: contratação de empresa 
para fornecimento de gás liquefeito de petróleo, visando atender às necessidades das diversas 
secretarias do município. 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 19 de Outubro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 014/2021-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo maior desconto, no dia 
02 de Dezembro de 2021 as 12h00min, tendo como objetivo: Aquisição de medicamentos de “A” a 
“Z”, por maior desconto percentual sobre tabela ABC-FARMA, para atender às necessidades das 
unidades de saúde do município de Caldas Brandão; A reunião ocorrerá no prédio da Prefeitura 
Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB, informações 
pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com.

Caldas Brandão, 18 de Novembro de 2021.
JOÃO ACACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 013/2021-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, no dia 02 
de Dezembro de 2021 as 11h00min, tendo como objetivo: Aquisição de Projetos pedagógicos em 
atendimento as demandas educacionais do Município; A reunião ocorrerá no prédio da Prefeitura 
Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá / Caldas Brandão – PB, informações 
pelo e-mail: caldasbrandaolicitacao@gmail.com.

Caldas Brandão, 18 de Novembro de 2021.
JOÃO ACACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00031/2021

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 DP00031/2021, 
que objetiva: Contratação do Observatório Nacional de Segurança Viária – ONSV, para auxiliar o 
Município no Planejamento, desenvolvimento e execução de estratégias que envolvem educação, 
fiscalização e engenharia de trânsito com foco em ações que visem à redução imediata de mortes 
e sequelados permanentes; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: Observatorio Nacional de Segurança Viaria e Veicular – ONSV - R$ 10.200,00.

Campina Grande - PB, 12 de Novembro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00030/2021

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 DV00030/2021, que 
objetiva: Fornecimento de adesivos Grau Engenharia, para a STTP–CG; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - R$ 17.000,00.

Campina Grande - PB, 11 de Novembro de 2021.
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A 

base de agua e Acrílica, micro espera e termoplastico. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Supe-
rintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025 2091 – Ações de Melhoria no sistema 
de transito 3390.30.99 –Material de Consumo 1001 – Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e 
Transportes Publicos de Campina Grande e:  CT Nº 00103/2021 – 18.11.21 - TINPAVI INDUSTRIA 
E COMERCIO DE TINTAS EIRELI - R$ 124.250,00.

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de acessórios para os fardamentos da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Eletrônico nº 00028/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 
– Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no 
sistema de trânsito 3390.90.39 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 3390.30.99 – Material 
de Consumo 1001 – Recursos ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00160/2021 - 12.11.21 - NM CONFECCOES LTDA - R$ 1.272,00; CT Nº 00161/2021 
- 12.11.21 - GIVANILDO DA FONSECA LIMA - R$ 10.429,44; CT Nº 00162/2021 - 12.11.21 - RAVD 
COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - R$ 7.950,00; CT Nº 00163/2021 - 12.11.21 - LEAO 
COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 5.000,00; CT Nº 00164/2021 - 12.11.21 - RAIANNA 
MORAES MARQUES 08292195440 - R$ 3.600,00.

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação do Observatório Nacional de Segurança Viária – ONSV, para auxiliar o 

Município no Planejamento, desenvolvimento e execução de estratégias que envolvem educação, 
fiscalização e engenharia de trânsito com foco em ações que visem à redução imediata de mortes 
e sequelados permanentes. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00031/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria nos sistema de trânsito 
33.90.39 99 – 1001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 12/11/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00165/2021 - 12.11.21 - Observatorio Nacional de Segurança Viaria e Veicular 
- ONSV - R$ 10.200,00.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento de adesivos Grau Engenharia, para a STTP–CG. FUNDAMENTO LEGAL: 

Dispensa de Licitação nº DV00030/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina 
Grande: 05.010– Superintendencia de Transito e Trasnportes Publicos 14.451.1025.2091 – Ações de 
Melhoria no Sistema de Transito 3390.30. 99 – Material de consumo 3390.39. 99 – Outros Serviços 
terceiros Pessoa jurídica 1001– Recursos Ordinarios. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Cam-
pina Grande e: CT Nº 00159/2021 - 11.11.21 - MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - R$ 17.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00057/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00057/2021, que objetiva: Contratação 
de veículos com motoristas, para prestação de serviços no transporte escolar dos alunos da rede 
pública de ensino do município de Conceição/PB; ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO BATISTA 
DE SOUSA - R$ 10.290,00; ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO - R$ 4.770,00; CICERO ALVES AU-
GUSTINHO - R$ 6.960,00; CIRIACO BERTO DA SILVA NETO - R$ 4.800,00; FABICIANO BATISTA 
CABRAL - R$ 5.130,00; FRANCIALDA LIMEIRA LEITE - R$ 4.770,00; FRANCINEUDO XAVIER 
JUCA - R$ 5.790,00; FRANCINILDO CARLO - R$ 16.800,00; FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE 
SOUSA - R$ 6.000,00; FRANCISCO JUCIÊ LACERDA DAS NEVES - R$ 12.480,00; FRANCISCO 
VICENTE DA SILVA - R$ 5.880,00; GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA - R$ 5.160,00; 
GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA - R$ 5.100,00; IVANILDO CARDOSO LAURENO - R$ 
7.800,00; JAILSON PEREIRA DA SILVA - R$ 16.500,00; JOÃO ALEX SANTINO RAMALHO - R$ 
9.165,00; JOAO MIGUEL DE AMORIM - R$ 12.930,00; JOEL DE SOUSA RAMALHO - R$ 13.950,00; 
JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO - R$ 11.760,00; JOSE EMILIO DOS SANTOS - R$ 
14.280,00; JOSÉ JACKSON FERREEIRA RODRIGUES - R$ 9.210,00; JOSÉ MURIAN DOS 
SANTOS - R$ 10.860,00; JOSÉ ORLANDO BERTO DA SILVA - R$ 14.280,00; JOSÉ SIMÃO DA 
SILVA - R$ 4.590,00; LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO - R$ 6.060,00; MARCELO AUGUSTO 
DOS SANTOS SILVA - R$ 5.550,00; RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO - R$ 5.550,00.

Conceição - PB, 29 de Outubro de 2021
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de novembro de 2021 

Publicidades
25



EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00057/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00057/2021, que objetiva: Contratação de veículos 
com motoristas, para prestação de serviços no transporte escolar dos alunos da rede pública de 
ensino do município de Conceição/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ANTONIO BATISTA DE SOUSA - R$ 10.290,00; ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO - R$ 
4.770,00; CICERO ALVES AUGUSTINHO - R$ 6.960,00; CIRIACO BERTO DA SILVA NETO - R$ 
4.800,00; FABICIANO BATISTA CABRAL - R$ 5.130,00; FRANCIALDA LIMEIRA LEITE - R$ 4.770,00; 
FRANCINEUDO XAVIER JUCA - R$ 5.790,00; FRANCINILDO CARLO - R$ 16.800,00; FRANCISCO 
JOSENILDO ALVES DE SOUSA - R$ 6.000,00; FRANCISCO JUCIÊ LACERDA DAS NEVES - R$ 
12.480,00; FRANCISCO VICENTE DA SILVA - R$ 5.880,00; GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO 
COSTA - R$ 5.160,00; GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA - R$ 5.100,00; IVANILDO CARDOSO 
LAURENO - R$ 7.800,00; JAILSON PEREIRA DA SILVA - R$ 16.500,00; JOÃO ALEX SANTINO 
RAMALHO - R$ 9.165,00; JOAO MIGUEL DE AMORIM - R$ 12.930,00; JOEL DE SOUSA RA-
MALHO - R$ 13.950,00; JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO - R$ 11.760,00; JOSE EMILIO 
DOS SANTOS - R$ 14.280,00; JOSÉ JACKSON FERREEIRA RODRIGUES - R$ 9.210,00; JOSÉ 
MURIAN DOS SANTOS - R$ 10.860,00; JOSÉ ORLANDO BERTO DA SILVA - R$ 14.280,00; JOSÉ 
SIMÃO DA SILVA - R$ 4.590,00; LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO - R$ 6.060,00; MARCELO 
AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - R$ 5.550,00; RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO - R$ 5.550,00.

Conceição - PB, 03 de Novembro de 2021
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00057/2021 
1.0 - DO OBJETIVO
Contratação de veículos com motoristas, para prestação de serviços no transporte escolar dos 

alunos da rede pública de ensino do município de Conceição/PB.
2.0 - DA DOTAÇÃO
As despesas decorrentes do objeto da presente licitação, correrão por conta da dotação: 

Recursos Próprios do Município de Conceição: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 368 
1009 2014MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO; 12 1009 2016 MANUTENÇÃO 
DO TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE; 12 368 1009 2017 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR – CONVÊNIO ESTADO; 12 368 1009 2018 COFINANCIAMENTO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR; 12 361 1009 2024 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB – ENSINO FUNDAMENTAL – 
40% – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FÍSICA; 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

3.0 - DO PRAZO
O prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características, e que 

admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado 
a partir da assinatura do Contrato:

Início: Imediato
Conclusão: 2 (dois) meses 
4.0 - DO REAJUSTE
Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para casos previstos no Art. 

65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.
Ocorrendo o desequilíbrio econômico–financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação 

que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

5.0 - DO RESULTADO
Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das contratações:
ANTONIO BATISTA DE SOUSA - Valor: R$ 10.290,00;
ANTONIO HENRIQUE RIBEIRO - Valor: R$ 4.770,00;
CICERO ALVES AUGUSTINHO - Valor: R$ 6.960,00;
CIRIACO BERTO DA SILVA NETO - Valor: R$ 4.800,00;
FABICIANO BATISTA CABRAL - Valor: R$ 5.130,00;
FRANCIALDA LIMEIRA LEITE - Valor: R$ 4.770,00;
FRANCINEUDO XAVIER JUCA - Valor: R$ 5.790,00;
FRANCINILDO CARLO - Valor: R$ 16.800,00;
FRANCISCO JOSENILDO ALVES DE SOUSA - Valor: R$ 6.000,00;
FRANCISCO JUCIÊ LACERDA DAS NEVES - Valor: R$ 12.480,00;
FRANCISCO VICENTE DA SILVA - Valor: R$ 5.880,00;
GABRIEL DE LACERDA VIRGULINO COSTA - Valor: R$ 5.160,00;
GUILHERME JOSE MARTIRIO DE LIMA - Valor: R$ 5.100,00;
IVANILDO CARDOSO LAURENO - Valor: R$ 7.800,00;
JAILSON PEREIRA DA SILVA - Valor: R$ 16.500,00;
JOÃO ALEX SANTINO RAMALHO - Valor: R$ 9.165,00;
JOAO MIGUEL DE AMORIM - Valor: R$ 12.930,00;
JOEL DE SOUSA RAMALHO - Valor: R$ 13.950,00;
JOSE ALEXANDRE SIQUEIRA GALDINO - Valor: R$ 11.760,00;
JOSE EMILIO DOS SANTOS - Valor: R$ 14.280,00;
JOSÉ JACKSON FERREEIRA RODRIGUES - Valor: R$ 9.210,00;
JOSÉ MURIAN DOS SANTOS - Valor: R$ 10.860,00;
JOSÉ ORLANDO BERTO DA SILVA - Valor: R$ 14.280,00;
JOSÉ SIMÃO DA SILVA - Valor: R$ 4.590,00;
LUAN BENIGNO DO NASCIMENTO - Valor: R$ 6.060,00;
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - Valor: R$ 5.550,00;
RAIMUNDO LEITE DE ARAÚJO - Valor: R$ 5.550,00.

Conceição - PB, 29 de Outubro de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde, S/N - Centro - Conde - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNU-
OS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DESINFECÇÃO DE 
SUPERFÍCIES HOSPITALARES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, 
EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS. Abertura da 
sessão pública: 10:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 Às 18:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.
conde.pb.org.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Conde - PB, 18 de Novembro de 2021.
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SÍTIO TAPERA, CONGO/PB. LICITANTE 
DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: AN PROJETOS, CONSTRUCO-
ES E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 132.858,23. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Senador Rui 
Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 16 de Novembro de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO

DA TOMADA DE PREÇO Nº. 010/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS, 

NESTE MUNICÍPIO. NOVA DATA, HORA E LOCAL: 06/12/2021, às 09:00 horas (horário local), na 
sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, Centro, Cuité – PB. 
EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital completo e reformulado 
junto a CPL no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Demais 
informações na sede da CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 17 de novembro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021.

OBJETO: Aquisições de equipamentos de Informática destinados a implantação do “PEC” – 
(PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO), no Município de Cuitegi/PB, de acordo Portaria 
do Ministério da Saúde nº 3.393, de 11 de dezembro de 2020. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 09/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS FUS / REPASSES DA UNIÃO: 40.000 
10.311.0004.1035 – 4090.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CUITEGI/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e: CT Nº 120/2021 - 12.11.21 - EMMANUEL INACIO 
DE LIMA ARAUJO - R$ 22.491,00; CT Nº 121/2021 - 12.11.21 - NILDO FREITAS DANTAS - R$ 
27.090,00; CT Nº 122/2021 - 12.11.21 - L. P. EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 5.339,70; CT Nº 123/2021 
- 12.11.21 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUO - ME - R$ 10.243,00.

Cuitegi, 16 de novembro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE
Nº 00013/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Inexigibilidade de Licitação nº 
00013/2021, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DISPOSIÇÃO FINAL 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS EM ESPERANÇA-PB, RATIFICO o corres-
pondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto à empresa ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL 
DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ 11.955.108/0001-54, com proposta no valor global de R$ 330.000,00 
(trezentos e trinta mil reais.

Esperança - PB, 09 de novembro de 2021.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

RESULTADO JULGAMENTO DA PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

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

Licitante declarado vencedor: MATRIX CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ 18.920.924/0001-71.
Valor total da respectiva proposta: R$ 957.573,24
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório caberão recursos nos termos do art. 109 da 

Lei Federal 8.666/1993. Eventuais recursos poderão ser protocolados via Central de Atendimento 
esperanca.1doc.com.br/atendimento e/ou através do e-mail esperanca.pb.certames@gmail.com 
até às 15h00min do dia 25/11/2021. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Especial de Licitação, no horário das 08h às 13h dos dias úteis, a Rua Antenor Navarro, nº 837, 
Centro Administrativo, Esperança - PB. Telefone: (83) 3361-3801. 

Esperança - PB, 18 de novembro de 2021.
Emerson David A. da Costa

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO

Nº 00333/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ 11.955.108/0001-54
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS EM ESPERANÇA-PB.
Modalidade de contratação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 00013/2021.
Fundamento legal: art. 25, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
Recursos: PRÓPRIOS
Vigência: 09/11/2021 a 03/12/2022
Valor: R$ 330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00334/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: GOMES CONSTRUTORA - CNPJ 27.743.003/0001-71
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA PB.
Processo Administrativo: 2021.267.2-011.04/04 
Licitação: TOMADA DE PREÇOS 00004/2021.
Regime de Execução: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.
Recursos: FEDERAIS/PRÓPRIOS (Contrato de Repasse 900155/2020/MDR/CAIXA; Contra-

partida).
Vigência: 12/11/2021 a 10/04/2022
Valor: R$ 515.659,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE 
GÊNERO ALIMENTÌCIOS DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUAN-
TITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDREZA ARAUJO SOUZA - R$ 647.224,75; 
J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 12.964,20

Gado Bravo - PB, 12 de Novembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00010/2021

Aos 12 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, Estado da Paraíba, localizada na José Mariano Barbosa 
- Centro - Gado Bravo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Federal nº 10.024, 
de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico 
nº 00010/2021 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÌCIOS 
DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS 
NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GADO BRAVO - CNPJ nº 01.612.651/0001-03 - ANDREZA ARAUJO SOUZA. - 
17.597.525/0001-59 -  Valor: R$ 647.224,75 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS 
LTDA.- 21.318.384/0001-65 - Valor: R$ 12.964,20

Gado Bravo - PB, 12 de Novembro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO PARA FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÌCIOS DE FORMA PARCELADA CON-
FORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.002 – GABINETE DO PREFEITO. 04 122 2001 
2002 – Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04 122 2001 2003 – Coordenar e Manter as Atividades Administrativas 02.006 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 12 361 1005 2009 – Manter as Atividades do FUNDEB 40% 12 361 1005 2010 – Manter 
as Atividades do Ensino Fundamental – MDE 12 361 1005 2011 – Manutenção de Programas com 
Recursos do FNDE 12 361 1005 2012 – Manter as Atividades do Transporte Escolar 12 361 1005 
2013 – Manutenção das Atividades do EJA 12 365 1005 2014 – Manutenção da Educação Infantil 12 
367 1005 2015 – Atendimento a alunos especiais 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 
1004 2022 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde 10 122 1004 2023 – Desenvolver 
Ações de Apoio ao Conselho de Saúde 10 301 1004 2025 – Manter as Atividades do PAB Fixo 10 
301 1004 2026 – Manter as Atividades do PSF e NASF 10 301 1004 2028 – Manter as Atividades 
da Saúde Bucal 10 301 1004 2029 – Desenvolvimento das Atividades de Outros Programas (SUS) 
10 302 1004 2030 – Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU 10 304 1004 2032 – Manutenção 
das Atividades de Vigilância em Saúde 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08 244 
1008 2033 – Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social–RP 08 244 1008 
2034 – Manutenção de Conselhos Sociais 08 244 1008 2036 – Manutenção e Gerenciamento do 
Bolsa Família – IGDBF 08 244 1008 2037 – Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas 
Vínculos – (SCFV / PBF / CRAS) 08 244 1008 2038 – Programa Primeira Infância no SUAS – 
Criança Feliz 02 244 1008 2039 – Aprimoramento da Gestão do SUAS – IGD SUAS 08 244 1008 
2040 – Desenvolver despesas de programas FNAS Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de 
Consumo:. VIGÊNCIA: até 12/11/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GADO BRAVO e: CT Nº 06901/2021 - 12.11.21 - ANDREZA ARAUJO SOUZA - R$ 647.224,75; CT 
Nº 06902/2021 - 12.11.21 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 12.964,20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00095/2021

Aos 21 dias do mês de Outubro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio André - Centro - 
Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho de 2007; Decreto Municipal nº 66, de 29 de Dezembro 
de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00095/2021 
que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa especializada em assessoria na 
área de educação para atender as demandas conforme solicitação; resolve registrar o preço nos 
seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 12.359.017/0001-19
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Contratação de empre-
sa especial izada em 
assessoria na área de 
Educação que ofereça 
os seguintes serviços: 
Organização adminis-
trat iva da secretar ia 
municipal de educação; 
Elaboração, acompanha-
mento, monitoramento 
e assessoramento aos 
programas e projetos 
do MEC/SIMEC (PAR, 
PDDE, ETC); Formação 
continuada mensal para 
da equipe técnica e pe-
dagógica da secretaria 
municipal de educação 
– SME, on line; Forma-
ção continuada para os 
diretores das escolas 
municipais on line; For-
mação continuada para 
uma equipe municipal 
de multiplicadores para 
que façam a formação 
dos professores da rede 
on line; Orientação ao 
secretário de educação 
para o desenvolvimen-
to das ações da SME; 
Orientação e acompa-
nhamento aos conselhos 
de CME, COMFUNDEB e 
CAE; Formação continu-
ada para profissionais da 
educação; Implantação e 
implementação do Ensino 
Remoto e Hibrido nas 
escolas da rede nesses 
tempos de pandemia; 
Formação para o se-
cretário de educação, 
coordenadores, supervi-
sores, diretores, adjuntos 
e professores com as 
orientações on line sobre 
o ensino remoto e hibrido; 
Elaboração do Plane-
jamento Estratégico da 
Secretaria de Educação 
e das escolas para esse 
período que perdurar a 
pandemia; Elaboração 
de resoluções para o 
CME. Formação Men-
sal para os profissionais 
da Educação da rede 
na implementação das 
ações do Ensino Hibri-
do na rede municipal; 
Elaboração das provas 
municipais para análise 
do desempenho dos alu-
nos da rede, do Pré II e 
do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental; Orientação 
à equipe da secretaria e 
equipes pedagógicas das 
escolas sobre a aplicação 
e correção das provas; 
Visitas mensais ao muni-
cípio com realização de 
reuniões com a equipe 
pedagógica. 

F U T U R A 
CONSUL-
TORIA E 
SERVICOS 
EIRELI

MES 12 6.950,00 83.400,00

TOTAL 83.400,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

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

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

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00095/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00095/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI.
CNPJ: 12.359.017/0001-19.
Item(s): 1.
Valor: R$ 83.400,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
 

Guarabira - PB, 21 de Outubro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00105/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00105/2021, que objetiva: Aquisições de Baterias 
automotivas para veículos pertencentes a frota veicular da administração Municipal; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO 
DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM - - R$ 54.850,00.

Guarabira - PB, 04 de Novembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00106/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00106/2021, que objetiva: Aquisições de câmara 
frias para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FRIO MAXIMO REFRIGERACAO 
E CLIMATIZACAO LTDA - R$ 46.000,00.

Guarabira - PB, 04 de Novembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00107/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00107/2021, que objetiva: Contratação de Mão 
de obra para aplicação de sinalização nas vias urbanas do município de Guarabira; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: WESLEY BERNARDINO PEREIRA - R$ 
191.250,00.

Guarabira - PB, 04 de Novembro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00095/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00095/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada em assessoria na área de educação para atender as demandas conforme solicitação; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FUTURA CONSULTORIA E 
SERVICOS EIRELI- R$ 83.400,00.

Guarabira - PB, 21 de Outubro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de Baterias automotivas para veículos pertencentes a frota veicular da 
administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00105/2021. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS/ OUTROS: Elementos de despesas 3.3.90.30.01 
– Material de Consumo 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00436/2021 - 05.11.21 – CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE 
PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 54.850,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições de câmaras frias para melhor atender as necessidades da Administração 
Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00106/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 3.3.90.30.01 – Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00437/2021 - 05.11.21 – FRIO MAXIMO REFRIGERA-
CAO E CLIMATIZACAO LTDA - R$ 46.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de Mão de obra para aplicação de sinalização nas vias urbanas do 
município de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00105/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 Elemento de despesa  3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Guarabira e: CT Nº 00438/2021 - 05.11.21 – WESLEY BERNARDINO PEREIRA - R$ 191.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em assessoria na área de educação para aten-
der as demandas conforme solicitação. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00095/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Guarabira e: CT Nº 00419/2021 - 21.10.21 - FUTURA CONSULTORIA E SERVICOS 
EIRELI - R$ 83.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Presidente da CPL e Equipe de Apoio, vem 

por meio deste tornar público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de 
Proposta de Preços da Tomada de Preços nº 00010/2021, com o seu objeto a contratação de em-
presa do ramo pertinente para prestação de serviços de limpeza e serviços gerais junto as UBS’S, 
PSF’S, UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SAMU e Secretaria de Saúde, no município de Ibiara-PB. A 
empresa FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 17.812.270/0001-08, 
considerada VENCEDORA com o valor global de R$ 118.392,75 (cento e dezoito mil, trezentos e 
noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).

Ibiara - PB, 18 de Novembro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO PMI Nº 039/2021, PREGÃO ELETRÔNICO PMI Nº 008/2021. Objeto Nat.: Compras 
Objeto Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis não perecíveis entrega parcelada para atender 
aos programas sociais: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, CRAS, Criança 
Feliz e Bolsa Família do município de Imaculada-PB. Julgamento menor preço por item. Início do 
acolhimento das propostas: 19/11/2021 às 12:00h. Encerramento do acolhimento e abertura das 
propostas: 01/12/2021 às 08:00h. Abertura da sessão de lances: 01/12/2021, às 09:00h O julgamento 
ocorrerá pelo Portal de Compras Públicas estando disponível no site: www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital: www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 18 de novembro de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de Gêneros 
alimentícios Cesta Básica para doação a famílias carentes deste município. 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 004/2006/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 17 de Novembro de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFETURA MUNICIPAL DE ITATUBA
CONVOCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
A Prefeitura municipal de Itatuba, através do Pregoeiro oficial, no uso de suas atribuições legais; 

COMUNICA E CONVOCA para continuidade dos trabalhos – PROCESSO: Pregão Presencial nº 
00032-2021. A sessão publicada será realizada no dia 23 de Novembro de 2021 às 10h00min horas, 
INFORMAÇÕES: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis Telefone: (083) 3398–1020. 
E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br.

.  ITATUBA - PB, 18 de Novembro de 2021
JUSCELINO DA SILVA MONTEITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, COM 
FORNECIMENTO DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, COM ENTREGA PARCELADA, 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
JERICÓ, ATRAVÉS DO SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 de Dezembro de 2021. Início da 
fase de lances: 09:10 horas do dia 01 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 18 de Novembro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   
público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
N°155/2021 PARA URBANIZAÇÃO ORLA DO BESSA, localizada no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
CHAVE CGM: O5K4-ASO0-UA5M-FH82
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09033/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/067497
NOVA CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 903973 
OBJETO: Pacote de serviços de dados, para tráfego ilimitado, incluindo a assinatura de provedor 

de acesso à internet, com garantia de Taxa de Transmissão Instantânea mínima de 40% (quarenta 
por cento) da velocidade máxima especificada pela Anatel para 4G, com franquia mensal de 20 
GB e com o fornecimento de CHIP/SIM-Card pelo período de 12 meses.

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 Muni-
cipais 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 empresaTIM SA, inscrita no CNPJ sob o nº02.421.421/0001-11,a qual foi vencedora dos:

ITEM 01 (PACOTE DE SERVIÇOS DE DADOS), com valor unitário de R$ 4,80 (quatro reais e 
oitenta centavos),com o valor mensal total de R$ 301.900,80 (trezentos e um mil, novecentos reais 
e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R$3.622.809,60 (três milhões, seiscentos e vinte e 
dois mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos); O valor total dos itens é deR$ 3.622.809,60 
(três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e nove reais e sessenta centavos)

O valor total dos itens é deR$ 3.622.809,60 (três milhões, seiscentos e vinte e dois mil, oito-
centos e nove reais e sessenta centavos). Em consequência, fica convocado o proponente para a 
assinatura da Ata de Registro de Preço, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 16 de novembro de 2021.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 19 de novembro de 2021         26
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.024/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/069577
CHAVE CGM: IQ9J-W0ZZ-B905-KH57
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência 
Pública Nº 07.024/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Execução de Serviços de Pavimentação com Capeamento Asfáltico (CBUQ) em 26 Ruas / 
Avenidas, nos Bairros: Aeroclube, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Brisamar, Castelo Branco, 
Cristo Redentor, Cuiá e Distrito Industrial na Cidade de João Pessoa/PB - Lote 01. Da análise da 
proposta de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda fundamentação exposta em 
Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADAS 1ª) POTIGUAR CONSTRU-
TORA LTDA  - CNPJ Nº 10.791.675/0001-50, com o valor global ofertado de R$ 3.173.944,22; 2ª) 
CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ Nº 25.165.699/0001-70, com o valor global ofertado de 
R$ 3.248.484,56; 3ª) GL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 07.308.813/0001-92, com o valor 
global ofertado de R$ 3.443.868,19; 4ª) SECULAR COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO REPRESENTA-
ÇÃO EIRELI - CNPJ Nº 08.580.840/0001-82, com o valor global ofertado de R$ 3.480.560,42; 5ª) 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES - CNPJ Nº 05.052.764/0001-44, com o valor global ofertado 
de R$ 3.553.156,21. Em acordo com o item 24.2 do Edital fica a  Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte detentora da Proposta de menor  valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais 
ou superiores até 10% (dez por cento) ao valor da proposta melhor classificada, convocada, pela 
Comissão Setorial de Licitação, para dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis após a data da publicação 
do Aviso de Julgamento de Proposta de Preços, apresentar nova proposta de preço inferior ao da 
melhor classificada. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas 
intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º 
da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/069577, disponibilizados a partir da data 
de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.
joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 18 de novembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 01.712/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.021/2021
CHAVE CGM: X9Y8-CZI5-ZU3S-8OT7
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.
DATA DE ABERTURA: 03/12/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeira Oficial, Srª. Bruna 

da Silva Cartaxo, nomeado pela Portaria nº 043/2021                                                                              , 
vem por meio deste, tornar público, para conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O novo Edital ficará à 
disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgo-
vernamentais.gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio na sala da Comissão Setorial 
de Licitação, no HORÁRIO de 08:00h às 12:00 e das 13:00h às 17:00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, 
ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de Recurso: ORDINÁRIOS/SUS. Fundamentação 
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.  

João Pessoa, 18 de Novembro de 2021. 
Bruna da Silva Cartaxo

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 15:30 horas do dia 02 de 
Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de veículo de passeio. 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) 34641069. E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 18 de Novembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 14:00 horas do dia 06 de De-
zembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
mobiliário. 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 supracitado. Telefone: 
(83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 18 de Novembro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 10h00min HORAS DO DIA 21 DE 
DEZEMBRO DE 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo “MELHOR TÉCNICA E 
MENOR PREÇO”, para: CONTRATAÇÃO DE UMA AGENCIA DE PUBLICIDADE, PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, MARKETING, PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MÍDIAS 
SOCIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – 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 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Lagoa Seca - PB, 18 de Novembro de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Execução dos serviços de construção da sede da Câmara Municipal de Mamanguape 
- primeira etapa. LICITANTES HABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA; 
AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇOES LTDA; ALX CONSTRUCOES LTDA; ATLAS CONSTRUCAO 
E COMERCIO EIRELI; B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; CLN LOCACOES E SERVICOS 
EIRELI; CONSTRUTORA APODI EIRELI; CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI; CONSTRUTORA 
NACIONAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI; CONS-
TRUTORA SF EIRELI; D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; DIAS ENGENHARIA 
E LOCACOES EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 
ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; G S C CONSTRU-
TORA E SERVICOS LTDA; GMF CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; GR CONS-
TRUTORA EIRELI; HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES; J R MUNIZ ENGENHARIA 
EIRELI; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI; MSM CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI; 
N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; NOVA SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCOES 
EIRELI; QUALITY CONSTRUCOES LTDA; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; RETA 
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; SERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. LICITANTE INABILITADO: GPS GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS E SERVICOS LTDA. - não atendeu ao item 8.3.1 do Edital. Comunica-se que a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 29/11/2021, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Rua Duque de Caxias, 123 - Centro - Mamanguape - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: camaramamanguape@hotmail.com. 

Mamanguape - PB, 18 de Novembro de 2021
CLÁUDIO LEITE FILHO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080/2021

PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTE-

TORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPRESAS: MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTO)
CNPJ: 24.279.655/0001-09
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  MILTON VIEGAS (VIEGAS ESCAPAMENTOS)
CNPJ: 24.279.655/0001-09
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL
1 PNEUS 215/ 65 R16 PIRELLI UND 20  R$   450,00  R$  9.000,00 

2 PNEUS 195/ 65 R15 PIRELLI UND 20  R$   315,00  R$  6.300,00 

3 PNEUS 195/ 75 R16C PIRELLI UND 20  R$   485,00  R$  9.700,00 

4 PNEUS 225/ 75 R16C PIRELLI UND 20  R$   710,00  R$14.200,00 

5 PNEUS 185/ 70 R14 PIRELLI UND 30  R$   315,00  R$  9.450,00 

6 PNEUS 16.9–28 PIRELLI UND 10  R$3.075,00  R$30.750,00 

7 PNEUS 12.5/ 80–18 10 
LONAS PIRELLI UND 10  R$1.385,00  R$13.850,00 

8 PNEU 175/ 65 R14 PIRELLI UND 10  R$   270,00  R$  2.700,00 

9 PNEUS 215/ 75 R17.5 PIRELLI UND 40  R$   820,00  R$32.800,00 

10 PNEUS 7.50–16 PIRELLI UND 20  R$   635,00  R$12.700,00 

11 PENEUS 275/ 80 R 22.5 PIRELLI UND 30  R$1.570,00  R$47.100,00 

12 PNEUS 10.00–20 16 LONAS 
COMUM PIRELLI UND 40  R$1.300,00  R$52.000,00 

13 PNEUS 10.00/ 20 RADIAL PIRELLI UND 40  R$1.550,00  R$62.000,00 

14 PNEU 18.4–30 PIRELLI UND 10  R$3.185,00  R$31.850,00 

15 PNEUS 15.5/ 25 PIRELLI UND 10  R$3.400,00  R$34.000,00 

16 PNEUS 175/ 70 R13 PIRELLI UND 20  R$   260,00  R$  5.200,00 

17 CAMARA DE AR 17.5 R25 MAGNUM UND 10  R$   320,00  R$  3.200,00 

18 CAMARA DE AR R16 MAGNUM UND 20  R$     60,00  R$  1.200,00 

19 CAMARA DE AR R20 MAGNUM UND 40  R$   110,00  R$  4.400,00 

20 PROTETOR R20 RADIAL UND 40  R$     45,00  R$  1.800,00 

21 PROTETOR R16 RADIAL UND 20  R$     30,00  R$     600,00 

22 CAMARA DE AR 18.4/30 MAGNUM UND 10  R$   335,00  R$  3.350,00 

23 PNEUS 1.400–24 MAXAM UND 16  R$2.320,00  R$37.120,00 

24 CAMARA DE AR 1.400–24 MAGNUM UND 16  R$   220,00  R$  3.520,00 

 TOTAL: R$428.790,00

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, 12 de Novembro de 2021.

MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2021, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação em 11 de Novembro de 2021 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: MILTON VIEGAS com valor total de R$ 431.632,00 (Quatro-

centos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais), pelas razões expostas no referido Laudo.
Mamanguape - PB, 12 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 Presencial N.º 036/2021, Processo nº 2021.09.059, ADJUDI-
CAMOS o Presente Pregão Presencial para a Empresa: MILTON VIEGAS com valor total de R$ 
431.632,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil, Seiscentos e Trinta e Dois Reais).

Mamanguape - PB, 12 de Novembro de 2021.
MARÍLIA MAGDALA TOSCANO MÁXIMO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 00007/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra/PB, torna público para co-

nhecimento dos licitantes participantes do Processo de Tomada de Preços Nº 00007/2021, que 
tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma de diversas Escolas da 
Zona Rural do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, o 
Resultado da Licitação. Licitante Vencedor: JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI, CNPJ 
Nº 40.603.807/0001-33. Valor: 236.295,15. Maiores Informações, na sala da comissão de licitação 
situada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB.

Manaíra/PB, 18 de Novembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR 

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
O presidente da Comissão Permanente de Licitação do município de Manaíra torna público 

para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 
00004/2021, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para Recuperação e 
Roço de Estradas do Município de Manaíra/PB, conforme Planilha Orçamentária, que a abertura 
dos envelopes de proposta de preços será realizada no dia 23/11/2021 às 10:00 horas no mesmo 
local da primeira reunião.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a CPL na Rua José Rosas, 
s/n - Centro - Manaíra- PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. 

Manaíra - PB, 18 de Novembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

PRESIDENTE DA CPL/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2020
Objeto: Reforma e climatização das escolas e quadra poliesportiva municipais: Sebastiao Ro-

drigues da Silva e Antônia Jacome de Moura de Pedra Branca-PB, atendendo ao recurso Estadual 
Termo de Convenio nº 437/2019.

Vencedoras: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33 apresentou proposta 
com o valor global de R$ 225.505,45 (duzentos e vinte e cinco mil, quintetos e cinco reais e quarenta 
e cinco centavos), e a empresa P.A.S SANTANA LTDA – O REI DOS VENTILADORES - CNPJ 
13.045.626/0001-66 apresentou proposta com o valor global de R$ 62.500,12 (sessenta e dois 
mil, quinhentos reais e doze centavos). Resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, nos termos da Lei 
8.666/93. Fica desde já convocada para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 09 de Março de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2021

A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, o adiamento do Pregão Eletrônico nº 00045/2021, a qual estava 
marcada para o dia 26/11/2021, as 08:31horas (horário de Brasília-DF) com o objeto Registro de 
preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados a Secretaria de Saúde 
do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. A nova data da sessão será dia 1/12/2021, 
as 08;01 horas (horário   de brasilia). O adiamento se deu em razão o termo de referencia conter 
a unidade e quantidade errada, onde deveria ser unidade “mês” e quantidade 12. Nos termos do 
art. 21, § 4º da lei 8.666/93, marca-se novo prazo para julgamento. 

Piancó-PB, 18 de Novembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00046/2021

A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, o adiamento do Pregão Eletrônico nº 00046/2021, a qual estava 
marcada para o dia 26/11/2021, as 09:01horas (horário de Brasília-DF) com o objeto Registro de 
preços para a contratação dos serviços de locação de veículos destinados a Secretaria de Infra 
– Estrutura do município de Piancó-PB, durante o exercício de 2022. A nova data da sessão será 
dia 1/12/2021, as 09:01 horas (horário   de brasilia). O adiamento se deu em razão o termo de 
referencia conter a unidade e quantidade errada, onde deveria ser unidade “mês” e quantidade 12. 
Nos termos do art. 21, § 4º da lei 8.666/93, marca-se novo prazo para julgamento. 

Piancó-PB, 18 de Novembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO

DE ADITIVO
INSTRUMENTO: Décimo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00104/2018, em 14.06.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA 

EM ENGENHARIA EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Execução dos serviços com a construção do CAPS III e construção 

de muro de arrimo com aterro no terreno, atendendo a proposta nº 04827.4930001/16-001, no 
município de Piancó-PB.

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 18 de Novembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00042/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: IRMÃOS MIGUEL LTDA, CNPJ Nº 02.261.838/0001-64
Objeto: aquisição de materiais de construção para conclusão da obra da Unidade de Acolhimento 

Infanto-juvenil (UAI) do município de Piancó-PB.
Valor Global: R$ 54.527,00 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte sete reais).

Piancó-PB, 18 de novembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 - SRP
Objetivo: Locação de veículos destinados à manutenção das atividades da Secretaria de Edu-

cação e Cultura e Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município.
A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB. nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 

e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, 
torna publico aos interessados o ADIAMENTO da reunião para recebimento e análise da proposta, 
lances e habilitação referente ao Pregão Presencial SRP n.º 015/2021, para o dia 07 de dezembro 
de 2021 as 10:00 horas. MOTIVO: Alteração do edital para melhor adequação técnica. O novo 
edital estará disponível aos interessados a partir do dia 23/11/2021 no site oficial do município no 
link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal e eventualmente no setor de licitações 
cujo endereço encontra-se no preambulo do edital das 08:00hs. as 14:00 de segunda a sexta-feira.

 Pitimbu, 18 de novembro de 2021.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 015/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB. nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 
e suas alterações, através de sua Pregoeira, torna público, o julgamento do recurso interposto 
pelas Empresas: Paraíba Turismo CNPJ: 00.455.771/0001-73, Por todos os aspectos analisados, 
levando-se em conta o conjunto dos dispositivos legais acima citados e transcritos no parecer 
conforme, no site oficial do município no link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-
-fiscal,, foi DECIDO. Pelo CONHECIMENTO e no Mérito pelo IMPROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.

 Pitimbu, 16 de novembro de 2021.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB. nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 
e suas alterações, através de sua Pregoeira, torna público, o julgamento do recurso interposto pelas 
Empresas: Maria das Graças Rodrigues Mendes Leite- ME CNPJ: 33.419.269/0001-66 e Gilberto 
Gonçalves da Rocha CNPJ: 07.596.852/0001/32, Por todos os aspectos analisados, levando-se 
em conta o conjunto dos dispositivos legais citados e transcritos no parecer conforme, no site oficial 
do município no link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/portal/transparencia-fiscal, foi DECIDO. Pelo 
CONHECIMENTO e no Mérito pelo PROVIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. Com a decisão, 
o edital PP 015/2021 será modificado e republicado na forma da Lei.

 Pitimbu, 16 de novembro de 2021.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

RESULTADO DE JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Pitimbu/PB. nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 
e suas alterações, através de sua Pregoeira, torna público, o julgamento do recurso interposto 
pelas Empresas: EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO-ME CNPJ: 18.226.819/0001-37, Por 
todos os aspectos analisados, levando-se em conta o conjunto dos dispositivos legais citados e 
transcritos no parecer conforme, no site oficial do município no link: https://www.pitimbu.pb.gov.br/
portal/transparencia-fiscal, foi DECIDO. Pelo CONHECIMENTO e no Mérito pelo PROVIMENTO 
PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. Com a decisão, o edital PP 015/2021 será modificado e republicado 
na forma da Lei.

 Pitimbu, 16 de novembro de 2021.
Claudia Izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO PARA CORREÇÃO DE PROPOSTA 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00004/2021. OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada do ramo pertinente, para execução de serviços de reforma da UBS - Cajarana - localizado 
na Zona Rural do Município de Rio Tinto - PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa: 
CARVACENA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando sanar inconsistências das respectivas propostas de preços e planilhas, conforme previsto 
no Artigo 43, Parágrafo 3º da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Caso a empresa não compa-
reça será convocada a 2ª colocada. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Tel.: 3206-0910

Rio Tinto - PB, 18 de novembro de 2021
Mário Sérgio de Lucena Pereira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Valdecir Mineiro da Costa, S/N - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição de material de construção e estrutura metálica para construção, reforma, recuperação e 
conservação das unidades escolares e quadras poliesportivas deste município, (Itens Remanes-
centes). Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 03 de Dezembro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 03 de Dezembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.
cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 18 de Novembro de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Aquisição de material de 
construção e estrutura metálica para construção, reforma, recuperação e conservação das unidades 
escolares e quadras poliesportivas deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - R$ 36.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 18 de Novembro de 2021
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 00011/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Aquisição de 
material de construção e estrutura metálica para construção, reforma, recuperação e conservação 
das unidades escolares e quadras poliesportivas deste município; ADJUDICO o seu objeto a: JCV 
COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - R$ 36.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 18 de Novembro de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO

DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de construção e estrutura metálica para construção, reforma, 

recuperação e conservação das unidades escolares e quadras poliesportivas deste município. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Riacho de Santo Antônio: 02.060–SEC. DE EDUCAÇÃO 02060.12.361.2005.2008 – ATIVIDADES DO 
ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% 02.070–SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E 
LAZER 02070.13.392.2011.2015 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/CULTURA, FEST. E LAZER 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo 
Antônio e: CT Nº 00060/2021 - 18.11.21 - JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - R$ 36.000,00.

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 ATIVIDA-
DES DE SAÚDE 15% 02080.10.301.2013.2019 – ATIVIDADES DO PSF 02080.10.302.2015.2031 
– ATIVIDADES DA SAÚDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
21/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT 
Nº 00056/2021 - 21.10.21 - FUNDACAO RUBENS DUTRA SEGUNDO - R$ 102.990,27; CT Nº 
00057/2021 - 21.10.21 - F & P LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – R$ 68.660,18.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação dos serviços médicos especializados de baixa, 
média e alta complexidade, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.080–SEC. DE SAÚDE / FMS 02080.10.302.2015.2022 
– MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% 02080.10.302.2015.2032 – ATIVIDADES 
DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 21/10/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00059/2021 - 21.10.21 
- CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA - R$ 5.860,00; CT Nº 00058/2021 - 21.10.21 - 
GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENS EIRELI - R$ 70.344,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
COMUNICADO

ANÁLISE DE RECURSO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO

N. º00003/2021
OBJETO: Aquisição de mobiliários, para melhor atender a demanda das Creches, a Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, jovens e adultos e Professores, vinculados à Secretaria de Educação 
deste município. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO pela empresa: NASA NORDESTE 
ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra o Edital, referente a PREGÃO ELETRÔNICO 
N. º00003/2021. O Pregoeiro e sua equipe de Apoio, comunica que, NÃO FOI DADO CONHECIMEN-
TO AO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO, pois o mesmo foi recebido por esta comissão fora do prazo, 
sendo INDEFERIDO O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO.  Maiores informações e vistas ao processo, 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na sede da Prefeitura no horário 
das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Rio Tinto - PB, 18 de novembro de 2021.
Josenildo Silva de Oliveira

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00041/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, torna público que fará realizar através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na 
cidade de Santa Luzia/PB - CEP n° 58.600-000, às 08:00 horas do dia 02 de dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: contratação de empresa para 
coleta e transporte de resíduos sólidos até sua destinação final, visando atender as necessidades 
do município de Santa Luzia/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/1993. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia - PB, 18 de novembro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 046/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
202/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GE-
RENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS 
(GASOLINA, ETANOL E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. 2.0 - DO RESUL-
TADO. - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97 - Valor Estimado para a 
Secretaria de Administração e Gestão R$: 1.331.340,00 - Valor Estimado para a Superintendência 
Executiva de Mobilidade Urbana R$ 134.482,12 - Valor Estimado para a Secretaria de Meio Ambiente 
R$ 34.178,40 - Valor Estimado para a Secretaria de Assistência Social R$ 449.069,84 - Desconto 
Percentual da Taxa de Administração -4,39%. Publique-se e cumpra-se.

Santa Rita - PB, 18 de novembro de 2021.
JOÃO JOSÉ DE ALMEIDA CRUZ

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.
JOSÉ ALVES DE MORAIS

SUPERINTENDENTE DE MOBILIDADE URBANA.
ANDRÉA DOS SANTOS SILVA

SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE.
CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 18 de novembro de 2021. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 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 064/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE FEIJÕES (CARIOCA, PRETO E MACASSAR) PARA ATENDER O CARDÁPIO 
DAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES QUE SÃO CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
CNPJ: 35.082.105/0001-11
Valor R$: 93.105,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 18 de novembro de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 067/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS UTI, TIPO D, DE SUPORTE 
AVANÇADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE SANTA RITA/PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.380.013/0001-03
Valor R$: 1.750.000,00 
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 00022/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, às 09:00 horas do dia 03 de 
Dezembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
(DIÁRIA) DE REFEIÇÕES TIPO (QUENTINHAS) PARA ATENDER A TODAS SECRETARIA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE–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 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/13; 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) 996787922. 
E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São João Rio do Peixe - PB, 18 de Novembro de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
TOMADA DE PREÇO 04/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para a realização da instalação do projeto de combate 
e prevenção a incêndio do Estádio Municipal Antônio Mariz, “O Marizão” na cidade de Sousa/PB, 
discriminados e quantificados nos anexos do edital. 

SINTESE: Com o escoamento do prazo de tolerância e o não comparecimento de interessados em 
sessão, declarou-se a reunião DESERTA. Devido à grande relevância social do objeto, a importância 
de sua contratação pela Administração, o Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, deter-
minou a prorrogação do certame, estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 07 DE DEZEMBRO DE 2021 DE 2021 AS 10H00MIN 
HORAS 

LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 
Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 
sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
Sousa, PB 18 de Novembro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
Presidente da CPL/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
TOMADA DE PREÇO 04/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 
vantajosa será a de menor preço global, para a realização da instalação do projeto de combate 
e prevenção a incêndio do Estádio Municipal Antônio Mariz, “O Marizão” na cidade de Sousa/PB, 
discriminados e quantificados nos anexos do edital. 

SINTESE: Com o escoamento do prazo de tolerância e o não comparecimento de interessados em 
sessão, declarou-se a reunião DESERTA. Devido à grande relevância social do objeto, a importância 
de sua contratação pela Administração, o Presidente da CPL, no uso de suas atribuições, deter-
minou a prorrogação do certame, estipulando nova data para a entrega e abertura dos envelopes.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 07 DE DEZEMBRO DE 2021 DE 2021 AS 10H00MIN 
HORAS 

LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 
Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital na 
sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis no 
endereço supracitado, através do e-mail cplsousa2017@yahoo.com, ou pelos sites: sousa.pb.gov.
br portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
Sousa, PB 18 de Novembro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
Presidente da CPL/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 10:00 horas do dia 02 de Dezembro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Projetos pedagógicos em atendimento 
as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Umbuzeiro– 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 7.892/13; Decreto Municipal nº 005/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. 
Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 17 de Novembro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.182/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
O município de Vista Serrana, através de sua pregoeira, torna público, que está aberta licitação 

para Contratação de empresa para serviços de reparos e manutenção de vias públicas, drenagem 
e limpeza de bueiros, galerias e demais serviços para atender as necessidades da secretaria de 
infraestrutura do município de Vista Serrana/PB.

A reunião será no dia 02 de dezembro de 2021   ás 08hs:30min na sala da CPL, 
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, na Rua Manoel Marques, 67, Centro, Vista Serrana- PB de 

08hs:00min as 13hs:00min de segunda a sexta, e-mail: vistaserranacpl@gmail.com.site do http://
vistaserrana.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, http://www.tce.pb.gov.br

Vista Serrana - PB, 18 de novembro de 2021.
Tamires Pinheiro Xavier
Pregoeira Oficial/PMVS

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 005/2021

Pelo presente edital, os membros do Conselho de Administração e, nos termos do artigo 121 
da Lei 6.404/1976, convocam a Assembleia Geral Extraordinária nº 005/2021, a se realizar as 
09h30min do dia 06 de dezembro de 2021, de forma presencial, na sede da Empresa Paraibana 
de Comunicação S.A.-EPC, Av. Dom Pedro II, nº 3595, CEP 58040440, na cidade de João Pessoa, 
Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I –Inclusão de Atividades Econômicas (CNAE) Código 17419-02, 18130-99, 46478-02, 47610-
01, 47610-02, 47610-03; 

II – Abertura de duas filiais, uma no Distrito Industrial e outra no âmbito da Fundação Espaço 
Cultural;

III-Baixa do CNPJ Nº 01.518.579/0001-41, de A UNIÃO SUPERINTÊNDENCIA DE IMPRENSA 
E EDITORA e do CNPJ 40.975.997/0001-10, da RÁDIO TABAJARA SUPERINTENDÊNCIA DE 
RADIOFUSÃO;

IV- Outros assuntos de interesse da empresa.
João Pessoa, 18 de novembro de 2021.

LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA
Representante do Acionista Estado da Paraíba
E Presidente do Conselho de Administração

Naná Garcez de Castro Dória 
Diretora Presidente da EPC

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2021– UASG 925302
PROCESSO Nº 19.000.002995.2021

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
no REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ASPIRADOR, FOCO, 
SERRA, ULTRASSOM) destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES / GEVS com 
abertura agendada para o dia 22/11/2021 às 9h00, fica ADIADO para o dia 02/12/2021 às 09h00. 
Por oportuno, solicitamos que acessem os sites www.centraldecompras.pb.gov.br e www.gov.br/
compras para acompanhamento e retirada do edital e anexos, atualizados.

CADASTRO CGE Nº 21-02120-1
João Pessoa, 18 de novembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 069/2021

REGISTRO Nº 21-02223-3
OBJETO: CONCLUSÃO DE GINÁSIO COBERTO COM VESTIÁRIO E CONCLUSÃO DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.F.M NESTORINA ABRANTES, EM LASTRO - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de dezembro de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 18 de novembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 070/2021

REGISTRO Nº 21-02222-5
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA ESCOLA DE ÁUDIO COMUNICAÇÃO 

DEMOSTENES CUNHA LIMA, EM CAMPINA GRANDE - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 

Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de dezembro de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 18 de novembro de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

CAVISA – CAMPOS VILAR S/A - CNPJ.MF: nº 10.742.351/0001-21 - JUAZEIRINHO – PARAÍBA - 
NIRE 253.0000141-1 - SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO - EMPRESA BENEFICIÁRIA 
DOS INCENTIVOS FISCAIS DO FINOR - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convidados senhores 
Acionistas da CAVISA – CAMPOS VILAR S/A, se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, 
as 08:00 (oito) horas do dia 15 de Dezembro de 2021, na sede social da empresa, na Fazenda 
Catolé – BR 230 KM 245 – Município de Juazeirinho, Estado da Paraíba, quando serão tratados os 
seguintes assuntos. EM AGE: a) Reativação da Sociedade na JUCEP – Junta Comercial do Estado 
da Paraíba conforme artigo 60 da Lei 8.934/64; b) Consolidação do Estatuto Social; c) Eleição dos 
membros do Conselho de Administração; d) Demais assuntos que sejam pertinentes e correlatos. 
Juazeirinho/PB, 16 de Novembro de 2021. Presidente do Conselho de Administração – Suetônio 
Vilar Campos. Suetônio Vilar Campos – Presidente. 

 EXCELENTE OPORTUNIDADE
Vendo  terreno de 24 X 30m, Sul, 240m do mar, Praia de Fagundes/

Lucena. Local bucólico! Acesso por  terra e mar. Valor R$ 100.000,00, falar 
com Honorata Chaves Faustino - Fone: 83-99922-4513.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA-
RES DE QUEIMADAS

Rua: Otaviano Araújo do Rêgo, 20 – Conjunto Mariz – Queimadas – PB
CNPJ: 00.558.385/0001-07

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do STR de Queimadas no dia 02 de fevereiro de 2022, no período das 
08:00h às 16:00h, na sede do Sindicato, situada à Rua Otaviano Araújo do Rêgo, 20 – Conjunto Mariz 
– Queimadas - PB,  para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores 
e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba – FETAG-PB. O registro de chapas deverá ser 
apresentado à Secretaria da Entidade, no horário 07:00 as 12:00h, no período de 10 (dez) dias, a 
contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede 
do Sindicato, na Gráfica Cópias e Papeis e nos Correios.

Queimadas - PB, 19 de novembro de 2021.
MARIA ANUNCIADA FLÔR BARBOSA MORAES

Presidente

EDITAL DE 1ª., 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA Pedro Calisto 
de Santana Presidente da Cooperativa de Produtores e da Agricultura Familiar da Paraíba, inscrita 
na CNPJ 08.028.642/0001-00 no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca 
os associados para uma Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 29 de novembro 
de 2021, em sua sede social situada a Sitio Andreza II, Sn., Zona Rural,município de Pitimbu, Estado 
da Paraíba, às 08:00 para primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 
às 09:00 horas em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados e 
às 10,:00 horas em terceira convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para 
deliberar sobre a seguinte assunto:1 – Alteração Estatutária; 2 – Mudança da denominação social; 
3 – Constituição de uma filial no município de Alhandra – PB 4 - Outros assuntos de interesse social. 
Pitimbu – PB, 18 de novembro de 2021. PEDRO CALISTO DE SANTANA – PRESIDENTE  OBS: 
Só votarão os itens acima citados os associados que estão aptos a votar.

A EMPRESA, H STATION INCORPORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, CNPJ: 
39.470.766/0001-75, VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU DA SEMAPA 
(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE CABEDELO) A LICENÇA DE INTALAÇÃO PARA CONS-
TRUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR, LOCALIZADA NO LOTE 08 A, QUADRA 16, 
LOTEAMENTO JARDIM JERICÓ, CABEDELO, NESTA CAPITAL.

MARCONI FRANCISCO DOS SANTOS - CNPJ: 01.700.104/0001-71 - Torna público que requereu 
a SEMAN – Secretaria do Meio Ambiente - a Renovação da Licença de Operação para Atividade de 
Comercio Varejista de Peças e Acessórios para Motos, Trocas de Peças e Óleo. Situado na Rua Dom 
Manuel Paiva, 197, Mandacaru – CEP: 58.028-010. João Pessoa - PB, 19 de novembro de 2021.

AGM2 INCORPORACOES E CONSTRUCOES torna público que requereu a SEMAM – Secreta-
ria de Meio Ambiente a Licença DE INSTALAÇÃO, para CONSTRUCAO DE 01 RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR COM 30 UNIDADES situado AVENIDA EXPEDICIONARIOS LOCALIZACAO 
CARTOGRAFICA ATUAL 10.014.0404

A Gomes de LimaConstruções e IncorporaçõesLTDA CNPJ:27.740.217/0001-94torna público que 
requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLicençade Operação, para construção de 
um Empreendimento Residencial , situado no endereço.:JOSE MATIAS GUEDES,  St 56, Qd 159, 
Lt 310, Gramame, João pessoa/PB, Cep.:58067-243.

JOAO HENRIQUE ALVES GARCIA,CPF: 083.196.174-05 torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação para constru-
ção de imóvel comercial, situadona Rua Pastor José Alves de Oliveira, 663, Formosa– Cabedelo/PB.
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